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Rytų Vokietija pasidariusi 
pilnas ir lygus dalyvis

ATRODO, KAD AMERIKA IR ANGLIJA BUS 

PATEKUSIOS J CHRUŠČIOVO 

SPĄSTUS

JAV Senatas gali atsisakyti Maskvos 

sutartį ratifikuoti

Pereitą savaitę Maskva 
pranešė Amerikai ir Angli
jai, kad komunistinė Rytų 
Vokietija yra ”pilnas ir ly
gus dalyvis Maskvos sutar
ties, kuri draudžia daryti 
branduolinius bandymus at
mosferoje, oro erdvėje ir po 
vandeniu?4

Wasningtonas apie šitą 
žinią dar tylėjo, bet Mask
vos "Izvestija“ paskelbė jos 
turini. Iš jos atrodo, jog A 
merikos ir Anglijos amba 
sadoriai Maskvoje buvo pa
darę tenai pareiškimą, kad 
Vakarų valstybės nepripa
žįsta Rytų Vokietijai jokių 
teisių prie Maskvoje pasira
šytos sutarties.

Šitokį Amerikos ir Angli
jos nusistatymą Chi-uščiovas 
atmeta. Jis sako, kad šitokia 
Vakarų pozicija prieštarau-

Senatui ratifikuoti? Ar jis 
ją ratifikuos? Lieka dar pa
matyti. Opozicijos jai yra 
nemaža. Senatorius Gold- • 
water ją vadina "Madison1 
Avenue burbulu?4— 
Kuboje tebėra dar 
lOfiOO rusų kareivių

Spaudos konferencijoje 
Washingtone prezidentas 
Kennedis pasakė laikrašti
ninkams, kad Kuboje tebė
ra dar 10,000, o gal 10,500 
rosų karių, kurie moko ku
biečius. Taip, esą, spren
džia Amerikos žvalgybos 
veiksniai.
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59-TIEJI METAI
Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

ANGLIJOS POLICIJA ATVEŽA PAGAUTĄ ’^ALKSTp

Anglijos policijos pareigūnas Malcolm Fewlrell atveža i policijos vyriausią būstinę 
Bournemouth vieną iš sugautų traukinio plėšiku. \ is dėlto Anglijos policija grei
čiau užmynė ant traukinio plėšikų kuln u, negu JAV. čia dar ir šiandien nesugauti 
plėšikai, kurie pernai apiplėšė pašto automobili Cape t ode.

fagirios Amerikai 
kainoja 2 bilionai

; Biznio
Kai I9oz metais kilo Ku-į žinias ir

Komunistų Kinija 
i rimtas pavojus

Šią savaitę Washingtone 
susirinks minios negrų

JIE TIKISI SUDARYTI 200,000 DEMONSTRANTŲ 

UŽ LYGIAS TEISES

Bet tokia demonstracija gali kaip tik 
pakenkti jų tikslams

Afrikos Konge 
vis dar neramu

Šis "Keleivio44 numeris 
jau vus išėjęs, kai YVashing- 
tone įvyks milžiniška Ame
rikos negrų demonstracija. 
Ji numatyta šio mėnesio 28- 

Afrikos Konge, kur nese-' tą dieną.
niai buvo panaikintas Belgi- ‘ . . , . . ....
jos kolonializmas, vis dar Pnes du mėnesius, kai ki- 
nėra tvarkos. Iš pat pradžios lo tok.! orgam-
pradėjo piautis tarp savęs zuotl. buvo tikėtasi, kad tą 
juodi vadukai. Kraštas su-
siskaldė. Buvo sudalyta A- 
merikos pinigais ir ginklais 
palaikoma Jungtinių Tautų 
armija iš 17,000 kareivių. A- 
merika davė tam reikalui

dieną kongrese galės būti 
karščiausia kova dėl civili
nių teisių įstatymo, todėl de
monstracijos tikslas būtų 
paveikti kongresą tą įstaty
mą priimti.

$100,000,000. Rusija neduo-Į Bet kongresas dabar už
dą nei kapeikos. Dabai- tie, vei-stas kitokiais darbais.Kur bus laikoma

Maskvos sutartis?
__ L_

Maskvos sutartis, kurią į Taip į Kinija žiūri James Į vargas. Pereitą savaitę dar-\ nimo klausimas taip pat yra

pinigai jau išsibaigė, ir 
Jungtinių Tautų sekretorius

Greičiausio dėmesio reika
lauja geležinkelių klauši-

nori armiją iš Kongo atšauk-1 mas — ką daryti, kad jie 
ti. Tuo tarpu krašte didelis I nesustotų. Mokesčių sumaži-

ekspertai surinko
apskaičiavo, kad^ pasirašė -AiimTiKa,

bos krizė, tai rusų tenai bu- pagirios kasmet Amerikai ir Sovietų Sąjunga, bus glo- ; ambasadorius Jungtinėms 
ve apie 22,500. Buvo priga- kainuoja apie 2 bilionus do-į bojama Jungtinių Tautų ar-', Tautoms ir nusiginklavimo 
’ ’ ’ - ’ • i - - - - - - - - i - — — • - tarpininkas.

Jeigu raudonosios Kini-
benta daugybė puolamųjų; lerių. Po kiekvieno sekma-! chyve Nevv Yorke. JAV sė

ja "sutarties dvasiai“ ir to-:, £inkIxb toli skriejamu bom-; dienio, ypač po ilgesnių' natas jos dar neratifikavo, 
- - - - - bų, ir visa tai buvo nukreip- švenčių ir atostogų, darbi-

ta į Ameriką. Atrodė, kad ninkai ir tarnautojai ateina
dėl ji visai ne vietoj *

Amerikos nusistatymas y- 
ra toks, kad pasirašant 
Maskvoje tą sutartį Rytų 
Vokietija prisiėmė tiktai pa
reigą nedaryti ore branduo
linių sprogdinimų, bet tai 
neduoda jai tokių privilegi
jų, kaip dalyvauti konferen
cijose ir svarstyti priedus 
prie tos sutarties.

Tą patį sako ir Anglija. 
O Vakarų Vokietija dar 
griežčiau yra nusistačiusi 
prieš Rytų Vokietijos pripa
žinimą. Kai tik Rytų Vokie
tija tą sutartį pasirašė, Va

bet yra vilties, kad ratifi
kuos.

1 buvęs Amerikos! bininkai paskelbė generalinį!
’ ‘ J * _ streiką. Platinami lapeliai,

kad svetimais pinigais ir 
ginklais palaikoma diktatū
ra būtų nuversta. Gatvėse ei- j

jos vadai nepakeis savo nuo- na demonstracijos. Prezi-1 j . nP{rr»i emirinlniv? 
taikų,“ jis sako, "Ui jie bus’ denUs Aduola išrikiavo sa-‘ ba negiai susinnko Wa-

svarbus, jo laukia visas kraš
tas. Gali daug laiko pareika
lauti ir Maskvos sutarties 
klausimas.

Civilinių teisių biluis, kurį

rusai ruošiasi karui. Todėl į darbą pusiau girti, neišsi- 
Amerika, net nepasitarusi, pagirioję, ir dirbti jiems ne
su savo sąjungininkais, už-Į siseka, mažai padaro, kar- 
dėjo Kubai blokadą. Angli- tais sugadina daug brangios 
ja ir Prancūzija jautėsi už- medžiagos, o užmokėti rei- 
gautos, kad toks žingsnis, kia pilną algą.
buvo padarytas be jų žinios.
Blokada reiškia karo veiks
mą, ir jeigu karas būtų su
liepsnojęs, tai jos būtų jo už
kluptos visai netikėtai ir ne
pasiruošusios. Išdidus Pran
cūzijos prezidentas de Gau
lle tada labai susiraukė ir 
pasakė, kad Europa negali 
Amerika pasitikėti ir ji turi

karų vokiečiai tuojau paša- pati rūpintis savo apsigyni
mu. Santykiai tarp Ameri
kos ir Prancūzijos nėra la-

Daugiausia pagiriom ser
ga jaunuoliai, raštinių tar
nautojai ir labai dažnai pa
tys bosai. Taigi apskaičiuo
ta, kad dėl tokios "ligos44 A- 
merikos pramonė ir prekyba 
turi apie $2,000,000,000 
nuostolių per metus.

KINIJOJE RIAUŠĖS 
PRIEŠ KOMUNISTUS

didelis pasauliui pavojus, 
rūšies komunizmasNoroms nenoroms sutarti

pasirašė ir Vakarų Vokieti-į ne®. .............
ja, tik ji labai nepatenkinta, J gali sukelti tieciąjį pasauli 
kad tą dokumentą pasirašė j nl karą. 
ir Rytų Vokietijos komunis-! Kol Kinija neturi atomi 
tai. Vakarų vokiečiai mano,1 nės bombos, jie bijos karą 
kad tuo būdu patvirtinamas pradėti. Bet ji stengiasi to- 
Vokietijos suskaldymas pa- kią bomba būtinai pasiga- 
gal Maskvos norus. Bet Wa-j minti, sako \\adsworth, ii' 
shingtonas sakosi komunistų jei pasigamins, tai galės 
parašo npripažįstąs, nes ir pavartoti.
jų valdoma Rytų Vokietija 
nėra pripažinta. Vis 
klausimas painus.

Tokif,s

vo kareivius.

Roekefelleris ir 
Kennedis abu tokie

Gen. Edwin A. Walker, 
kontroversinė Amerikos as
menybė, buvo anądien atvy

lr; kęs Bostonan. Jį tuoj apspi-! 
Į to laikraščių reporteriai: pa- 

nuomonės yra ir sakyk, kokiais tikslais čia
urrimsin Ampri-'a _ ____

shingtonan pastūmėti pir
myn, šįmet gal visai nebus 
svaratomas.

Taigi atrodo, kad tas di
delis žygis į VVashingtoną 
negalės padaryti į kongresą 
to įspūdžio, kokio tikėjosi jo 
organizatoriai ir kiti entuzi
astai.

Vargu ši demonstracija 
galėtų kongresą paveikti tei
giamąja prasme, kad jis ir 
nebūtų svarbesniais darbaisdėlto Averell Harriman, Ameri-' lankaisi? Ar tiesa, kad atva

kos užsienio reikalų žinovas.: žiavai pinigų rinkti segrega- užimtas. Kaip VVashingtono
•---------- -------- --------------------- — ~ cijai ginti? Generolas paša- komentatorius Ted Lewis
KELEIVIO“ NUMERIS DĖL DARBO kė atvyk?s draugų aplanky- pastebi, ginčijamus klausi

kę kad tai reiškia dviejų Vo
kietijų pripažinimą, ir todėl 
jie savo parašo tai sutarčiai 
neduosią. Bet mūsų prezi
dentas prikalbino Vakarų 
Vokietiją pasirašyti. Ji pasi
rašė, bet bijodama.

Ir dabar pasirodo, kad ji 
suprato tą sutartį geriau, ne
gu Amerikos ir Anglijos 
diplomatai. Ji matė, kad tai
buvo Chruščiovo spąstai Va
karams. Ir kai jie dabar į 
tuos spąstus įlindo, tai jis 
jiems pasakė: "Dviejų Vo
kietijų valdžios tarptauti
niuose santykiuose yra ly
gios, naudojasi lygiomis tei
sėmis ir neša lygias atsako
mybes.“

Vadinasi, formaliai yra

bai draugiški ir dabar.
Iš Formozos pranešama, 

kad rugpiūčio 10 dieną Ki-

KITAS
DIENOS ŠVENTĖS IŠEIS VIENA DIENA VĖLIAU.

"KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA

Nors prezidentas Kenne-' nijoj vienoj fanuos vergų 
dis jaučiasi geriau, kad rosų stovykloj įvyko vergų sukili- 
karo jėgos Kuboje sumažė- Į mas prieš komunistus. Apsi- 
jo, vis dėlto jis sako, kad' ginklavę dalbomis, 600 ver-
10,000 įusų tenai tebėra, ir 
tokia padėtis mus erzina.

PAVOGĘS $13,000,000, 
ATBĖGO AMERIKON

Šiomis dienomis Ameri
kos valdžia išdavė Venezu- 
elai generolą Markosa Pere- 
zą Jimaneza, buvusi Vene- 
cuelos diktatorių, kuris buvo 
nuverstas nuo valdžios ir at
bėgo į Amerika, pavogęs sa
vo krašto $13,000,000.

Venezuelos valdžia parei

gų išsilaužę iš stovyklos ir 
puolę komunistų valdinin
kus, kurių 10 buvę užmušta. 
Sukilėlių nuostoliai buvę 
sunkūs. Pribuvusi kariuome
nė areštavusi 300 sukilėlių.

PAPUOŠĖ SVASTIKOMIS 
ŽYDŲ ĮSTAIGAS

kalavo jį išduoti. Jis prisi- 
dvi Vokietijjos, ko labai bi-j samdė advokatų ir pradėjo 
jojo Vakarų Vokietija ir ko i gintis. Bvla tesėsi net ket- 
nenorėjo nei Prancūzija, nei į verius metus/ Paskutiniais 
Amerika. , laikais jis buvo areštuotas

Žinoma, Amerika gali ir ’ ir sėdėjo Miami kalėjime, 
toliau komunistinės Vokieti-* Floridoj. Iš tenai Venezu- 
jos nepripažinti. Bet kaip j elos valdžios lėktuvas jį ir 
tada bus su Maskvos sutarti-' pasiėmė ir parsiskraidino 
mi, kuri yra paduota JAV vėl namo.

Pereito šeštadienio naktį 
Vakaro Bet lyne žydų įstai
gos buvo aplipdytos lape
liais su Hitlerio atvaizdais 
ir nacių svastikomis. Lape
liai spausdinti angliškai, to
dėl spėjama, kad tai anglų 
nacių partijos darbas.

Jeruzalės žiniomis, perei
tą sekmadienį iš Jordanijos 
įsiveržė Izraelin būrys ka
reivių ir ir įvyko smarkus 
susišaudymas. Kaltina vieni 
kitus.

JIE MATĖ ( ASTRO GROBIKUS

r" -;x; %

i

JAV sargybos įeit. I. R- Mitts (kairėj) ir įeit. P. R. 
f ewis pasakoja matę, kaip 2 Kubos karo laivai su he
likopteriu pagrobė iš Anglijos salos 19 Kubos pabė
gėliu, kurie ten buvo apsigvvene. JAV sargybos laivas 
nieko negalėjo padaryti—pagal tarptautinę teise ne
galėjo j Anglijos teritoriją įplaukti. Valstybės depar
tamentas šitą įvykį vadina "tarptautiniu grobimu“ 
(kidnaping).

i ti ir jokių pinigų niekam ne- 
renkąs. Tada reporteriai 
apibėrė jį kitokiais klausi
mais. Pasakyk, kuris kandi
datas būtų geresnis busi
miem prezidento rinkimam: 
Kennedis ar Roekefelleris? 
Walkeris atsakė, kad jiedu 
abudu tokie, ir jeigu jie ”ro-

! nys,“ abudu turėtų būti su- 
• mušti.

NEGRAI PIKETUOJA 
GUBERNATORIUS

Puošnioje White Sulphur 
Springs vasarvietėje suva
žiavo šešiolikos pietinių 
valstijų gubernatoriai. Bet 
čia tuoj susirinko apie 100 
nėgių piketininkų. Vienas 
gubernatorių išėjo su jais 
pasisveikinti ir paklausė, ko 
jie nori. Bet piketininkai tik 
šypsojosi ir nieko neatsakė. 

Lituotojai priešingi

mus kongresas mėgsta svars
tyti kaip galima ramesnėj ir 
šaltesnėj atmosferoj: jis ne
mėgsta, kad jam kas diktuo
tų ar darytų spaudimą. Toks 
triukšmas, kaip dabartinis 
žygis į YY ashingtoną, gali tik 
pakenkti negi-ų siekiams, sa
ko Le\vis. YVashingtone esą 
kalbama, jog kongresas ty
čia (deliberately) nesiskubi
nęs kitų darbų atlikti anks
čiau, kad tik nereikėtų imtis 
"teisių biliaus“, kada negrai 
tenai demonstruos.

MIRĖ S. AVI2ONIENĖ

Gilaus sielvarto prislėgti 
pranešame giminėms ir arti
miesiems, kad rugpiūčio 18 
d. Bristol, Connecticut, mirė 
mūsų brangi mamytė, uošvė 
ir močiutė

A. A.

SOFIJA GRUZDYTE-
. 4 AVI2ONIENĖ,Amerikos lituoto jų unija

ir jos darbdaviai vieningu i gimusi 1872 m. sausio 21 d.
pareiškimu atmetė valdžios 
priešsegregacinius reikala
vimus priimant mokinius.

Nuliūdę vaikai, marčios, 
žentas, anūkai ir proa
nūkė.
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Prezidento didieji rūpesčiai
Spaudos konferencijoj pereitą savaitę prezidentas! 

Kenedis papasakojo laikraštininkams šių dienų didžiuo- j 
sius savo rūpesčius. j

1. Maskvos sutartis dėl branduolinių sprogdinimų j 
nutraukimo. Dabar ji svarstoma senate. Prezidentas nori,' 
kad ji būtų kuo greičiau ratifikuota. Bet senatas atsargus. 
Klausinėja ekspertus, ar ta sutartis nesusilpnins Amerikos 
saugumo. Ir jau ne vienas žinovas pasakė, kad ji pavojin
ga. Žmonės Įsivaizduosią, kad karo jau nebus, pradėsią 
reikalauti sumažinti armiją ir neduosią pinigų tobulinimui 
tokių ginklų, kurių Rusija jau turi pasigaminusi. Preziden
tas karštai atkerta, kad tokio pavojaus nėra. Bet kas ge
riau žino — jis, ar tikri žinovai? Tai pirmos eilės rūpestis.

2. Negrų žygis Į Washingtoną. ”Man bus malonu pa
simatyti su jų vadais“, pasakė prezidentas. Ir jis jau pa
sikvietė negrų vadus pas save Į Baltuosius Rūmus. Kiti jį 
kritikuoja. Sako, kuo daugiau darysi negrams nusileidimų, 
tuo didesnius reikalavimus jie statys. Jau dabar jie sako, 
kad neužtenka pilietinių teisių įstatymo, kurį parašė pre
zidento brolis ir kuris yra paduotas Kongresui svarstyti. 
’Mums reikia ne popierinių teisių, bet pilno ir užtikrinto

BUVĘ VARŽOVAI — BENDRADARBIAI

Prezidentas John Kennedy tariasi su Henry Caoot 
Lodge, kuris paskirtas ambasadorium Pietų Vietna
mui. Juodu prieš kelerius metus varžėsi dėl senato
riaus vietos, kurią laimėjo Kennedy.

gų ir valandų įstatymas pa- 
Į lietė tik 1961 metais, tiems 

algos minimum buvo nusta- 
| tytas tik $1.00 valandai. To
kių yra 4,000,000. Tik atei
nančiais 1964 metais jiems 
minimumas bus pakeltas iki 
$1.15 valandai. Ir tik dar vė
liau jie gaus po $1.25 valan-

I dai*

Tokiems darbininkams 
dabar reikės ir už viršlaikį 
mokėti, tačiau viršlaikis 
jiems skaitomas tik išdirbus 
44 valandas per savaitę. Se
kančiais metais viršlaikis 
jiems bus skaitomas po 42 
valandų, o 1965 metais — 
po 40 valandų.

Taigi šita dvejopa norma 
tęsis dvejus metus. Po to jau 
visiems bus taikoma 40 va
landų savaitė ir vienodas al
gos minimum.

Bet ir šitaip tą įstatymą 
praplėtus, vis dėlto apie

Vyskupas ginadaugpatystę
Toronte buvo Anglijos, po vieną galima tirėti, kiek 

dvasininkų kongresas, kur! nori.
dalyvavo apie 2,000 delega-j ”Pas mus, Afrikoj,, poli- 
tų iš viso pasaulio, nes ang- gamija yra tvarkinga ir pa-

dori“, sako vyskupas Oduto- 
la. Jis yra anglikonų bažny-

likonų bažnyčia yra plačiai
išsišakojusi. Atvažiavo juo-! £. sku lbadane> Ni. 
dų vyskupų ir iš Anglijos,__
kolonijų Afrikoje. Delegatai 8 J J k 
svarstė įvairius woodVs^Jrk* 5uv0
klausimus, neaplenke ir sei-į |)ak|austas g ką jjs
mymškų santykių. Afrikos i man0 apįe daugpatystę, 
vyskupas Odutola pradėjo j „aš esu senbernis“, atsa

kė jisai, „ir man rodos, kad 
net vienos pačios vyrui per
daug.“ Tačiau jis pripažino,

piūčio 29 dieną.
Todėl ginčas dabar perduodamas Kongresui, kad nu

. . . ... tartų pavesti šį reikalą Interstate Commerce komisijai 16,750,000 darbininkų pasi-
darbo,“ sako negrų vadai. Bet ar gali prezidentas užtik-j spręsti, kaip pr ezidentas Kenedis yra pasiūlęs. Bet Kong- Įks neapsaugotų. Tai
rinti kam nors nilna darba? Tikras galvosūkis. reso vadai sako, kad Kenedžio pasiūlymas turės būti pa- tie\kune dirba žemes ūkyje,

. . .. • « « mažose autuve lese, va*
keistas, nes jis nieko aiškiai nepasako. gyklose, mažose statybos

Kongresas turi tarti savo zodj iki rugpiucio 29 dienos, firmose arba namų tarnais 
kad nesustotų geležinkeliai.

kritikuoti krikščionių dva- 
siškiją, kuri smerkia daug
patystę (poligamiją). Jis 
nurodė, koks skandalas kilo kadAfrikoje, kur*po*ligami 

ja yra jau seniai praktikuo
jama, išnaikinti jos greitai 
negalima, Ir jis mano, kad 
anglikonų misijonieriai daro 
Afrikoj klaidą, reikalauda
mi, kad negrai, kurie priima 
krikščionybę, tučtuojau iš-

Anglijoj dėl ministerio Pro- 
fumo santykių su mergina. 
O kiek pas jus krikščionis 
divorsu! Vyras apsiveda, 
pagyvena kiek laiko ir ski
riasi. Paskui vėl veda ir vėl 
skiriasi. Kai kurie praleidžia

rinti kam nors pilną darbą? Tikras galvosūkis.
3. Mokesčių sumažinimo klausimas. Prezidentas spi

ria Kongresą, kad šis klausimas būtų išspręstas dar šiais 
metais, nes žmonės nerimauja. Kitais metais jau visi bus 
užimti prezidento rinkimais. Nebus laiko. Bet ar Kongre 
sas suspės šįmet mokečių klausimą išspręsti, niekas neži
no. Ir prezidentas nerimauja.

4. Parama užsieniams. ”Mes turime remti silpnesnes 
tautas, kad turėtume draugų,“ sako prezidentas. Ir jis 
reikalauja tam tikslui 4 bilionų dolerių su viršum. Kong
resas priešingas tokiai milžiniškai sumai. Prezidentas jau 
dukart nubraukė nuo jos po keletą šimtų milionų, bet 
Kongresas vistiek nesiskubina Amerikos žmonių pinigus 
barstyti po visą pasaulį. Prezidentui ir čia skauda galvą.

Ir vis dėlto p. Kenedis nori vėl būti išrinktas prezi
dentu.

Jiedu tikrai bučiavosi
Pereitą savaitę rašėm Keleivyje, kar Chruščiovas 

ruošiasi aplankyti Kubos diktatorių Kastrą, bet pirma 
nuvažiuos Jugoslavijon su Titu pasibučiuoti.

Ir mes neapsirikom. Štai, kai mes rašom šiuos žo
džius, prieš mus guli bostoniškis „Herald“ su radijo nuo
trauka, kuri parodo, kaip Nikita ir Titas apsikabinę bu- 

"ouiojpojan opn.i3pg Įsefomo
„Nevv York Times“ žinių agentūra sako, kad Chruš

čiovas svečiuosis pas Jugoslavijos diktatorių penkioliką 
dienų. Savo kalboje jis džiaugėsi, kad Tito vadovybėje 
Jugoslavija ideališkai vystosi į „socialistinę“ ir Sovietų 
Sąjungai brolišką valstybę.

Sovietų komunistų partija ir vyriausybė palaikančios 
broliškus santykius su Jugoslavija, kuri užsienio politiko
je vaduojasi Lenino principais ir „socialistiniu internacio
nalizmu“, plepėjo Nikita.

Kad ir ne tiesioginiai, vistiek aiškiai šitais žodžiais 
įdurta Kinijos komunistų vadui Mao Tse-tungui, kuris Ju
goslavijos Titą vadina „socializmo išdaviku“ ir Lenino 
„principų laužytoju“.

Chruščiovo sutiktuvių ceremonijose su kitais diploma
tais dalyvavo ir Kinijos ambasados Belgrade antrasis sek
retorius, kuris gavo nuo Chruščiovo tiktai trumpą rankos 
mostelėjimą.

Įdūrė Kinijjos komunizmui ir pats Titas, kuris, svei
kindamas Chruščiovą, pasakė: „Mes didžiausiu dėmesiu 
6ekam Sovietų vyriausybės vedamą išmintingą ir kūrybinę 
koegzistencijos politiką, kad reakcinės jėgos negalėtų pa
skandinti žmonijos pasibaisėtinoj katastrofoj“.

Vadinasi, ir Titas giria koegzistenciją (sugyvenimą). 
O Kinijos diktatorius tokią politiką smerkia.

Taigi atrodo, kad tarptautinio komunizmo fronte 
darosi aiškus skilimas. Taip bent atrodo, žiūrint iš pa
viršiaus. Bet gali būti, kad tai tik paviršutinis plyšys, kuris 
vėliau gali užgyti, kaip užgijo ergeliai tarp Sovietų Sąjun
gos ir Jugoslavijos.

KAM REIKALINGA 
BERLYNO SIENA?

po penkias, septynias mote- sižadėtų kelių savo moterų, 
ris. Ar tai ne poligamija? i pasilikdami tik vieną. Sako, 
Poligamija, tik labai netvar- prie to reikia eiti palengva 
kinga. Turėti keletą moterų ir labai atsargiai, kad vieti- 
pastoviai įstatymai draudžia niai nesukiltų prieš baltuo- 
ir bažnyčia neleidžia. Bet sius misijonierius.

Lietuvos komunistai įamžino Leono Prūseikos vardą, 
kurį Amerikos lietuviai gerai žino. O kai Prūseika buvo Maskvos davatkų laikraš- 
atsimetęs nuo komunistų, tai Kapsukas norėjo jį likviduoti, čio „Vilnis“ redaktoriai aiš- 

_____________ kiną savo skaitytojams, kad
Vietnamo katalikų diktatūra, palaikoma Amerikos Berlyno siena pastatyta jų 

vadinamos Demokratinės 
Vokietijos Respublikos sau
gumui.

Juokingi tie redaktoriai. 
Nejaugi jie savo skaitytojus 
laiko tokiais naiviais neiš
manėliais, kurie nesupranta, 
kad aukštos kalėjimo sienos

ginklais ir doleriais, pereitą savaitę surengė budistų po
gromą Saigono mieste.

APŽVVLGA
LIETUVIŲ KOLONIJA j 
BAHAMOSE

Lietuvos išeiviai yra ban
dę kurti savo kolonijas vi
sur: Arkansų valstijoj, Ar
gentinoj, Brazilijos giriose,
Hondūro gyvatynuose ir Ka
nados dykumose, bet visi su
manymai pasibaigė niekais.

Dabar „Draugo“ Anatoli
jus Kairys sakosi suradęs 
neblogų perspektyvų Baha

mų salose. Jis sako:
„Bahamų salyne vietos ko
lonizacijai yra labai daug.
Net ir pačios geriausios sa
los dažnai tėra apgyventos 
tik pakraščiuose, o vidurys
civilizuoto žmogaus nėra, w0 darbinin.
paliestas. ? gaudav0 S1_15

Bet pasirodo, kad ne viso- • valandai, nuo rugsėjo 3 d. 
se salose galima gyventi, nes gaus po $1.25 valandai. Tai 
vienos yra per žemos ir di- i darbdaviams padarys per 
desnės bangos jas užlieja;; metus apie $365,000,000 

daugiau išlaidų.
Kartu mokestis pakelia-

kitos gi per kalnuotos, vieni 
tik uolų gūbriai; o dar kitos

Na, tai kokiems galams statomos ne tam, kad kas į 
dar piršti tokias vietas lietu- kalėjimą neįsiveržtų, bet 
vių kolonijai, kada Ameri- tam, kad iš kalėjimo nepa- 
koje yia gana geros žemės, bėgtų.
o vieškeliai automobiliams Rytų Vokietija pajuto, 
aip stalas. , ka(] g jog į Vakarus išbėga

DAR APIE ALGŲ ! profesionalai, specialistai ir 
PAKEITIMĄ tų pabėgėlių skaičius vis di-

Keleivio nr. 33 buvo trum- dėi°’ ^ėlJr sugalvojo ap- 
pai pranešta, kad algų ir va- tverti mūrine siena, stro- 
landų įstatymas yra pakeis- piai saugojama, kad tą pa
tas ir kad mažiausia alga y- bėgėlių bangą sulaikytų. Bet 
ra pakeliama nuo $1.15 iki ir dabar atskiriems drąsuo- 
$1.25 valandai. liams ir labai sumaniems pa-

Cia paaiškinsiu šį reikalą vyks,ta. iš to ”roiaus“ Pa’ 
plačiau. sPruktL

Minimum algų pakėlimas £„£52/I^5SlAC,JA 
įsigalioja nuo rugsėjo 3-čios D,U51PkALlu

Antanas Bimba surado, 
kad Amerikos Darbo Fede
racija padarė didelį „nusi
kaltimą“. 65-tame „Laisvės“ 
numery jis rašo:
„Mūsų didžiosios Amerikos 
Darbo Federacijos vadovy
bė vėl iškirto piktą šposą,

per daug at\iros jūrai. To-j mas raštinių tarnautojams, ji papildė didelį nusikalti 
dėl jis mano, kad — i krautuvių ir visokių pataisy-

’Lietuviams būtų tinkamų 1 PaJ*roavimų darbi-
tik dvi salos: Abaco ir 
Andros. Ypač Andros. Ji 
yra apie 100 mylių nuo 
Miami ir tik 40 mylių nuo 
Nassau. Tiesa, pats pavir
šius nėra taip idealus, kaip 
Abaco, bet ji mažiausia ap
gyventa, mažiausia išdirb
ta ir gali būti lengviausio
mis sąlygomis mums paža
dėta.
„Įsigyti žemės idealiai lie
tuvių kolonijai galima 
dviem būdais: (1) nupirkti 
keletą tūkstančių akrų arba 
visą salą iš privačių rankų; 
(2) išnuomoti valdiškos že
mės plotą su teise nupirkti 
ją išpildžius tam tikras są
lygas. Bet nupirkti sunku, 
nes žemė tenai labai bran
gi, ypač įdirbta. Akras pa
čios prasčiausios žemės, be 
trobesių, kainuoja $500. 
Bet prie tokios žemės ir 
prieiti sunku, nes nėra jo-

ninkams. Kiek tai kainuos 
darbdaviams, valdžia sakosi 
neturinti galimybės apskai
čiuoti, tačiau yra apskai
čiuota, kad tuo pasinaudos 
apie 28,000,000 tarnautojų 
ir darbininkų.

Darbdaviai sako, kad tie-

mą. Ji atsisakė užgirti ir 
paremti (negrų) demonst
raciją Washingtone rug
piūčio 28 dieną...“
Žinoma, Bimbai gali būti 

pikta, kad didžiosios Ame
rikos darbininkų organizaci
jos nuomonė nesutampa su 
jo entuziazmu negrų demon
stracijoms. Bet ar tai galima

sioginis algų pakėlimas bus vadinti nusikaltimu? Nusi- 
dar ne visa našta jų pečiams kaitimas prieš ką?

jasi ir jaudinasi. Rusai pa
našią jauseną vadina „Telia- 
čij vostorg“.
NENORI PASILIKTI 
UODEGOJE

Kalbėdamas apie tą patį

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Mano viešnagė Amerikoje,
dr. Jonas Grinius, 32 psl., 
kaina 50 centų, išleido J. 
Bačiūnas (Sodus, Mich.). 
Tai kelionės įspūdžiai, kurienegrų žygi "Laisvės“ redak-, , .. .. . T

cijos vardu, A. Bimba palei-. buvo isspausdmti Londone 
džia šlapią mazgotę ir į ka- eu'an«ama Europos Lietu-
talikus — tik ne dėl to, kad 
jie jam pritaria. Štai jo žo
džiai:

„Niujorko miesto katalikų 
dvasiškija išleido aplink
raštį, kuris turėtų būti skai
tomas 402 bažnyčiose, ra
ginant tikinčiuosius daly
vauti (nėgių) žygyje į Wa- 
shingtoną.
„Nenorėdami pasilikti uo
degoje, katalikų bažnyčios
bosai nori nenori pasisako 
ui istorinį žygį.“

Bet Bimba taip pat pasi
sako už „istorinį žygį.“ Tai
gi išeina, kad ir jis nenori 
pasilikti negrų uodegoje.

TILTAS LIETUVIO 
VARDU

vyje.

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTĄ
. -

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK-

STAIS VIRSA1S $4.00, 

KIETAIS—>5.00

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knyą

TERORO IR VERGUOS 
IMPERUA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema,

Aukščiausias W. Virgini
jos greitkelyje tiltas tapo pa
vadintas lietuvio Stasio Ben- *os verg"U stovyklos, kuriose 
derio vardu.

S. Benderis yra lietuvio
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir

Carlisle, W.Va. Antrojo pa-! draugab Lietuvių kalba to- 
saulinio karo metu jis labai! k’os kn>£°s dar nebuvo, 
pasižymėjo ir gavo aukš-: Kaina $2.50. Gaunama Re
čiausią—Kongreso medalį. ‘ leivio administracijoje.

Geležinkeliečių derybos nutruko
Valdžios pastangos išspręsti geležinkelių ginčą su 

darbininkais laisvom derybom pereitą savaitę galutinai 
susmuko. Tas ginčas eina jau ketvirtus metus. Geležinke
liai nori pašalinti 32,000 nereikalingų jiems pečkurių, o 
u., i jos priešinasi ir grūmoja streiku.

Streikas jau būtų paskelbtas, bet įsikišo valdžia ir 
patarė susitaikyti geruoju, o jei nebus susitarta, tai tas 
klausimas būsiąs pavestas Kongresui svarstyti. Šitom 
derybom buvo paskirta 30 dienų laiko, kuris baigiasi rug- lais apaugusi uoliena.“

pakelti. Kai minimum alga 
bus pakelta tiems, kurie iki 
šiol gaudavo tik po $1.15 va
landai, tai atitinkamą pro
porciją reikės kelti ir tiems,

Asmuo ar organizaiija nu
sikalsta tik tada, kai sulau
žo šalies įstatymą. Pavyz
džiui, prohibicijos laikais

kurie gaudavo po $1.25.1 buvo nusikaltimas gaminti 
Tiems dabar reikės mokėti ir pardavinėti degtinę, nes 

tai buvo uždrausta. Bet kaijau po $1.35 valandai.
Algų ir valandų įstatymas 

buvo įvestas Roosevelto lai
kais, būtent, 1938 metais.
Minimum alga tada buvo 

Į nustatyta 25 centai valan
dai. Gi šiemet, pradedant 
rugsėjo 3 d., bus jau $1.25

£ „ J valandai, nors ne visiems,kių kelių, miškais ir auga-
Darbininkams, kuriuos al-

prohibicijos įstatymas liko 
atšauktas, gaminti ir parda
vinėti svaigalus jau nėra 
nusikaltimas.

Nepritarti negrų žygiui į 
Washingtoną taip pat nėra 
joks nusikaltimas, nes nėra 
tokio įstatymo, kuris reika
lautų tokį žygį remti.

Bimba perdaug karščiuo-

aaaamaammmnaaaamaema

BKUL1AI TARIASI

New Yorko gubernatorius Nelson Rockefdler (kai
rėje) svečiuos pas savo brolį Wintrop jo ūky Arkaa- 
sas valstybėj. Ten nuvyko brolio ūkininkavimo tame 
ūky dešimtmečio minėti. Winthrop Rockefdler buvo 
vedęs lietuvaitę. Barborą Paulekiūtę, bet sn ja 
skyrė.
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KAS NIEKO NEVBUOA, 

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

Lietuvių Fondas laukia Tavęs
Po pirmojo L. Fondo no, nes mes patys, be aukų 

skaitlingo suvažiavimo, po L. Fondui, taip pat iš savo 
didingos šokių šventės ir privačių kišenių padengiam 
vasaros atostogų naujoji T J? j visas LF organizavimo iš- 
Taryba ir LF Valdyba vėl laidas, kad tuo būdu būtų 
su visu pasišventimu ir nau* i galima visą LF kasmetinį 
ja energija pradėjo dirbti Pakilti lietuvybės
ir kviečia visus nelaukiant ugdymui ir išlaikymui, kur 
savanoriškai įsijungti į L. degančiai reikia finansinės 
Fondo organizavimą.

BENDRUOMENĖS
SEIMAS WORCESTERIO NAUJIENOS

Pradžia jau yra puiki: 
fonde grynais jau virš aš
tuoniasdešimt tūkstančių,

paramos.
Brangūs lietuvi, ,organi

zacija ir parapija,

nebelauk ilgiau ir nebepa-
greitai pasieksime 100,000! teisink savo delsimą, žiūrė- 
dol., dar priedo 40,000 dol.j damas į tuos, kurie niekados
pasižadėjusių greitai įmokė
ti. šiemet būtiniesiems lie
tuviškiems reikalams bus 
paskirta virš trijų tūkstan
čių, ir šita suma nemažės, 
bet didės,—L. Fondas žen
gia į priekį tvirtu žingsniu 
ir pasitinka ateitį su viltingu 
žvilgsniu.

Mes, išrinktieji LF Tary
bos ir Valdybos nariai, pasi-
ryžome dirbti ne dėl garbė6

niekam neaukoja, bet jau 
dabar tuoj pasek tuos tris 
šimtus lietuvių ir organizaci
jų, suaukojusių aiti 100,000 
dol. L. Fondui, štai keli bū
dai, kuriais galima įsijungti 
į L. Fondo organizavimą:

1. Tuoj pats pasiųsk bet 
kokią auką L. Fondui.

2. Pats savanoriškai su LB 
apylinkės, organizacijų ir

PREZIDENTAS JOHN F. KENNEDY

Toks liūdnas jis atrodė, kai sužinojo apie savo nauja
gimio sūnaus mirti.

Pasaulio rueiuvių Bend
ruomenes Seimas bus To
ronte rugpiūčio 30—rugsėjo

K. Šimkoniui 85 metai me kapinėse palaidota Emi
lija Balsevičienė.Kastantas P. šimkonis

\ spalio 21 d. minės savo gy-j Svečia* ii Nashua
; Pas Keleivio skaitytojus 
L. ir J. Gaidžius, J. ir V. 
Kielus, I. Pigagą ir A. Jasiu-

1 dienomis. Jo posėdžiai j venimo 85 m. sukaktį, 
prasideda rugpiūčio 30 d. • Sukaktuvininkas anais se
ni vai. Prisikėlimo bažny-j nais laikais buvo įvairių 
čios salėje. Tą dieną 3 vai. j daugijų žymus veikėjas, ga- 
po pietų ten atidaroma spau-į bus spaudos platintojas. Jis 
dos paroda, o vakare 8 vai. ir Keleiviui yra daug skaity
tus literatūros vakaras ir pi
ano rečitalis. Programą at
liks rašytojai Alė Rūta, K. 
Graudienė, V. Alantas, K. 
Bradūnas, J. Jankus ir pia
nistas A. Kuprevičius.

Rugpiūčio 31 d. posėdžiai 
ten pat nuo 9 vai. ryto, o va
kare Club Kingsvvay didysis 
pobūvis.

tojų suradęs.
K. Šimkonis į Ameriką at

vyko 1898 m. iš Liškiavos, 
Dzūkijos padangės.

Mirė

Rugpiūčio 19 d. Šv. Jono 
kapinėse palaidotas Jonas 
Krukonis, 48 m. amžiaus, di

kevičių viešėjo muzikas Jo
nas Tamulionis iš Nashua, 
N. H. Teko su juo ir man 
šnektelti. Malonus vyras.

Gailisi K. Jurgeliūno
Daugelis worcesteriečių 

apgailestauja mirusio žy
maus veikėjo, organizacijų 
kūrėjo, seimų dalyvio Kas
tanto Jurgeliūno.

Pažinojau jį iš jaunų die-

ar malonumo, nes šitos pa
reigos pareikalauja iš mūsų 
daug laiko, kantrybės ir e- 
nergijos, taip pat ne dėl pel-

parapijos pagalba suorgani-
zuok LF vajaus komitetą 
savo apylinkėje ir pravesk 
nuodugnų piniginį vajų.

3. Jeigu gali, parašyk į 
spaudą apie L. Fondo būti
numą lietuviškiems reika
lams, propaguok vienokiu ar 
kitokiu būdu vietinių LF va
jaus komitetų darbus ir au
kotojus.

Idealistai anais laikais pa
žadino lietuviuose tautinę 

. . sąmonę.
Vytautas Volertas, UPĖ j T, .. ... . T. *TEKA VINGIAIS, romanaJ Id«allsta> ^kovojo Lietu- 

332 psl., kaina $3.50 va‘ laisv«-
au PA*. PDircSIUTĄ Idealistai žuvo Lietuvos

n a <7^ miškuose ir Sibiro tundrose 
Didžioji meile, II d., roma-| d j tikėiimo ir mūsu tautos 
n«, 309 psl., kaina.. $2.50., “aUs™ Cton“

I DOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Vacy* Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas i 
romanas. 201 dsL. kaina 
$2.50.

ALT SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas įvyks 1963 
m. rugsėjo mėn. 14-15 d.d. 
Sherman viešbutyje, Chica
goje, Clark & Randolph gat
vių kertėje. Pradžia 9:00 
vai. ryto.

Darbų tvarka:
1. Suvažiavimo atidary

mas.
2. Suvažiavimo dalvviu-- ■

patikrinimas.
3. Prezidiumo, sekretori

ato ir komisijų sudarymas.
4. Sveikinimai.

13. ALT narių sudėties 
priėmimas ir valdybos suda
rymas.

14. Suvažiavimo uždary
mas.

ALT valdyba

AUKOS LITERATŪROS 
FONDUI

Amerikos Lietuvių Soc. 
Dem, Sąjungos Literatūros 
Fondui aukojos

P. Brazaitis, Dorchester, 
Mass., $100.

J. J. Adomaitis, Holly-sk^S r̂aneŠi-1 -O,
z. t-l------- --------------- -• i Stella Jonuškienė, Roslin

dalė, Mass. §10.
.6. Finansinis praneši

mas.
7. Iždo globėjų praneši

mas.
8. „Tarptautinė politikos 

raida ir mūsų akcija“—dr. 
P. Grigaitis.

9. „ALT ateities veiklos

Alė Rūta, MOTINOS! dėl lietuvybės čia išeivijoje.
RANKOS, romanas api«| Idealistai tik organizuos 
motinos meilę, jos tikslą ir!ir aukos L. Fondui, kuris il- 
rūpestį išauklėti savo vai* į £ai ir P° mūsų mirties tar
inis pilnais žmonėmis ir ti- > naus lietuviškiem reikalam 
krais lietuviais, 397 pst, J “vijoje ir Laisvoje Lie-j pI^^s. 
Kama J • | 10. „ALT —

Jurgis Gliaudą, ŠIKSNO-i Praturtėjimas ir šio kraš- 
SPARNIŲ SOSTAS, premi- to Įvairūs patogumai neturi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas fi Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pust, 
kaina $2.00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA I

užšaldyti mūsų širdis šventai 
pareigai—Lietuvybės ugdy
mui ir jos išlaikymui. Tai 
kviečiame ir Tave, brangus 
lietuvi, nelaukti, bet jau da
bar, kad ir su mažiausia au
ka, įsijungti į L. Fondo na
rių gretas. Šventai tikimės, 
kad mūsų šauksmą išgirsi.

Visais L. Fondo reikalais 
kreiptis šiuo adresu:

Lithuanian Foundation, 
7243 So. Albany Avė., Chi
cago 29, III., tel. HE 4-4076.

Dr. A. Razma,
L. F. Tarybos pirmininkas.

Dr. G. Balukas,
.. L.F. vicepirmininkas. ..

A. Rėklaitis,
L.F. sekretorius.

L. Fondo Tarybos nariai:
dr. K. Ambrazaitis, J. Bag
donavičius, T. Blinstrubas, 
Z. Dailidka, dr. F. Kaunas, 
dr. P. Kisielius, inž. V. Nau
džius, dr. B. Poškus, kun. B. 
Sugintas, dr. V. Šimaitis, J. 
švedas, dr. V. Tauras.

Prieš 50 metu JAV keliai 
buvo tokie blogi, kad auto-

, mobiliu nuo Atlanto iki Pa- 
KALNUS, 509 puri., kaina Į cifiko tebuvo galinia nuva. 
$5.00. | žiuoti per 35 dienas, o dabar

Tos knygos gaunamos ir tokia kelionė užtrunka tik 
Keleivio administracijoj. *6 dienas. _____

Rugsėjo 1 d. iš lyto pa
maldos, o 3 vai. meno paro-J ir Veronikos Krukonių sū- 
dos O’Keefe salėje atidary- nus.
mas, po to baigiamasis posė
dis, garbės svečių sveikini
mai, koncertas, kurio prog
ramą atliks A. Stempužienė,
V. Verikaitis, L. Šukytė, S.
Baras, smuik. I. Vasyliūnas,
Toronto Varpo ir Hamiltono 
chorai. Po koncerto 9 vai. 
vak. baigiamasis pobūvis 
Prisikėlimo salėje.

MIAMI, FLA.

Ona Gegužienė, Boston, 
Mass. §5.

Iš viso suaukota $215.00. 
Aukojusiems tariame šir

dingą ačiū.
LSS Literatūros Fondas

10.
darbo organizavimas
T. Remeikis. „ ... -

11. Amerikos Lietuvių
Kongreso šaukimo klausi-! Juozas Tamošauskas mirė 
mas—A. Rudis. nė 77 metų amžiaus, kaip

12. Rezoliucijų priėmi- praeitame numery parašyta, 
mas. ,▼ bet 71 metų.

informacinio 
dr. OAKVILLE, CONN.

LAIKRAŠTININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Tai pirmasis JAV iietuviy laikraštininką suvažiavimas Brooklyne 
1910 m. kovo 17 d. Iš dešinės į kairę sėri: dr. J. Šliūpas. J. L. šer
nas, Olševskienė, A. Olševskis, J. O. Sirvydas ir P. Norkus. Ta 
pačia tvarka pirmoj eilėj stovi: J. Kulys, A. M. Martus. J. Paukš
tys, S. Michelsonas, J. Baniulis, V. Šliakys ir J. V. Grinius. Antroj 
eilėj—V. K. Račkauskas. J. Tananevičius, J. Brazys, X.. J. Tama- 
sonis ir V. S. Jokubynas. Tai buvo Draugo, Darbininku Vilties, 
Lietuvos, Laisvos Minties, Keleivio, Kataliko, Kovos, Tėvynės ir 
Vienybės Lietuvninką redaktoriai ir bendradarbiai. Jie Įsteigė 
Lietuviu Spaudos Draugiją, kurios pirmininku buvo išrinktas A. 
Olševskis, sekretorium kun. A. Kaupas, o vėliau jam atsisakius— 
dr. J. Šliūpas, ižd. J. Tananevičius. Iš šio suvažiavimo dalyviu, 
kiek mes žinome, gyvą bėra S. Michelsonas (JAV) ir V. Račkaus
kas (Lietuvoje), nežinomas J. Kulio, J. Brazio, J. Tumasonio li
kimas, visi kiti yra mirę.

dėlės Crompton & Knowl«Į nų> Teko daugely seimų kar 
bendrovės vedėjas, Antano įu dalyvauti, bendrai dirbti, 

diskutuoti.
Ilsėkis, Kastantai, ramiai 

šios šalies žemėje.
Gili užuojauta velionio 

žmonai Marijonai, sūnums 
ir jų šeimoms.

J. Krasinskas

Tą pačią dieną mirė An
tanas Orentas, o Notre Da-

Jis paliko liūdinčius žmo
ną, dukteris, tėvus ir daug 
draugų.

LOS ANGELES, CAL.

Išėjo „Lietuviai Amerikos 
Vakaruose“

Lietuvių Dienų žurnalo 
leidėjas A. Skyrius išleidę 
„Lietuviai Amerikos Vakar 
ruošė pirmąjį numerį. T

KAS JIEMS BRANGUS 
IR KUO JIE DŽIAUGIASI

fa
a i

Rugpiūčio 14 d. Albinas 
M orkus-Marke vičius išvyko 
į Montrealį, o iš ten lenkų 
Batory laivu į Lietuvą.

Kas jis toks? Tai naujasis 
ateivis, dar jaunas vyras, be

Klubas turi 400 narių

Rugpiūčio 11d. buvo Lie
tuvių Pil. Klubo susirinki
mas, kuriam vadovavo pirm. 
V. Kraus, sekretoriavo dr. J. 
Surbis.

Pirmininkas pranešė, kad 
šiais metais prirašė 90 nau
jų narių ir kad dabar klubas 
turi apie 400 narių.

Jis priminė, kad Surbiai, 
Verbilos, Valaičiai, Kadze- 
liai lankėsi Europoje ir kad 
orui atvėsus jie savo įspū
džius papasakos klubo susi
rinkime.

Po susirinkimo visi buvol 1
pavaišinti.
Svečiuose pas Einorienę

Rugpiūčio 15 d. A. Eino
rienė pasikvietė būrį grįžu
siu iš šiaurės ir kitų ir gar
džiai juos pavaišino.

Dalyvavo šimkai, Stan- 
kai, Krausai, Neviai, Stasiu- 
liai, Kondrotienė su dukra ir 
d r. Surbis su žmona.

L.J. Stasiulis 
žmogaus iš visu pusių.

Bijok šuns iš priešakio, 
arklio iš užpakalio, o blogo

Lietuvių Dienų formato M . , . . . .
puslapių leidinys. Jis numa-l Jolf.y pnncipų lengva, savo 

Į tomas leisti periodiniai, kati, ketctąs,-Lietuvoje bu- 
turės pakankamą skaičių
skaitytojų. Prenumeratoe 
kaina iki N. Metų—$1, me
tinė prenumerata §3. ■

Viename kraujo lašelyje 
yra 5 milionai raudonųjų
kraujo rutuliukų. I

H. TAUTVAIŠIENĖS 
UŽUOJAUTA

Lietuvių Socialdemokrat 
Į tų S-gos Literatūros Fondą 
išleistos, didžiausią pasiser 
kimą turėjusios ir per labai 
trumpą laiką išpirktos kny* 
gos „Tautų kapinynas Sibi
ro tundroje“ autorė H. Taut
vaišienė atsiuntė Kiprui Bie- 
liniui šitokį laišką:

„Jūsų draugui, žymiam 
Keleivio darbuotojui Jonui 
Januškiui mirus, leiskite 
man pareikšti gilia užuojau
tą Keleivio redakcijai, leidė
jams, taipgi ir jums..

Su tikra pagarba

H Tautvaišienė

Mirus

VYTAUTUI SLIDŽAUSKUI, 

jo žmonai, šeimai ir giminėms gilią užuojautą reiškia

Jonas Bimšas

Tauriems lietuviams

JONUI JANUŠKIUI

KOSTUI JURGEL1ŪNUI

mirus, jų žmonoms ir kitiems artimiesiems reiškiu 

gilią užuojautų.

Z. Jankauskas

Y Y'D TY-SIČIO
dabar nuėjęs tarnauti komu
nistams.

Komunistų jis paskelbtas 
rašytoju, jie jau išleido ir jo 
vieną „kūrinių“ knygą, jam 
mielai buvo atidalytos Vil
nies skiltys, kurioje jis rašė, 
pasirašydamas Narimantu 
Noragu.

Savo rašiniuose jis buvo 
ištikimas komunistų pagrin
diniam dėsniui — meluok, 
šmeižk. Tą vykdydamas, jis 
net saviškiams melavo. At
vykęs į Laisvės redakciją, 
jis pasakė, kad išvažiuojąs 
svarbiausia dėl to, kad „čia 
moraliai man trošku“, o tuo 
tarpu, kaip Naujienos rašo, 
jis, kaip neištikimas nepilie- 
tis, buvo paprašytas išva
žiuoti.

Tos pačios Laisvės žmo
nėms jis pasižadėjęs rašyti 
„apie veiksnių politines šel
mystes“, todėl Laisvė džiau
giasi. Girdi, „A. Morkaus- 
Markevičiaus išvykimas 
gimtojon žemėn—Lietuvon 
—smūgis „veiksniams“ ir 
visokiems politiniams šarla
tanams, mintantiems mela
gystėmis išviliotomis auko
mis ’Lietuvai vaduot?... 
Braška jų vežimėlis. Važiuo
ja užmarštin jų kvaila ir ne
dora politika, kai susipratę 
žmonės — veikėjai, rašyto
jai — spiauna į iu nešvarų 
bizni ir stoja talkon savo 
gimtajam kraštui...“

Be reikalo Bimba ir kom- 
oaniia džiaugiasi. Tokių 
šiukšlių, tokiu kailiamainių 
kain Morkus ir jam panašūs 
mes nenavvdime komunis
tams ir džiaugiamės, kad iie 
iš mūsu tarpo anksčiau atsi
skyrė. Sveikas kūnas visada 
nugali visokius r»n<*alavimus 

i ir sav**® iSinata laukan ba
cilas Tr .TA "V Hotuvlų visif)- 
pnprip bu« dar sveikpcrnė. kai 
toks puvėsi® kain Morkus 3 
jos yra pašalintas.
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Kaip komunistai elgiasi 
su žmogum

SOVIETŲ KARIŲ 
ŽIAURUMAS

Vokietijoje išėjo H. von 
Berg knyga “Genossen' 

sidarė nuomonė, kad ir šiais' faind.“ Joje dokumentuotai i
__ ___w; metais bus galima išvengti1 aprašytos visos Sovietų Sų- •
-v- Te - v • a grūdų pardavimo valsty-1 jungos kariuomenės įvyKdy-į 

rrireuce darominKui a. oe?< Taį įdomiausia parti-1 tos žiaurybės, ypač moterų, 
nmran moti varovo pasikalbėjimo prievartavimas, Kai jos dali- 

Kooti-iln-i nac zlZl nonoJii, n iii i nilsi>(l(lp J llimsiavi Ū 1
Ignatavičiui priregistruoti 
pas save žmoną ir dukrelę.
O butas, kur jis su tėvais gy
vena, žinybinis, Kauno Me 
dicinos institutui priklauso. 
Taigi, Ignatavičius ir parašt 
rektoriui pareiškimą, prašy
damas leidimo priregistruoti 
šeimą. ^Rektorius perdavė 
pareiškimą instituto kadru 
skyriaus viršininkui K. Kar 
lui.

Štai nuo tada ir praside 
jo...

Atsiprašęs iš darbo, Igną 
tavičius nuėjo pas K. Karlą. 
Nors buvo dar tik pusė pen 
kių, viršininko neoerado.

Kitą dieną — vėl tas pats. 
Nėra K. Karlo. Pietų per 
traukos metu darbininkai 
vėl atbėgo, šį kaitą pasise 
kė. K. Karlas išklausė pa 
reiškėją, pagalvojo ir paša 
kė:

—Ateikite rytoj... Darbe 
dienai baigiantis...

Bet rytojaus dieną sutartą 
valandą žmogus vėl nieko 
nepešė. Išgaravo viršinin
kas. Laimei, po gero pusva 
landžio tolumoje šmėkštelė
jo Karlo figūra. Žmogus pa
sivijo ji ir sužinojo, kad rei
kia ateiti iš ryto...

Šiaip taip susitaręs darbe, 
Ignatavičius rytą vėl beldėsi 
į kabinetą.

—stenate rytoj prieš
pvnKiaš, — pauėpe Karias, 

o pa&Ktu reiKaiai Klostėsi
mazuaug tOKia tvarka:

—Atemte ryt iš ryto.-
Ryte:
—užeikite rytoj vakare... 
lr taip visą savaitę. Darbo 

draugai ėmė skersakiuoti į 
ilgnatavičių. Viršininkai už
siminė apie darbo drausmę.

O K. Karlas kartojo, kaip 
gerai išmoktą pamoką:

—Ateikite rytoj...
Pagaliau jis susimylėjo ir 

aštuntos dienos pabaigoje 
pritrenkė Ignatavičių savo 
atsakymu:

—Jūsų pareiškimo negali
ma patenkinti...

—fai kur man dėti žmo
ną ir kūdikį? — paklausė 
darbininkas.

Karlas abejingai gūžtelė
jo pečiais.“

Tai ištrauka iš Vilniuje 
leidžiamos Tiesos įugpiūčio 
6 d. laidos. Tas kadrų sky
riaus viršininkas Karlas aiš 
ku yra komunistas ir misas 
taigi „vyresniojo brolio“ at
stovas. Matote, kaip jis, at 
ėjūnas, elgiasi su Lietuvo: 
žmogumi.
l opovas supyko: žalingas 

vietininkiškumas
kolchozuose

(E) “Tiesos“ pasikalbėji
me su LKP CK sekretorium 
Borisu Popovu (nr.182) šis 
išiyškino Maskvos reikalavi 
mą dar daugiau pristatyti

pastraipa, nes dėl panašių niai pasirodė Jugoslavijoje, 
nuomonių jis čia pat apkal- Toji knvga turėjo pasii o 
tino “labai žemą“ ūkių va- dyti prieš Kelerius metus pa-! 
(lovų sąmoningumą, be to, ėioie Jugoslavijoje, ypač'
jo žodžiais, “daugelis jų dar 
neatsikratė žalingų vietinin- 
kiškumo nuotaikų, nieko 
bendra neturinčių su komu
nizmo statytojų morale.“ 

Maskvinio kolonializmo

tuo metu, kai tarp Jugosla
vijos ir Sovietų Sąjungos 
santykiai pašlijo. Nors toji 
knyga jau buvo parašyta ir 
atspausdinta 1953 m. Jugo
slavijoje bet tada susigrieb 

atstovas, lietuvių vietinin-1 ta ir neleista jos pardavinė- 
Kiškumu (taigi, prisirišimu ti„ pagaliau sunaikinta. Vi-
prie senųjų tradicijų) pasi 
piktinęs, tegalėjo varoviškai 
sušukti: “Ne, draugai. Praė
jusieji metai nebepasikar- 
,os!“ Jis visu rimtumu tega- 
ėjęs pabrėžti, kad šiais me- 
ais “visi be išimties“ kol- 
.hozai, sovehozai privalą 
aiku ir pilnutinai įvykdyti 
jiūdų pardavimo planus. 

Tyrinėja pilkapius

Lietuvos archeologai šiaL 
metais įvairiose krašto vie 
vose tyrinėja įvairių laiko 
-arpių archeologinius pa 
minkius. Jie įugpiūčio 6 d 
Vilniaus radiją informavę 
apie atliktus darbus. Istori 
os mokslų kand. Kulikaus 
<o vadovaujama viena ar 
heologų grupė tyrinėjusi pi 
lakalni Vilkaviškio rajone 
Tai vienas stambiausių bu 
usių jotvingių žemės pilia 

kalnių. Kita grupė, vado 
.aujama istorijos mokslų 
<and. Kulikauskienės, kasi 
nėjo daugiausia vėlyvajan 
geležies amžiui priklausan 
rius piliakalnius Ukmergė? 
'ajone. Buvo išvykusios dai 
ivi archeologų grupės.
Vidur, specialios mokyklos

Rugpiūčio 9 d. Vilniau 
radijo žiniomis, pasikalbė- 

»jus su aukštojo ir spec. vid. 
!mokslo komiteto inspekto 
rium Tarvydu, paskelbta, 
;ad šiuo metu Lietuvoje vei
kiančios 79 specialios vid. 
nokyklos priimsiančios 14, 
770 moksleivių. Palyginus 
u praėjusiais mokslo metais

pagaliau 
so 8 tūkstančiai egzemplio-, 
rių. Ir štai dabar Vokietijoje Į 
toji knyga pasirodė vokie
čių kalba. Iš tikrųjų jos au
torius nėra li. von berg, nes 
jis parašė tik Įžangos žodį, 
o visa dokumentinė tos kny
gos medžiaga buvo surinkta 
trijų jugoslavų: M. Točkič, 
R. Jobanovič ir D. Radašič. 
Jie tą Sovietų Sąjungos ka
riuomenės žiaurybių me- j 
džiagą surinko paties Jugo
slavijos diktatojt iaus Tito 
pavedimu.

Anuomet tos išleistos ir 
sunaikintos knygos vienas j 
egzempliorius kažkaip išli-j 
ko sveikas. Juo pasinaudo- i 
jo H. von Berg ir tą knygą» 
išleido vokiečių kalba.

’ KELEIVIS, SO. BOSTON

BUVĘS KARALIUS GAVO DOVANĄ

Būvis Jugoslavijos karalius Petras II džiaugiasi Pa
sauliu taikus dovana, kurią jam įteikė Chicagoje su
sirinkusi Eagles organizacija. Ta dovana karaliui pri
pažinta už tai, kad jis griežtai priešinosi naciams ir 
komunistams ir daug padėjo karo metu vargstantiems 
pabėgėliams.

Mano pirmieji pusbačiai
■— ■ - «

J. KAMINSKAS
Mano gimtinė, kur vaiku ( puošiama ir žmonių dainai 

lankoma vieta.augau, laoai graži. Jos gam 
tos vaizdai gy vi pasiliko ma
no sieloje iki šios dienos. 
Gyvoje atmintyje pasiliko ir

Atsirado ramumą ir ramų 
darbą mėgstąs žmogus, su
pratęs tos vietos savotišką

senukas Beinaiavičius, ma-, grožj jos praktišką vertę, 
no pirmųjų pusbačių siuvę-1 smogus buvo senukas jas—kurpius bajoras. kurpius Kinai avičius, gi-

Kai tik paaugau ir mamos | m£s bajoras, žmogus jau 
j neatsiklausdamas galėjau

nubėgti į mūsų kaimo galą 
nė vieno kaimyno šuns neuž 
pultas, aš visuomet sukda
vau Į vakaras, kur už artime 
kalro nusėsdavo saulė.

t,. ... pasirašyta Amerikos,Tiesa, nors knvgoje apra- ‘ r. . c ’
somos žiaurybės’ padantos J?dz' Britanijos ir Sovietų 
jau senokai, bet turint gal- Sąjungos įtartimi sustab- 
voje, kad Sovietų Sąjungo- dyti atominius bandymus, 
je, kartu ir Lietuvoje, vis didžiųjų \alstybių dabai 
dar rašoma ir kalbama apie viešai ir slaptai aptai lamas
i »- • • P'l»n»čz»ir»vz» ciiilirmacKaro ziauryoes ir aei tų Kare ------
įvykdytų žiaurybių teisiami vyti tarp Rytu ir \ akara 
asmenys, tai ir tos H. von1 (tikriau: tarp NATO ir \ ar-

Kas mums nepuolimo sutartis
---------  pareiškimai, sutvirtintų esa-

(Eltaj Ryšium su Mask- mą padėtį (status quo), tad 
voje pasirašyta Amerikos, ir sovietinius užgrobimus 

Rytų Europaje. Ko Chruš
čiovas ir Kremlius iki šiol 
nepasiekė tiesioginiai, bū-

Bet ne saulute trauKė ma 
ue i vanaruo. iiaune įauKa. 
—vasarojaus, rugių.

bavani Kieme as jau visK^ 
žinojau, k ui nas uuvu. rva. 
nitą OUVO įaUnuOSe. JUOsv 
meKvieną Kartą pašte oeua 
vau Ką naujo, uau gerokai 
paaugo rugiai, touei nenuo 
otaou, jeigu juose pamatys, 
zyaint rugiagėlių u panorę 
si jų nusiskinti. Gelių puoks 
te is rugių ar prazyausio. 
pievos, suklinėn įstatyta n 
Kamaraitėje ant stalo ar ian 
go pastatyta—kaip tai gra 
zu! Net mano sesutė Bana 
dutė negali atsigėrėti.

Bet gražu ir vasarojaus 
lauke. Jau pradeda vėjelio 
pašukuojamos banguoti pa 
augusios avižos. Sudygo žir 
niai, vietomis iškeldami ii 
žemės net žirnio grūdą. Ka 

tent, sovietinių užgrobimų j žirniai paaugs, puikiu baltu 
Įteisinimo tarptautiniu mas-, melsvu kilimu nužydės ii
trr tai iis norėtu dabar pa
siekti per užpakalines duris. 

5. Įžymūs politikai, pvz.,

marlės mpoy.fi ankštis tun 

met reikės sekti, kada ankš 
tys pasidaiys storesnės, tad;

Berg knygos pasirodymas • šuvos pakto valstybių) ne- kuv kandidatas i JAV pre- reikės čia dažniau ateiti. Ne_  __ -i__ _______________________  _ __ • __ j ■ , •• .nėra suvėluota

LAISVA MINTIS IR TEN 
NEUŽGĘSTA

puolimo sutartį. zidentus Nixon, eilė kongre-
Lietuvių tautos žmonės, i so narių ir šiaip žymių asme- 

ar gyventų šiapus ar anapus, nų tiesiai pabrėžė, kad tokiu
geležinės linijos, yra Įsitiki
nę, kad tokia sutartis mums, 
Lietuvai, ir kitoms Pabalti
jo tautoms nieko gero nele- 

ji vra atmestina ir

—
Sovietų Sąjungos valdžios 

dienraštis Izvestija liepos 15 
Įd. pranešė, kad buvo sulin
ktas Maskvos statybinių me- mia’
džiagų valdybos vyresnysis į Pasmei ^1SOS pavergto- 
inžinierius Vladimir Larin, s^os ai Pelitinės tautos, jei
komunistų partijos naiys. 

Už ką gi ta pamokytą at-
Jsakingų pareigų vyrą ir dar 

iriėmimas pakilęs labai ne-l komunistų partijos narį su 
ymiai. ! eme?

nepuolimo susitarimu pa
vergtosios tautos būtų apvil
tos.

Dienraštis Izvestijos tik 
trumpai pastebi: V. Larin

tik jos galėtų laisvai pasisa
kyti.

i Kad būtų aiškiau, kokioje 
padėtyje šis klausimas yra 
svarstomas, sužymėsime ke
letą faktų:

6. Jei nepuolimo sutarty 
arba jos pakaitale net būtų 
Įjungta pastaba, kad nepuo
limo susitarimai nereiškia 
Berlyno, sovietinės Vokieti
jos zonos, Pabaltijo ar kitų 
sovietiniu užgrobimų pripa
žinimo ir Įteisinimo, tai vis 
vien būtų netiesioginis tų 
užgrobimų *’tylus“ pripaži- 
rimas, — su juo užgrobto-

»• ---- -----------9
Gintaro muziejus

Rugpiūčio mėn. pradžioje 
stangoje pagaliau suorga- 

įizuotas nuo seniau suma- 
| tytas Gintaro muziejus. Jis 

kurtas dvejose salėse—lan- 
cytojai • supažindinami
'intaro istoriją, jo senaisiais 
dirbiniais, • dar ■ parodytos 
gintaro dailiojo apdirbimo 
šsivystymas, literatūra apie 
intarą ir kt. Šio muziejaus 

ekspoziciją pagal arch. J. 
Masalskio projektą paruo
dė Vilniaus Valst. dailės mu- 
nejaus bendradarbiai.

Ypatingai sausas liepos 
mėnuo

(E) Rugpiūčio 6 d. Vil
niau radijo žiniomis šiais 
tnetais liepos mėnuo Lietu- 

| voje buvęs ypatingai sausas.

1. Nepuolimo sutartį isak , . x 
siuntinėjo laiškus įvairiems' miai siak) chniščiovas. Jei i ?!os ta«“ J°klu bodu neSa’ 
išmonėms, taip jų ir savoj Kremliui ji nebūtų naudin-' es
bendraminčiams, bei rašyto- ga> jjs jos nesiūlytų. Visai Kai dėl lietuvių tautos ir 

aišku, kad ji būtų naudin- kitų Pabaltijo tautų, tai jos 
gesnė Sovietų Sąjungai, ne
gu Vakarams.

jams, mokslininkams ir kos
monautams. Tarp kitko tuo- 

•u ge laiškuose buvo pasakyta:
yra jau seniai ir aiškiai pa
sisakiusios prieš visus susi
tarimus, kurie galėtų įam
žinti Lietuvos ir kitų Pabai

jokie ideologiniai komitetai,, . .
jokios propagandinės mo-' Tiesa, tokios nepuoli- 
Ikyklos, seminarai ir spaudai mo sutarties tarp NATO ir, .. „
jnieko nepadės ir neatsieks, i Varšuvos pakto valstybių ‘J tautų sovietinę globų". 
' 1 šiuo metu jau nė negali būti, <ubul«eciai tuo atžvilgiu tu-

n daug svarbių draugų ne

gi rasi gardesnį daiktą pa 
smaguriauti, kaip žimii 
ankštis!

Bet į lauką išėjęs žmogų, 
yra pažuvęs žmogus—tier. 
čia naujų daiktų pamatai 
O įdomiausias dar priešaky 
\ os spėji pusę lauko nueiti 
kai iš už kalnelio gilesnian 
slėnyje nusitiesia pusiau žo 
le apaugęs, smėliu užnešta: 
tvendinys. Jis ramutis gul 
aukštesnių krantų apsuptas 
saulutėje šildosi ir sidabn 
žeria, iš paviršiaus tik leng 
vai vėjelio pašiurpinamas.

Tvenkinio apatiniame ga 
le tarp labai didelių žaliuo 
jančių medžių pro jų šaka

netekęs žmonos ir gyvenąs 
pats vienas.

2X0 ocuu&O 1a£1-

ti«itiatuj įji dciueo, Iiczi* 
..vjuu, naxp n nui Jio LslUO- 
.vu ou(.uo aiuU. x aziinuU Jį JdU 
^.cuuną, vainU UUuania*.

įtvcuo žinojau, Kau oei- 
xiaravicius yra gavęs įs teve
liu uarzo sKiypą pačioje pa- 
misKeje, prie pat SeveUnes 
maiuno, tame Kelių sankiy- 
zos triKampyje, ir ten pasi
statė trobeię taip, kad prieš 
ją liko žemės gėlių darže
liui.

Beinaravičiaus trobelė bu
vo mazute, vienu mažu lan
geliu. lr kad durnai jam akių 
negraužtų, krosnį sumūry
damas senukas išvedė ir ka
miną. Grytelėje buvo ankš
ta, bet pakanKamai šviesu. 
Kai krosnis pakūrenta, bu
vo šilta ir pakankamai jau
ku. Visas Beinaravičiaus 
darbas susimetė ties lange
liu ant stalelio. Dieną buvo 
pakankamai šviesu, sutemus 
žibindavo pakabinamą lem
pą. Piie trobelės buvo ma
žas priestatas — maža prie
menėlė ir kamaraitė. Taip 
atrodė Beinaravičiaus “rū
mai“.

(Bus daugiau).

KAGANOVIČIUS MIRĘS

Neseniai iš Sovietų S-gos 
grįžo senas žurnalistas I. 
Levinas, kuris ten šį kartą 
važinėjosi kaip paprastas 
turistas.

Jis sako, kad Lazaris Ka- 
ganovičius miręs peiliai 
graodžio mėnesį, bet komu
nistai apie tai niekur nepa
skelbė, nesužinojo apie jo 
mirtį ir užsienio korespon
dentai.

L. Kaganovičius buvo vie
nas žymiųjų sovietų politi
kų, įvairių ūkio šakų organi
zatorius, ilgai buvęs liaudies 
komisai-ų taiybos vicepirmi
ninkas. Stalino antroji žmo-

baltuoja pastato mūrai, dai na buv° Kaganovičiaus se-
kiek kairėliau matyti tilta; 
ir tilte užtvarai vandeniu 
sulaikyti. Tai Ševelinės ma 
lūnas, jau seniai statytas 
Prie pat girnų patalpos pri 
statyta, mūrinė grįčia su di 
dele senoviška krosnimi. Jo

padauginus pasiųsti kitiem, j i piiuą beisę visomis jėgomis1---
3. Tad svarstoma kita for-! joms pasipriešinti. Iš mūsų; Iiais’ kurill čia visas tinklas.

Tų laiškų čiutorius dgai ma: vieton nepuolimo šutai-1 taikinjnkų gaj aiškiausiai, Čia pat aukštų lieknu pu
vo įpKkotus nes unt tips. kuri ralphi nuli nasira-: i i_- t *“ ntmių pubuvo ieškotas, nes ant tų 

Įaiškų vokų parašydavo iš 
kalavimus sėkmingai nuimti l bUVe'25l3o”nuošim- BalvoUi. adresą Galop jis
grūdų, kėlė varoviškus rei- Tebuvo 4.7 lietingos dienos

derlių ir reikiamai pasiruoš
ti rudens sėjai. Popovo žo
džiais,—“seniai nėra buvę 
taip palankių gamtinių sąly
gų derliui“. Kitoje vietoje 
partinis pareigūnas Popovas 
pripažino, kad praėjusiais 
metais dėl nepalankių oro

čių normalaus kiekio. Per 
Visą žemės ūkio kultūrų ve
getacijos periodą—gegužės- 
liepos mėn.—tokio negau
saus kritulių kiekio Lietuvo
je dar nėra buvę.

Liepos mėn. antroje pu-

Įapo suimtas, iš kompartijos 
išmestas, bet Izvestijos nu
dyli tolimesnį V. Lavino li
kimą.

ties, kuri galėtų būti pasira- į JAV mgkeH - į ų
soma tik kolektyvia., siūlo- Hugh Seott, pareiškęs, kad jų Valūną ir patf tvenkinį, 

tokie nepuolimo susitarimai'

sąlygų “daugelis ūkių ne- Hje temperatūra Lietuvoje 
pardavė valstybei grūdų“ ir buvo pasiekusi 32-35 C. Nu- 
toliau pastebėjo, kad “kai kistovėję karščiai, sausi orai
kurių ūkių vadovų tarpe su- buvo nepalankūs žemės ū- zai.

kio kultūrų vystymuisi. Dau
gely vietų suvyto cukrinių 
bei pašarinių rankelių lapai, 
bulvienojai. Nukentėjo net 
lr šilimai atsparūs kukura-

ma, kad Vakarų ir Rytų 
kirus

pareiškimus - pasižadėjimus 
nepulti vieni kitų. Esmėje 
tai nedaug tepakeistų susi
tarimų prasmę.

4. Didelė dauguma spau
dos ir radijo komentatorių 
Vakaruose ii- daug paskirų 
politikų yra pareiškę nuo
monę, kad nepuolimo sutar-

valstybės paskelbtų atskiras suduotų smūgį pavergtųjų 
narpišlamus - „^dmimiK! toutų viltims vėl išsilaisvin-

Nepaprastai rami, vandens;

šuo.
Prieš kelerius metus Chruš

čiovas jį kartu su kitais 
“antipartiniais“ nutupdė 
nuo aukštų valdžios laktų ir 
pasiuntė šunims sieko piauti. 
Todėl ir apie jo mirtį nie
kam nesako.

Antras nuo valdžios nuvy
tas Bulganinas, buvęs minis
terių taiybos pirmininkas, 
po antro širdies smūgio sun
kia? sergąs Maskvoje. Ir a- 
pie jį užsienio žurnalistai 
taipgi nieko nežino, o jeigu 
kuris ir sužinotų ir norėtų jį 
aplankyti, tai jis nebūtų pri
leistas.

DEVYNIŲ VALSTYBIŲ 
PAŠTO ŽENKLELIS

ti. Tai būtų, pareiškė Scott, Į VLIKas, kaip žinoma, y 
susmukdymas visų iškilmin- ra jau seniai ir įsakmiai pa
gų JAV parešikimų paremti 
pavergtųjų tautų laisvės pa
stangas. Tokių pareiškimų 
vra nemaža. Tai įspėjimas 
didžiosioms valstybėms ne
žaisti mažųjų tautų gyvybi-

tis ar jos pakaitalas, atskiri; niais interesais.

sisakęs prieš tokius susitari
mus. Baltų Taiyba dar ne
seniai panašiai deklaravc 
pabaltiečių nusistatymą, o 
pastarasis PET delegatų po 
sėdis Strassburge pasisakė 
dar platesniu mastu.

JAV paštas nutarė išleisti 
naują pašto ženklelį, kuris 
simbolizuotų šios šalies ir 
8-nių Pietų Amerikos vals
tybių vienybę. Manoma, kad 
tai galės kiek pagerinti šios 
šalies santykius su lotynų 
respublikomis, kurios į “jan
kius“ vis šnairuoja.

t

mpoy.fi


1

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penktasNr. 35,1963 m. rugpiūčio 28

kavas biznis“. Jaunesniųjų 
tautų aueeele sianuien tun 
apie 24 raiues, Kuriomis ga
nma pasaKyti ant popieriaus 
ne tintai žmogaus minų, oet 
ir zouzius, net įstiaas Kai
nas, net didžiausias Knygas 
parašyti. Frolesonus iviax 
Miuiier, plačiai žinomas a- 
bėcėlės žinovas, sako, kad 
iš 24 raidžių galima sudaryti 
620 sekstilionų įvairių kom
binacijų. Kų reiškia sekstili- 
onas, aš tėvui neaiškinsiu, 
nes vistiek nesuprastum. Be- 
veiK Kienvienos Karnos aoe- 
ceieje raiues eina ta pačia 
tvvarKa, Outent: a, b, c, u,

l e ir taip toliau, laip yra uei 
to, kau tautos sKolmosi abe- 

j celę nuo viena Kitos. Vis uel

Darbo Dienos reikšmė
Darbo diena — pirmasis kalavimų formulavimo die- 

rugsėjo mėnesio pirmadienis na.
amerikiečiams reiškia tą pa
tį, ką kitiems kraštams Ge
gužės Pirmoji. Iš tikrųjų, ir

Astuonių darbo valandų 
diena, 40 valandų darbo sa
vaitė ir daugelis kitų pirmo-

Darbo Diena ir Gegužės Pir-. sios Darbo Dienos svajotojų
moji gimė Amerikoje tik ke
lelių metų tarpe viena nuo 
kitos.

1882 m., tai yra prieš 81 
metus, New Yorke įvyko pir

reikalavimų jau seniai šia 
me krašte įvykdyta. Darbi
ninkų teisė oirganizuotis į 
laisvas unijas, išsirinkti savo 
atstovus deryboms su darb-

masis Darbo Dienos paradas į daviais, streikuoti reikalui 
—eitynės. 20,000 dainuojan- } esant yra įstatymų garantuo- 
čių ir linksmai nusiteikusių! ta.
darbininkų po susirinkimo’ Kai Darbo Diena gimė. 
Union aikštėje žygiavo , klestėjo nežmoniškas ne tik 
Broadvvay gatve, nešdami Į suaugusiųjų, bet ir dirban- 

imo- 
sa-

to raidžiu skaičius abėcėlėse Plakatus su astuonių valan- cių vaikų išnaudojimas, r to įaiUzių skaičius abecelese darbo dienQS šūkiaįs §j nebuvo būtiniausi
nevienouas. Pavyzdžiui, . * Nnn tn lyikn • • colv<yil
angių ir vokiečių abecelese 
yra po 26 raides, prancūzų 
—z% ispanų—z/, italų—20, 
rusų 36, graikų—24, lotynų 

, ir hebrajų po 22, keltų—17, 
arabų—Z8, persų—31, tur
kų—28, sanskrito—44, o ki
niečių 214. Mūsų lietuviškoj 
abėcėlėj nėra 4 raidžių—f, 
h, q, x,—kurios yra vartoja
mos kitose kalbose. Bet už 
tai mes turim nemažai ak-

idėja paplito. Nuo to laiko 
rugsėjo pirmasis 
nis tapo šventė, masinių su-

nitarinių sąlygų, jokių ap
saugos priemonių, pilna vi
sokių blogybių. Šiandie nuo

Labas rytas, tėve! si n įeninų istorija, šiandien! centuotu raidžių, kaip ą, ė, į,
— Jes, rytas olrait, ale j jau nebėra nei Fenikijos, neiį č, š ir tt. Tokiu būdu mūsų .

jos sukurtos imperijos. Lai-Į abėcėlėje yra 30 raidžių. Ra-Į bu\° račiauti v alandųkodėl tu taip vėlai atėjai? 
Aš jau dvi pypkes išrūkiau, 
tavęs belaukdamas.

— Geriau vėliau, tėve, 
negu niekad.

— Geriau ar ne, vistiek 
tegul jau būna, kaip yra. Šį
ryt bartis aš nenoriu. Ver
čiau papasakok man dau
giau apie abėcėlę, kaip ža
dėjai. Pereitą sykį daug kal
bėjai, ale vistiek nepasakei 
aiškiai, kas ją išgalvojo.

— Pereitą sykį aš jau pa
sakiau tėvui, kad niekas tik 
rai nežino, kada ir kur žmo
nės pradėjo rašyti. Yra ta 
čiau žinoma, kad iš pat pra 
džios raidžių dar nebuvo 
Žmonės reikšdavo savo min 
tis visokiais paveikslėliais 
kuriuos šiandien mes vadi 
name hieroglifais. Iš hiero 
glifų išsivystė raidės. Nėra 
tačiau aiškiai žinoma, kadi 
ir kur pirmutinis raidyną; 
pasirodė. Vieni mokslinin 
kai yia linkę manyti, kad ji 
buvo išrastas Egipte, o kit 
spėja, kad nuopelnas už ta 
priklauso fenikiečiams.

— O kas jie tokie?
— Dabar jų jau nebėra, 

tėve.

darbo dienos. Jis nutarė ge-
’1 gūžės pirmąją paskirti dariai .udhcuuiiijus, hunus h<r i mes uaz-nai vai lujame n sve-i® 1 1 .

ingasis karalius Aleksand-Į timas raides, pavyzdžiui, ra-l bo PerSales 11 tolimesnių įei
tas sunaikino Fenikiją.! šome: choras, higiena ir fab-
Miršta pavieniai žmonės,! rikas; tačiau q vietoje ra- 
miršta tautos ir net jų su-į šom k, o vietoje x—ks. 
kurtos imperijos. Bet tėvui j _ Nu, jeigu tu viską ži
gai neįdomu tokių dalykų į nai, tai pasakyk, kodėl mes' 
viausytis, todėl grįžkim priei juzinam lotyniškas litai as,'
Y, B, C. o ne lietuviškas"

— Jes, jes, Maiki, geriau!

sirinkimų, piknikų ir eitynių to apsaugo įstatymai arba 
diena miestuose ir mieste- sutartys. Uždarbiai nuo to 
liuose nuo Atlanto iki Pači- laiko trigubai padidėjo, 
fiko. Laimėdami trumpesnes

Gegužės Pirmoji taip pat darbo valandas, geresnes 
prasidėjo New Yorke. 1886 į darbo sąlygas ir aukštesnį 
m. gegužės 1 d. įvyko Nau- j gyvenimo lygį, Amerikos 
josios Amerikos Federacijos: darbininkai laimėjo ir di- 
senesniųjų Darbo Vyčių ir dėsnį svorį visuomenėje. A- 
Amerikos Socialistų Parti-, merikos gyvenimas dar nėra 
jos 30,000 narių susirinki- į tobulas, bet jau labai page- 
mas. Jo pagrindinis tikslas rėjęs. Nė vieno Amerikos vi

suomenės dalis tiek neprisi-
kas nušlavė viską. Nėra jau j šydami svetimus žodžius, į 
nei Makedonijos, kurios ka-} mes dažnai vartojame ir sve

dėjo prie šių pagerinimų, 
kiek darbo žmonės.

A.C.N.S.

Pirmieji imigrantai

jpie auevcię.
— Iš tikiųįų, tėve, abėcė-

IV

bA RADO NEGYVĄ KUNIGĄ

Policininkai saugoja įėjimą Į namą. kuriame rastas 
negyvas kun. Francis J. McShane. Jo krūtinėje buvo 
dvi žaizdos. Jis rastas negyvas savo sesers bute.

Tyčia sukeltas badas
Cecil Woodhąin parašė saro, bet apie gyventojus nu- 

knygą The Great Hunger, tylėjo.
kurią išleido Harper leidyk-, Be to dar, kadangi už 
la. Joje rašoma apie didįjį* Kremliaus sienų kitur So- 
badą Airijoj.

Ta proga ukrainiečių išei
vių spauda (Svoboda) rašo,

vietų Sąjungoje tokio bado 
nebuvo jaučiama, tai Ukrai
nos gyventojai veržėsi ten

Dabar turimomis žiniomis jo atvykti į šį žemyną maž- • trejus metus ir nušlavė kele 
'pirmieji imigrantai į Ame-. daug 480 m. prieš Kristų.; tą milionų Ukrainos gyven- 

— Todėl, tėve, kad mes riką atvyko maždaug prieš, Romėnai, sakoma, atvyko į } to jų.
savo raidvno, tai vra abėcė- 10,000 metų. Tai buvo ke-į Ameriką 64 m. prieš Kristų,} Galima drąsiai tvirtinti,

e vra labai idomus dalykas. ,ės j°m- KaiP liaujantieji medžiotojai
•ei neturėtume abėcėlės, ne- tautos skolinosi ją vienos Azijos. Jie atvyko per s.a 

' nuo kitu. Graikai skolinosi Beringo'inotume nieko nei apie iš-
įvkusia fenikų tauta, nei a-:....................... . , .. „: . - / me romėnai, o įs tu kitos euue jos nuopelnus musų kul-

Gal nieko nežinotu-urai
ne ir apie 
'lijj-

— O kodėl 
Mideliu“?

Aleksandra Di-

tu vadini jį}

— Ne aš jam didybę su
galvojau, tėve: istorija jį

įs
atvyko per siaurą 

sąsiaurį tolimoje

kad ukrainiečių išeivija tu- ‘ maisto prasimanyti. Ypač 
retų pasirūpinti anglų kalba 
išleisti knygą apie prieš 30 
metų buvusį Ukrainoje ba
dą. Tas badas užtrtiko veik

imperatoriaus Nerono lai-i 
kais. Kinietis budistas misi-.

iš egiptiečiu, iš graiku paė- šiaurėje, kur Pacifiko van-l prieš Kristų, o airiai katoli- 
denvnas susitinka su Alkti-Į kai vienuoliai šeštam ar de

šimtam amžiuje.
Tai vis įdomūs spėjimai. 

O tikrai žinome, kad pirniie- 
ji imigrantai neindėnai, ku
rie atvyko manydami čia 
nuolat apsigyventi, buvo vi
kingai, kurie buvo įkūrė sa-

ropiečiu tautos. Kai kurioms kos vandenynu, 
tautom- misionieriai įpiršo Net dabaf Bei -ng0 sasiau.
savo abėcėlę su savo tikyba. 
Štai, kai devintame šimtme ris, kuris skiria 

Amerikos, tėra
Aziją nuo 
60 mylių

J tyje slavų tautoms bohe-j vandens juosta. Žiemos me- 
buvo tu galima ledu tą juostą per-mams ir moravavs

užkarta krikščionybe, tai; e^į Kai pirmą kartą buvo*
... T. , į graikų vienuolis K^ylas, šis kelias perskrostas (gali-! vo kolonijas, bet jos vėliau

okiu pripažįsta. Jis buvo di-| (CyrilJ pritaikė jų kalboms! mas daiktas, kad tai buvo; išnyko.
ielis kariauninkas. Kur žen-j 
ė, ten užkariavo, 
og, laimėjęs paskutini mū 
i, jis atsisėdo ant akmens 
r pradėjo verkti, nes nėra 

daugiau pasaulių, kuriuos

Sakoma « J’ *, U 3 T 1 gale ketvl,t0 ledo amžiaus),; Tikruoju Amerikos atr
itini mū’ abe?eI§ P"em« 11 1U^.1SU; minėti žemynai buvo arčiau dėju vadinamas Kristupas 

graikų tikyba. Nois rusai tos j vienas antro, o ga; ir visai Kolumbas. Ta data žymima
raides veuau kiek pakeitė,. rebuvo vandens įuostos .Tie 1499 m Jis išlipo Watlineo
Vis dėlto jos labai panašios pįimieji emigrantai buvo sa,0Je> vienOj, Įį dabartinių 

, .. ... . .. „ , ! graikų raidyną. Rusai tą žmonės, kurie dabar žinomi Bahamos salų. Kadangi Ko-
ik%?ellsio vXn«o ne ’ Amerikos indėnų ir eskimų )umbas buvo Ispanijos siųs-

n nieką* 10 veikiančio ne-, išvesdami toki pavadinimą vardu. ta, tai nirm;eį; nauiuiu
! matė,, vistiek tos posakis pa- ano vienuolio vardo Ta iz-*- • • * • • l , -• 1

I i* ano vienuolio vaiao. rą Kiti imigrantoi, apie ku- laikų šio krašto imigrantai 
’kirylicą“ rusų bažnyčia; rjuos mes žinome, atvyko buvo ispanai.

vartoja ir dabar. Ją buvo! jau istoriniais laikais iš Eu-, A , • x;a anKi<nzwnn vė 
priėmę ir Lietuvos kunigaik- ropog. Vikingai atvvko iš An£lai Jla aPsU^ve?° e_

Didy- tai kur ji dingo? Juk jos bu-į ščiai savo raštinėms. Bet kai} Norvegijos, per Islandija ir iau.~,lb07 m‘_ P.°.kel.V 
ventą vusi žemė negalėjo prapul-Į vėliau Lietuvon buvo atneš-1 Grenlandija dešimtojo am-j Pas,sekusll<mėginimų įkurti

— O kur jie dingo?
— Jų vieta istorijoje išny-i brėžia jo karingumą 

ko 4-tame šimtmetyje prieš — Bet sakai, kad dabar 
Kristų, kada Makedonijos Makedonijos jau nėra. Nu, 
karalius Aleksandras
sis užkariavo jų gyventą 
kraštą. i“-

} Grenlandiją dešimtojo
i ta katalikybė, tai su ja len- į žiaus gale, bet yra manan-

— O kur jie gyveno? į; — Tas tiesa, tėve, žemėj kų kunigai atnešė ir savo a-| čių, kad ir anksčiau yra bu-
— Jie gvveno Mažojoje! neprapuolė, bet ji jau nesi-} becėlę. Bet iš tikrųjų tai nė-, vę imigrantų arba bent tyri-l lų kolonijos vietovė buvo pa- 

Azijoje, prie Viduržemio jū- j vadina Makedonija. Antra- ra lenkų išradimas. Tai yra nėtojų. Kartaginiečiai gale- vadinta Jamestovvn dabaiti-

} kad tas badas Ukrainoje bu- 
i vo Maskvos vyriausybės vi- 

i on.ie]™s Fal būt ?t.vyk.° 49? sa* sąmoningai sukeltas, kac 
paveiktų ir sutramdytų U k 
rainos tautini sąjūdi ir kartu 

i prispirtų atsparius Ukrainos 
valstiečius dėtis į kolchozus.

Kelerius metus iš eilės 
Maskvos dėtos pastangos 
galutinai sukolchozinti Uk 
rainos žemės ūkį gerų vaisių 
nedavė. Ukrainos ūkininkij: 
laikėsi atspariai ir dirbo sa 
vo žemės ūkio sodybose.

Dėl to bado kaltinti nepa 
lankias to meto derliaus są 
lygas nesą rimto pagrindo 
Tiesa, vietomis būta sausros 
bet ne tokios, kad derliau? 
nebūtu užtekę Ukrainos gy 
ventojams. Maskva buvo į 
spėta, kad metai būsią ne 
derlingi, todėl reikią sulai 

I kyti duoklės davimą į vai 
j džios sandėlius. Bet val

džios buvo pasielgta atvirkš
čiai

daug kas važiavo Maskvon, 
kuri maistu buvo geriau ap
rūpinta. Tada buvo įsakyta 
Ukrainos gyventojų neįsi
leisti į traukinius, jeigu jie 
neturėtų atitinkamų leidi
mų. O traukiniais važiuoti 
kaimų gyventojams tokių 
leidimų nedavė.

Žodžiu, Sovietų Sąjungos 
centro valdžia ramiai sau 
žiūrėjo į badaujančius Uk
rainos valstiečius ir dėl to 
kaltino juos pačius,—kodėl 
jie neiną į kolchozus. Esą, 
badas—tai kąimo kūlokų 
laibas! Nors tie kulokai jau 

buvo Išgaudyti ir sunaikinti.
Ukrainiečių spauda išve

ja, kad prieš 30 metų Uk- 
ainoj badas buvo politiniais 
tikslais sąmoningai sukel- 
as. Ir, esą, yra būtinas rei
kalas surinkti visą turimą ir 
'inomą medžiagą ir, ja atsi- 
ėmus, išleisti dokumentuo- 
ą veikalą anglų kalba apie 
Ukrainos bada.

2, 000 ŽMONIŲ NETEKO 
DARBO

Kažin kokiais sumetimais, 
kurie viešai nėra skelbiami, 
Civilinės aeronautikos val- 

Ukrainon atvyko spe-: dyba Washingtone nutarė 
cialios sudalytos brigados į atimti nuo Northeast Airli-

1 iš gauto derliaus paimti vi

los, maždaug toj vietoj, kuri me šimtmety prieš Kristų 
dabar yra Sirija. Jie pi i- j Makedoniją buvo užkariavę 
klausė chamitų rasei ir savoj romėnai. Vėliau ją apgvve- 
laiku turėjo sukūię gana;.no slavu tautelės. Ją valdė 

bulgarai, vėliau serbai, o 
1689 metais ji atiteko tur-

romėnų raidės, kurias mū
siškiai klaidingai vadina 
“lotyniškomis raidėmis 
Kai Lietuvoje pasklido len
kų maldaknygės, romėnų 
raidėmis spausdintos, tai

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 

kams. Po 1913 metu ji buvo} tas raides priėmė ir Lietuvos į kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma

Pirtnosios nuolatinės ang- į sa, kas privalu valstybei ati- 
lų kolonijos vietovė buvo pa- i duoti. Net tose vietose, kur 

beveik jau nebebuvo kas pa
imti iš gyventojų turimo der

nes leidimą operuoti tarp 
Bostono ir Floridos, šita ke
leivinių lėktuvų bendrovė 
dalydavo didelį biznį ir 
samdydavo apie 2,000 žmo-

•I

liaus, ir ten iki paskutinio r,nl- Dabar visi jie neteks 
grūdo buvo atimta, kas vai- • flai bo; ls* protestuoja, bet

aukštą civilizaciją. Jie ir 
stiklą išrado. Sakoma, kadi
jų prekybos laivai pasiekda-i_______ ____ ...............
vę net Baltijos jūros pakraš-Į padalyta tarp Graikijos ir j kunigaikščiai. Graikiska-ru-j žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
čius, kur jie supirkinėdavę Serbijos, o dar vėliau —» siska kiryliea“ tada išėjo išj sijpr j jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų,
gintai ą. Biblijoje jie yra va tarp Graikijos ir Jugoslavi-
dinami sidonėnais. Tas var-: jos. Bet tai neturi nieko ben-
das buvo išvestas iš gai’saus i 
jų miesto Sidono. Apie 300 • 
metų prieš Kristų jie buvo 
pasiekę jau Afrikos pakraš
tį ir įkūrė tenai Kartagos

d a su mūsų tema apie abė
cėlę, tėve, todėl daugau a- 
pie Makedonijos paeiti ne- 

1 kalbėsime.

mados.
— Na. tai dabar, Maiki, 

aš jau viską žinosiu.

, . ... • k 2 —Jes, Maiki, sakei, kad į
valstybę, kun išaugo į ga n t abgCęjg yra iat>ai cekavas’ 

biznis, todėl apie ja ir kai-! 
bėk.

ADM1N1STP A CMOS 
PRAŠYMAS

gą tų laikų imperiją, užim
dama dauguma Ispanijos že
mių. Jie Įsigalėjo ir Egipte. 

.Bet, kaip daina sako, mainos

“Keleivio“ ndminist’’***?- 

i i« t»r««o »niebi’»i skatvto’U.

; kurie ke???* prano-

— Aš, tėve, sakiau, kad ji naujai’ *drc«a neuf.
i-ūbai margo svieto. Mainė- į yra idomus dalykas, ne “ce- miršti parašyti ir senąjį.

džiai priklauso.
Kai iš vietų Maskvai buvo ’

pranešama, kad jau kai kur 
gyventojai badauja, gyvu
liai dvesia, nes nėra kuo juos 
šerti, tai Staiinas davė įsa-

; Washingtonas to nepaiso.

KNYGOS JAUNIMUI

kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors J ? s 
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- 

i saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina S1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Bro«dway-------:------- So. Boston 27, Mass.

MURKLYS. A. Giedriaus apy
saka. 19* psl.. kaina . . $1.80. 

ky imą gyvuliams pasiųsti pa-’GINTARO TAKAIS, J. Na-
! rūnės eilėraščiai, daug ilius- 

nėj Virginijos valstybėj. i tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 
Anglu imigrantai, išlipu- JTRY'S ŠAKALAI. Alf. Vambuto 

Mavflovver ’
Anglu įmigr: 

šieji 1620 m. iš
laivo dabartinėj Massachu-; pusi., kaina
setts valstybėje prie Ply- GINTARĖLĖ.J.Narūnėsnasa-
mouth, padėjo kertinį akme- ’ ka. gražios iliustracijos. 24
ni 13-kai Amerikos koloni-j psl-, kaina ............... $1.00
jų, kurios susijungė ir davė j Ta P311 knyga anglų kalba,
pradžią Jungtinėms Ameri-j kaina ......................... $1.00
kos Valstybėms. Iiclyni karveliai aiovzo b»-

*.1 o 1 rono apysakaites vaikams, paL.
A.C.N.S. I kaina ......................................... $1.50

15 pasakų ir padavimų. 186 
.................... $2.00

i»
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KELEIVIS, SO. BOSTON

iOTERŲ SKYRIUS
BENEDIKTAS RUTKONAS

Gintarą žvejai
BALADE

(Tęsinys)
Sunkūs, rūstūs tėvo žodžiai, 
motinėlės neatlaidūs, 
šelmio berno — auksaskaabiai: 
perkalbėt jaunoji leidos.

Ir įsėdo dukteraitė
į svyruoklį berno laivą.
Lyg sparnai suplazdo bures 
marių gulbino greituolio — 
ir nuskriejo, nulingavo 
į vilionių dulksvą tolį.

Stingsta motina ant slenksčio, 
gniaužo rūstis seną žveją: 
akys regi bėglį laivą, 
seka juodąjį negandą.
Saukia dukrą vienturėlę — 
skalanduoja aidą bangos...
Ir lėmimo kieto žodžiai 
tamsiasparniai gena, vejas:

—Dukra, dukra! Užvadėle! 
Palikai mus nepaguodoj — 
tinklą, regztą rūpestėly, 
skyrei bernui pabaldūnui. 
Paklaiduole — nebe mūsų, 
ką sau nulėmei — tebūna: 
nepalaiminta — pražūsi! —

Skrido, lėkė, nuaidėjo 
juodas šauksmas juodu vėju,

i" ■ ■ ■ *
širdį degino žarijom: 
”Nepalaiminta — pražūsi’.**

—Bernužėli, nebeplaukim, 
man širdelę baimė ima: 
vai, išgirs dangus aukštasis 
mestą piktąjį lėmimą...

—Nebūgštauki, numylėta, 
džiaugsmui, laimei sužadėta — 
teprakeikia motė, tėvas, 
mus palaimins meilės dievas. 
Mūsų gelmės, mūsų jūra, 
moja baltas Paukščių Takas, 
niekas žvejo nesutūri, 
dar aukščiau pakelkim burę, 
te linksmai pavėjui plakas — 
žodžių nelemtų nebokim, 
burkim laimę ir dainuokim!

Taliuškuojas aukso jūra, 
supas plotuos vienu du, 
meta tinklą Kgi dugno...
Saulė pilsto džiaugsmo ugnį, 
skamba tamprios lino burės, 
plinta laisvė be krantų — 
mėlynakė mergužėlė, 
išmyluota marių vėjo,
svaigią dainą audžia žvejui —-

MeABTUR — GARBĖS PIRMININKAS

Generolas Douglas MacArtur ir Filipinų universiteto 
viceprezidentė ir Moterų organizacijos prezidentė He
lena Z. Benitez. šios moterų organizacijos tikslas— 
plėsti santykius tarp JAV ir Filipinų. Gen. MacArtur 
išrinktas tos organizacijos garbės prezidentu.

Riebūs
Štai 10 patarimų, kaip sunkti per sietelį. Sudėti 

prižiūrėti riebius plaukus: ! prieskonius, cukrų ir pasta-
1. Greitai riebaluojančius tyti šaltai, f atvėsusią span- 

plaukus reikia plauti taip guolių sunką supilti citrinos 
dažnai, kaip reikalinga —1 ir obuolių sunką ir išmaišyti.

Duodant stiklines papuošti 
plona apelsino riekute.

kas 5 dienos, kas 4,3, net ir 
kas antra diena. Naudokite 
tinkamą šampūną, pažymė
tą etikete „riebiems plau
kams“. Pirmiausia plaukus 
gerai iššukuokite šepečiu, 
paskui sušlapinkite ir įtrin
kite šampūną. Palikite putas 
keletui minučių. Išplaukite 
ir vėl uždėkite naujo šampu

TEISĖJAS TEISINA 
PROSTITICUĄ

Nr. 35,1963 m. rugpjūčio 28

Columbus miesto patvarky
mas, kuris draudžia pros
titutėms tenai gyventi, esą 
priešingas konstitucijai, nes 
varžo asmene laisvę.

SVEDBS LINKUSIOS 
DAŽYTIS

Gamta švedėms nepasi- 
j gailėjo grožio, bet dauguma 
jų tuo dar nepatenkinta ir 
todėl savaip „pasigiąžina“. 
Tvirtinama, kad tam pasi- 
gražinimui jos išleidžia, vi
durkį imant, daugiau, negu 
kitos europietės.

Apskaičiuota, kad Švedi
jos moterys 1961 m. kosme-

Columbus mieste, Ohio 
valstijoj, buvo suimta ir at
vilkta į teismą 21 metų am-

“ ’V r-'*?“*;? žiaus mprp-inM Pnlipiialiu jos moterys 1961 m. kosme-no. Jei reikalinga, galite pa- mergina. Policija iš,eido 50 miJ dojeriu
kartoti dar kaitą. Po plovi- dijo, kad ta mergaitė užsii-j ir kad . išlaidos kasmet 
mo nereikia naudoti kremi- 1713 prostitucija, kas yra už- didėja 2 mil. dolerių. Vien

___ 1__ •__ ___ ~ , V..K : ~ ~ ’

Blausias skliautas. Vėjai 
Skleidžiasi naktis paniurus, 
jaukias debesys aklieji, 
rūstauja putota jūra: 
bangos laužias, piestu kyla, 
burės gaudžia, šiaušias vėjuos — 
verkdama daina nutyla—

—Trauki tinklą, meski žūklę, 
lenk į krantą, žveje, laivą: 
juodas skliautas nesiblaivo — — 
Paklusau kam, lengvapėdė, 
tavo žodžių dailialdosčių, 
išsigyniau motės, tėvo —

nubaus įrūstęs Dievas! —

—Dieve, gelbėki!.. Mes !..

—Ko gąstauji, mylimoji,

putų patalą mums kloja, 
taškosi žemčiūgų kraitis 

puotai žvejo dukteraitės —
Dievo rūsčio nebijoki, 
mošai audrai nusijuoki!
Kas mums viesulų siautimas? — 
glėbesčiuojantis supimas: 
vėtros myli laisvės sūnus, 
mes skrajūnai — nemarūnai--------

Jūra vis smarkiau mauroja, 
vilnys grumiasi, kvatoja, 
gramzdo valtį, svaido, mėto 
vis į gelmę, vis į tolį.
Supa rankos numylėto:
—Bus gintaru — bus karoliai------

—Cit, klausyk!.. Ten, vėjo gūsiuos 
vis tas šauksmas nelemtasis: 
„Nepalaiminta pražūsi!.?*

—Vai, nurimki, auksakase, 
tai — ne piktos marių dvasios, 
tik klyksmai žuvėdrų klaikūs 
vėtroje paklydę draikos...

Krioksmas. Ūžmas.
Erdvių tūžmas.
Verda vėtra, vartos vandens, 
žiojas prarajos baisūnės.
Trata stiebas, garma valtis--------
Juokias aušros. Jūra rai vos.
Ant krantų gintarai pilas.
Kaista skliautas nusiblaivęs, 
ritinėjas bangos tylios.
Šėlęs vėjas, pasiklojęs 
kopų patalus sau baltus, 
snaudžia įsauly atlėpęs...
Iš žvejonės žvejų valtys 
j pakrantę sunkios irias — 
džiaugias po audros sulaukę

” t, žmonos vargo vyrus.

Vien tik senio žvejo lūšną 
šviesiaveidis džiaugsmas lenkia. 
Vieniša varguolė motė 
nykų smėlio krantą lanko, 
žvelgia tolin, klausos vėjo, 
ką skalauja našlės bangos, 
laukia dukros — nesulaukia: 
niekas luoto berno-žvejo 
nesutiko, neregėjo — 
drumstos užslėpė padangės--------

Tik kas naktį mėnesieną 
skamba tylūs irklo kirčiai 
Tai jauni žvejai iš mariu
griebia nuogrimzdų gintarą.

(Galas)

drausta miesto potvarkiais., pudrai veido> na?t; ]ūpų
Miesto teisėjas Donnally! dažams išleista 9 mil. dol., 

tokį kaltinimą atmetė ir mer-i Įvairiems kremams 12 mil., 
giną išteisino. Prostitutė yra i !iek Pat. dantų milteliams, 
tokia pat būtybė, kaip ir šamPunui ir tt.

Niekas, rodos, neapskai
čiavo, kiek tiems reikalams

_____  ___ ___ _ išleidžia amerikietės. Gali-
ti skysto pobūdžio. Tirštieji i , \. . . ma manyti, kad tuo požiūriu
preparatai tinka tik sau- į , - stovėjusi, gatvių, jos pralenkia švedes, nes čia
siems plaukams. ; *****’?*!* ?°hciJa iUrė i dar lėlėmis tebesidžiaugian-

4 Greit riebaluojantieji Dt6—*U blzmu“ ir suen?e- ‘ čios mergaitės jau visaip 
plaukai^eria^^rkom^1 jei _^° ™ ’^žinasi**.

Į jie yra trumpai nukirpti, i
5. Purkšti reikia labai- 

lengvai. Perdaug purškimo! 
riebaluoti palinkusius plau
kus greičiau sutepa.

6. Reikia kasdien šepečiu 
šukuotis. Prieš šukuojantis, 
patartina ant šepečio uždėti 
vatos kad sugertų riebalus 
ir dulkes.

nio perplovimo. Galima nau
doti perplovimą nuo pleis
kanų, jei toks reikalingas.

2. Jei naudojamas perplo- 
vimas nuo pleiskanų, sekite
nuiodymus etiketėje. ! kiekvienas žmogus, pasakė

3. Plaukams dėti skysti- jisai, ir jos negalima ištrinti 
mas (setting lotion) turi bū-į iš šios žemės paviršiaus.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityta ir Kitam Dovanoti

7. Jei reikalinga sudėti 
plaukus tarp plovimų, nau
dokite vandenį purškimui 
specialaus purškalo vietoje. 
Vanduo atgaivins jau esan
tį plaukuose purškalą, ir 
plaukai mažiau tepsis.

8. Labai svarbu laikyti 
šepečius ir šukas visada šva
rius. Juos reikia plauti ne 
tik, kada plaunami plaukai, 
bet beveik kasdien.

9. Jei jūsų plaukai rieba
luoja, be abejonės jūsų oda 
taip pat turi palinkimą į rie
bumą. Prauskite dažnai vei
dą ir naudokite specialią 
kosmetiką riebiai odai.

10. Kreipkite dėmesio į 
savo mitybą. Naudokite

į daugiau proteininio maisto 
! ir mažiau riebalinio bei sal

dumynų.
Gal būt, ne viena pagal

voja, kad riebūs plaukai tai 
» moters nelaimė. Bet tai ne- 
! tiesa. Tos rūšies plaukai turi 
I ir geru savybių, pav., po iš

plovimo jiems nereikia jo
kių pagalbinių kremų, jie 
gražiai blizga. Jie lengviau 
nudažomi, lengviau garba- 
ntiojami. Pusmetinis sušuka
vimas ir spalvos pakeitimas 
tokios rūšies plaukams ne 
tik nekenkia, bet juos tiktai
pagražina.

„Moteris“

SEIMININKĖMS

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Kas
kis. 222 pusi., kaina ....S3.95.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai- 
iict vusaj— eij.vv. mmkstSiS
viršais ............................ .. $4.00

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K- Žako i- 
kai- 

$5.00.

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai Ir {domiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėai 
iž miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo meta 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 45S psl. Kaina...................$4.50

ŽEM^ DEGA, J Savicko užrašų an
troji d>nš, 414 psl. kaina ..

domūs atsiminimai, 477 psL,

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. AbelkU 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... $3.56

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų s' eikatoe klausimais, 136 psL
kaina ......................................... $1.25

DIENOJ ANT. “knygnešių karaliaus* 
sūnaus Kipro Bielinio {domūs atsi
minimai, 464 psl., kaina... .$6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ....................................... $6.00

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

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

MILŽINO PAUNKSNE, Bali j Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
peL, didelio formato, gera 
ra, kaina..................... ............

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų. 180 psL Kaina .. $2.00

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

liškai duotas kiekvienos damos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, {rišta 
826 pusL kaina ........................$5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardtt. 

1. Kaina........................... 25 Cnt

Šaltas spanguolių gėrimas

1 kvorta spanguolių.
4 puodukai vandens.
1 puodukas cukraus.
5 gvazdikėliai.
Pusė šaukštelio tarkuotos

citrinos žievelės.
Tiek pat tarkuotos apelsi

no žievelės.
Du šaukštai citrinos sun

kos.
1 kvorta obuolių sunkos. 
Plonai supiaustyti apelsi

no riekučių.
! Nuplauti spanguoles, dėti 
l į vandenį ir virti uždengus 
• iki odelės sutrūkinės. Per-

popie- 
. $2.50

MARLBOROUGH‘8 LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
pal„ kaina ............................ $1.26

NEMUNO SUNOS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................$3.00.

NEMUNO SŪNUS, Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai Kaina.......................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paclius Galaunėj didelė kny
ga su *
popieriuje. 88 A0

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI 
seniausių laikų iki Lietuvos 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė
veikalų, 896 pal.,
kaina ...................... .^PSSo£

ALTORIŲ ŠESELY. V. Putiao-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys {rištos { vienų 
knygų, kisti viriai, 681 puslapis. 

.................................... $8.00.

KODĖL Aš NETIKIU J DIEVĄ T 
Atvirs nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt

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

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

■ DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
I PRADAI. Populiari ir naudinga
į knyga šių dienų klausimams su-
į prasti. Kaina ............................. 50c.
t
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū

sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai
kalus.......................................  50 Ct.

TtEJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prip galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo { Vakaro.’ nno ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu, 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyva. 
nimo. 178 psl-, kaina .......... $2.06

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

MAŽO JT LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl, 
kaina .......................................  $5.00.

CEZARI8, Mirko Jesulič romanas
► trijose dalyse, kiekviena dalis po 

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

M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tantų valgių receptu. 
182 puslapiai, kaina ................ $1.25

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

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Plikau Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ............................... $1.90

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raitai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina.............................26 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 82 psl-, kaina .......... 2$ Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba .kodėl mūsuose nš* 
ra vienybės, 80 psl., kaina .. 814$

Užsakymas ir pinigus prafiome siųsti fino adresu: 
KELEIVISM E. Broedway ------- :— So. Borto* 27, Magų.
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Keleivio rugpiūčio 14 d. 
laidoj skaičiau žinutę „Len
kų Susivienijimas“, kur pa
sakyta, kad „Lenkams pasi
sekė išvengti susiskaldymo, 
todėl jų tarpe veikia tik 
vienas susivienijimas—savi
tarpinio gyvybės draudimo 
organizacija“.

Man gi yra žinoma, kad

Svečiai ii JAV

(E) Rugpiūčio 15 d. Vyk-. 
« domojoje Taryboje ir Eltos j 
' būstinėje lankėsi Laisvosios 
Lietuvos Komiteto New Yor
ke narys Martynas Brakas.
Jis turėjo pasitarimą su
Vykd. Tarybos nariais, lan
kėsi ir kitose Vokietijos vie- ) 
tose, matėsi su visa eile Vo- j 
kietijos lietuvių veikėjų. 1

lenkai turi du susivieniji- Nuo liepos 26 d. M. Brakas į 
mus, būtent: „Z vviązek NaJ drauge su kun. A. Trakiu i 

(iš JAV) kelioliką dienų da- j 
lyvavo ir aktyviai reiškėsi Į

rodowy Polsky — The Po- 
lish National Alliance“ ir
Zjednoczenia Polsko —i Pasauliniame Liuteronui

Rzymsko Katolicki — The 
Polish Roman Catholic U- 
nion of America“.

Abu lenkų susivienijimai 
yra gana senos organizaci
jos, kiek senesnės už mūsų 
susivienijimus. Nariais ii 
kapitalu prieš juos mes esam 
nykštukai, bet palyginus 
lietuvių ir lenkų skaičius A- 
merikoje ir Kanadoje, pro-

Kongrese Helsinkyje. j
Liepos 30 d. lėktuvu at-l 

vykusi didelė, pirmoji tokio ’ 
masto JAV lietuvių ekskur
sija rugpiūčio 20 d. iš Briu
selio išvyksta atgal j JAV. 
Ekskursijoje dalyvavę JAV 
lietuviai menininkai — sol. 
Prudencija Bičkienė, sol. L. 
Stukas, pianistas A. Vasai- 
tis ir akt. Vitalis Žukauskas 
su koncertais lankėsi lietu-proporcingai imant, mes, 

gali būti, ir prilygsstame jų sargybų kuopose (Ha-
fraternalinėm organizaci
jom (nariais ir kapitalu).

Lenkai taip pat, kaip ir 
mes, dejuoja dėl savo prie
auglio—jaunimo, kuris tols
ta nuo lenkų kamieno ii- tirp
sta amerikoniškame katile.

O dabar dar keli žodžiai 
apie mūsų susivienijimus.

Imigracijos durims užsi
darius, ar nevertėtų pagal
voti, kaip mūsų susivieniji
mus sujungti j vieną organi
zaciją?

Z. Jankauskas

nau, Muenstery, Schwetzin- 
gene, Kaiserslauteme) rug
piūčio 11 d. turėjo koncertą 
Koenigswinter surengtoje 
Studijų Savaitėje, o rugpiū
čio 17 d. pasirodė Londono 
lietuviams.

URUGVAJUS

Argentinos ir Urugvajaus 
socialistai

Argentinos Socialistų Par
tija paskutiniu laiku suskilo 
net į 3 frakcijas, iš kurių dvi 
dalyvavo paskutiniuose rin
kimuose ir laimėjo daugiau 
kaip pusę miliono balsų. Ti
kimasi turėti senatorium ve
teraną dr, Alfredo PaĮaęęjos 
ir keletą parlamento atsto-

MILIONĄ JAI RADO

Anglijos traukinio plėšikai pagrobė 7 mil. doleriu. 
Policija jau daugiau kaip milioną dolerių surado, su
ėmė ir kelis įtariamus vyrus ir moteris, čia vieną 
policija veda į savo būstinę.

JUOKAI ! automobilium. Įvykio vietoj 
i tuoj atsirado policininkas. 
Viena moteris rodo Į antrąją 
ir rėkia:

Parduodu vieną namą 3
Bus madų paroda į krantę, žada aplankyti ir Ju-, butų (12 kambarių), antrą 

biliejinę skautų stovyklą į vieno buto (4 kambariai), 
Cape Code. 'į šildoma aliejumi, yra šiltas

Bostono patriotams būtų! ™nį>o, jemės viena, ake- 
buvę maloniau, jei inž. L. i rl#; Graži vieta, pnei » 

Venckus būtų pasilikęs Bo^ j Prudo-.«*l,n“ *r
tone, bet jeigu jau kitaip I P»rduo<lu Ub*‘ B1’
apsisprendė,—linkime jam
sėkmės Kalifornijos padan
gėje.

Pabaltijo Lietuvių Mote
tų Klubas birželio 9 d. susi
rinkime buvo nutaręs spalio 
20 d. surengti Bostone madų 
parodą. J. Lapšienei paves
ta sutelkti moteris, kurios 
norėtų ir sugebėtų parodoje 
parodyti savo siūtus drabu- j 
žius.

Daubas jau pradėtas, ir! NAUJAUSIOS KNYGOS Į 
netrukus bus galima pa-

giai dėl savo senatvės. 
Jonas Trakimas,
1030 Walnut Avė. 
Woodbury Heights, N.J.

DĖMESIO!
skelbti dalyvių sąrašą ir ki
tas smulkmenas.

J.L.

Sugrįžo ir vėl išvyksta

Inž. Laimis Venckus, ku
lis piieš du metus baigė 
Bostono universitetą, sugrį
žo atlikęs karinę prievolę.
Jis dabar lanko savo drau
gus ir su jais atsisveikina, 
nes šios savaitės gale išvyks
ta į Los Angeles, kur jo bro
lis Romas iau seniau isikūrė.
Ten ir inž. Laimis Venckus JU

RUDENS LAPAI, Kotrynos 
Grigaitytės eilėraščiai, pre
mijuota knyga, 80 psl., kai
na $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio 

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

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

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

Moteris, pirmą kartą išva 
žiavusi automobilium: , . , .

-Vaje, vaje, kas dabar ja suimk «!
daryti? Telefono stulpas at- vaiiuoU kto|

gatve, — sako kaltintoja, j

pasirinko nuolat gyventi. 
Inž. L. Venckus daug vei

kė skautų akademikų orga- 
i nizacijoje, todėl, prieš iš- 
! vykdamas į Pacifiko pa

eina...
♦ # ♦

Mūsų žemėje yra apie 
2,500 rūšių gyvačių, iš jų ne*
SSBŽŠBU 200 nuodingu-
dėl kurių įgėlimo per metus 
miršta apie 40,000 žmonių, Į Vų
daugiausia Azijoje. į Tt • . .Urugvajaus socialistai po 

“ ' paskutiniuose rinkimuose
ŽODYNAI ' padarytų klaidų ir nepasise-

---------- : kimų suskilo į dvi frakcijas:
Keleivio administracijoje * kairiųjų ir dešiniųjų. Kairie- 

galite gauti šiuos kiekvie-. jį yra linkę i Kubos barzdy- 
nam reikalingus žodynus: 1jas. Dešinieji su partijos kū-

Dabartinė, lietuvių kalbos i dr- E- Frugoni, buvusiu
žodyną., redagavo prof. J. i parlamento nariu dr. Dub-

Motina: Vincuk, tavo se
sutė verkia, kad neduodi jai 
rogučių. Atsimink, pusė lai
ko rogutės tau, o pusė jai.

Vincukas: Aš taip ir da
rau. Aš nuvažiuoju nuo kal
no, o jai duodu rogutes už
traukti ant kalno.♦ ♦ ♦

Vieniša senmergė Įdėjo 
laikraštin tikį skelbimą:

„Vieniša mergina laukia, 
kad kas nors apšviestų ir su
šildytų jos gyvenimą“.

Ji tuojau gavo laišką iš į
elektros šviesos kompanijos
ir laišką iš gazo kompanijos. 

* * *
Vienos moters automobi

lis susikūlė su kitos moters

fc * *
Močiute: Ar šiandien ge

rai elgeisi bažnytėlėje?

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar 
Zosė: O je! \yrąs pakišo 1 geriausia dovana bus 

-jr> Iri-Artei «n ninicrais. ale* j------- : a._- minkiteman krepšį su pinigais, ale
aš neėmiau: papurtinau gal-

1 va ir pasakiau: no, denkiu.
* * *

Petras: Ar tiesa, kad ka
tinas reiškia blogą ženklą, 
jeigu jis seka paskui tave?

Agnė: Tai pareina nuo to, 
kas tu esi—vyras ar pelė.

Žmogus geriausiai jaučia* 
si, kai ore yra 40-50 nuošim 
čių drėgmės.

draugui, tai 
šios knygos:

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

Stepono Kairio 
budo**, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno* [

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai*’, kaina $6.00.

MERIKOJE, St. Michelso
no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink- Į 
štais viršeliais $4.00, o‘ 
kietais $5.00. S

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
PTU VĄ STATANT, Rapoloi oi • • *'* x. •_ • •_  • a e

COSMOS PARCEL EX- 
PRESS CORP., 174 MILL
BURY ST., VVORCESTER, 
MASS., TEL. SW 8-2868, 
praneša, kad yra gautas di
delis pasirinkimas įvairių 
medžiagų, labai vertingų 
Lietuvoje, labai žemomis 
kainomis. Pavyzdžiui, vilno
nė skarelė—$1.10 , nylono 
medžiagos su blizgučiais 
vienas jardas—85 centai, 
metalic velvet jardas $2.30 
ir panašiai.

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

B. Sviklienė

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina ..................... $1.50

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

GYVULIŲ PROTAS, 212 psL, 
kaina 75 centai.

( Skipičio atsiminimai, 440 > na 
į psl., kaina. . . . $5.00f

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai- 
..........................$0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage-
Tas knygas galima gauti 1 kaina ......................... $0.20

Keleivio administracijoje-J DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra-
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

NAUJIENA

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite
Balčikonis ir kt., vra apie i ra» Pro^• Inabez ir kitais de- Keleivio išleistoje knygutėj 
45,000 žodžių, 990 psl.,; mokratijos šalininkais deda ”t:i~

kaina ............................ $12.00

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

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina .........................  $6.00.

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

pastangas atgaivinti partiją 
ir veikimą išplėsti. Jai pri
klauso ir keli lietuviai.

M.

*Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą.**

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

Jonas Aistis, POEZIJA.

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

apie Sovietiją, apie jos pa 
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 

no parašytą knygą “LIETU- (koncentracijos stovyklas, są.- 
VIU IŠEIVIJA AMERIKO-įžinės laisvę ir tt ir tt.

Skaityk Stasio Michelso-

JE,** 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi Kaina minkštais vir-

na .................................. $4.00 lėliais $4.00, $500.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų 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- 
teraalinę 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 apdrauda 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 OF AMERICA 
$07 Weut 30th Street Nev York 1, N. Y.

Joje rasite bendrų žinių joje vra šio žymaus poeto
- r,__-•_______________ visi eilėraščiai, 420 psl., kai

na $6.
Leonard Valiukas, LI- 

THUANIA LAND OF HE-
ROES, 88 psl. teksto ir 95

ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl,, 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

ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai- 
į na ................ . $0.35
j LYTIŠKOS LIGOS, dr. E. Ma- 
I tulaitis, 24 psl., kaina $0.25
STABMELDIŠKA LIETUVA, 

32 psl., kaina.................$0.10
LIETUVOS SOCIALDEMO

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

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

psl. paveikslų, kaina $4.75.4 buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00

Ypač šiuo metu ji naudin- > Dr. Kazys Grinius, ATSI- Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvojga ir įdomi paskaityti. Jos! MINIMAI IR MINTYS, II 

kaina tik 50 centų. tomas, 336 psl., kaina $5.

PARUOŠTAS NUOTRAUKAI

Filmų gamintojas Sid Luft sunkiai susižeidė eismo 
nelaimėje. Santa Monica ligoninėje jam daroma rent
geno nuotrauka.

95 puslapiai, kaina.........................................................  $1.00
Y . i • v"Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,

70 puslapių, kaina......................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina...................................................... $2.00

SVEIKINAME
MES SVEIKINAME MŪSŲ NAUJUS 

KAIMYNUS IR LIETUVIUS DRAUGUS 

Kviečiame aplankyti mūsų krautuvę 

skersai gatvę

U RECEPTŲ VAISTINĖ
Leavitt Drug

OSCAR LEAVITT, Reg. Pharm.

K

nemokamai
pristatome TELEF. PL 6-3689 

SW 9-4301

66 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., kaii<a .. $5.00 
i 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. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

K Ali SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIST ADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

E J L Ė S IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psL. 
kaina ............................... $0.20

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ............................... $Q 25

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

LIAUDIE^ DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................... $1.50

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl., kaina .. $0.2$

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

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antanov, 45 psL, 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broedway
“ 27.
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Dėkojame

Vietines žinios
Išvyksta dr. M. Gimbutienė

!

Svečiai iš Ncw Yorko POEZIJOS PLOKŠTELE mooeec

FAUSTAS KIRŠA 
SUNKIAI SERGA

i J Pasaulio 
įuomenės 
Bostono

... Pereitą šeštauienį ir sek-: Bostoniškiai rašytojai!
Kitą sekmadieni, įugsėjo mat’ieni pas Aleksandrą ir Antanas Gustaitis ir StasysMūsų gegužinėje rugpiū-j . ....... ........ ..

čio 11 d. N. Anglijos gra-į 1 d., Bostoną apleidžia i. Ąn>>ana Gustaičius viešėjo iš Santvaras šiomis dienomis 
žuole i.uvo išrinkta Elaine Marija Gimbutienė, -
Matulevičiūtė iš So. Bosto- mokslininkė 
no, jos palydove Jeanne Sin- pakviesta tuo 
kiūtė iš Dorchesterio. i Los Angeles universiteteBostoniečiai

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tei. AN 8-6643 

PaBOCCnOCCOCOCUBBB

KAS ; 
reet

Garsus lietuvių poetas 
Faustas Kirša negalavo jau
nuo N. Metų, skundėsi kojos: naiiai Ona >. ... . y-,m ..u '. r.

” i . , . , ,1 Jaunimo polkos—Martha tęs savo mokslą.
bei rankos skausmais, bet tautas lzbickas apjgaraosj Marcelionvtė iš Doreheste-’ Sėkmės dr. M. Gimbutie
dar vis po truputį atsitiesda- • ąmas Juozas Kapočius, o. rio if Michael Di Stasio j. neį naujoje vietojej Gal ir: Senosios kartos lietuviųj šiai visai poezijai muziki-j J 469 w. Broadwav. So. Boston j 
vo, ligą lyg ir nugalėdavo.} Justinas Vaičaitis atsto\aus £ Bostono. ! nedaug vilties tėra, kad ji į visuomenės veikėjas Myko-« nius intarpus įr muzikinį fo-i • AN 8-2150 i

nių, kad j las V enys, jau atšventęs 85 ną parašė ir įskambino kom-Į J badome ir taisome !

kienė ir Jonas Jonaitis iš So.
Bostono.

Australijos lietuviams.
nepaprastai sunkiai susirgo: 1 Smuikininkas Izidorius 

lota io kairioji! Veliūras vyksta dalyvauti

Tik štai prieš savaitę jis jau'

suparalvžuota jo kairioji. ....
ranka ir viena veido pusė. koncerto programoj, o dari.

I \ iktoras \ įzgirda meno pa- 
Jis buvo skubiai nugabentas j roj0j
į Mass. General ligoninę,} * ,
kame savaitę išgulėjo gydy-• Seiman vyksta ir kaimy-j 

, ...... . » nas dr. Balvs Matulionis iši
tojų kruopščiai tiriamas ir« Waj|un.. Lake, R.I. - jis yra

■ visi Bostono Kultui ininkai ją; metų amžiaus sukaktų dar po^itorius Julius Gaidelis, 
taigi ši plokštelė yra trijų]

SAV-ON
• ROOFING and SIDING CO.J

susirūpinusių bostoniškių
draugų aplankomas. J _________ į

Kai ši žinia rašoma, jam: Ve i ta i apsigyveno Bostone
Mass. General ligoninėje y-1 ---------
ra daroma sunki galvos ope-* Jau beveik prieš 10 metų 
racija augliui pašalinti. I Bostone inžinerijos mokslus

.. ..... . . .... • baigęs Romualdas VeitasNuoširdžiausiai * - ................ i
kad 
mūsų
kus sveikas gijžtų vėl i Bos
tono lietu\ ių visuomenės ei
les.

Tarvbos narvs.

Tango—Else ir Joras A 
lukoniai iš Lynn, Mass.

Turisto—Lydija Iljinaitė 
iš Dorchesterio ir Michael 
Di Stasio.

linkime, | ’ouvo j>ra<jėjęs čia dirbti, bet •

išskėstomis rankomis vėl pa-• neseniai grįžęs iš kelionės
’ sitiktų čia sulaukę. : po Europa, susirgo ir guli

ligonirėje. Bet iis jau taisosi—---- —----- į Ilgūnu cjc. DCi liejau tai
Baleto mokykla pradeda į jf tikist netrukus grįžti 

darbą mo.
na

* Al Stecke F. Pukanasis j
{ Res.: 8 Faxon St. Natick i 
{ Brockton 586-9272 655-0807 Jmenininkų bendradarbiavi-Į 

mo kūrinys. Be to, tai pir-j 
j moji lietuvių poezijos plokš
telė, kurią įkalbėjo patys au-' 
toriai.Tatjanos Babuškinaitės-1

Vasiliauskienės baleto mo-j mcta,o , wo<u|io paty. 
kykla (1108 Boylston St.,jres darbininkas, mokantis 

vartoti lituojamąja lempą 
(torch). Nuolatinis darbas,

, geras atlyginimas.
o. B. Karpinskas, 6. Lavinai J° In^oimacijų mo <so Boston Junk Co., 14 Louis PASILSĖTI

Dovanas laimėjo:

Daktra ir 7. N. Godosky. 
įžangos dovanas laimėjo

td operacija pasisektų ii j nptrukus j^sbėlė i Filadelfi-i šie numeriai: 003125, 0033ūsų mielas poetas iteuu- “U^e^*7, ‘w Yorką I 59> °03485- °°3178, 003152, 
____ ____ ,1.-o,.. ją,o k ten ĮNeu IO1K4. U™.™

į ir kitais šio meno įeikalais 
kreiptis tel. CO 7-9845 arba 
A V 2-1135.

REIKALINGAS

St., ieiti ii 340 C St. So Bos
ton.

-i

Žilinsku reta sukaktis

pie pusantro miliono įvairių 
gyvūnų rūšių.

PER ATOSTOGAS

Iš Bostono inž. R. Veitas 
išvažiavo tik su jauna žmo-

003029, 003354.
Nuoširdžiai dėkojame ge

Sulaukė ir mirė

GARSIAME CAPE COD— 
Osterville. Mass.. Kurorte 

Prie atviro Atlanto jūros pliažo.

i Pereitame numeryje per i tai

Telefonas: AN 8-2805 {
\Dr. Jos. J. Donovan', 

J. Pašakarnio\
ĮPĖDINIS

t t t
OPTOMETRISTAS J

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

447 BROADVVAY [ 
j South Boston. Mass ;

PAROPODAMAS NAMAS
Dorchestery, 6 šeun.'nu. nau- , pušų pavėsyje gražioje liet u vis

ai nudažytas, naujas stogas, . koje JANSONU vasarvietės
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVV AY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Roję
vilojene iiuinviyjc ,a, ;iptvertas. visi Įtaisymai,

asvta, kad Apolo- j p© y įr 5 kambarius, iš viso 28 
Averkienė mirė nesu-, kambariai ir piazos. Kreiptis: 

laukusi savo vedybinio gy-i
venimo 50 m. sukakties. Iši 
tikrųjų, ta sukaktis buvo!

gūžinės svečiams, visiems; klaida p,,na Reda Stelmokaite, o per «*£ . •1 i talkininkam, programos da- 
: tą laiką šeimoj atsirado net Į lyviam, Paul ir Domininkui 
! 3 atžalyno, ir tėvams teko Į Slivynams, žavingos Blue 

asarvietėsSeni Keleivio skaitytojai Į susirūpinti ir jo mokymu—! M ateli’ Manos vai 
ozas ir Marija Žilinskai,: lietuviška mokykla. Šita j Lake George, N.Y.,Juozas

gyv. 629 7th St., So. Bosto
ne, praeitą šeštadienį minė
jo savo vedybinio gyvenimo 
50 m. sukaktį.

Sukaktuvininkai į So. _ 
Bostoną atvyko 1912 m., a-j 
bu iš Suvalkų krašto, čia ne-j 
trukus susituokė ir beveik j 
visą laiką čia gyvena.

Jie
John

išaugino 7 
gyvena So.

vaikus: 
Bostone,

m.ia ‘AUDRONĖ”

savinin-1 rugpiūčio 3 o ii mirė po sa- 
priežastis Yeitų šeimą su-į kams už dovaną—vienos sa-i vaitės — rugpiūčio 10 d. 
grąžino i Bostoną. j vaitės atostogas dviem as-1

Malonu, kad yra ne tik' menini. Dėkojame visiems,
Bostoną apleidžiančių, bet į kulle S1UO ai_5uo Pa^ėjo 
ir į jį grįžtančių. [ mums tą gegužinę sui engti.

Valentina ir Steponas 
MinkaiDorchesterio klubo 

susirinkimas !

! Mėnesinis susirinkimas 
bus šį penktadienį, rugpiū
čio 30 d. 8 vai. vak. So. Bos-

Ra». Stasy* Santvaras 
keliauja

Pereitą penktadienį ir • 
šeštadienį poetas Stasys! 
Santvaras buvo išvykęs į į 
Kennebunkport, kur jis pa

jukus—W. Roxbury, Mary'< lyvauti, nes bus svarstomas! ^?nto stu"‘
A čmoncVianč Ikwh ! atpi n a n ė ii i motu vpiklns. JU ^a'ai P1 dalyV3-i

Anthony—Filipinų salose, jtono Liet. Piliečių Dr-jos pa- 
George—Providence, R. I.,Į^Pose-
Joseph — New Yorke, Visi nariai kviečiami da-

LAISVĖS varpas
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVI V TU 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA 2?

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

Ašmanskienė—Dorchestery {ateinančių metų
ir Cicilija Sullivan—Roslin-’l^anas-
dale, kuri ilgesnį laiką yra 
dirbusi Keleivio raštinėje.

Minėdami savo bendro!

Valdyba

Minės Mindaugo sukaktį

Į vo literatūrinėj programoj ? 
’ ir skaitė paskaitą apie Vin- j 

cą Putiną-Mykolaitį. . į 
Rugsėjo 1 d. Eduardsbur- ?

• ge, Mich., Christiana Lodge 
Į Neo Lituanų stovykloj ir SUgyvenimo 50 metu sukaktį/ . _ _ _

Žilinskai galėjo džiaugtis 16 . A L T.a.u'-1”“ įgos sky- važiavime jis skaitys paskai-, - 
J nūs mgsejo 8 d. 3 vai. po tą tema „Kultūra ir lietuvy-< Ž

anuKų. pietų So. Bostono L. Piliečių • bė“. ' (
Linkime sukaktuvinin- Dr-jos salėje minės Lietuvos!

kams dar ilgų laimingų me- Karaliaus Mindaugo 
tų. metų sukaktį.

700 j —
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

S. Janeliūnas.
258 W. Fifth Street.
So. Boston. Tel. 269-1730 
M)uis Williams.
1 Harrison Pk.. Dorchester. 
Tel. CO 5-0812. (36)

* 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

RADUO PROGRAMA

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

T

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 
diena.

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BR0ADWAY. So. Boston 27. Mass„ Tel. A N 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rn«iin« valdomas sritis.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintu 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,
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami' 
tiesiog iš BOSTONO per 18 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, meilinius 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

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 

daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas i Pristatymas garan-
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų • jr jhubus.
katalogų. ! Cosmos Parcels Express

Corp.
359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

IŠT UO K LIFTUVISK A. KREIPKITftS LIETUVIŠK AI I
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSU IŠTAIGA SĄJTNIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sn INTURISTO itralio.iimai? _ ... I

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 3 vai. vak.. ketvirtadieniai? nuo j 
8 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šešt.i lieniai® nuo s vai. ryto iki 2 vai. popiet, j 

YWkJAS: JONAS ADOMOMS I

Seniausia Lietuvių Radijo 
nuo birželio 15 iki rugsėjo 15 |Programa Naujoj Anglijoj 

iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie- 

ais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į 

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

dienos.
Lietuviai savininkai dr. Ed. ir 

Mariją 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 

(-)
l

I
( I 
i .!

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 dali. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainorašti, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo piana. kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums

Į jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia - j 
/ šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi • 
ž turi radijo susisiekimą greitam 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 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba 
pasiųskite atvirutę:

45 DORSET ST„ DORCHESTER 
FORTŪNA FUEL CO.

MOOoeeeeooooMooooooooooooooeooeoeoeoar

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

:aoooQ6QC9ooon9ssoueQoaooeaencH9

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

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

{ Draudžiame nuo polio, viso- j 
t kių kitokių ligų ir nuo nelai- } 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
{Visais insurance reikalais { 
S kreiptis: S
j BRONIS KONTRIM »
{ Jastire of thePeaee—Constable { 
» 598 E. Broadwav »
» So. Boston 27, Mass. j 
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 ♦

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. *
Lipdau popierius ir taisau! 

viską, ką pataisyti reikia. J
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė.
* Dorchester, Mass.
X Tel. CO 5-5854

aeeefck>************♦

: Charles J. Kay ;
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
Licease No. 4839

Į Gazo šilimą permainyti 8265
Telefonas: CO 5-5839

X 12 MT. VERNON STREET » 
'" DORCHESTER 25, MASS. *

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadsvay,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 1 
TEL AN 8-2712

Namai ir CUs:
287 Concord Rd_ Billeriea. Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

f




