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Kubon atvyksiąs Chruščiovas 
Nori ją suvesti su Amerika

VIENAI MASKVAI PALAIKYTI KASTRO

DIKTATŪRĄ ESĄ PER SUNKU.

Be to, jis norįs pademonstruoti Kinijai savo 
"taikingos koegzistencijos“ laimėjimus.

Šiomis dienomis Wa 
shingtone daug kalbama a- 
pie Chruščiovo planuojamą 
kelionę Kubon. Ko jam te 
nai reikia? Kokie tikslai?

Šią savaitę Nikita lankėsi 
ir Jugoslavijoj — pas savo 
draugą Tito, kuris nelabai 
seniai dar šaudė Amerikos 
lėktuvus, kai tie per klaidą 
patekdavo i jo oro sritį.

VVashingtone spėjama 
kad tos abidvi kelionės — 
dabar Jugoslavijon, o vėliau 
Kubon — turi tą patį tikslą; 
būtent, parodyti Kinijai, 
kad Chruščiovo "taikingos 
koegzistencijos“ politika 
duoda komunizmui gerų re
zultatų Pirma Stalinas bu
vo su Jugoslavija susiliejęs, 
o dabar Jugoslavija geriau
sia Sovietų Sąjungos drau
gė-

Bet dar didesnis tos poli
tikos laimėjimas yra Kuba 
—pirmutinė komunistinėj 
valstybė Amerikos respubli
kų tarpe. Todėl, paviešėjęs 
Jugoslavijoj, Chruščiovas 
ruošiasi atvykti ir Kubon su: 
Kastini pasibučiuoti. «

VVashmgtone tačiau nu-| 
jaučiama, kad Nikitos atsi-į 
lankymas pas Kastrą turi ir 
kitą tikslą. Kaip žinia, Ame
rika dabar boikotuoja Ku
bos ūkį — nieko jai nepar
duoda ir nieko iš jos neper
ka. Gi be Amerikos paramos 
Kastro diktatūra negali iš
silaikyti. Norom nenorom 
ją turi remti Sovietų Rusija. 
Bet ta parama kasdien kai 
nuojant i $1,000,000. Vienai 
Rusijai tokia našta persunki.

Todėl Chruščiovui norė 
tusi surasti pagrindą, kuriuo 
būtų galima atstatyti nu 
trauktus tarp Amerikos ii 
Kubos diplomatinius santy
kius ir iš naujo užmegzti 
prekybos ryšius. Tai esąs 
svarbiausias jo kelionės Ku
bon tikslas. Jei tas pavyktų, 
tai būtų dar vienas pliusas 
Chruščiovo "taikingai ko
egzistencijai“, o Kinijos po
litikai — ilga nosis.

KANADIEČIAI PAGERBS 
STEPONĄ KAIRI

Mišrios santuokos 
klausimas

Daugelyje valstijų dabar 
įstatymai draudžia baltie
siems žmonėms tuoktis su 
kitų rasių žmonėmis. Ir ne 
rien tik pietinėse valstijose 
ai di-audžiama, bet yra to
rių ir šiaurėje. Iš viso jų yra 
27.

Dvylika valstijų draudžia 
santuoką ne tiktai su neg- 
. ais, bet ir su kiniečiais ir su 
japonais bei kitokiais spal- 
/uočiais. Penkiolika valstijų 
graudžia baltiesiems tuoktis 
vien tik su negrais.

Kai Amerikoje dabar kilo 
didelis bruzdėjimas dėl seg
regacijos panaikininiO, tai 
kongrese iškilo ir mišrios 
santuokos klausimas — ką 
daryti su tomis valstijomis, 
kurios tokią santuoką drau
džia? Kai kas mano, kad to
kių valstijų įstatymus Aukš
čiausiasis Teismas turėtų pa 
naikinti.

Bet įdomią poziciją šiuo 
klausimu užėmė kai kurie 
negrų vadai. Jie sako, kad 
santuoka yra privatus daly 
Ras, kuris liečia tik vyrą it 
moterį, ir niekas kitas netu- 
ėtų tuo rūpintis. Vis dėltc 

.Kongrese šis klausimas nėra 
palaidotas.

Nubaudė didelę 
neno korporaciją

The National Dairy Pro 
ducts Corp., didžiausia to.k 
ūšies pieno bendrovė, ku 
ios produktai rinkoje yre 

rincmi "Sealtest“ vardu, bu 
vo pripažinta kalta ir nu 
austa už sąmokslą išvalyt 

š biznio savo konkurentus ii 
tada pakelti savo gaminių 
kainas. Jai priskaitvta 13 
nusikaltimo atvejų. Įstaty
mų numatyta didžiausia 
bausmė už kiekvieną atvejį 
yra $50,000 ir metai kalėji 
mo. Teisėjas bausmės dai 
nepaskyrė.

Kanados lietuviai social
demokratai nutarė rugsėjo 
1 d. pagerbti prof. Steponą 
Kairį, ilgus metus buvusį 
Lietuvos socialdemokratų 
vadą. Pagerbimas įvyks 
Smithtown (Long Island, N. 
Y., apie 50 mylių nuo New 
Yorko). Vilią Mon Repos, 
kur drg. S. Kairys gyvena. Iš 
Kanados atvyks speciali de
legacija. Kanadiečiai prašo, 
kad ir JAV draugai prisidė
tu ir minėtą dieną 11-12 vai. 
susirinktų minėtoj viloj.

ROCKFORD, ILL.

Balfo gegužinė

šį sekmadienį, rugpiūčio 
25 d., Lietuvių Klubo parke 
Balfo skyrius rengia geguži 
nę. Augustinas Kapačinskas 
linksmins savo muzika, vy
rai galės išmėginti savo su 
gebėjimus joti, nes tam tiks 
lui bus geru juodbėrių ark 
lių. Bus ir kitokių įdomybių

Visi kviečiami atsilankyti 
Perkūns
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KAIP JI ČI A VALGYTI?

Astronautas Edu:rd White atlieka pratimus, kaip išsilaikyti gyvam netikėtai nu
kritus dykumoje. Jis rankose laiko driežu ką ir gahoja, kaip jį čia valgyti, žinovai 
tvirtina, kad driežuko skonis yra kaip viščiuko, jeigu jo oda numaunama, mėsa su- 
kapojama ir išverdama. White. atrodo, dėl to dar abejoja.

Rugpiūčio 29 dieną gali 
sustoti JAV geležinkeliai

UNUGS SU SAVININKAIS NEGALI 

SUSITARTI DĖL DARBO 

SĄLYGŲ

Yra 32,000 nereikalingų pečkurių, 
kuriuos geležinkeliai nors

atleisti, bet unijos 
priešingo*

Bankai samdys 
negrus

Jau daugiau kaip mėnuo, 
į kai tarp geležinkelių kom
panijų ir unijų eina ginčas 
dėl 32,000 buvusių pečkurių, 
kurie prie naujų garvežių 

. į pasidarė nebereikalingi. Ge- 
i - ~ . 1 i ležinkeliai nori juos atleisti,
Į surengė triukšmingą de-1 bet uniios g,.umoja streiku.

Geležinkelių vadovybė 
kreipėsi į Aukščiausią Teis
mą su paklausimu, ar priva-

Į East St. Louis mieste per 
; eitą savaitę negrų paaugliai

Gražiai parašė 
apie lietuvius

Svarsto mokesčių
: numažinimą

Anglijoj medžioja 
i traukinio plėšikus

Bostoniškis "Herald“ per
eita sekmadieni labai gra
žiai ii- plačiai aprašė Bosto
no lietuvių koloniją, jos is
toriją, organizacijas, veikė
jus, kultūrą ir tt Paminėta 
ir pati Lietuva, kuri yra da
bar i-usų pavergta. Nore Ru- 
-ijos komunistai ją okupavo, 
_ačiau Amerikos valdžia tos 
okupacijos nepripažįsta. 
Priešingai, Washingtonas 
pripažįsta dar laisvos Lietu
os čia sukultas įstaigas. 

Paminėjo nepriklausomos 
ietuvos garbės konsulą A. 

šalną So. Bostone, Minkų 
adijo valandas, Keleivį, I- 

vaškienės šokėjų grupę. Ka-
:insko ir Gaidelio vadovau

i monstraciją prieš First Na- 
5 tional Banką. Tvarkai atsta-

Ityti buvo sušaukta visa mies
to ir apskrities policija, kuri lo geležinkeliai samdyti 32, 

, areštavo 170 jaunų triukš- 000 darbininkų, kuriems nė- 
! madarių. Du negrai buvo ra darbo? Teismas atsakė, 

kad tokio privalumo nėra.
Bet unijos ignnoruoja ir 

teismo opiniją, ir geležinke
lių vadovybės nusistatymą.

sužeisti, vienas jų kun. Mal- 
j loyd. Sakoma, jie priešinosi 
’ policijai.

DemonstrantaiKongrese dabai' yra gyvai Keleivyje buvo rašyta, į
svarstomas mokesčių suma-Į kad Anglijoj buvo užpultas. Jos tvirtina, kad buvusieji

Siūloma numušti! Valtu7sius^?naS5us ^kuriai vistiek geležinke-
---------- irkor-.pagiobe ^6,000,000. Iš tik reikalingi. To reika-

zimmas.
pavieniams asmenims

protesta-

pagrobta 7 milionai.; Rytojaus dieną tarp negrų 
vadų ir Eest St. Louis bankųporacijoms apie 11 biiionų. • _ vauų ir r,esi ot. lxjuis oanKų

dolerių mokesčių, tačiau ne į n_Z. . . J , buvo padaryta sutartis, kad
.•s ~ an i ų. jų j bankai sutinka pasamdyti

20 nėgių bankinio darbo ap
mokyti. Vėliau, kai atsiras

jus metus.
Žemiausiai pavienių žmo

nių pozicijai, už kurią dabar 
yra mokama 20 nuošimčių 
mokesčių ($20 nuo $100 pa
iki 15 nuošimčių.

imta ir arti miliono dolerių 
pinigų surasta. Anglijos 
žvalgyba dabar organizuo laisvų vietų, jie bus pasam-
ja uogautojus, grybautojus ^yti pastoviai tarnybai.
ir piknikautojus, kad ieško
tų žemėje sukastų duobių, 
nes manoma, kad banditai

Aukščiausiai pozicijai galėjo užkasti savo grobį į-
(bracket), už kurią dabar 
mokama 91 rr, siūloma su
mažinti iki 75%.

Korporacijoms, kurios da
bar moka 52% nuo savo pa-

amus chorus, Gustaitienės; jam« siūloma sumažinti iki 
eatio grupę n kitus kultūri- ^Qcrf sekančiais metais ir iki;
liūs veiksnius. 48% po to.

Afrikoje nėra 
amybės

vairiose vietose. Ir žmonės 
ieško, nes už suradimą yra 
paskirtas didelis atlygini
mas. Traukinio apiplėšimas 
tuo būdu virto visuotine me
džiokle.

Siuto pakeisti 
i ateivy bės tvarką

sugrįžo

Tuo pačiu laiku riaušių 
buvo ir kitur. Elizabethe, N. 
J., areštuota 80 nėgių, kurie 
stengėsi sulaikyti naujų teis
mo į-ūmų statybą. Du polici- 
: inkai buvo sužeisti. Birmin 
ghame, Ala., į vieną resto
raną buvo įmesta bomba. 
5ešis žmones reikėjo vežti į 
.igoninę.

Kastro smogikai 
nagrobė tremtinius

Afrikos negrai smarkiai 
kovoja dėl nepriklausomy-1 
bės. Jie nenori, kad juos vai- i 
dytų ir išnaudotų baltieji! 
kolonistai. Ir baltieji trau-j 
kiasi iš Afrikos. Kuriasi ne-; 
va laisvos juodųjų respubli- j 
kos. Bet vistiek ten nėra ra- Į 
mybės. Pereitą savaitę buvu- ’ 
šiame prancūzų Konge neg- ‘ 
į-ai sukilo prieš savo prezi
dentą Fulbertą Youlou. Apie 
10,000 žmonių minia apsu
po jo rūmus ir pradėjo šauk
ti: "Šalin Youlou!“ Kita mi
nia Brazzavillėj įsilaužė ka- 
lėjiman ir paleido 480 poli
tinių kalinių. Darbininkai 
paskelbė generalinį streiką. 
Ir prezidentas atsistatydino.

SUĖMĖ 4 NACIUS

Pittsburghe pereitą savai
tę buvo suimti 4 Amerikos 
naciai, kurie platino kurs
tančius prieš negrus lape
lius. Jie buvo uniformuoti.

JAV karys Lowell Skinn- 
ner. Korėjos karo dalyvis 
karui pasibaigus nutarė ne
grįžti j savo šalį. bet pasi
likti komunistinėj Kinijoj. 
Matyti, ten ne kokius pyra
gus jam teko valgyti, nes 
jis nutarė vėl grįžti namo, 
net žmoną kinielę palikęs, 
kurią betgi tikisi vėliau ga
lėsiąs atsigabenti į Ameri
ką.

Kongresmanas Macdonald 
įnešė konngresan pasiūly
mą, kad būtų atšauktas 
McCarreno-Waltero imigra
cijos įstatymas, kuris reika
lauja daiyti ateivių atranką 
atsižvelgiant į jų tautybę. 
Macdonaldas reikalauja, 
kad tautybių klausimas būtų 
visai išbrauktas ir kad pir
menybė būtu duodama tiem*■
ateiviam, kurie čia turi arti
mų giminių. Jis siūlo išmesti 
ir kvotų tvarką — kas at
vyksta pirmas, tas ir įlei
džiamas.

TROKAS PRALAUŽĖ 
PIKETŲ LINIJĄ

Bridgewatery, netoli nuo 
Bostono, sustreikavo vinių 
dirbtuvės darbininkai ir pa
statė prie jos vartų piketų 
liniją, kad niekas neitu dirb
ti. Atvažiavo trokas iš šovė 
tiesiai per piketų eilę. Keturi 

į darbininkai buvo sužeisti. 
1 Buvusius troke tris vyrus po- 
liciia sulaikė.

Nedidelėje britų saloje 
ties Pietų Amerikos pakraš 
čiu buvo įsikūrusi grupė po- 
’itinių Kubos pabėgėlių. Per
eitą savaitę Kastro smogi
kai apsupo tą sala kariniais 
aivais, apšaudė ją ir, išlipę 
salon, pagrobė 19 tremtinių 
t išgabeno Kubon. Ameri
kos lėktuvai visa tai stebėjo, 
bet nieko nedarė, nes ta sa
la priklauso Anglijai.

KELEIVINIS LĖKTUVAS 
LĖKS 2,000 MYLIŲ

Federalinė Aviacijos A- 
Tentūra išsiuntinėjo lėktuvų 
rabrikantams paklausimą, 
kiek kainuotų pastatyti toki 
keleivinį lėktuvą, kuris lėktų 
greičiau už garsa, tai yra— 
2,000 mT liu per valandą. 
Europa tokio paukščio dar 
neturi, todėl Amerika nori 
būti pirmutinė.

laująs transporto saugumas. 
Kad traukinių judėjimas bū
tų saugesnis, tai vieno žmo
gaus vietoj reikią pastatyti 
keturis. Kadangi vienas 
žmogus dirba 8 valandas, 
tai keturi jo vietoje turi 
dirbti po 2 valandas per die
ną. Anot tos pasakos, bus ir 
vilkas sotus, ir ožka gyva.

Suprantama, kad geležin
keliai su tuo nesutinka ir to
kią tvarką vadina "faether- 
bedding“, kas jiems kainuo
ja $140,000,000 per metus.

Streikui išvengti darė sa
vo pasiūlymą prezidentas 
Kenedis. Geležinkeliai su 
uo sutiko, bet unijos atme- 

.ė. Tuomet darė pasiūlymą 
3arbo Departamento sekre
torius VVirtz. Geležinkeliai 
sutiko ir su juo, bet unijos 
atmetė.

Pereitą pirmadienį Wirtz 
buvo sušaukęs abiejų pusių 
atstovus į savo ofisą pasitar
ti. Bet ir čia nieko neišėjo. 
Su kuo geležinkeliai sutin
ka, tam priešingos unijos.

VVirtz vėliau pareiškė: 
laikas deryboms baigiasi 
rugpiūčio 29 diena. Jeigu 
iki tos dienos nebus susitai
kyta, geležinkeliai vykdys 
savo nustatytas darbo tai
sykles ir nereikalingus peč- 
kurius pradės atleidinėti, o 
unijos gal vykdys savo nu
sistatymą — bus visuotinis 
geležinkelių streikas.

Bet reikia tikėtis, kad val
džia ir kongresas prie to ne- 
prileis.

MEREDITH GAVO 
BA LAIPSNJ

Iš Oxfordo, Miss., prane
šama, kad James Meredith, 

Visas Mass. turtas įvertin- negras studentas, jėga įves
tas mokesčių tikslam 10 bi- tas Į universitetą, baigė savo 
lionų ir 400 milionų dolerių, mokslą BA laipsniu.



Puslapis antrai Nr. 34,1963 m. rugpiūčio 21

Sovietų Rusija ir Kinija
Kada tik Kinijos komunistų vadas Mao Tse-tungas 

iškiša Chniščiovui liežuvį, arba Chruščiovas parodo ilgą 
nosį Mao Tse-tungui, naivūs demokratijų vadai tuoj trina 
tankas ir džiaugiasi: ”Jau, jau susipiaus!..“

Kai anais metais Jugoslavijos diktatorius parodė 
liežuvį Stalinui, naivūs žmonės taip pat džiaugėsi, kad 
tarp komunistų prasidės piautynės. Amerikos valdžia su
kišo Titui net apie du bilionus dolerių, kad geriau Staliną 
piautų.

O ar papiovė?
Iš tikrų jų nebuvo jokių piautynių. Du diktatoriai var

žėsi tik dėl vadovybės. Netrukus Titas nuvyko Rusijon 
neva medžioti, o iš tikrųjų susitarti, kaip melžti kapita
listus. Ir, apsikabinęs Stalino įpėdinį, pasakė: „Taika ar 
karas, mes visada eisim petys į petį.“ Ir šiandien Jugosla
vija, sudorojus Amerikos $2,000,000,090, yra geriausia 
Sovietų Rusijos draugė.

Kinijos ir Sovietų Rusijos nesutikimai yra panašaus 
pobūdžio — dėl vadovybės — ir gali taip pat pasibaigti 
Chruščiovo su Mao Tse-tungu ideologiniu apsikabinimu. 
Nors Leninas rašė, kad karas gali kilti ir tarp komunisti
nių valstybių, vis dėlto iki šiol tokio karo niekur nebuvo.
Kad ir susiginčija komunistai, vis dėlto vieni kitus vadina 
"draugas44. Ir anąden, kai Kinijos delegacija Maskvoje 
negalėjo su rusais susitarti ir ruošėsi grįžti namo, Chruš
čiovas iškėlė jai šaunią puotą. Vistiek ideologijos draugai.

Iš Amerikos politikų, kaip rodos, geriausia komunistų 
strategiją supranta buvęs viceprezidentas Nixon. Anądien 
jis pasakė: "Nesidžiaukim, kad kiniečiai ginčijasi su ru
sais. Jie ginčijasi ne dėl to, kaip galėtų sunaikinti vieni 
kitus, bet kaip sunaikinti mus.“

Washingtono vyriausybė dabar džiaugiasi, kad su 
rusais padaryta sutartis nesprogdinti ore atominių bombų. 
Pradėta galvoti, kad Sovietų vadai nori taikos ir daro 
demokratinėms valstybėms nuolaidų. Bet kur čia tos nuo
laidos ir ko čia džiaugtis. Pasitenkinimo gali turėti tiktai 
Chruščiovas, nes derėtis dėl tos sutarties demokratai nu
vyko į jo namus ir ta sutartis, kad ir nedaug ko verta, 
buvo padaryta jo sąlygomis — tokių ginklų gamvba ne
draudžiama, jų bandymas po žeme taip pat nedraudžia
mas, ir esamieji ginklai paliekami, kaip buvę.

Panašūs susitarimai su Hitleriu buvo vadinami „a- 
peasementais“. Kuo tie "apeasemcntai“ pasibaigė, visi 
žino. Kilo Antrasis pasaulinis karas. Tikėkimės, kad Va
karų nuolaidos Chruščiovui tokios nelaimės pasauliui ne
užtrauks. Bet kas gali garantuoti? Žinome, kad Sovietų 
diplomatija yra labai veržli. Ji nuolat veržiasi pirmyn ir iš 
užimtų pozicijų nesitraukia.

Toks yra visas bolševizmo kelias. Prieš 47 metus jis 
neturėjo nieko daugiau, kaip tik vieną kambarį Ciuricho 
mieste (Šveicarijoje). O šiandien turi užėmęs ketvirta
dalį pasaulio ir valdo trečdalį žemės gyventojų.

”Ne, bolševizmas nenori pasaulio taikos,“ sako ko
mentatorius Ruseli Kirk. „Jis nori valdyti pasaulį daugiau, 
negu Hitleris. Jis kalba apie taiką tik dėl to, kad gautų 
daugiau laiko savo militariniams ir diplomatiniams ma
nevrams. Kai neapdairūs Vakarai padaro vieną nuolaidą, 
Sovietų diplomatai tuojau reikalauja daugiau.“

Tokią strategiją matom ir dabar. Nespėta pasirašyti 
Maskvos sutartis dėl branduolinių bandymų, o Chruščio
vas jau siūlo daryti nepuolimo sutartį ir pripažinti Sovie
tams visas esamas sienas į vakarus nuo Maskvos.>>

Tiesa, kol kas Maskva karo dar nenori, nes ji neturi 
nei tiek ginklų, nei duonos, kiek turi Amerika. Atsime
nam, kaip sunku buvo raudonajai anr.ijai įveikti mažutę 
Suomiją. O kai vokiečių armija atsisuko prieš Sovietus,
tai nuėjo kaip peilis per košę. Jeigu ne Amerika, Sovietai 
būtų nušluoti. Tiesa, dabar rusai jau geriau apsiginklavę. 
Bet jų žemės ūkis tebėra susmukęs, maisto trūksta. O be
maisto karo nelaimėsi. Todėl kol kas Maskva karo bijosi 
ir stengiasi įsigyti laimėjimų diplomatiniu būdu. Amerika 
turėtų tai suprasti ir nuolaidų Maskvai nedaryti.

NEBANDYS ATOMO BOMBŲ

Viršuje George Bali (kairėj) stebi, kai Australijos 
ambasadorius pasirašo dalinį atominių bombų mėgi
nimų uždraudimų. Apačioje tų patį daro Meksikos 
ambasadorius.

APŽVALGA
INTERNACJONALŲ
ISTORIJA

Internacionalais yra va
dinamos tarptautinės darbi
ninkų sąjungos ir tokiu pat 
vardu yra žinomas tarptau
tinis darbininkų himnas.

CARO NIKALOJAUS II 
SŪNUS

Liepos 10 d . komunistų 
dienraštis Izvestijos prane
šė, kad Kazachstano Kara
gandoje atsirado jaunuolis, 
kuris skelbėsi esąs buvusio 
Rusijos caro Nikalojaus II 
sūnus. Jis susirado apsčiai 
savo pasekėjų, ir slaptai ten 
pradėjusi veikti tikrųjų 
krikščionių pravoslavų sek
ta.

Izvestijos pastebi, kad tas 
jaunuolis galop atsidūrė

Diktatūrinių valstybių 
i tremtiniai socialdemokratai 
I leidžia savo laikraščius už- 
• sieny.

Londone eina čekoslova- 
kų „Demokracie a Socialis- 
mus“ ir vengtų „Nepszava“.

Latvių socialdemokratų 
partijos organas „Briviba“ 
eina Stockholme, Švedijoj.

Lenkai New Yorke lei
džia „Robotnik Polski“, Pa
ryžiuje "Swiatlo“ ir Londo
ne „Robotnik“.

Ispanai Prancūzijoje lei
džia „EI Socialistą“ ir „Re- 
novacion“, o Meksikoje— 
„Adelante“.

Žydai Amerikoje leidžia 
”Jewish Daily Forward“, 
Argentinoj „Unser Tsait“, 
Australijoj „Unser Ge- 
dank“, Meksikoje „Faroys“, 
o Prancūzijoje — „Unsere 
Stimme44.

Tai yra labai įdomūs duo
menys. Jie parodo, kokia 
pajėgi yra pasaulio social
demokratija. Su ja eina ir 
„Keleivis“.
ATOMINIAI BANDYMAI 
IR RINKIMAI

Bakunin, kuris Tarptautinę 
Darbininkų Asociacija su
skaldė ir įsteigė savo ’revo- 
liucinio socializmo4 inter
nacionalą...“
Antrasis Internacionalas 

įsikūrė 1889 metais. Bet Pir-
Intemacionalų buvo jau. Pasaulinis karas jį

keletas. „Naujienos“ paduo-Į *aiP Pat. apardė, o Leninas 
da jų trumpą apžvalgą. Jos galutinai jj suaidė.

Kaį komunistai 
Rusijos valdžią, tai

sako:
„Pirmasis internacionalas 

su Lenino,

jis numatytas tapti Rusijos 
caru.

Izvestijos nutyli, ar ir ki
ti jo pasekėjai buvo suimti ir 
kokia bausme nubausti. O 
tas jaunuolis teismo atiduo
tas į „perauklėjimo įstaigą44, 
tai yra—vergijon.

Panašios žinutės, nors ir 
trumpos, retai komunistų 
spaudoje pasitaikančios, sa
ko, kad Sovietų Sąjungos 
pogrindyje esama visokerio
pų sąjūdžių, kuriuos įveikti 
ir išnaikinti ir visagalinti so
vietinė slaptoji ir viešoji po-

leisme. čia jis pareiškė, kad licija nėra pajėgi.

paėmė

Kas toliau?
ANDRIUS VALUCKAS

Pasirašius dalinį atominių kai melavo JT posėdžiuose, 
ginklų sprogdinimo apribo- kad Kuboje nesą toli skren- 
jimą, seka rimtas klausi- dančių sovietinių raketų, kol 
mas: kas toliau? Pabandyk dokumentais buvo įrodyta 
kime pažiūrėti bent, ko šie-1 priešingai ir kol pati Mask- 
kia Chruščiovas. va nepripažino to fakto. To-

Chruščiovas neabejotinai 
davė suprasti, kad jisai nori 
nepuolimo sutarties su Va
karais. Jis nori turėti pakan
kamai laiko tvarkai pačioje 
Sovietų Sąjungoje įvesti ir 
sudrausminti pasaulio at
skalūniškus komunistus, ku
rie nenori pripažinti Krem
liaus viešpatavimo ir įsaki
nėjimo. Jiems nusibodo 
klausyti prieštaraujančių 
Maskvos nurodymų tiek e- 
konominiam gyvenime, tiek 
užsienio politikoje, tiek vie
no asmens garbinime. Po 
Stalino jie nenori perdaug 
kelti į padanges Chruščiovo, 
kuris padarė daug žymių 
klaidų.

Jungtinių Tautų čarteris
Vytautas Meškauskas sa-l aiškiai nusako, kad nariai 

kosi kažkur skaitęs buvusio turi spręsti visus nesutari- 
Amerikos diplomato Dulles mus taikos keliu, pasitari- 
1959 metais parašytus to- i mais. Chruščiovas turėtų tai tiek jų nebūtų galima panai- 
klUS Žodžius: «£,<? -Gooi TT kinti nes nipkas netrali nasi-

kio pagauto melagio reda
guotos sutartys negali turė
ti perdaug vertės...

Jeigu Chruščiovas yra tik
ras, kad Sovietų Sąjunga yra 
atsilikusi nuo Amerikos a- 
tominių ginklų tobulume ir 
skaičiuje, tai sekantis jo 
žingsnis būtų reikalauti pa- 
panaikinti visus atominius 
ginklus, ar bent pasižadėti 
jų nevartoti karo atveju. 
Pereitame kare abi kariau
jančios pusės turėjo prisiga
minusios nuodingų dujų, bet 
jų nepanaudojo, nes bijojo, 
kad tuo atveju priešinga pu
sė nuodingomis dujomis pa
darytų taip pat žymių nuo
stolių.

Jeigu ir būtų galima tokią 
sutartį pasirašyti — pasiža
dėti karo atveju nenaudoti 
atominių ginklų, — tai vis-

žinoti, nes jisai lankėsi JT 
'Kadangi Sovietai nori (a- posėdžiuose ir ten apsiskan- 
tominių bandymų draudi- j dalino, daužydamas batu 
mo) sutarties, tai nebūtų ^ayp stalą. Matyti, kad jisai

kinti, nes niekas negali pasi
tikėti, ką gali padaryti 
Kremlius, jeigu matytų, kad 
karą vistiek pralaimi. Be to,
yra atominių ginklų, kurie 
gali būti pritaikyti tik prieš

sunku sudaryti tokią sutar- j°kios pagarbos Jungtinėms 
tį, kuri gerai atrodytų iš Tautoms nenori pripažinti, ....
pirmo žvilgsnio. Mes gale- nes ta organizacija neturi; kariuomenę ir karimus gink- 
tumėm ją pripildyti pai- pakankamai plikos jėgos lūs, o civiliams gyventojams 

j. ,------ ----- - neklaužadoms sutvarkyti llp nprfl dpi savo

nieko bendro 
Stalino, Chruščiovo arba 
Mao Tse-tungo komuniz
mu neturi.

Pirmasis internacionalas, 
kurio oficialus pavadini
mas buvo angliškai—Inter
national Workmen’s Asso- 
ciation, vokiškai—Interna
cionale Arbeitesassozia-

1919
metais Leninas įsteigė tre
čiąjį Internacionalą. Tai tu
rėjo būti tarptautinė komu
nistų sąjunga. Bet, prasidė
jus Antrajam pasauliniam
karai, Stalinas ją palaidojo. 
Jis tada apsimetė demokra
tijos šalininku ir įsakė saviš
kiams ją remti., kad gautų 
demokratinių valstybių pa

mom diplomatinėm fra
zėm... ir ją pristatyti pa
sauliui kaip didelį laimėji
mą taikos naudai. Visa tai 
galėtų atpalaiduoti įtempi
mą pasaulyje, atgaivinu 
tarptautinį pasitikėjimą ir 
išrinkti respublikoną pre
zidentu 1960 metais.“

Kai Dulles rašė šiuos žo
džius, prezidentu buvo Ei- 
senhoweris. Bet Dulles bijo
jo tokią sutartį su Sovietais

Net Chruščiovo tuomet nie
kas iš posėdžio neišmetė.

Nepuolimo paktas, tiesiog 
su Amerika pasirašytas, pri
pažintų esamą pasaulio pa
dėtį, kas išeitų į sveikatą tik 
Chruščiovui, nes visi oku
puoti kraštai būtų pripažinti 
Maskvai ir Kuba toliau pa
siliktų Castro valdžioj su 
nuolat grasinančiu peiliu į 
pačią Amerikos širdį. Net

daryti, ir todėl sekančiais je^Sp už tokią nepuolimo su
rinkimais respublikonų kan- j Chruščiovas sutiktų ati- 
didaus Nixonas j preziden- duoti Kubą PiInon Ameri-

.. . • x i ramos prieš Hitlerįtion, ouvo įsteigtas tarp-! 
tautiniame darbininkų kon-' Dabar gyvuoja socialistų 
grėsė Londone. ir pažangiųjų darbo unijų

tarptautinė federacija. Tai 
jau ketvirtas Internaciona
las. Jo centrs Olandijoje.

„Sumanymas tą kongre
są šaukti kilo maždaug tuo
pačiu laiku tarp Prancūzi-. .
jos ir Anglijos darbininkų,; SOCIALDEMOKRATINE 
-rezultate masinių protesto ^ASAULIO SPAUDA
mitingų prieš Rusijos caro Kalbant apie Internacio-
valdžią, kuri sutrempė nalus, gal ne pro šalį bus
ginkluotomis jėgomis Len- pažvelgti, kiek yra pasauly-
kijos - Lietuvos sukilimą je socialdemokratinės min-
1863 metais. ‘ ties laikraščių. Štai žinios iš

T , . Amsterdamo Internacionalo
Kongresas Londone, pir- išleist0 biuietenio;

micinkaujant profesoriui 
Beesly, nutarė įsteigti pa
stovią tarptautinę darbi
ninkų organizaciją ir išrin
ko komitetą jos tikslams 
suformuoti ir įstatams pa
ruošti. Komitetas kreipėsi 
į žinomus tais laikais Euro
pos veikėjus, kad jie padė
tų šitą darbą geriau atlikti. 
Tarp kitų buvo prašyti Ka
rolis Marksas ir Italijos re- j 
voliucininkas Mazzini.
Markso projektas buvo 

pripažintas geriausiu ir bu
vo priimtas vienbalsiai. 
Marksas tada perėmė In
ternacionalo vadovybę.

„Tarptautinė Darbininkų 
Asociacija turėjo didelį pa
sisekimą, bet, išgyvavus a- 
pie 10 metų, ji pakriko. 
Svarbiausios priežastys,
kurios suardė šį Internacio
nalą, buvo Prancūzijos- 
Prūsų 1870 metų karas, ne
laimingas Paryžiaus Komu
nos likimas (1871 m.) ir 
rusų anarchistas Michail

Austrijoje eina 33 social
demokratinės minties leidi
niai.

Belgijoj—31.
Danijaj—21.
Suomijoj—15.
Prancūzijoj—21.
Vokietijoj—34. Plačiau

siai skaitomas „Hamburger 
Morgenpost“, kurio tiražas 
siekia 280,000.

Anglijoj—19 leidinių. 
Londone leidžiamas „Daily 
Herald“ turi 2,100,000 skai
tytojų, o „Daily Mirror“— 
500,000.

Islandijoj—6 leidiniai.
Italijoj—7.
A. Jungtinėse Valstybėse 

5 leidiniai.
Be to, dar yra po keletą 

ir kelioliką tokių leidinių 
Argentinoj, Brazilijoj,, Lux- 
enburge, Maltoj, Burmoj, 
Kanadoj, Indijoj, Indonezi
joj, Japonijoj, Naujojoj Ze
landijoj, Pakistane, Peruvi- 
joj, Urugvajuje ir Šveicari
joj.

tus nepraėjo. Bet jei sutartis 
būtų padaryta, Nixonas rin
kimus būtų laimėjęs. Taip 
bent galvojo Dulles.

V. Meškauskas mano, kad 
dabar taip galvoja ir Kene
dis. Jis sako :
„Aš jau seniau nurodžiau, 
jog prezidentui toji (Mask
vos) sutartis reikalinga as
meniškai, kad artėjančių 
rinkimų proga užsidėjus 
'taikos išgelbėtojo4 aureolę, 
tačiau kaina, kurią jis nori 
sumokėti už išsilaikymą 
(dar) 4 metus Baltuose Rū
muose, yra per didelė.“

Dėl to ir respublikonai ne
darę su Chruščiovu atominių 
bandymų draudimo sutar
ties, kad kaina atrodė per 
didelė. Pasirašius tokią su
tartį, prasidėtų nepaprastas 
spaudimas mažinti apsigink
lavimą ir kariuomenės skai
čių. Tokios Vakarų apsigy
nimo organizacijos, kaip 
NATO ir SETO, netektų 
prasmės ir sunyktų. Ir po ke
ierių metų mes taptume "ne
judančiu taikiniu“ (sitting 
duck) komunistams.

Bet Kenedžių šeimynai 
svarbiau esą laimėti sekan
čius rinkimus, negu galimos 
neigiamos sutarties pasėkos. 
Atrodo, sako Meškauskas, 
kad Kenedis baigia įgyven
dinti Roosevelto idealą — 
paversti Sovietų Sąjungą 
savo partneriu. Jei tai įvyks, 
jis sako, Lietuvos užgrobimo 
nepripažinimas būsiąs iš
trintas, kaip -nereikalingas 
anachroniznųis.

kos įtakon, tai net ir tokiu 
atveju pasirašyti nepuolimo 
paktą būtų netikslu, kol So
vietai nepasitraukė į 1938 
metų sienas, kol jie neišlais
vino pavergtų kraštų. Berly
no barbariška siena yra gė
dos paminklas visai žmoni
jai, nes už jos pasislėpę ko
munistai kasdien šaudo 
tuos, kurie nori pabėgti i 
laisvąjį pasaulį. Amerikos 
parašas po nepuolimo sutar
timi pripažintų tą nenorma
lią padėtį ir tą kruviną tero
rą už geležinės uždangos.

Įdomu, kad tų naujų su
tarčių pasirašyme Maskvoje 
vaidina žymią rolę buvęs 
Sovietų Rusijos atstovas J. 
Tautose Valerij Zorin, da
bar užsienių reikalų vicemi- 
nisteris, kuris taip akiplėšiš-

jie nėra pavojingi dėl savo 
riboto mažo veikimo ploto.

Galima tikėtis, kad ato
minių ginklų pavojus civi
liams gyventojams savaime 
SumaZcS, nes jau yra nau
ji ginklai, kurie veikia labai 
gerai prieš kariuomenę ir 
karinius taikinius — tai mir
ties spinduliai, kurių ištobu
linime ir pritaikyme yra pa
daryta milžiniška pažanga 
ir net jau dabar gali būti pa
vartoti prieš komunistines 
armijas. Žinoma, jeigu 
Chruščiovas perdaug išgėręs 
neduos įsakymo šaudyti ato
minėmis raketomis, arba jei
gu jo vieton neatsisės kitas 
diktatorius, kuris sau įsikal
btų, jog jis yra pats stip
riausias visame pasaulyje. 
Tokios galimybės yra didelis 
stabdis darant ilgo laiko u- 
tartis su diktatūromis. Hit
leris ir Stalinas parodė, ko 
vertos sutartys.

Neužmirškim, kad Chruš
čiovas per Vengrijos revo
liuciją nužudė tuos atstovus, 
kurie atėjo tartis dėl taikos 
sąlygų su Sovietų atstovais 
ir jiems buvo garantuotas 
saugumas...

KODĖL A. ŠALČIUS 
BEGO?

'Mums tačiau rodos, kad 
Meškauskas pergreit jaudi
nasi. Dabar pasirašytoji 
Maskvoje sutartis nedaug 
reiškia. Ginklavimosi ji ne
sumažins, ir Amerika nepa
virs į „sitting duck44 komu
nistams. Ir Lietuvos užgrobi
mo nepripažinimo ji visai 
neliečia. Pavojus būtų tik 
tada, jeigu Amerika pasira
šytų su Sovietais nepuolimo 
sutartį, pripažindama esamą 
padėtį, kaip Chruščiovas no
ri. Bet kol kas Amerika to
kiai sutarčiai priešinga.

Bet prezidento rinkimuo
se dabar pasirašyta sutartis, 
be abejo, Kenedžiui bus 
svarbus triupas. Ir todėl jis 
spiria senatą, kad tą sutartį 
ratifikuotų.

Algimantas šalčius, savo 
„Lietuvišką kultūrinę kroni
ką“ Laisvėj pasirašydamas 
A. Išlaužu, rugpiūčio 13 d. 
laidoje cituoja Vinco Kudir
kos žodžius:

"Kada gi priešai stvėrė 
draskyt mus apnikę, Jūs, 
kaip niekšai, pabėgot mus 
vienus palikę44 ir nuo savęs 
prideda:

"Ir dar reikėtų pridėti ne 
tik pabėgot, bet dar perse- 
kiojat tuos, kurie norėtų su 
savo tauta, liaudim kuo arti
miausiai broliautis, kur jie 
bebūtų.44

A. Šalčius iš Lietuvos pa
bėgo, ten net savo tėvus pa
likęs. Kodėl bėgai? Kodėl, 
Demai ten nuvykęs, nepasi- 
likai arba kodėl dabar ten 
negrįžti papildytos nuodė
mės išpirkti ?
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KAS NIEKO NEVEIKU, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Ką ateitis žada jaunimui
Atsakymą į tą klausimą ty jų skaičių reikės padidin- 

neseniai davė sveikatos, ti pustrečio karto. Ir tai JAV 
švietimo ir labdaros sekre-, tuo požiūriu dar atsiliks nuo 
torius Anthony Celebrezze. į Sovietų Sąjungos, kurioje 
Žinoma, jis savo atsakyme į minėtus mokslus studijuoja 
galvoje turėjo JAV jauni- j daugiau kaip 100,000 asme-
mą.

Spėjama, kad 1970 me
tais dirbančiųjų bus 85 su 
puse miliono, tame skaičiu
je 26 miiionai jaunų žmo

nų.
Kaip matome, šviesią at

eitį tegali turėti tik tie, kurie 
bus gyvenimui geriau pasi
ruošę, daug geriau mokslo

nių, kurie j darbo frontą zonomis apsišarvavę, tą ar 
įsirikiuos šiame dešimtme-; specialybę įsigilę. Todėl 
ty. Vadinasi, kasmet po 2.6 vi,s5 tėv^ir jaunimo vienin- 
mil. naujų darbo jėgų. Jtehs tlkslas turėtll būti—mo

kyti savo vaikus ir mokytis.
Šiam dešimtmečiui būdin

ga tendencija—didesnis pa
reikalavimas proto darbi
ninkų ir mažesnis fizinio 
darbo jėgų. Žymiai padidės 
pareikalavimas mokytojų, 
įvairių aukštųjų mokyklų 
dėstytojų.

Celebrezze spėja, kad iš 
2,540,000 baigusių 1967 m. 
aukštesniąsias mokyklas 
daugiau kaip pusė—1,443,
000—stos į aukštąsias mo
kyklas. Tie, kurie eis dirbti, 
turės būti pasiruošę ne pa
prastam raštinės darbui, bet 
skaičiuojamoms ir kitoms 
mašinoms valdyti ir elektro
ninių mašinų informacijai į
tvarkyti. j Mūsų bolševikėliai gedi-

Padidės prekybos įstaigų! "osi atvir?i skelb“ T-U kab 
tamautojų skaičius. Išlėkė-1 b^P^^as, kunos būna jų

- —It____ a__ =_ j_ 1 vadinamuose centruose. Da-
jusios moterys turės aau-; , . i i,.bar jie tai jau skelbia per sa- giau progos dirbti ne ištisas J , J. .... 1vo spaudą ir radiją ir ragina 

Į lietuvius jas lankyti. Jie
Daugiausia progų gaitii skelbia, kad ten mokoma ir' 

darbo turės

URUGVAJUS

Pamiršo paminėti
Šiemet sukako 30 metų, j 

kai lietuvių tautos didvyriai 
Darius ir Girėnas prastu lėk
tuvu nugalėjo Atlanto van
denyną. Tą sukaktį lietuviai 
paminėjo visur, kur tik gy
vena jų kiek didesnis būrys, 
bet ją pamiršo mūsų šimta
procentiniai "patriotai“.

Jei būtų Kazimiero ar ku
rio kito šventojo sukaktis, 
jie nebūtų pamiršę.

Išlindo yla iš maišo

TAS DUONOS NEPRAŠO.

BENAMIAI

Tai J. Dagio skulptūra medyje. Dail. J. Dagys gimė 1905 m. 
Biržų vaLst., baigė Kauno meno mokyklą, dabar gyvena ir kuria 
Kanadoje.

EVANGELIKŲ JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS Iš Balio veiklos

Z\ A. IZt/II I r? Z>/-\kIKT
uaplvilll, vunn.

Mirė J. Tamošauskas

nio žmona, ro keierių metų 
jis vedė kitą. Išėjęs į pensiją 
velionis Oakville nusipirko 
namus ir ten manė ilgai ra-

Dešimties Metų Jubilieji
nis Lietuvių protestantų jau
nimo suvažiavimas Cape 
Cod, Mass., jau čia pat. 
Rugpiūčio 24-25 dienomis 
suplaukia iš tolimos Chica
gos, Toronto, New Jersey, 
New Yorko, Maine ir Bosto
no lietuviškas prot. atžaly- 
r.as i gražųjį Cape Cod pa
jūrį kartu bent kelias die-j 
nas pabendrauti ir praleisti 
lietuviškoje bendruomenėje 
ir tarpusavyje dvasiniai su
artėti.

Bostono Jaunimo Ratelis, 
kuris yra šio suvažiavimo 
šeimininkas, bendradar
biaudamas su kun. H. Dum- 
piu, numatė plačią progra
mą, kuri turėtų būti įdomi 
ir naudinga suvažiavimo da
lyviams. |F

Suvažiavimo registracija 
prasideda rugpiūčio 23 d., 
penktadienio vakare We9t 
Barnstable, Cape Cod, 
Highway 6A, First Luthe
ran Church.

Rugpiūčio 24 d., šeštadie
nį, —suvažiavimo atidary
mas. Paskaitos: kun. Algir
do Jurėno — "Šiandieninė 
santuokos krizė ir jos prie
žastys“ ir Valterio Bendi- 
ko — "Martyno Mažvydo 
reikšmė Lietuvai“. Meninė 
programa.

Rugpiūčio 25 d., sekma
dienį — iškilmingos pamal
dos. L.P.J. skyrių praneši
mai ir Centro valdybos rin
kimai. Kun. A. Žilinsko pa
skaita. Suvažiavimo dalyviųRugpiūčio 4 d. savo na . . . r tw iv - ------------------------- ----------------

elektroninės j lietuvių kalbos, bet tai yra | muose mirė 77 metų amžiaus miai Pagyventi. UeJa> pobūvis ir uždarymas. Lau-

Balfo Centrai ir vasaros 
karščiai

Šiuo metu Balfo centre 
pastoviai dirba tik vienas 
tarnautojas. Tačiau darbas 
nesustojo ir per kaiščius. 
Pasikvietus talkos, Balfas 
liepos mėn. išsiuntė 123 įvai
rius paramos siuntinius. 
Tiek pat išsiųsta ir rugpiū
čio mėnesį. Liepos mėn. tu
rėta arti 8,000 dolerių paja
mų, išleista 6,309. Didžioji 
aukų dalis, net 3,258 dole
riai, atėjo iš Chicagos. Lie
pos mėn. baigta mokėti sko
los likutis valstybės iždui. 
Beveik 1,600 dolerių išleista' 
siuntiniams į Lietuvą, 40*9 
doleriai išmokėta, paštui už 
siuntinius lietuviams į Len
kiją. Vasario 16 Gimnazijai 
ir Vokietijos lietuviam šelp
ti išleista per du tūkstančiu 
dolerių. Rugpiūčio pradžio
je per dešimt dienų jau pa
siųsta Lenkijon 54 medžią 
gų siuntiniai.

Privačius Lenkijos lietu
vių šelpėjus norėtųsi įspėti, 
kad Lenkijoj vyksta didelė 
spekuliacija ir kad šalpos 
siuntinius daugelis parduo
da, spekuliuoja, o ir tų siun
tinių prašymai yra samdyti, 
dažnai lenkų rašyti.

Operavo Balfo reikalų 
vedėją

Dr. Edmundas Lenkaua- 
kas, žymus gerklės, ausų ii 
nosies ligų specialistas Cle
velande, Ohio, padarė sun-

daugelį naujai atvykusiųjų į 
šį kraštą). Įstatymo pra ve
dimu rūpinasi senatoriai: 
Dougias ir Javits. Netrukus 
bus tuo reikalu specialūs ty
rimai.

Balfas gavo I pas. karo
Lietuvių Komiteto aukasB
Chicagos lietuviai per pir

mąjį pasaulinį karą buvo su
organizavę "Lithuanian Day 
Committee“, kuris rinko au
kas nuo karo nukentėjusiem 
lietuviam. Chicagos First 
National banke užsiliko to 
komiteto pinigai, kurių šiuo 
metu jau pareikalavo Illi
nois valstybės iždas. Nuo
širdžių banko pareigūno 
Roy Kavalek, valstybės de
partamento išaiškinimo ir 
kruopštaus ge*n. konsulo P. 
Daužvardžio bei buv. komi
teto nario M. Zaldoko dėka 
tie pinigai, $1,842.23 surink
ti Chicagoje 1916 m. lapkri
čio 1 d., buvo pervesti Bal- 
fui.
Balfas kariškų rūbų negavo

Besikeičianti JAV politi
ka visą dėmesį nukreipė į 
Afrikos bei Azijos kraštus, 
ir pažadėtų kariškų tūbų 
Balfas negavo, aiškinant, 
kad Vakarų Europa jau pa
kankamai atkutusi ir pati 
gali savo tremtiniais pasirū
pinti. Suprantama, kad dar 
tebeveikia draudimas pa
naudoti JAV maisto, atsar-

technikos, gamybos plana- j apgaulė: lietuvių kalbos ten 
vimo, instruktavimo, kons-į nei seniau, nei dabar nemo- 
truktavimo, transporto spe- ■ koma.
cialistai, o taip pat kosminio 
atominio amžiaus sukurtąjį Nevisus leidžia

Juozas Tamašauskas, gimęs 
Sisvuodžių kaime, Pajavo- 
nio valse., Vilkaviškio ap
skr. Velionis į Ameriką at-

mas kitaip lėmė.
Liko liūdintys žmona Ni

na, sūnūs Juozas ir Valte
ris, kurie jau vadinas Tohm.

pramonėj.
Vis didesnio pasiruošimo

Buvo rašyta, kad į Lietu
vą išvyko raudonųjų ekskur-

, -i, i - p - i ra; sija- Pora nekomunistų taipbus reikalaujama is kval.fi-Į į ieidim0
kuolų darbininkų. Daugiai- fLi(^va Snviptl, atsto;vM 
šia bus progų vidutinių kva
lifikacijų darbininkams — 
transporto, keliamųjų me
chanizmų operatoriams, a* 
paratų operatoriams, moa- 
tuotojams. v

Ryšium su naujų sudėtin
gų mašinų įvedimu įvairiose 
pramonės srityse, padidės 
pareikalavimas aukštai kva
lifikuotų darbininkų, kurie 
sugebėtų jas sumontuoti ir komunistai, 
taisyti.

Mechanizuota namų sta
tyba taip pat pareikalaus 
aukštos kvalifikacijos dar
bininkų. Daugiau reikės be- 
tonuotojų, metalistų, įrankių 

i gamintojų ir kt.
Padidėjus visuomeniniam 

patarnavimui, padidės pa
reikalavimas toj srity fizi
nių darbininkų — valgyklo
se, kosmetikos salionuose,

vyko 1912 metais ir visą lai- Palaidotas greta savo pil
ką dirbo Brooklyno siuvyk- mosios žmonos. Hali dirb- 
lose, priklausė siuvėjų uni-1 tuvės darbininkai, kurioj jis 
jos lietuvių 54 skyriui. Prieš dirbo prieš išeidamas į pen- 
išeidamas į pensiją dirbo' siją, ant karsto padėjo gra-i Lietuvą. Sovietų atstovybė pobaith ~Ha]] i žių geliu vainiką.

davė neigiamą atsakymą ir 
patarė kreiptis į lietuvių ko
munistų klubo vadovybę.
, . i

Seniau fašistai, dabar
V komunistai- . ......

Buvo laikai, kada Lietu
vos valdžios duodamomis 
privilegijom naudojosi sme
toniniai fašistai, o dabar jo
mis naudojasi paleckiniai

Prieš 7 metus mirė velio- Vienas iš siuvėjų

M. Krasinskas

BROOKLYN, N.Y.

Mirė K. Sakalauskas

Rugpiūčio 5 d. mirė Kip
ras Sakalauskas, 54 metų 
amžiaus, naujasis ateivis, 
marijampolietis, Lietuvoje 
buvęs, rodos, girininkas.

Velionis dirbo siuvykloje, 
,. ,, , ,, , . i priklausė siuvėju unijos lie-
kirpyklose^^Jcepyklose, skal- tuvjų skyriui, kelerius metus 

buvo jo sekretorium.
. ,, . . .... Jis eidamas iš darbo sun-
kyklų nepakaks reikalingam, susjžeidė, dėl to neera- 
specialistų skaičiui paruosti. jav0 jr pagauau mirė. Liko 
Dabar jau dedama pastan- liūdinčios žmona ir dvi se- 
gų profesiniam-techniruam Filadelfijoje,
švietimui išpiešti. Tam- rei
kalui reikalinga daugiau

byklose, valyklose irtt 
Šiuo metu veikiančių mo-

mokomojo personalo. Dar 
labiau trūks inžinierių ir 
technikų. Kasmet jų reikės 
paruošti daugiau ne 100, 
000.

Čia reikia priminti, kad 
šiuo metu inžinerijos-techni- 
kos mokslus eina apie 
38,000. Taigi netolimoj atei-

Vienas iš siuvėjų 

PHILADELPHIA, PA.

Sukūrė šeimą

Rugpiūčio 17 d. Antanas 
Krušinskas susituokė su Ro
mute Puodžiūnaite. Jaunasis 
yra iš Brooklyno Onos ir Ka
zio Krušinskų sūnus.

zas prie juros.
Tad — iki greito pasima

tymo !
Komitetas

GARDNER, MASS.

_ _ r--------- i g ar ^1^ Sovietams ar jų
kią balso stygų operaciją okupuotiems (taigi ir Lietu- 
Balfo reikalų vedėjui kul Į __ ;
L. Jankui. Jis parūpino ne

PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA

Šis mūsų žymusis mokslininkas, visuomenininkas gimt- 1882 m. 
rugpiūčio 21 d„ mirė 1962 m. rugpiūčio 24 d- I-os Angeles mieste. 
Taigi dabar sueina metai nuo jo mirties.

Alfonsas Giedraitis 

AMŽINYBĖN PALYDINT

Dar vienas kultūros paminklas sutvisko —
Per amžius, kaip saulė, jis mums spinduliuos:
Tai vardas profesoriaus Mykolo Biržiškos —

Įamžinta laisvė tremtinio keliuos...
Ir knygą, ir lyrą, ir buitį artojo 
Sujungei vieningon kovon Lietuvos:

Sutriuškinęs priešus ir garbę šėtono,
Esi Alma Mater ir tėvu tautos.
Ir šiandien, kai vėl tamsios jėgos prabyla .

Marinti tėvynę naguos kruvinuos, —
Eini ne ilsėtis, o ginti mūs bylą 
Teisingo Praamžiaus Aukščiausiuos Teismuos.

Įvairios žinios
Mirė Bronius Tabalkevi- 

čius, 82 m. amž., našlys, ku
rį globojo dukterėčia Elena 
Kmieliauskaitė. Velionis 
buvo kilęs iš Vaiseliškių, 
Troškūnų valse., smulkių 
bajorų. Jis ilgus metus skai
tė Keleivi. Gražiai palaido
tas Šv. Juozapo kapinėse.

Juozas Bekeris iš Lietu-

tik gerą ligoninę ir priežiū
rą, bet ir chirurgui priklau
sančią draudimo sumą pa
aukojo Balfui. Kun. L. Jan
kus ir Balfas yra dėkingi A. 
E. Lenkauskui. Kun. L. Jan
kus nors dėl operacijos pra
rado savo atostogas, tačiau 
su naujomis balso stygomis 
galės ryškiau išsakyti Balfc 
šelpiamųjų bėdas.

Įteikė svarbų 
memorandumą

Dr. Elena Armanienė, 
Balfo CV vicepirmininkė, 
Balfo vardu parengė ir Įtei
kė specialiai JAV senato

vai) kraštams padėti.
K. L. J.

Tauta, kuri neturi nuodė
mių, neturi ir dorybių.

Abraham Linkoln 
* « *

1955 m. Washingtone te
buvo penkių Afrikos valsty
bių ambasadoriai, o šiandie
jų yra 31.-
J. JANUŠKĮ PRISIMINUS

vos gavo liūdną žinią, kad 
ten mirė jo tėvasVincas Be-! komisijai labai reikšminera 
keris, palaidotas Juodupės, 
Rokiškio apskr., kapinėse.

Mirusiųjų artimiesiems 
gili užuojauta.* * *

Keleivio skaitytojas Jo
kūbas Tunkūnas jau turi 
antrą anūką: jo duktė Edna 
ir žentas Stasys Vaškeliai 
džiaugiasi sulaukę dukrelės, 
nes sūnų Povilą jau turėjo.* * ♦

Lietuvių Bendrovė Darbo 
dieną rengia gegužinę savo 
gražiame parke. Visi prašo
mi dalyvauti.

* ♦ ♦
Rainių šeima apleido

Gardnerį ir apsigyveno
East St., Louis, Missouri.

♦ • *
Padalevičienė pardavė 

savo narna ir netrukus apsi
gyvens Lynn, Mass., pas sa
vo dukterį.

» • •
Keleivio skaitytoja Emi

lija Dotkienė su sūnumi Ri
chardu buvo atvykę iš Chi 
cagos ir savaitę praleido 
pas savo giminaičius Juškus.

Garniškis

memorandumą. Paeal iki 
šiol veikiančius JAV įstaty
mus, Amerikos priešai, ka
riavę II pasauliniam kare. 
turėjo atlyginti visus JAV 
piliečiams padarytus nuo
stolius, jei nukentėjusieji tų 
nuostolingų veiksmų metu 
buvo JAV piliečiai. Dabar 
JAV senatas nori priimti į- 
statymą 987, pagal kurį II 
pasaulinio karo JAV priešai 
būtų priversti atlyginti nuo
stolius ir tiems nukentėju- 
siems, kurie tik vėliau tapo 
JAV piliečiais (tai apimtų N. Zelandija.

Liūdna Žinia apie Jono 
Januškio mirtį pasiekė ir 
mane. Jį pažinau kalinamas 
Varnių koncentracijos sto
vykloje po 1926 m. pervers
mo. Jis paliko malonų Įspū
di. Tai brangi asmenybė.

Stovykloje jis nė minutės 
niekams negaišdavo, skaitė, 
studijavo, užsispyręs mokėsi 
anglų kalbos.

Malonu buvo su juo pa
kalbėti, nes tai buvo žinių 
aruodas, savotiška enciklo
pedija.

Gerai suprantu, kokį nuo
stolį turi Keleivio įstaiga ir 
visa mūsų pažangioji visuo
menė, kai neteko Jono Ja
nuškio.

Česlovas Liutikas

Visuomenininkui, socialdemokratui, žurnalistui, 

Keleivio administratoriui, redakcijos nariui

JONUI JANUŠKIUI

staiga mirus, jo mielai žmonai ir Keleivio redakcijai 

gilią užuojautą reiškia Keleivio bendradarbiai 

Urugvajuje
M. Krasinskas, Al. A. Plavičius



Puslapi! ketvirtas
DIPLOMATINEI 
TARNYBAI 45 METAI

Maiių kelionė
Vilniuj leidžiama "Tiesa“

KELEIVIS, SO. BOSTON
KO SIEKIA NIKITA CHRUSC1OVAS?

Mana, nupirk ledų!
” Kokių tik nebūna žmo 

nių! Vieni, sakysim, labai 
nemėgsta daržovių. Nesvar
bu, saKysim, kad jis atsako 
už agui'Kų, ridikėlių ar sa
lotų prekybą, bet iš jam pa 
valužių parduotuvių jis sten 
giasi šluote iššluoti visokiu^ 
žalumynus.

Yra tokių, kurie negal. 
apkęsti ir gėlių. Likimai 
kažKokiu būau jiems pave 
dė rūpintis tulpėmis, lelijo 
mis, nasturtomis ar bijūnais 
bet jie tokių sentimentų n< 
iš tolo nenori matyti. Ge 
liausiu atveju (nes reikia 
kaip nors išsisukti) jie pai 
davinėja vazonėlius.

Tie veikėjai moka save ii 
iškalbingai pateisinti. Kli
matas pas mus, girdi, nepa
togus, žemės neužtenka ii 
visa kita.

Bet šį kaitą mes norime 
pakalbėti apie tokius veikė
jus, kurie nemėgsta saulės 
ir vaikų.

Dažnas iš mūsų kasdien 
girdi tokį reikalavimą:

— Mama, nupirk ledų!
Mamos argumentai to

kiais atvejais neįtikina:
— Ledų nėra...
Sūnus neatstoja:
— 0 kodėl nėra?
— Mažas planas, todėl ir 

neužtenka.
— 0 kodėl mažas?
Mama apsiriboja kantry

be ir bado išaiškinti:
— Peniai buvo šalta vasa

ra, todėl žmonės ledų mažai

rašo:
"Pirmininkas

valgė. Geri dėdės manė, kad 
šiemet bus taip pat šalta va
sara, todėl plano ir nedidi
no. 1

— Tie dėdės nieko neži
no. Einam į miestą.

Ir taip mama su sūnum iš
siruošia į miestą. Priešingai 
dėdžių diagnozėms, spigina 
saulė. Tvanku, karšta. Ach, 
kad taip ir man, galvoja ma 
ma, kokią porciją "Plombi- 
ro“ ar "Citrininių“. Užsuka 
į vieną kitą valgyklą, užkan
dinę, kavinę.

— Dvi porcijas.
Aptarnautojas tiktai truk

teli pečiais ir neatsako.
— Pakentėk, — sako ma

ma, — nueisim j paviljoną 
Gedimino kalno papėdėje.

Archaiškoj paviljono ve
randoj skamba stiklai. Kaip 
bičių avilyje dūzgia "besi
gaivinantys“ piliečiai. Per 
stalus liejasi alus ir vynas.

Pastovėjusi eilutėje prie 
langelio, mama kreipiasi į 
pardavėją:

— Dvi porcijas.
— Atstokit su tais le

dais! — atkerta pardavėja.
— Bet juk čia parašyta 

"Ledai“, — neatstoja sūnus.
— Netrukdyk prekiauti! 

Kas sekantis?
Taip mama su sūnum per

ėjo išilgai miesto. Vienintelė 
vieta, kur jie iš toli matė le
dus, tai buvo kažkoks rūsys 
prie Černiachovskio aikštės, 
ir viskas!
Kai mama su sūnum atėjo 
pasmus i redakciją, mes pa
skambinom j Vilniaus mies
to pieno kombinatą. Direk
toriaus pavaduotojas nura
mino:

— Jei atšals oras, ledų 
bus iki valiai.

Vadinasi, skųstis nėra •

su agrono
mu ir šiaip, ir taip suko gal
vas, bet nė vienas kito kelio 
nerado.

— Teks stabdyti vieną ku
liamąją !

Tikrai: viens, du — ir pil
ni visi maišai. Valstybė grfc- 
įų laukia! Kol suvažinėsi, 
nėra kur pilti grūdų iš kulia 
.nosios, trūksta maišų.

Maždaug šitaip kalbėjosi 
^azdijų rajono "Vainiūnų’ 
tolūkio pirmininkas su ag- 
onomu.

Lazdijiečiai, kaip ir kiti 
ikių šeimininkai, pirmiausia 
tarškina į rajono koopera 
.yvų sąjungos duris.

— Gauname, — atšaki 
jiems pastarieji.

— Gauname, — girdėjos 
*r sekančią dieną, ir trečią 
’Tebegaūnami“ šie maiša 

ir šiandien.
Plungės "Linų audiniai’ 

iepos 31 dieną pakrovė Laz 
Ji jų rajono ūkiams 3,00i 
maišų. Jie turėjo atkeliaut 
i šeštokų geležinkelio stotį 
jkambiname.

— Vyručiai, prajuokino 
te! Negi jūs rimtai galvoja 
ce, kad geležinkeliu per sa 
vaitę krovinys gali mus ne 
iš Plungės pasiekti?

— Juk pėsčias žmogų, 
per savaitę parneštų!

— Neginčijam, parneštų 
Jetgi čia geležinkelis, yr* 
am tikra tvarka...

Maišai pasiųsti neskubk 
iunta. Jos numeris: 478-30 
/agone yra keletas panašių 
iuntų. Krovinys keliaus, ko 
ipeis visus adresus, ir šešto 
dėčiai sulauks gal po mene 
šio.

Ar negalima ateity mai 
šus pasiųsti skubesne siun 
a? Ūkiai, stabdydami dar 
ius, patiria kur kas dides- 
įius nuostolius, negu atsiei 
.ų pervežimo išlaidos. Ai 
Lazdijų prekybininkai ne
galėjo patys pavažiuoti i 
Plungę? Be abejo, jie būti; 
ir pavažiavę, jeigu gamybi 
nė valdyba būtų juos papra 
šiuši...

Stovi kuliamosios, byra 
perdžiūvę javai. Draugai ge 
ežinkeliečiai, tokias siun- 
as, kaip Nr. 478-30, turėtu ; 
net pažymėti visais sku 
nausiais ženklais. Netikim 
tad Jūs leisitės aplenkiam 
?ėsčiajam.“

1918 m. liepos mėn. buvo i 
įsteigta pirmoji .\epriKiau-l 

i somos sietuvos aistovyoeį 
1 GzKaukazio vaistytiems: 
Gruzijai, Azei baiuzanui ir 
Armemjjai.

rasKyiimą padarė Lietu
vos Valstybes įaiyba Vil
niuje. riimuoju atstovu bu
vo paskirtas r tanas Dailinę, 
taoa buvęs muse gimnazi
jos mokytojas. Jam buvo 
pavesta is vietos lietuvių 
Kolonijos pasiniiKti atstovy
bes personalą.

Atstovybės Įsteigimo rei
kalu Pianas Dailinę buvo' 
nuvykęs i \ iiinų, kur ir ga- ‘ 
vo Įgaliojimus Lietuvai at
stovauti.

Personalas buvo sudary
mas iš šių asmenų: Aleksanū- 
.as iVrai cinkevicius-iVlantau- 
tas, pirmasis sekretorius; 
*vl. Pnealgauskas, antrasis 
sekretorius ir reikalų vedė
jas; Marija Žičkute-Daili- 
aienė, registracijos biuro ve
dėja.

Be čia n^pėtų tarnautojų, 
dar buvo ir garbės patarėju 
paskirtas inz. Petras Vilei
šis, buvęs "Vilniaus Žinių’ 
steigėjas ir leidėjas. Atsto
vybei ir jos personalui mi
nėtos 3 naujos respublikot 
pripažino visas diplomatine  ̂
teises.

iš paminėtų pirmųjų šios 
atstovybės tarnautojų yra 
mirusi tik viena Marija Zič- 
tutė-Dailidienė, kuri tra
giškai žuvo besitraukdama į 
tremti Vokietijos žemėje.

"Your grandchildren will grow
* .up under Communism 1”

% * * * v
i

t
I

i

OoSf

Scvfot Soft
•Never!" you »y. Bu* J 
Communism? One sure w«y. 
does it do? It bcoedcatt* the < 
peopU behind the Iroo Curain. i* helpe 1 
ritming to Communitm; It poeet *
Russians startine a war. Būt Radio Free 1 
indi vidus! Americans for itt eristeoce. Wtll ’ 
• <1^1 i»r? Give 5 dollan: t: or mote?

Give Now To.. i
RADIO FREE EUROPE

The
Ceunter Veice le 

e tsdio Fim fane* FmC F. O.
Jis nori palaidoti visą nekomunistinį pasaulį.

Kaip sena Lietuvos žemė?
Įdomus klausimas.

klausimas seniau niekam ne
buvo Įkandamas. Buvo tik 
sp’ėliota. O štai dabar po 
kruopščių mokslo vyrų tyri
nėjimų yra nustatyta, kad 
pati žemė savo raštu rašė sa
vo istoriją. Ir mokslininkai 
.šmoko tuos žemės "raštus“

N r. 34, 1963 m. rugpiūčio 21

Maskvinių komunistų 
nauji rūpesčiai

J. Vik*
Ilgus metus Sovietų Są- Jei Sovietų Sąjungos gy-

jungoje buvo nutylimi Įvai- ventojai būtų tinkamiau ap-
rūs kriminaliniai nusikalti- įpinti buities reikmenimis,
mai. Spaudoje nebuvo leista ka!P ba.lda,s; drabužiais, a- 

. valyne ir kita, kas žmogui
apie tai lasyti. Jei n buvo, kūtįna> tai nebūtų reikalo
rašoma, tai tik apie valsty-: . . , •>, • ,, . . , . tais daiktais spekuliuoti,
bimo turto grobstymą. Bet; juog valdžiog ^^ių 
buvo nutylimos žmogžudys-į grobstyti, nes visa tai galėtų 
mas, ištvirkavimas ir kiti į nusipirkti prieinama kaina.
padaužų darbai. į Tuo būdu dalies panašių nu-

Tiesa, visi tie n kiti kn-* sikaltinių nebūtų. Štai JAV 
mmaiimai nusikaltimai bu- pį^ nori svetimą va-

Hutą. Niekas už tai nebaus. 
* Normaliose gy’venimo sąly

gose tai joks nusikaltimas.
net pačios Sovietų Sąjungos 
vyriausybės.

Ne taip seniai leista kel
ti viešumon dalis Stalino pa
darytų niekšybių, kad tuo 
būdu nuslėptų dabar daro- 

j mus nusikaltimus.

Prieš kelerius metus bu
vo pradėta organizuoti po
licijos talkininkai, ypač iš 
jaunimo tarpo, net vaikau 

I Jie turi sekti gyventojus, ką
Dabar leista jų spaudoje J nors Įtartino pastebėję pra- 

minėti ir kitus žymesnius nešti policijai arba patiems 
imtis veiksmo Įtartajam po-kriminalinius nusikaltimus. 

Seniau gyventojų buvo licijai pristatyti. Tokie pa

J. Vilt*
Toks goję. Įvairiais metodais ap

skaičiuotų seniausių žemės 
uolienų amžius siekia maž-

manyta, kad tik jų gyvena-; galbiniai sargybiniai saugo 
mose srityse esama siaubin '
gų kriminalinių nusikalti
mų. Bet štai iš spaudos da 
bar sužino, kad visoje So 
vietų Sąjungoje siautėji

skaityti, bent jau apytikriai 
. Antioji N. Lietuvos atsto : načios žemės istoriją pažin- 
’ vybė buvo Įsteigta 1918 me- ■ ti
.ų pabaigoje Berlyne. Lietu-;*-gepos 14 d per Vilniaus 

-vai atstovavo or. aurgis Sau radi;o vaian<iėlę, vadinama 
dys, dabar jau mu ęs. Be to,
jLietuvos Taryba Vilniuje
dar tui ėjo neoficialiu." save i čiancios žemes amžiaus 
atstovus: Suomijoje Jurg1 r;nėii 

{Savicką, Švedijoje Joną į 
Aukštuoli ir rašytoją Ignąr 
Šeinių-Jurkūną. Tai buvo 
mūsų pirmosios atstovybės 
kurios gynė Lietuvos reika 
lūs

Lietuvos diplomatinės tar 
nybos 40 metų sukaktis buvc 
paminėta Nevv Yorke 1958 
m. per pasaulio lietuvių sei
mą.

Kl. Giedaugas

SIBIRO MALDAKNYGĖ 
KINIETIŠKAI

"Mokslo pasaulyje“ buvo 
paskelbtos tokios žinios, lie- 

ty-

Ką pasakoja atvykę 
kolchozininkai

(E) Neseniai Vakaruose

daug 3 su puse miliardo me- j padaužos, plėšikautojai, pri 
tų, o žemės amžius vidutinis-' vataus ir valstybės tuito va
kai 4 su puse miliardų metų.! {T5- svetima valiuto spėkų 

' liuotojai.
Pačios seniausios Lietu

vos gilmių uolienos pradė
tos tyrinėti palyginamai ne
seniai. Pirmasis ir vieninte
lis prieškarinių gręžinių, pa
siekiąs Sokolio uolienas. 
maždaug 300 metrų gylyje, 
buvo išgręžtas 1930 metais 
Druskininkuose. Dabartiniu

inejimus: metu Lietuvoje yra keliolika
"Lietuvos uolienoms mi.'gręžinių, pasiekusiųjų seno-

iardas metų. Pagal bibliją,
musų planetai turėtų būti 

i 3-7 su puse tūkstančių metų. 
Jos autoriai nežinojo, kad 

| žemė pati rašo savo istori
jos knygą, kurioje nėra jo
kių prasimanymų. Jie neži
nojo, kad vėlesnės kaitos iš
moks skaityti ši žemės uolie
nų raštą ir pasijuoks iš šven
tųjų nežinojimo. Žemė rašo

Iš Fonnozos gauta žinia, 
kad šiomis dienomis išeina 
š spaudos Taichung'o mies
te Sibiro lietuvaičių maldos 
kinų kalba. Tai bus bene; 
pirmoji lietuviška knyga ki- 
ietiškai ir šeštoji svetimoji 

kalba, kurioje tos maldos iš

Atsiradę buv. Lietuvos kol- 
: :hozininkai Eltos atstovui 
įpasakojo, kad pavergtos 
{Lietuvos ūkininkai įvairiais 
būdais delsdavę jungtis i 
kolchozus. Be policinio po
būdžio priemonių, i kolcho
zinį ūkį vertė jungtis ir ne-į Į 
pakeliami žemės mokesčiai.?
Steigiant kolchozus Lietu
voje, kaip nepageidaujamas 
elementas, Į Sibirą, buvo iš
tremti ne tik turėję 25 ir 
daugiau ha žemės, bet daž
nais atvejais ir mažiau. Trė
mimo pagrindas tremiamie- :
iiems nebuvo pranešinėja- {dėl savo kailio. Laukdavo
nas. Išvežtųjų turtą pasisa 
rindavo išvežimo vykdyto-

kam: kalto’karšto vasara.“ i Bai ir jj paprastai pragerda- 
Šitaip rašo vilniškė ”šluo-| *s trėmimo gr]zusiems

- « - J tik retais atvejais leisdavę
‘ x 1 apsigyventi jų buvusioje tro

boje: reikėdavę pažinčių ir 
"patepimų“.

Likusieji gailėdavo į So
vietijos gilumą ištremtųjų,

Kodėl tau nepagerbti tuš
čio* kepurės, jei tuščią galvą 
pagerbi dažnai?

F. Schiller

jo pagrindo uolienas. Giliau 
sias iš jų—Stoniškių gręži
nys, tai yra virš 2 kilometrų 
gylio. Iš visos eilės gręžinių 
uolienų pavyzdžiai buvo nu- 

' siųsti Į Leningrado Pre- 
! kamblo laboratoriją. Gau
tais duomenimis, Ukmergės 
gręžinyje sutiktų uolienų 
amžius 915-923, o Barčiuose 
1,190-1410 milionų metų. 
Lietuvos gręžiniuose pašte

'savo istoriją sluogsniu pavi-į Limi kai kurie geležies, cin 
dalu. Pastaruosius kruopš-! ko> vario mineralizacijos 
įčiai tyrinėjant, aptinkamos požymiai. Ypač padidintas 
kadaise gyvenusių augalų ir geležies kiekis Duleivių eže
gyvūnų suakmenėjusios lie
kanos. Sluogsniuose kaltais

relyje. Turint galvoje, kad 
iki šio laiko neišskirta, t. y.

atsekamas jos sezoninis kie-i neištirta Tumatonių magne 
tumas, panašiai, kaip auga- ■ tinė anomalija, galima tikė 
Iuose metinės rievės. Pagal tis geležies radų ir mūsų res 
taa galima suskaičiuoti vie- > publikoje. Vis pirmiau išaiš 
ntiš kurios storymės susida-Į kinami tie dėsningumai, pa

Neseniai Maskvoje susi 
rinkęs komunistų partijo 
centro komitetas svambiau 
šiai ir susii-ūpino, kaip tuo. 
nusikaltimus išgyvendinti 
Ieškota kaltininkų. Aišku 
tų kaltininkų ieškota ne ko 
munistų tai-pe, ne vyriausy
bė pakaltinta, bet šalies g\ 
ventojai, kad jie dar iki šie 
buržuazijos liekanų“ neiš 

gyveno.
Faktinai tų kriminalini, 

nusikaltimų tikriausias šal 
tinis yra sovietinė santvar 
ka. Jei Sovietų Sąjungos gy 
ventojai pasitikėtų ta san 
tvarka ir jei sočiau gyventų 
nebūtų vietos spekuliacija 
svetima valiuta — pinigais 
Dabar sovietiniu mbliu nie 
kas nepasitiki, todėl apsuk 
resni Sovietų Sąjungos gy 
ventojai grobstosi svetimo 
valiutos, ypač amerikinii 
dolerių. Jų akyse tai pašto 
vesnis tuilas, kuris lengviai 
paslepiamas, ir, reikalui iš 
tikus, už ji visur ir visada 
kas reikia galėsi Įsigyti.

leidžiamos. Suvenyrų mėgė-j‘riusią dėsmę. Detaliai išty-į gal kuriuos susidarę žemės 
jai gali gauti visų laidų po rus kuoligetinių ežerų nuo- ! sluogsniai ir juose slypintie- 
egzempliorių. jei kreipsis į! gulų sluogsniavimą europi-į ji turtai. Tik mokslo dėkr 
Jkun. L. .Jankų—Balfas, 105', nėję Tarybų Sąjungos daly-Į žmogus gali vykdyti planin

elgta. ŠĮ kaitą kalbėta ne 
apskritai apie visą Sovietų

išeinančius iš dirbtuvių ir 
kolchozų laukų žmones, kad 
šie ko nors sau nepasiimtų.

Tokia pagalbinė sargyba 
gyventojams tiek Įgriso, kad 
prasidėjo jų šaudymas — 
naujas nusikaltimas.

Ir šis naujas nusikaltimas 
— pagalbinių sargybinių 
šaudymas — pagimdytas tik 
pačios sovietinės santvar
kos. Jau ir šiais slaptų ir vie
šų šnipų buvo priveista gana 
daug — beveik kas trečias 
asmuo buvo šnipinėjamas ir 
kas 10-15 asmenų iš šimto
yra buvę vergų padėtyje ar
ba buvo kalinami. Nepa
mirškime, kad prieš kelerius 
metus Sibiro vergų stovyk
lose buvo laikoma iki 15 mi
lionų sovietų gyventojų.. 
(Pasiskaitykime Kipro Bie
linio "Teroro ir vergų im
perija Sovietų Rusija“, —iš
tos knygos sužinosime, ko
kios reikšmės turėjo ir turi 
komunistų Įgyvendinta ver
gija Sovietų Sąjungos ben
drame ūkyje)

Galop sąmoningesniems 
Sovietų Sąjungos gyvento
jams jau iki gyvo kaulo į- 
griso toji sovietinė vidaus 
santvarka ir <vis dar dides
nis gyventojų varžymas, kad 
nebeiškenčia tų pagalbinių 
/'savanorių“ sargybinių, ru
sų družininkais vadinamų, 
nešaudę.

Tai naujas maskviniams

rrand St., Brooklyn 11, N. 
'.Ta proga laukiama ir šio- 
;ios tokios aukos.

je, nustatyta, kad nuo pat; gasnaudingų iškasenų pa 
paskutinio apledėjimo iki j liekas. Aplamai, šiandieni 
šių dienų turėjo praeiti apie) nis gyvenimas neįmanomai 
20 tūkstančių metų. Tačiau be mokslinių žinių. O kas

Skaityk Stasio Michelso- • ezoninis slu°gsnių kitimas j būtų buvę, jei visi žmonės 
nevisada atsekamas, nevi- t _* 1 ’ ’ -el- " ’ ‘ :
sada aptinkamos ir organiz
mų liekanos, iš kurių galėtu
me spręsti ir uolienos am
žių. Dabartiniu metu plačiai 
atliekami absoliutaus uolie
nų amžiaus tylimai. Moksli- 
hinka pastebėjo, kad radijo 

ktyvūsfc elementų izotopai, 
šspinduliuodami gamos

TUi spindulius bei alfa ir beta įaugiski, tačiau per sunkų- .

parašytą knyga “LIETŲ
JŲ IŠEIVIJA AMERIKO- 
E,” 500 puslapių, daug pa
liksiu, gal ten ir save pa- 

itysi. Kaina minkštais vir- 
liais $4.00, kietais $5 00.

masinių išvežimų. Nors san 
Įykiai likusiųjų tarpe buvo'

tačiau ir patys drebėdavę nešti kai-as.

laikmetį atsirasdavo par
sidavėlių—skundėjų. Lietu- 
Vos kolchozininkai, leisdami 
Skurdų gyvenimą, neturi vil
kių, kad gyvenimas greit pa
gerėtų. Žmonės vis tebegal
voja: pakeitimų galėtų at-

būtų aklai tikėję religinėmis 
tiesomis. Tikriausiai ir šian
dien mus mokytų, kad žemė 
plokščia kaip blynas, 
žvaigždės — dangaus lan
geliai.“

Tenka tik apgailestauti, 
kad per Vilniaus radiją to
kie pranešimai retai pasitai
ko. Daug valandų skiriama 
rasų kalba pranešimams, 
daug žinių skelbiama iš So
vietų Rusijos gyvenimo ir 
aplamai tarp tų visų žinių ir 
kitų pranešimų Lietuva yra 
skandinama Sovietų Rusijos 
plotuose.

Tenka stebėtis, kad šiuo

Sąjungą ar visą žemę, bet’ komunistams galvosūkis, 
tiktai apie Lietuvą. { Deja, tų blogybių šaknų

Protingiau, sveikiau, na- ieškoma ne pačioje sovietų 
šiau ir mokslui pravarčiau! santvarkoje, bet savų pilie- 
pirmoje eilėje rūpintis tuo,;^1! tarpe. Jie kaltinami, jie 
kas sava, kas po savo kojom santvarkos atpirkimo ožiai, 
turima — sava žeme, sava
tauta. O ypač šiuo metu rū
pintis Lietuva kaip tokia.
Ji iš visų pusių svetimųjų 
skaudžiama ir spaudžiama, 
kad jos žemės svetimiems 
rasams savo darbu tarnautų.

Žinoma, iš erdvės tolumų 
lengva patarimus duoti ir 
priekaištus daryti. Neabejo
jame, kad pavergtoje Lietu
voje daug kas gerai supran-

NAUJIENA

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

daleles, virsta kitais elemen
tais. Visas procesas tranką 
griežtai apibrėžtą laikotar
pį. Tuo remiantis galima ap
skaičiuoti uolienos amžių— 
pagal radiumo gyvųjų izato- 
,pų ir jų galutinių skilimo 
produktų santykius medžią-1 atsitikimu kiek kitaip pasi- noma.

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 

ta dabartinę Lietuvos tra- {eilėraščiai, 420 psl., kai- 
gingą padėtį, bet tiesioginiai:ha ^6.
atsispirti prieš tuos, kurie1 
siekia Lietuvos nutautinimo, 
yra sunku. Kai kada gal net 
neįmanoma, tada tenka pa
sirinkti darbo būdus ir veik
ti tyloje, daryti, kas turimo
mis sąlygomis yra dar Įma-

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

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas, 336 psl., kaina $5.
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NIKITA GYVENA 
KAIP DIDELIS PONAS

JAV valstybės sekretoriui 
Dean Rusk atsilankius pas 
Chruščiovą jo vasarnamyje 
Gagra vasarvietėj prie Juo- 
dosios jūros, buvo leista ir 
keliems JAV laikraštinin
kams apžiūrėti Nikitos poil
sio dyarą.

Vienas tų laikraštininkų, 
George Syvertsen, Boston 
Globė rašo, kad tuo požiūriu 
Chruščiovui gali pavydėti 
net Amerikos milionieriai— 
tokia ten prabanga.

Maudymosi tvenkinys tok
sai, kad jautiesi lyg jūroje 
plaukiąs. O kokia gimnasti
kos salė, kurioje Nikita, 
mankštinasi! Sienos ir grin-1 
dys išklotos brangiausiais 
kilimais. Telefonai ne tik 
kiekviename kambaryje, bet 
ir įvairiose miško ir paplū
dymio vietose. Nors vasar
namis dviejų aukštų, bet kai
Nikita nori pasikelti antį 
plokščio stogo saulėje pasi-; 
kaitinti, jam nereikia kojo-j 
mis lipti — užkelia keltuvas, j 

žodžiu, „pasaulio darbi* 
'Į ninku vadas

o jo pavergtieji

Ne V. Rasteniui mokyti 
demokratiškumo

Puslapis penktas

VIS DĖLTO JAUTIS JĮ NUMETĖ

Denver, (’olo.. j jaučių jojikų šventę susirinko 400 
geriausių jojikų. Matyti, kad ir jaučiai ten taip pat 
geri savo reikalo žinovai, nes štai vienas jojikas jau 
guli ant žemės.

Buvęs Smetonos partijos 
generalinis sekretorius Vin
cas Rastenis tautininkų Dir
voje mėgsta visus visko, o y- 
pač demokratijos mokyti. 
Žmonėms, kurie visada ko-' 
vojo dėl demokratijos lai
mėjimo, pikta tokio „moky
tojo“ klausytis. Bet dėl to
kio V. Rastenio akiplėšišku
mo supyko net voldemari- 
ninkų „Laisvoji Lietuva“,; 
kurioje (Nr. 15) Ig. Sereikai 
štai kaip rašo:

„Skaičiau ilgus ir prašmat-i 
niai parašytus p. V. Rašte-j 
nio straipsnius Dirvoje a-j 
pie VLIKą, kuriais auto-i 
rius, panaudodamas visus 
gerai plunksnai privalomus 
„triukus“ (juridinį toną ir 
gerą išmintį), bando su
griauti Lietuvos laisvini
mui vadovavusį per 20 me- • 
tų VLIKą.
Kadaise, kiek atsimenu, p.'

V. Rasteniui VLIKas buvo' 
geras, jis ar jo grupė stei- ; 

gyvena kaip j gė jį (demokratiškumas jo 
1 tada buvo lygiai toks pat, 

kaip ii dabar!), dėjo para-1

taip galvojau, nei p. V. 
R. ar kiti tada lietuvišką 
demokratiją atstovaujan
tieji. išmokau solidarumo, 
pasiaukojimo, demokrati
nės drausmės, susiklausy

mo ir, svarbiausia, toleran
tiškumo !“
Ig. Sereika vykusiai atsa 

ko V. Rasteniui ir VLIKt 
klausimu:
„Pagaliau palikime tuos 
demokratinius įsitikinimus 
nuošaliau. Kitas reikalas y 
ra žymiai svarbesnis i. 
reikšmingesnis: ardymas 
lietuvškos politinės vieny
bės.

Argumentacija, kurią 
naudoja p. V. Rastenis yra 
nelogiška ta prasme, kad 
Lietuvos vadavimas šian
dien (lygiai taip, kaip 
VLIKo steigimo metu) gy
vena tas pačias sąlygas, ka
da tiesioginis tautos atsi- 
klausimas yra neįmano
mas. VLIKas gimė kaip re
voliucinis organas, tauta 
jam negalėjo laisvais rin- 

j . - . - - . . i himais suteikti mandatų,
kurie visada laikosi senoviš-j Primintina, kad Nikita to-1 šus po Wiurcburgo garsiais) bet jis buvo sudalytas iš 
kų papročių, vartojo pa- kias poilsio vietas turi ir’
veiksliu} raštą, bet pasaulie-j Klime, ir prie Maskvos, 
čiai buvo priėmę jau nau-Į

Au di du, Maik? midę. Prieš tūkstančius me .
— Ką tai reiškia, tėve? j tų Egipte buvo vartojamas, karalius,
— Nu, tai reiškia, kaip' dvejopas raštas. Kunigai, Į žmonės vargą vaigsta.

tau einasi. Juk Amerikoj vi
si taip sveikinasi, ar neži
nai?

— Jeigu jau tėvas nori
sveikintis amerikietiškai, tai i jesnį ir tobulesnį raštą, kur j 
turėtum sakyti ne ”au di iš paveikslėlių buvo išvysty-j
du“, bet „how do you do.
Bet koks reikalas graibytis veikslėlių 
po anglų kalbą, kurios tė
vas gerai nemoki, kada tu
rim savo kalbą ir gerai ją 
mokam ?

— Na, jau tik nekritikuok 
manęs perdaug, ba kai pa
klausiu kokio moksliško 
klausimo, tai ir nežinosi, ką 
atsakyti. Ai bečiu!

— Aš nemanau, kad tėvas 
turi tokį klausimą.

— Šiur, kad turiu.
— Nu, tai duok jį šen.
— Okei, išvirozyk man, 

kas išrado A, B, C?
— Reiškia, tėvas nori ži

noti, kaip atsirado abėcėlė, 
arba raidynas. Ar taip?

— Jes, abėcėlė.

{DOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

protokolais, kartu sėdėjo! 
su dauguma tų pačių dar; 
VLIKe tebesančių asmenų 
ir ramiai vadavo okupuotą 
Lietuvą.

tos raidės. Kunigai savo pa- j
raštą vadino ‘ --------

šventraščiu. Per ilgus am-! Vacys Kavaliūras. KAL 
žius tas raštas nebuvo nie-į NU GIESMĖ, premijuota.- 
kam suprantamas. Tik ne-; omanas, 201 psl.. kaina 
labai seniai Egipte buvo at-!§2.50.
į-astas vadinamas Rozetės
akmuo, kuriame ta pati min-} Vytautas Volertas, UPĖ 
tis buvo parašyta trejopu • TEKA VINGIAIS, romanas, 
raštu: paveikslėliais, raidė-Į 332 psl., kaina $3.50. 
mis ir kitokiu stiliumi. Tai; AJė Rūta, PRIESAIKA, 
padėjo mokslininkams su- į Didžioji meilė, II d., romą 
prasti paveiksimi šventraš- nas> 399 psi., Raina .. §2.50. J

Iškilo p. šidiškio laiškų is
torija... Seni ginčai ir seni 
laikai... Bet nuo to laiko 
VLIKas kas kart lieka blo
gesniu ir blogesniu... Pri
einama ir prie išstojimo. Ir 
štai nuo tada gimsta tezė,! 
kad... VLIKas nebedemo-^ 
kratiškas...

’-l

tį, ir tuo būdu sužinota daug 
dalyku iš Egipto praeities..
Bet nemanyk, tėve, kad tada • RANKOS, 
žmonės rašė ant popieriaus.Į motinos meilę, jos t 
Popieriaus dar nebuvo. ‘ ‘ūpestį išauklėti sa1 .

. . , , .. ..„ikus pilnais žmonėmis ir ti-— Nu, tai ant ko jie rase: . . .. . • - OO7
j. ’ .. . , krais lietuviais, 397 psh.— Jie rase ant akmenc • r

Alė Rūta, MOTINO5
romanas anit 

ikslą u 
savo vai-

visų (!)tautoje veikian
čių politinių ir kovinių gni- 
pių (taigi apėmė visą tau
tą) ir, svarbiausia,—tauta 
jam pakluso ir gyveno jo 
direktyvomis (neginčija
mas faktas!).
Tos revoliucinės sąlygos) 

t e b ė r a. VLIKas negali i 
šiandien patikrinti sąvojo 
mandato balsavimu visos 
tautos (p. V.R. siūlo suro
gatą—balsavimą mažos
grupelės išeivių!), bet tra
dicija ir gyvas Lietuvos va
davimo reikalas VLI Ką į- 
pareigoja iki to rinkimų 
momento neapleisti savo j 
darbų ir liktis tuo, kuo jis 
buvo— centriniu organu,

kietesniu akmeniu ibrėžda-Į kaina $4.00.
— Niekas tikrai nežino,! mi minkštesnį: rašė ant va- Jurgis Gliaudą. ŠIKSNO 

tėve, kada žmonės pradėjo! zu, ant stulpu, ant sienų, ant Į SPARNIU SOSTAS, premi 
rašyti. Dabartinė mūsų abė-| antkapių ir kitur. Jei tėvas

nueitum į kuri nors istorijos 
muziejų Bostone, galėtum

Pono V. Rastenio demo
kratiškumas yra dar labai 
jaunas ir šiuo reikalu aš 
jam dar nepriduočiau per: 
didelio autoriteto. Kalbėti 
apie demokratiją, atrodo, . ..
žymiai geriau tiktų kito,, dennaciu po įtinę Lietuvos

• 1 • a- laisvinimo akciją.lupos ir kita išmintu, bet
ne p. V. Rastenio. Kiek at- Galvojant be didelių para- 
simename, palyginus dar grafų ir teisiu, atrodo, kad 
neperseniai, iki paskutinių-i je* VLIKas buvo geras (su 
jų mūsų laisvojo gyvenimo I visais mandatais) tada, kai

celė vystėsi per tūkstančius! 
metų, nelyginant kaip žmo-j
gus vystosi ir auga nuo kū- to rašto pavyzdžių ir dabar 
dikio iki pasiekia pilno pa- pamatyti. Šiandien jis mums j 
vidalo. Mes gerai žinom, atrodo kaip mažų vaikų! 
kad nebuvo tokio genijaus, braižyba. Bet jis yra bran- 
kuris būtų atsisėdęs ir su- gus dokumentas istorijai pa- 
raizgęs mums abėcėlę. Ir žinti. Juk tokiu raštu buvo ii Į 
mes taip pat žinom, kad a- knygos rašomos.
bėcėlė prasidėjo ne A, B, C; — Bet tu sakei, kad po-j 32.50. 
raidėmis, bet paveikslėliais, pieriaus tada nebuvo, tai ko-į JUo

— Kokiais paveikslėliais? kios galėjo būti knygos?
— Visokiais, tėve.

juotas romanas iš politinių 
?migrantų gyvenimo, 26b 
>sl.. kaina $2.50.

Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai 
a $ 1.50.
Juozas Kralikauskas, TIT- 

’NAGO UGNIS, premijuotas 
(romanas. 205 pusi., kaina

— Tas neaišku, Maiki.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 

— Vėlesniais laikais, tė-iiš knygnešio kun. M. Sida-
į ve, knygos buvo rašomos j ravičiaus gyvenimo, 233 psl.

— Kad būtų aiškiau, pa-1 jau ant papyro, ant odos irj kaina $2.50.
imkim, pavyzdžiui, mažą ant audeklo. Bet iš pradžios1 
vaiką, kuris dar nemoka ra-; ir tokios medžiagos nebuvo, 
šyti, bet nori ant popieriaus Tada ir knygos buvo rašo- 
parodyti žvirblį. Ką jis ta-; mos ant akmens arba moli- 
da daro? ' nių plytelių. Pavyzdžiui, Ba-

— Aš, Maiki, nežinau. • bilonijoj, kur akmens nėra,
— O kai}) tėvas parody-' buvo vartojamos molio ply- • ŽADĖTINĖ, premijų o t a s

tum ant popieriaus žvirblį, teles. Graikijos Atėnai dar!romanas Iš Vinco Kudirkos 
nemokėdamas jį parašyti nebuvo pastatyti, Romos gyvenimo, 394 pusi kaina 
raidėmis? ! kalneliai dar buvo mišku

— Nu, aš galėčiau pada-: apaugę, o Babilonijos mies-į
ryti žvirblio pikčerį. ’ tas Nineva turėjo jau didelį
‘ — Pasakei teisybe, tiktai knygyną, kur ant lentynų 
„pikčerio“ vietoj turėtum gulėjo tūkstančiai knygų, 
sakyti: „paveikslėlį“. To- parašytų ant molio lentelių, 
kiais paveikslėliais, tėve, ir Iš tenai, tėve, raštas atėjo ir 
prasidėjo abėcėlė. Ilgainiui Europon. Iš europiečių pir-'kaina 5200 
jie virto raidėmis. Moksli-1 miausia rašyti išmoko grai-j prana8 
ninkai. kurie tyrinėja rai-į kaj: nuo graikų išmoko ro-pELIAI 
džių atsiradimą, vra jau tik-. menai, slavai, o nuo tų ir. KALNUS, 
rai nustatę, kad paveikslėlis) lietuviai. Bet apie tai aš pa-įS5 00 
O reiškė aki. Raidė I vaiz-1 pasakosiu tėvui kitą kartą. .
davo stačia žmogų, o didžio-, — Okei, Maik, aš čia ta-1 Tos knygos gaunamos ir
ji A reiškė namą arba pirą-' vęs lauksiu. Keleivio administracijoj.

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

Juozas švaistas: JO SU-

dienų, jis yra buvęs nede 
mokratinio • režimo—parti 
jos gen. sekretoriumi, ir ta
da jam nei sapnuote nesi- 
sapnavo kokie nors rinki
mai, mandatai, tarptautinė 
teisė, tautos valia, laisvė 
ir tt. (Mūsų pabraukta, 
Kel. Red.).
Aš, atrodo, būsiu praėjęs 

žymiai geresnę demokrati
nio gyvenimo mokyklą, nes 
gyvenant toje laisvėje, ku
rią atstovavo p. V. Raste-

.1
ponas V. Rastenis jame bu
vo, vadinasi, jis turi būti 
geras dar keliolikai metų, 
iki to laiko, kai Lietuva at
gaus sau laisvę. Tada tauta 
galės arba pagirti VLI Ką, 
arba jį nupeikti, bet šian
dien zuikiškas VLIKo pa
bėgimas iš kovos fronto bū
tų lygu jo dezertyravimui: 
iš mūšio lauko.“

O anie Bendruomenę jis' 
šitaip rašo:

'Rekomenduojama VLIKą
nis Lietuvoje, man kažkaip1! pakeisti Liet. Bendruome- 
nepavykdavo išeiti iš ka- ne... Atsakykite į klausimą, 
Įėjimų ir trėmimų, nes... ki- —o kas gi via toji Lietuvių

Bendruomenė? Aš tiek ži
nau, kad ją sudaro p. V. 
Rastenis, aš ir dar maždaug 
apie 8,000 kitų lietuvių. 
Mes abu, kaip ir daugelis 
kitų, esame deklaravę savo 
politinius įsitikinimus, va
dinasi, mes esame ideolo 
giškai tam tikroj srovėj. į j 
Bendruomenę iki šiol žiū-j 
tėjome mes daugiau kaip' 
į kultūriniais ir lietuvybės 
išlaikymo reikalais besirū
pinančią išeivijos dalį ir 
laiminome jos pastangas, 
dalyvaudami joje savo 
veikla ir savo pinigais. Ką 
mes pasiektume, jei politi 
nių mūsų įtakų ir svorio ko 
vos centrą perkeltume į da 
bar palyginti ramiai vei
kiančią LB?.. Atsirastų vi
sai bereikalinga tarpusavio 
kova dėl visų Bendruome 
nės organų, bereikalingos 
rietenos, dažniausiai den 
giamos kilniais šūkiais, ii 
mes Bendruomenę pavers- 
tume vidaus kovų arena. 
Rezultatas? Nemanau, kad 
rezultatais galėtų džiaugtis 
p. V. Rastenis, jei jis myli 
Lietuvą ir nuoširdžiai rū
pinasi jos laisvinimo sėk
mingumu. Tas kelias yra 
negeras ir p a v o j i n g a s, 
nes gali sugriauti mūsų sėk
mingas pastangas kultūri
nėje plotmėje.“

Baigdamas Ig. Sereika 
rašo, kad „jei mes savas am
bicijas statysime aukščiau, 
jei joms pridengti naudosi
me įvairiausius juridinius 
terminus ir suktus paragra
fus“... „būsime sulošę dvasi
nį bankrotą“. „Tie, kurie 
šiandien vardan savų mažų 
ambicijų stato kliūtis vie
ningam laisvinimo darbui, 
tarnauja ne Lietuvai, bet 
Kremliui... kaž kas yra labai 
blogo mumyse“.

Tikrai, jei neturėtume to
kių „demokratiškumo“ „mo
kytojų“ kaip V. Rastenis ir 
jam panašūs, tai nebūtų ir 
tiek nereikalingų žalingų 
ginčų mūsų tarpe, ir visoks 
darbas eitų daug sklan
džiau.

131 SUKILIMO KRAŠTAS

Tai Haiti, nerami Pietų 
Amerikos respublika, kurioj 
neseniai nesėkmingai pasi
baigė 131-mas sukilimas.

Jos plotas 10,714 k v. my
lių, o gyventojų 4,233,000.

Iš šiaurės Haiti yra At
lanto vandenyno supama. Iš 
rytų jos kaimynas—Domi
ninkonų respublika, kiek di
desnė už Haiti ir mažesnė 
už Lietuvą ir ne taip tirštai 
apgyventa kaip Haiti. Pie
tuose Haiti supa Karibų jū
ra. Haiti sostinė ir uostas 
Port-au-Prince.

šalis veik išimtinai juodų
jų rasės apgyventa, varto
janti prancūzų ir dalinai is
panų kalbas. 1 as žemės plo
tas europiečio Kolumbo bu
vo aptiktas 1492 m. ir 1677 
m. Prancūzijos okupuotas. 
Tuo būdu tada vietos pus- 
aukiniai gyventojai įsisavi
no prancūzų kalbą ir linkę 
save vadinti juodaisiais 
prancūzais. 1804 m. vietos 
gyventojams buvo suteikta 
daugiau savivaldybinių tei
sių. 1820 m. vietos gyvento
jai sukilo , ir Haiti buvo pa
skelbta nepriklausoma res
publika. Bet jie valstybinių 
gyvenimu nebuvo įpratę 
tvarkytis. Ėjo sukilimas po 
sukilimo. 1915 m. net JAV 
ten pasiuntė savo kariuome
nės dalini tvaikai įgy vendin
ti. 1934 m. JAV kariuome
nė buvo atšaukta. Ir vėl tę
sėsi nesusipratimai dėl val- 

1 džios sudarymo. Tik po di
džiulių tarpusavio kovų ga
lop 1957 m. penkeriems me- 

[ tams buvo išrinktas prezi
dentu Duvalier. Jam patiko 
valdyti šalį ir, priartėjus 
naujiems rinkimams, jis ne- 

i leido ju skelbti ir pats pasi
skelbė šalies diktatorium iki 
gyvos galvos.

Neseniai gen. Leon Can- 
tave vadovaujami sukilėliai 
mėgino Duvalier nuversti, 
bet nepasisekė.

Rodos, šalis, kuri jau tiek 
sukilimų turėjo, galėjo iš jų 

į pasimokyti ir pagaliau susi- 
} rasti tinkamą šalies tvarką 
i ir gražiai gyventi.

O gerai gyventi ir vargo 
I nežinoti jos žmonės galėtų, 
i nes ten gerai auga kava, 
i cukrinės nendrės, bananai.
■ kakava ir kt. Jos žemė tur
tinga variu, sidabru, nike
liu ir kitais metalais. Deja, 
žmonės tebėra tamsūs, nors 
pradžios mokslas ir privalo
mas, bet blogai vykdomas.

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

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

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. -Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Broadway------ :------- So. Boston 27, Mass.

1t

$4.00
Vvtautas Alantas: TARP 

DVIEJU GYVENIMŲ. 462
pusk, kaina $4.50.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl.,

Naujokaitis: U- 
NEGRIŽ T A Į
509 pusi., kaina

SKAITYK STASIO MI 

CHELSONO PARAŠYT.} 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,’* DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS V1RSAIS $4.00 

KIETAIS—$5.00
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MOTERŲ SKYRIUS
BENEDIKTAS RUTKŪNAS

Gintarų žvejai
BALADE

Žaidžia jūra, burtu* audžia. 
Seklytėlėj dainos gaudžia.
Seno žvejo dukteraitė 
braido piritai* baltelaiciai* 
žaliaraičiam mezginy — 
draiko* gijo*, saulėj dvazga — 
žalio šilko tinklą rezga.

Supta*, neita* marių vėjo 
i žveja* jai kalbėjo:

sesule, skirsi tinklą, 
plonagijį audimėlį?

—Tai tėveliui, bernužėli, 
rengia* kilt su saule žūklėn 
pasigauti margą žuvį 
mėlynajam gilumėly.

—Ei, mergyte, žvejo dukra, 
dovanok man tinklą regztą — 
iš plačių žydriųjų marių 
tau išgriebsiu daug gintaro 
gelsvaspalvio, karolinio: 
padabinsi sau krūtinę, 
būsi sesė parinktinė!

—Ne, bernyti, nekalbėki, 
gintarėlių nežadėki: 
ką motulė man pratartų, 
tėvužėli* prakalbėtų, 
jei tau, svečiui, atiduočiau 
tėvui tinklą pažadėtą?

—Ai nulenksiu tėvą žveją —
< 1*1U VjFSO *W3Rnawlę 9
motę — numaldys senolę 
iviesiasauliaiai karoliai.
Puikios žuvy* auksažvynės, 
puikesni da gintarėliai!

—Rūstūs mano tėvo žodžiai, 
motinėlės — neatlaidūs...

—Tai įsėsk į mano valtį, 
nei mu* burės, vėjo pūsto*, — 
nepasiek* nuo kopų kranto 
seno tėvo žodžiai rūstūs.

—Lengva tau šnekėt, bernyti, — 
kaip palikt man sengalvėlę, 
tėvo kiemo atsiskirti?
Gaila jauno jaunimėlio, — 
rūtų, mėtų — seklytėlės —
numintų baltų takelių —

■* •

—Buvo tau čia ko gailauti, 
buvo ko čia atsiskirti: 
kiemo vartuos vargas vaikšto, 
lūšnos stogas — vėjų siaustas... 
Tau atversiu slaptą šalį, 
kur skaistesnė* aušros auita: 
mynė kojos kopų smėlį, 
aš paklosiu — kilimėlį — 
pribraidei gana vargelių, 
nuo darbų pailso rankos, 
duok, gulbele, sau Valužę, 
su manim jūružėn plauki!

—Šelmi berne, vilioklėli, 
kad ir masū* tavo žodžiai, —— 
neturėsime pastogė* — 
pažadėliai — vėju kloti: 
kur mums irtis, kur sustoti, 
kur priglausti mum* galvelę?

Mum* pastogė — greitas laivas, 
saulė, skliauto žydruma: 
ar ne puikios marių žvaigždės, 
ar negundo toluma? 
Paskraidysim į valia* 
nelankytuose keliuo*---------

—Vylios jūrų gilumėlės, 
klaidūs, tamsūs kelužėliai, 
drangios miglos — 
vysčio* valtį klaidūnėlę.

—Nesigmki, lelijėle, • 
indei rinlrtą panarūną,

MUZIKA PAPLŪDIMY

Šios trys gražuolės Atlantic City, N. J_ vandeny ne 
paplaukiojusios, užtraukia dainelių, kurias viena jų 
palydi gitara.

KIENO VIDURIAI 
UŽKIETĖJĘ

Dėl netinkamo maitinimo* 
si užkietėjus viduriams, ne* 
sant kitų liguistų reiškinių, 
patariama valgyti produk - 
tus, turinčius -ląstelienos: 
juodą duoną, rūgščiu* pieno 

j produktus, šalta* vaisių sriu
bas, virtų daržovių mišraines 
su aliejumi, žalias daržoves 
(ir rūgščius kopūstus), me
dų, cukrų, kitu* cukrinius 
gaminius, slyvų ir kitų vai- 

Į šių kompotus, virtą mėsą, bi
rias grikių ir stambias mie
žių kruopų košes (pertrin
tos košės—manų, ryžių ne
tinka). Riebus maistas taip 
pat skatina žarnyno veiki
mą, jeigu jis naudojamas 
kartu su turinčiu daug ląs
telienos maistu. Valgomo
sios druskos vartojama dau- 

j giau negu paprastai. .

auksinę sukaktį. 
Sukaktuvininkė Teklė Va-

balytė yra kilusi iš Žindai
čių kaimo, Jurbarko par., o 
sukaktuvininkas iš Batakių 
par. Jie užaugino 3 sūnus ir 
vieną dukterį.

VOKIETIJA

Atstovai į PLB seimą

SEIMININKĖMS

Rusiška arbata

cinamono

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų

Joje rasite bendrų žinių- 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvaiko ūkį, kokia

(E)Iš Vokietijos alavais y‘ra darbininkų padėtis, apie
į PLB seimą Kanadoje, To
ronte, vyks Vokietijos Kr. 
Valdybos pirm. kun. dr. J. 
ir Vasario 16 Gimnazijos di- 
Aviža ir valdybos vicepirm. 
rektorius kun. Br. Liubinas. 
Šis pastarasis išvyks anks
čiau, rugpiūūčio mėn. pra
džioje ir lankysis JAV lie-; 
tuvių telkiniuose.

KOKS SKIRTUMAS?

koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t.

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

i KNYGOS JAUNIMUI

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

_ , . ! GINTARO TAKAIS, J. Na-
komunistų vadas runės eilėraščiai, daug ilius-

t
•»Y

DAŽYTU PLAUKŲ 
PRIEŽIŪRA

Chruščiovas ir kinų .komu
nistų vadas Mao nesiginčija,

traeijų, 64 psl., kaina $1.80. 
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

15 pasakų ir padavimu, 186
vaikas per dieną? Atsakyti i SH' įpus1'’ kaina ................
x.- ___ Tl- <>.: ūnka. Jie tik ginčijasi, kaip GINTARėLė, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos. 24
Mao planuoja 12 pėdų gi- psl., kaina ............... $1.00

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

senatorius MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl_ 

SI.50

VAIKŲ KLAUSIMAI

Kiek klausimų užduoda'^"^k®mu?!stus.reik?.a Pa‘i 
tikas per dieną? Atsakyti į' Jle SU‘!

ši klausimą padėjo šiuolaiki- Hliaipa laidoti 
1 nė technika. glliai Palaidotl-

14 colių ilgio 
lazdelė.

Pusantro šaukštuko gvaz 
dikėlių (čielų).

Ketvirtadalis 
medaus.

Puodukas vandens.
Du trečdaliai puoduko a- 

pelsinų sunkos.
Du šaukštai arbatžolių.

Šeši puodukai verdančio 
vandens.

Vienas apelsinas be sėk
lų.

Prieskonius ir medų pavi
rinti su puodeliu vandens 10 
minučių ir padėti valandą 
pastovėti.

nų yra tik laikinai spalvotu kuriuos jos nuolatos nešiojo jacicson 
skiediniu perplauti, kitų vi-' P° suknele. Tokie pat apara-, 

puoduko giškai nubaltinti ir kita spal.į tai buvo pastatyti butuose. !
va nudažyti i Pasirodė, kad ketverių

Reikėtį kiekvienai prisi- i ™etų vaikas per dieną vidų- Į 
minti, kad tokiem plaukam tijiiškai užduoda 437 klau-j 
saulė labai negailestinga.' simus-
Beatostogaudamos saugoki-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

te savo „pataisytas“ galvas, 
nes jei nekreipsite dėmesio, 
rudenį bus daug sunkiau su
naikintoms garbanoms su
grąžinti jų pirmykštį žibėji
mą.

Pirmiausia patartina kiek-

PAUKŠČIO BALSAS

Balsingiausias paukštis, 
vadinamasis varpas, gyvena 
Brazilijos miškuose. Kai ne
gailestinga kaitra nukamuo
ja ir nutildo visus gyvūnus, 
šis ryškiai spalvotas paukš-i irkloilLfllC .Viena Uiciią iu nui x i/iaunuc .. . v . j jv.po pora lalų kreminio brili- ,tls: mazdau8 tok,o dydžio 

antino. Jeigu numatoma ii- kaip musų strazdas ypatin
gesnę dienos dali praleisti fa‘ !kvef)ta> «,eda'Jo balsas 
Saulėje. tai reikia galva ap- laba? Panasas l faus.m« lr 
dengti skarele ar šiaudine,*?rdimas net uz dvle« W 

syti, pakaitinti ir duoti pa-į skrybėle. Visokios rūšies
puošus apelsinų skiltele. !. skrybėlės ir skarelės šiemet 

Turėsite 10 puodukų ar- ypatingai madoje.
batos- Plaukiant ežere ar jūroj

reikėtų dėvėti maudymosi

Užpilti arbatžoles verdan
čiu vandeniu ir palaikyti 1 
minutę. Perkošti, sudėti vir
tus prieskonius ir citrinos 
bei apelsinų sunkas. Išmai

JUOKO EPIDEMIJA

Tolimoj Afrikoj aplink 
Viktorijos ežerą pradėjo 
siausti keista, gydytojams 
iki šiol nežinoma epidemija.

AR TEISYBĖ?

Nuo 15 iki 20 metų mote- 
! i ris žiauri kaip Azija, 

kepuraitę. Jei kam ji labai į Nuo 20 iki 30 metų ji 
nepatogi, būtinai po maudy-1 karšta kaip Afrika.

ĮLEAVE YOUR TEARS IN 
į M0SC0W, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, 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 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais ........................................ $4.00

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. Žako |- 
domfis atsiminimai, 477 p«L, kai
na ...................................... 36JM.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkk 
istorinis romanas ii žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 83.5<

VAIKO SVEIKATA, paraše dr. V. 
Tumėnie’ė. daug svarbių patarimų 
vaikų s* eikatos klausimais, 136 psl. 
kaina ....................................... 31.26

karaliaus’' 
atsi-

DIENOJANT, “knygnešių karai 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs

LIETUVA BUDO. Stenono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliai!, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai Pirmoji da
lia 453 psl. Kaina ................. 34.50

ŽEMĘ DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina .... $4.50

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ T 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen- 
taL Kaina ...........................20 Cnt

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kain keitei visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ...................... 25 Ct

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

inosi plaukus gerai rank
šluosčiu nudžiovinti. Neleis
ti jiems išdžiūti saulėje, nes

Taf'TuVkTe'pYdemŲr'žmo: įie.Bel:(!ži?va ir dažnai- pa’ žin5.ta kajP ,^roP?-. 
gus, ja susirgęs, pradeda is-j ei^"ia spa T11?-68 uz'
teriškai juoktis ir juokiasi,! Jeigu jums reikalinga miršta Kaip Australija.

Nuo 30 iki 40 metų ji at
vira kaip Amerika.

Nuo 40 iki 50 metų ji išva

minimai, 464 paL kaina... .$6.00 | ^^JJPJ^tATINIO SOCIALIZMO 
Į PRADAI. Popuhan ir naudinga 

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi- į knyga šių dienų klausimams šu
ninių antroji dalis, 592 puslapiai. prasti. Kaina ........................... 50e.
Kaina .................... $6.00 ' _

...... . T. _ I ŽEMAITES RASTAI Garsiosios mūPASALLIO LIETUVIŲ ŽIN y NAS Į sų rašytojos pirmojo karo metu

kol turi jėgų. plaukus purkšti, naudokite į
purškalo kiek galima ma
žiau. Taip pat jei plaukai 
buvo sykį purkšti, sekamą 
dieną perbraukite juos drėg-

a. k

para ošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psL Kaina ...................... $6.50

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie- 

' “ ........ 32.50

Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 poslaoial 
‘ ‘ .....................................50 Ct

Ta liga apkrečiama. Svei
kas žmogus apserga tik pri
silietęs jau sergančio.

250 gyventojų vienoj Tan- 
garijikos vietovėj susirgo' nom šukom, irtai padės su-i
per vieną parą. Keliose vie-j tvarkyti neklusnias garba 1 
tose teko uždaryti mokyk-i nas.
las. Vietos gyventojai tą li-

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

gą vadina „juoko nelaime“.
Kol kas gydytojai dar ne

išaiškino tos ligos priežas- ---------
ties: ar tai čia kaltas masi- “Keleivio’’ administraci
nis psichozas, ar dar nežino- ja prašo mielųjų skatytojų, 
mas virusas. kurie keičia adresą, prane-

Ja suserga vaikai ir su- iant naująjį adresą neuž- 
augę, bet daugiausia vaikai, miršti parašyti ir senąjį.

ženk į laivą aukštaburį —
marių eiklųjį bėgūną, —
kol dar vėjas nenuščiuvo — 
nužėgliuosim šimtą mylių, 
rinksim lobį karalaitės: 
tave vieną aš temyliu!

Tavo kaklą baltelaitį
apraizgys gintarų varstys,
prie kasų tiks perlų sagtys
tartum žvaigždės, žaibo degtos... 
Glostys dienos, lenksis naktys, 
nardys valtis vėjų šuoliais — 
eiki, sėskis prie šalelės, 
žvejo dukterie puikuole: 
ar ne tavo daliai meilė,
ar ne mudviem — laisvė, toliai?--------

(Pabaiga kitam numery).

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Neorganizuotos kalbos 
generacija ir augintiniai,

Algimanto Mackaus labai 
gražiai išleistų eilėraščių 
knyga, 73 psl., kaina ne
pažymėta, išleido Santara.

Kalbos vienodinimo klau
simu, apie netikslumus kal
boje, K. S. Karpius, buvęs 
Dirvos redaktorius, 31 psl., 
išleido autorius (345 E 222 
St., Euclid, Ohio, 44123). 
Ją galima gauti iš auto
riaus. pasiuntus 5 centų 
ženkliuką persiuntimo iš
laidoms.

100 METŲ POŽEMINIAM 
TRAUKINIUI

Londono požeminiam 
traukiniui sukako 100 me
tų. 1863 m. buvo nutiesta 
jo pirmoji linija 3.5 mylių. 
Šiandie jo ilgis 244 mylios. 
Per metus juo pasinaudoja 
675 milionai asmenų.

CAMDEN, N.J.

I S
I

Minė* auksinę sukaktį
Teklė, ir Jonas Matusevi-

čiai rugpiūčio 31 d. minės 
savo vedybinio gyvenimo

■ v v« s «vę • > jč«

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų. 180 psl. Kaina .. S2.0T

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pust kaina ......................35.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 
nas. Kaina ...........................25 Cnt

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... 11.26

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina............................... 33.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina 34.00

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popierių je. Kaina.................. 38.60

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 peL, geras popierius, 
kaina ........................................ 310.00

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys Jrištos J vienų 
knygų, kieti viriai, 081 puslapis. 
Kaina ................................. 36.00.

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aorašymas. kaip 
karui einant prie salo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. R 
Kriaučiūno atsiminimai ii I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyv*. 
nimo. 178 psL, kaina .......... $2.06

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jona= Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ..................... $5.06

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 o«L 
kama • $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
> trijose dalyse, kiekviena dalis pe

$2, ara visos S dalys .......... $6.06
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 

M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receo' 
132 puslapiai, kaina.............. $1

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvarnas būti ir kų apie tai sa
ko mokslai? Kaina.......... 25 Cnt

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

LIETUVIŲ KALBOS CRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikintų 
Amerikon lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina .............................. 31.00

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumais. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kama 2o e.

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupui jos ir teroro Lietu
voje. Kaina.........................25 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINftS GAL 
RES, 82 psL, kaina...........25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba .kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psL, kaina .. 31.03

UŽMlcymui ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS93| E. Bradway ■ ' So. Boston 27, Misa.

»
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ALT pranešimas
I VIETINES ŽINIOS

---------  kus puolimu prieš lietuvių
Rugpiūčio 9 d. j vyko Chi- visuomenės veikėjus, prime- 

cagoje ALT valdybos posė-j tant jiems įvairius kaltini- 
dis. Dalyvavo: E. Bartkus,1 mus ir nebūtus nusikaltimus 
T. Blinstrubas, dr. P. (/Vigai-! tikslu juos diskredituoti.
tis, dr. T. Remeikis, A. Ru
dis, dr. VI. Šimaitis, L. ši
mutis ii- J. Talalas.

Buvo išklausytas ALT 
prezidento pranešimas apie 
VLIK padėtį ir finansinės 
paramos reikalingumą. Iš
klausytas Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininko V. Si-

Prieita išvada, kad bolševi
kų taktikai iškelti viešumon 
reikalinga surinkti atitinka
ma medžiaga jų nusikalti- 

J mams ir šmeižtams prieš vi
suomenę įrodyti. Tuo tikslu 
Washingtone, D.C., sudary
ta bendra estų, latvių ir lie
tuvių komisija.

dzikausko raštiškas praneši- į Nustatyta būsimam ALT 
mas apie įvykusius Estijoj suvažiavimui rugsėjo 14-15
Latvijos ir Lietuvos komi 
teų pirmininkų pasitarimus 
ryšium su vykusiomis Mask-1 
voje atominių bombų už
draudimo sutarties derybo
mis ir numatomais Paverg

dienomis Chicagoje darbo
tvarkė.

Be eilinių ataskaitinių 
darbų, suvažiavime numaty
ti keturi referatai: 1. Tarp
tautinės politikos raida ir

tų Europos Tautų Ansam- J mūsų akcija, 2. ALT ateitiesUI - • * •• v - t O ATT • J? -M

PREZIDENTAS ANNAPOLIO MUZIEJUJE

Prezidentas John Kennedy lanko Karo laivyno akade
mijos muziejų. Kalbėdamas akademijos auklėtiniams, 
prezidentas pabrėžė kariu vaidmenį visai tautai.

Evangelikams žinotina

Ryšium su 10 metų jubi- 
lėjiniu lietuvių evangelikų 
jaunimo suvažiavimu Cape 
Code iškilmingos pamaldos

Mirė A. Averkienė

Rugpiūčio 10 d. po sun-' 
kios ir ilgos ligos mirė 73 i 
m. amž. Apolonija Averkie- 
nė-Milenavičiūtė, gyv. Dor-

evangelikams bus rugpiūčio• chesteiy, 94 Ocean St., žino- 
25 d. 11 vai. ryto First Lu-j mo veikėjo Jono Averkos 
theran Church, West Barns- į (Owirka) žmona. Ji palai- 
table, Cape Cod, Route 6A' dota Naujosios Kalvarijos 
(Maždaug l»/>-2 vai. kelio į kapuose rugpiūčio 13 d.
nuo Bostono. Iš Bostono va-1 
žiuoti trečiu, šeštu keliu ir 
vidury Cape Codo Rotary 
prie Harvard Johnson resto
rano sukti į kelią, kuris jun
giasi su 6A į Bamstable).

Pamaldas laikys kun. H. 
Dumpys.

Visi lietuviai evangelikai 
kviečiami dalyvauti.

Velionė paliko liūdinčius 
vyrą Joną, sūnus William ir 
Alfonsą ir dvi dukteris — 
Baronienę ir Orzechouskie- 
nę, 12 anūkų ir 2 proanū
kius.

Šermenys buvo jos na
muose, kurias gražiai tvar
kė graborius Lubinas. Daly
vavo daug žmonių.

Velionė Apolonija gimė ir 
augo Daugų miestely, Dzū
kijoje. į Ameriką atvyko 
1911 m., o 1913 m. rugsėjo
3 d. ištekėjo už Jono Aver
kos. Ji ir sirgdama dar tikė
josi minėti 50 m. sutuoktu
vių sukaktį, bet... nesulaukė.

Lai jai būna amžina ra
mybė.

Senas draugas

GERIAUSIA DOVANA

Pagerbė jaunystė* draugę

blėjos žygiais dėl galimos 
nepuolimo sutarties tarp Ry
tų ir Vakarų sudarymo. Ry
šium su tuo, kad nebūtų pa
žeisti pavergtųjų tautų ne
priklausomybių atstatymo 
reikalai, numatoma atitin
kama akcija. Tą reikalą sek
ti, pasiruošti atitinkamiems 
žygiams pavesta komisijai: 
E. Bartkus, dr. P. Grigaitis, 
A. Rudis ir dr. T. Remeikis.

Finansų sekretorius ir biu
ro vedėjas J. Talalas prane
šė apie ALT finansinę pa
dėtį ir bendrus einamuosius 
reikalus. Iš pranešimo paaiš
kėjo, kad keletas vietovių 
neatsiskaitė iš surinktų Va
sario 16 d. Lietuvos laisvini
mui aukų ir, nežiūrint pra
šymų ir paraginimų, neduo
da jokių žinių. Tai labai sun
kina ALT darbą ir piniginės 
paramos telkimą Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Toliau buvo 
klausimai, susiję su bolševi
kų per čia esamus jų šalinin

veiklos planai, 3. ALT infor 
macinio darbo organizavi
mas, 4. Pasiruošimas 1964 
m. kongresui.

Amerikos Lietuvių R. Ka
tal. Moterų Sąjungos centro 
valdyba delegavo į ALT dvi 
atstoves—Sophie Diržius, 
Cicero, III., ir Genevieve M. 
Kaneb, Worcester, Mass.

Apsvarstyti kiti einamieji 
reikalai.

ALT biuras

MUŠTI NORINT, LAZDA 
VIS PO RANKA

Nors neturėjo (nes Kelei
vio redakcija įvardina Kap
suką), bet, matyti, ’suglu
mino“ išleidimas mano sa
kinyje Vienybėje liepos 12 
d. "Po to sakė“ Kapsuko 
vardo. Turėjo būti: ”Po to 
Kapsukas sakė:“. Tokiu dū-

svarstyti du mieloji redakcija šauna 
“ * pro šalį. Kapsuko "falsifika

tą“ iškeldama Vilniaus sei
mo nutarimu, ir man tą įkė- 

I limą prikišdama (Keleivio 
! N 30-32).

Keleivio administracijoje! Kapsuko -falsifikatas“,

ŽODYNAI

galite gauti šiuos kiekvie 
nam reikalingus žodynus:

atrodo, tiksliai pavaizduoja 
to meto Lietuvos socialde-

ir'Ona ir Albinas Šležai 
Ieva ir Mečislovas -Kava
liauskai rugpiūčio 16 dieną, 
surengė tikrai nuotaikingą 
pokylį Ievai Stiklioriūtei- 
Banevičienei, kuriame daly
vavo daugiausia Klaipėdoje 
ilgiau ar trumpiau gyvenu-

Jei galvojate apie dova- 
. ną savo pažįstamam ar 
■kad geriausia dovana bus 

COSMOS PARCEL EX-’ draugui, tai atsiminkite, 
PRESS CORP., 174 MILL-jšios knygos:
BŪRY ST., WORCESTER, Stasio Michelsono “Lte- 
MASS., TEL. SW 8-2868,į tuviM Amerikoje,”
praneša, kad yra gautas diį kaina minkštas vršeliais $4. 
delis pasirinkimas įvairių ‘
medžiagų, labai vertingų i

DĖMESIO!

kietais S5.00.
Stepono Kairio “Lietuva

budo”, kaina 85.50
Kipro Bielinio ‘‘Dieno

jant”, kaina $6.00.
Kipro Bielinio “Penktieji

prieš dabar esančias vai- priklausomos Lietuvos po- 
džios (rusų) įstaigas kai-' litinį gyvenimą, ji atsto vau- 
muose“. ; ja ir jam vadovauja lais- i S1MJU-

Vilniaus seimo rezoliuci-' vuose pasaulio kraštuose.! 
ja gi sako: "Kadangi Lietu-1 Tad, jam ir dera naudotiI vena ir dilba Vokietijoje, į 
vos gyventojų reikalai pil-j visas galimas politines | JAV atvyko savo brolio dr.

priemones savo tikslui siek- J. Stiklioriaus Filadelfijoje

I. Banevičienė dabar gy-

Lietuvoje, labai žemomis 
kainomis. Pavyzdžiui, vilno- Į 
nė skarelė—$1.10 , nylono 
medžiagos su blizgučiais 
vienas jardas—85 centai, metai”, kaina $6.00.
metai ic velvet jardas $2.30_____________________
ir panašiai.

Patarnavimas greitas ir 
teisingas. Siuntiniai gauna
mi garantuotai ir tvarkingai.

B. Sviklienėnai gali būti užganėdinti tik
tai prie tikros mūsų krašto ; 
autonomijos (savyvaldos)...Į

Toliau sakoma: "Santy- • 
kiai su kaimyniškomis Rusi-; 
jos šalimis turi būti paremti 
ant federacijos pamatų“.

Šią rezoliuciją, rodos, pa
rašė St. Kairys, kuris, sako
ma,. suredagavęs 1918 me
tais ir Nepriklausomybės pa
reiškimą.

Taįgį, kažin, ar Kapsukas' 
ką nors falsifikavo, pasako-' 
damas (20 metų po Vilniaus! 
seimo), kad to meto lietuviui 
nuotaika buvo autonomija,; 
ne atsiskyrimas iš Rusijos,} 
su kurios tautomis norėjoj 
federacinių ryšių. Kaip prof. j 
Senn savo knygoje The E-j 
mergence of Modern Lithu-J 
ania įrodo, Lietuva tapo ne- i 
priklausoma tik labai prie

ti. Būtų klaida mėginti per
organizuoti Vliką kitokiais; 
pagrindais. Tada, iš tikro, 
jis netektų iš Lietuvos iš
vežto politinio orumo, ne
tektų pagrindo (Mūsų pa
braukta, Kel. red.). Tai 
privalėtų turėti galvoje ir 
New Yorko pasitarime iš
rinktieji vyrai, paruošti ga
lutiną politinių grupių (iš
vežtų iš Lietuvos) susitari
mo projektą ir jį paskelbti 
visuomenės dėmesiui.
"Dar vieną svarbų dalyką 
reikia turėti galvoje kad 
Vlikas, turėdamas iš savo 
krašto išvežtą pagrindą ir 
veikdamas per tiek daug 
metų, įsigijo sau vardą ne 
vien tik pasaulio lietuvių 
tarpe, bet visuose laisvojo 
pasaulio kraštuose. Jei tą

ir kitų giminių aplankyti, o 
į Bostoną užsuko su savo 
jaunystės drauge O. Šležie
ne ir jos seserim Ieva Kava- Parduodu vieną namą 3 
liauskiene pasimatyti. O ne- (12 kambarių), antrą
simatė jos nuo nepriklauso- vicno buto (4 kambariai), 
mos Lietuvos laikų. j iiWoma aliejumi, yra šiltas

Ona Šležienė, kaip ir jos vanduo, žemės vienas ake-

PARDUODU 2 NAMUS

Dabartinės lietuvių kalbos i mokratų nuotaikas: jie ne- __________~______ __ *____
žodynas, redagavo prof. J., troško Lietuvos atskirti nuo jankįų istorinių sąlygų dė-j varda savo noru ir valia pa- 

' w ' ka: visiškas rusų imperijos^ naikintume, daug kur irBalčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ......................... $12.00

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

Rusijos imperijos. Vienybė
je Lietuvninkų (nr.19,
1906) cituojamas M. Bir-, valdžion bolševikų, kuriuos Lietuvos išeivija jau lyg ir 
žiška, kuris Gazieta Wilens-I Vakarai atsisakė pripažinti, traukiasi iš politinio fronto,
ka (nr 24 ir 25) apžvalgoje ’ ’ ■■ •" ’ - ■ ! i—~~-----
Prasa peryodiczna litewska
pasakoja apie Y ilniaus sei-! imperijai visiškai sugriuvus,

sugriuvimas ir įsirioglinimas' daug kam atrodytų,kad 
valdžion bolševikų, kuriuos Lietuvos išeivija ja 
Vakarai atsisakė pripažinti, traukiasi iš politini 
Ir kita nepriklausomybė, at-j kovo jusio už savo tautos 
rodo, teateis vėl bolševikų: teises i laisva ir nepriklau-

mą: ”Pirmeivių dalyvavimo| SUgriuvo carų, arba—
- vidiniu bolševikų "

somą gyvenimą?

Ar turi šitas 
knygas?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

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

sesuo Ieva Kavaliauskienė,! ris. Graži vieta, prie didelio NIHILISTAI, 3 veiksmu trage-
yra žymaus Mažosios Lietu-! prūdo, galima maudytis ir į kaina ................................ $0.20
vos veikėjo Vanagaičio duk-i žuvautu Parduodu labai pi-
terys, o jų viešnia — tokio į dėl savo senatvės, 
pat žymaus Klaipėdos kraš- Jonas Trakimas, 
to veikėjo Stiklioriaus dūk- 1030 Walnut Avė. 
tė. Woodbury Heights, N.J. «

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

LYTIŠKOS LIGOS, 
tulaitis, 24 psl.,

dr. E. Ma- 
kaina $0.25

Anglų-lietuvių kalbu, žo- d«ka ir d«! *ei
sumanios Lietuvos socialde
mokratų agitacijos (Lietu
vos demokratų paremtos) 
Vilniaus seimas priėmė eilę 
revoliucinių nutarimų; atvi
rai ir aiškiai pastatė Lietu
vos autonomijos klausimą ir 
nusprendė visuotiną boikotą

dynas, V. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ......................... $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20,000 žodžių, kai
na ................................. $4.00

suzmone- i 
jimu“, tolygiu tam, dėl ku-J 
rio anglai, francūzai, olan-j 
dai ir belgai savų imperijų! 
atsisakė (dabar spaudžiami; 
portugalai), tiesa, ne be 
spustelėjimo iš pavergtųjų 
pusės. Mūsų pareiga yra bū-

PITTSBURGH, PA

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotu organizacija gyvuoja nuo 1886 mėty ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė 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 apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

rL<~i“l~~i~i—-—į-—— ■ ■ ■ ■ ■ ■ i 1

ti tokiam "spustelėjimui“ ■ iiIco j-j 
pasiruošusiems.

Vyt. Sirvydas

Mirė P. Kasparas
. Liepos 22 d. po sunkios o- 
peracijos mirė senas Kelei
vio skaitytojas Povilas Kas- 
ras, 72 m. amž. Velioni* pa- 

iinčius žmoną ir sū
nų su šeima. Jiems reiškiam 
užuojautą.

DRAUGAS APIE VLIK, s„o kupro, nick„

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

i ir minty* 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 pel., kaina.......................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra- 
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ....... .. $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.............................................. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ...................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinė* novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina..................................................  $2.00

j STABMELDIŠKA LIETUVA,
Į 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

Žinome, kad Rasteniai ir 
jiems panašūs seniai laidoja 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą (Vliką), siū
lydami jį ir šiaip ir taip re
formuoti.

Rugpiūčio 16 d. laidoje 
pagaliau ir Draugas tuo rei
kalu aiškiai pasisakė:

"Savo egzistencijai ir savo 
veiklai Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas turi 
labai stipru pagrindą. Jo 
kilmė — Lietuva. Jo tiks
las — vykdyti tautos valią 
—atkovoti Lietuvai laisve. 
Jam duoti tautos įgalioji-j 
mai aiškūs. Jis atsidūrė* 
tremtyje ne savo noru. Ton ‘ 
padėtin pateko tokioje su
dėtyje bei struktūroje, ku
ri vaizduoja buvusios ne-

: mato, o i svetimą visi žiūri. moooooeoooeeseooeocooooooooooocoos

KELIAUK PER 

COSMOS

labiausiai patyrosi organizuoti 
pavienėm ir grupinėm kelionėm

Į LIETUVĄ
SOVIETU SĄJUNGĄ IR 

RYTŲ EUROPĄ

PER COSMOS
anlankykite gimines visose 

Sovietu Sąjungos dalyse.

Dėl platesniu informacijų rašy
kite arba skambinkite

Į COSMOS TRAVEL 
BUREAU

45 W. 45 St.. New York 36, N.Y 
Tel. CI 5-7711

SVEIKINAME
MES SVEIKINAME MŪSŲ NAUJUS 

KAIMYNUS IR LIETUVIUS DRAUGUS 

aplankyti mūsų krautuvę 

skersai gatvę

Kviečiai

RECEPTŲ VAISTINE
Leavitt Drug

OSCAR LEAVITT, Reg. Pharm.

B

pristatome TELEF. PL 6-3689 
SW 9-4301

68 VERNON ST. — WORCESTER, MASS. 
Priešais Naująjį Lietuvių Klubą

SIELOS BALSAI, J. Smelsto 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ...................................... $0.75

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 centų

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

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na .......................................... $0.15

•iŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ...................... $1.00

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

KAII SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 psL, 
kaina ................................ $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl., kai- 
kaina ................................ $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAL 
kaina ................................ $0.25

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

eIAUDIEsj 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 pel., kaina .. $0.25

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 81 psl.. kai
na ...................................... $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
ysakos. A. Antanov, 45 psl„ 
aina 10 centų

Užsakymus su pinigais prašo
ma siųsti:

KELEIVIS 
$36 Broadvray

27.

U5ki

< ų
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DAR VIENO NETEKOME

:__ J. Vembrė visus pralenkė SLA 328 kp. susirinkimasnuleidęs. Jis ir čia prisidėjo tiną ir broli, antrą broli
prie Sand^ 24 kuopos,. Australijoje. Jiems reiškiam] Teisininkag Juozas Vemb : 
kuri išaugo į didzuusų oi- gilią užuojautą. ] ,-į yra pjnnggj, bostoniškis,' tadienį, rugpiūčio
ganizaeiją, dabai tuiincią —------ sumokėjęs Lietuviu Fondui Į 'al. vak. So. Bostono Liet..*
avo namus. Jis padėjo ir. Setg. S. Gruzd.ene tūkstantį dolerių. Po jo se- i Piliečių Dr-jos patalpose.
Lietuvių bakūžę įteigti, o į ----
taip pat daug dirbo Ameri-j Sunegalavo Stasė Gtuz-

kilo sumanymas kos. Tarybos sky-j dienė, gyv. ųuiney Mass.
irti I iptuviu- lluJe 11 knose organizacijo-' Dabar gydosi namuose. Liu

ką inž. Antanas 
kas, įnešęs $500.

I
Susirinkimas buss šį penk- į 

23 d. 7* ♦k
Tdeviziją 
ir radiją

Brocktone rugpiūčio 8 d. 
mirė Kastantas Jurgeliūnas, 
7b m. amžiaus,
Blue Hills kapinėse Brain-| 
tree, Mass. Jis paliko liūdin
čius mylimą žmoną Mariją 
(buv. Kalinauskaitę) ir du 
sūnus — Francis ir Albertą, 
abu baigusius Mass. Techno
logijos institutą ir dabar dir
bančius atsakingus darbus 
Connecticut valstybėje.

Velionis gimė 1885 m. ba 
landžio 29 d. Vabalninke, į 
Amerika atvyko 190Ž m. ii 
apsigyveno So. Bostone. 
Pradžioj diibo pianinų fab 
rike, o 1908 m. pasiryžo kib
ti į prekybą — atidarė vyru 
drabužių ir batų krautuvę, 
vėliau laivakorčių agentūn 
ir dar vėliau baldų krautuvę.

1921 m. jis išsikėlė į 
Brocktoną ir ten, žmonos 
padedamas, iki mirties sėk 
mingai veitėsi nekilnojamo 
jo turto tarpininkavimu it 
draudimu. Ta įstaiga ir to 
liau veiks, našlės Marijos 
Jurgeliūnienės vadovauja
ma.

Velionis pasižymėjo di
deliu kūrybingumu ir visuo
meninėj dirvoj, jis neatlai- 
džiai kovojo su tais, kurie 
mėgino kenkti lietuviškai 
veiklai, nežiūrėdamas, kad 
dėl to tekdavo ir nukentėti.

1907 m.
SuttaiTama^Tam reikalui’' se’" todėl nenuostabu> kafl, k™e jai greičiau pasveikti.
buvoĮdarus u5ų d“i 10 d- ALt! —

pa’laidotas jų - LietJv.ų Pilkėtų, Sv. J“’” ^el'.t, *“*“«• ““Į
ėse Brain-Į ivazimiero ir D.L.K. Vytau-į - fKaip matome, velionio 

gyvenimas buvo kupinas
to — komitetas, po 3 atsto-’
. us iš kiekvienos. Jam va
dovavo velionis. Namas bu
vo įsteigtas.

Tarp socialistų ir tų, ku
rie vėliau susiorganizavo i 
Sandarą ir buvo vadinami 
tautiečiais, ypač didelis ne
susipratimas kilo 1913 m., 
xai iš Lietuvos atvyko Lie-l 
.uvių Mokslo Dr-jos atstovai | 
ar. J. Basanavičius ir M. Y- 
čas aukų tos draugijos na

Šitaip pasveikino motiną

Zuzana Petkauskienė se-i 
au į

veikios ir kūrybos be jokioj dabar 

amybė

Aplankykime skautų 
stovyklą

Škudzins-! nariai kviečiami atsi-«
i lankyti ir sumokėti mokestį.}

______ Į J. Tumavičienė, I
sekretorė

Rugpiūčio 17 d. prasidėjo 
1 ietuvių skautų sąjungos ju-

DOVANOS Į LIETUVĄ

, biliejinė stovykla, kuri baig
čiau gyveno So. Bostone, o • rUgS^j0 j (j. Jon suvažia* 

Lav.rence vo sjiautaį įg visos Amerigyvena
poilsio. Tai nors dabar lai j Harūos, N. J. Ji šiomis die-
iam būna amžina ramvbė » nomis minėjo savo gimta-

dieni. Ta pioga jos duktė k. Nenortas, stovyklos va- 
Anita Bandini savo motinai ! dovybes Įgaliotas, kviečia ‘ m

jam
Dėdės Šamo žemėje.

Juozas Lekys į užsakė Keleivi ir kalendo-

Tūkstantis atliko
1 nu.

kos.

Rugpiūčio 15 d. įvykusia
me So. Bostono Lietuvių Pi- 

. liečiu Dr-jos susirinkime iš 
mams rinkti. Tautiečiai agi-j finansų sekr. V. Stelmoko 
.avo už, socialistai prieš.
Daugiausia tų ginčų buvo 
^abdaiy bės Dr-joj. Juos ap-

N. Razvadauskaitė-magistrė madienį.

visus, kurie domisi jaunimu, 
mūsų ateitimi, aplankyti sto- 

i vykią įugpiūčio 25 d., sek-

--------  Stovykla yra Camp Child,
Norma Razvadauskaitė, Manomet, Mass., 11 mylių 

Broun universitete Provi-. nuo Plvmouth, važiuojant 
dence, R.I., gavo biologijos1, 3A keliu Cape Cod link. 
magistiės laipsnį ir nuo šio

ašydavo ir laikraščiai, ku
zių Bostone buvo du ir abu 
socialistų leidžiami. Jie, ži
noma, Įvykius iš savo taško 
vaizdavo. Tautiečiai be savo 
spaudos pasijuto bejėgiai, 
.odėl velionis pasiryžo įs- 
.eigti Bostone savo laikrašti. 
Jis sulinko S5.000 ir jais

pranešimo paaiškėjo, kad
liepos ^mėnesį draugija bai- rU(jens pradės mokytojauti 
gė su $1,100.78 pelnu. Nevvtono aukštesniojoj mo-J

Tame susirinkime priim- ky kloję.
tas vienas naujas narys, bet ‘ Mes sveikiname ir linki-
per mėnesį mirė 5 nariai, me geros sėkmės.
kurie buvo pagerbti minutės_________________
susikaupimu. • Lembertai pasuko namų link

E. Ketvirčiui paklausus:
apie draugijos nekilnojami-'. . i t .t^ltmaei po i » namnanas. is visojo turto mokesčio sumažini-į Lembertai ii ių atžalynas ^mbariai ir Diazos. Kreiptis: 

alus pra-* jau yra pakeliui į namus. s Jan<MMS>

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

j Išnuomojamas pirmam aukšte 
3-jų kambarių butas — 349 E. 
8th Street. So. Bostone.

PARDUODAMAS NAMAS

mą, pirm. J. Grigalus

Mūsų mieli

Dorchestery, 6 šeimynų. nau
jai nudažytas, naujas stogas, 

kaimvnai gražiai aptvertas, visi Įtaisymai.
po 4 ir 5 kambarius, iš viso 28

i ! nešė, kad tas reikalas pavy- Taip rašo Pranas Lembeitas
J. Ji vėliau virto' Sandara. į k°: m°k«įi<i ins|»ekcija su- namučio 13 d. iš Santa Mo- 

» tiko mokesti sumažinti $o00.

a. ------------------- ----------  ■
są
ną norėjį pasidalinti, didjnti kai ^k_
Jurgeliūnas patarė to neda- mi j veikia Broįktono 

• ryti ir sukurti pastovią jau- s ~ ®

Kada jaunuolių būrys, a., Tumavičienė siūlė vai-.
a. J. Diaga&iaus suburtų, \i-j dybai pagalvoti ką nors nau- 
są sezoną rengtų šokių pel-Į ja draugijos pajamoms pa.

rugpiūčio 
nica. Taigi, kai šia žinią 
skaitysite, jie gal jau bus 
Bostone.

258 W. Fifth Street.
So. Boston, Tel. 269-1730 

arba
Lonig Williams,
1 Harrison Pk.. Dorchester, 
Tel. CO 5-0812. (36)

1907 m. stipriausia savi-j nimo organizaciją. Davė jai 
šalpos draugija buvo Šv. ir vardą — Jaunimo Ratelis. 
Kazimiero Dr-ja, kuri glo-j Dramos ir Muzikos Dr-ja 
bojo ir SLA 43 kuopą. Kai* įęUrį Bostone suvai
kąs tam pavydėjo ir todėl su J jjno svarbų vaidmenį, vargu
mane draugiją suardyti — 
atitraukti ją nuo SLA. Ve 
lionio, P. Čapliko ir J. Pik 
čilingio pastangomis draugi 
ja buvo išgelbėta, ir K. Jur 
geliūnas už tai buvo išrink 
tas draugijos garbės nariu. 

Kai Tėvynės Mylėtojų Dr
ja, neturėdama lėšų, suma
nė išleisti visus Vinco Kudir
kos raštus, velionis stojo Į 
tą darbą ir ragino kitus ir 
pats surinko kelis šimtus do
leriu. Raštai buvo išleisti. <.
Jis daug padėjo ir tos drau

Jūtų Įkurta be velionio pa
žibos.

1910 m. Bostono lietuviai 
minėjo Žalgirio kautynių 
500 m. sukaktį. Kelių tūks-

Sandaros klubas.
Kas buvo susirinkime, tas

matė, kad antrojo aukšto sa
lė gražiai išdažyta.

Staiga mirė V. Slidzauskas

Rugpiūčio 14 d. 11 vai.; 
vak. staiga mirė Keleivio, 
skaitytojas Vytautas Sli
dzauskas, 53 m. amž., gy- 

anč-ių minia su lietuviško-į veręs Allston, Mass., palai
mįs vėliavomis ir orkestim iš į dotas rugpiūčio 19 d.
30. Bostono nužygiavo į Velionis buvo naujas atei- 
i^aisvės lopšiu vadinamą Fa- vis, kilęs iš Šiaulių miesto, ( 
neuil Hali. Tai nustebino vi- kur baigė vidurinę amatų1 \ 
są miestą. Kitą dieną visi! mokyklą ir dirbo staliaus j 
laikraščiai plačiai tą minėji- darbą. Ta patį darbą dirbo ? 
mą apraše. Tai buvo pirmas, ir atvykęs į Ameriką. z
.oks reikšmingas lietuvių pa-j Jis čia paliko liūdinčius / 

. sirodymas Bostone. O kas tą j žmoną Valeriją, dukteri, sū- \ 
gijos 81 kuopai veikti. Todėl į viską suplanavo ir įvykdė? : nų ir marčią, o Lietuvoj mo- į 
velionis buvo ypatingai pa-Į Kastantas Jurgeliūnas.
gerbtas T. M. Dr-jos seime. Velionis ir į Brocktoną j
1960 metais. persikėlęs nesėdėjo rankų -
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COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

Trans-Atlantic Travel Service

Siųskite dovanų siuntinius 
giminėms j Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 

/ galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patamau* 

greitai ir sąžiningai.
Paštu gauti siuntiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai. 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 
Vedėja B. Sviklienė

GERIAUSIAI PASILSĖTI 
PER ATOSTOGAS

Tabšo Gerai ir Pjgiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
• Tel. A N 8-6645 

soeooeooooGOOM

Į
t I t I
į ROOFING and SIDING

SAV-ON
* t I ( t

to.} 
«

169 W. Broaduay. So. Boston }
AN 8-2150 į

I
DAŽOME IR TAISOME { 

«
Al Stecke F. Pukanasis •
Res.: 8 Faxon St. Natick »

! Brockton 586-9272 655-0807 I

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU 
KULTŪRINS RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
aĄYĮ Rancręirriis 1 1 Lilngilfln 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš \VKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS. 
Tek JUniper 6-7209

i

GARSIAME CAPE COD—
Osterville. Mass.. Kurorte 

Prie atviro Atlanto jūros pliažo, 
pušų pavėsyje gražioje lietuviš
koje JANSONŲ vasarvietės 
viloje

“AUDRONĖ”

* Viloje “Audronė” erdvūs 
kambariai ir gražus pušynas — 
parkas.
* šiltos Golfštremo srovės at
viros jūros pliažas tik 7 minutės 
pėsčiom.
* Rami aplinkuma — daug vie
tos poilsiui ir žaidimams.
* Geras lietuviškas maistas.

Vila atidaryta vasarojimui
nuo birželio 15 iki rugsėjo 15 
dienos.

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

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

Osterville. Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 428-8425 

(—)

Telefonas: AN 8-2805 1
Dr. Jos. J. Donovan ■ <
Dr. J. Pašakarnio j

ĮPĖDINIS !
OPTOMETRISTAS ‘

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

447 BR0ADWAY ;
South Boston, Mass <

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

---------------------------------------------------------.j
TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. ;

ALIEJAUS ŠILDYMU i

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį 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 kainoraštį. 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIU PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas: t
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums ) 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia j 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitant ir veiksmingam aptarnavimui.

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna 
Fuel Co.. 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 J 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba į 
pasiųskite atvirutę: •

45 DORSET ST„ DORCHESTER J
FORTŪNA FUEL CO. j

TeL AV 2-4026

Dr. JoAfi Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—įd 
Sekmadieniais ir fventadieniaia 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Maaa.■ ■ ------------------- j

Apsidrausk 1
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ •
• .. •J Draudžiame nuo polio, viso-« 
‘kių kitokių ligų ir nuc nelai-} 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
i Visais insurance reikalais} 
} kreiptis: !
• BRONIS KONTRIM į
} Jastire of thePeaee—Constabk } 
j 598 E. Broadwav j 
J So. Boston 27, Mass. j 
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 {

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadiray,
So. Boston. Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd™ Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

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 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 

garan-

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
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
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.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami' 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų “Įstaigoje visą kainą už norimas j nemojęa Pristatymas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų j jr skubos.

i
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4 
4 44X Dažau ir Taisau

*• Namus iš lauko ir viduje.
£ Lipdau popierius ir tais0"’
► viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

katalogų.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 

VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SĄ5TNIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTIMAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO i galiojimai s 

Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai.* nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo s vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDfiJAS: JONAS ADOMOMS

Į Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadiray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir sekm.

ir taisau^ 
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JON AS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-5854- in. vv v M

ta »>>*»>*>* *o»e>e*>e***^

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plu mbin;—Heating—Gas—Oil 
Lieense No- 4839

I Gazo šilimą permainyti 8263 
Telefonas: CO 5-5839

112 MT. VERNON STREET J 
* DORCHESTER 25, MASS. »
ttttttttttttaatttoaaatjf

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

*




