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Amerika uždaro strategines 
bazes Afrikoje

TENAI BUVO JDĖTA $400,000,000 PINIGŲ 

IR 10 METŲ DARBO

Karo laivyno uostas, strateginiai bombonešių 
angarai ir branduoliniai ginklai 

buvo paruošti prieš 
Sovietų Rusiją

”New York Times“ žinių! su Kennedžių susirašinėji-
tarnyba praneša iš N’ouas- 
seur’o, kad Afrikos Maroke 
Amerika uždaro visas savo 
strategines bazes, būtent: 
karo laivyno uostą Kenitrą, 
bombonešių angaius ir 
branduolinių ginklų įrengi
mus Ben Guerrir, Nouas- 
seur, Sidi Slimane ir kitus.

Visa tai buvo įrengta ir 
paruošta prieš Sovietų Rusi
ją, jeigu ji kada užpultų A- 
meriką. Toms pozicijoms į- 
rengti reikėjo 10 metų darbo 
ir 400 milionų dolerių pini
gų, sako ”New York Times“.

Maroką pirma valdė 
Prancūzija, bet kai per Ant
rą pasaulinį karą ji suklupo 
ir pasidavė vokiečiams, tai 
ir Maroke buvę jos karo va
dai perėjo Hitlerio pusėn. 
Tada tenai išsikėlė aliantų 
karo jėgos ir po smarkios

mas Kubos krizės metu? Kai 
tada Amerika uždėjo Kubos 
blokadą ir pareikalavo, kad 
Chruščiovas atsiimtų iš tos 
salos savo ginklus ir karei
vius, tai tarp Washingtono 
ir Maskvos prasidėjo susira
šinėjimas. Sakoma, kad 
Chruščiovas parašęs Kenne- 
džiui apie 40 laiškų, bet tik 
vienas ar du buvo paskelbti. 
Kiti laikomi paslapty. Vie
name paskelbtųjų jo laiškų 
Chruščiovas reikalavo Ame
rikos karo bazių panaikini
mo Turkijoje ir Afrikoje. 
Washingtonas viešai tą rei
kalavimą atmetė.

Bet vėliau išgirdom, kad 
T urki jo j Amerikos bazės 
prieš Rusiją jau uždarytos. 
Buvo aiškinama, kad jos 
jau nepraktiškos, kad Ame
rika turinti jau geresnių1

NERAMUS MILŽ INAS — KINIJA

Paveiksle nubrūkšniuotos tos vietos, ku r n r. eitais metais buvo įsiveržusi kiny 
kariuomenė. Indija skelbia, kad Kinija da :ar dar didesnes jėgas traukia prie jos sie
nos, tvarkomi keliai, žodžiu, atrodo, kad K nija rengiasi vėl pulti, kaip pernai.

Riaušės dėl negrų Plėšikai Argentinoje P. L. Bendruomenės 
baltųjų rajone ! užpuolė ligoninę centras Clevelande

Philadelphijos priemiesty! 
Foicroft pereitą savaitę į 
baltųjų apgyventą apylinkę 
atsikraustė negrų šeimyna.

Pereitą savaitę plėšikai

kovos paėmė Kenktos uostą, i Priemonių _ povandeninių 
r laivų, kūne gali šaudyti ato

mines raketas.Tai buvo 1942 metais. Nuo 
to laiko Amerika tą uostą
valdė, gerino ir stiprino. *
Dabar tas uostas paliktas I uždaromos Amen-
marokiečiams. Uždaromos įos baz.cs- Ar tena‘P381; 
ir apleidžiamos kitos bazės, i dare to,P Pat nereikalingos! 
Visos kartu jos užima 40, j
000 akrų žemės. Žinios sa-

Dabar pasirodo, kad ir

Gal. Bet kodėl jų uždarymas 
taip darniai sutampa su 
Chruščiovo reikalavimais? 
Jeigu nereikalingos, tai ko
dėl Chruščiovas taip reika
lavo jas panaikinti?

ko, kad aukštuose angaruo
se dabar kalveliai ir šikšno
sparniai lizdus sukasi.

Prie Nouaseur’o aeropor-
to esą pastatyta ir pilnai į- Kongresas uždraudė 
rengta 200 namų bazes per- • **
sonalui gyventi. Elektros jė- streikuoti 
gainė tenai galėtų aptarnau-1 
ti 40,000 gyventojų miestą, j 

Kodėl Amerika visa tai 
pameta, Washingtonas ne
aiškina.

Gal galėtų šį klausimą 
kiek nušviesti Chruščiovo

DVI GRAŽUOLĖS

Luksenburgietė Catherine 
Paulus ir austre Xenia 
Doppler.

Negrų žygis pavyko geni 
veikė vyriausybes vadovybe

PROGRAMA BUVO NUSTATYTA WASIIINGTONE

IŠ ANKSTO. PREZIDENTAS VAIŠINO 
VADUS ARBATĖLE

Visa eisena atrodė kaip bažnyčių ekskursija, 
pasakė New York Times

zidentas Kennedis pavaišino 
juos arbatėle.

Kongreso tas žygis visiš
kai nepaveikė. Negrai pa- 

• , matė tiktai Washingtoną.
Taigi, galima sakyti, kad di-

Plačiai išreklamuotas ir 
visokių pranašavimų sukė
lęs negi-ų žygis į Washingto- 
ną rugpiūčio 28 d. praėjo be

Rugpiūčio 30—rugsėjo 1 
dienomis Toronto mieste 
(Kanadoje) posėdžiavo Pa
saulio Lietuvių Bendruome- 

~ . . nes seimas, kuriame spren-$100,000 pinigų, kūne buvo i j-įamuoju baĮgu dalyvavo

uz.Į>uvlė Buenos A iręs mies
to ligoninę, užmušė du vyiu, 
tris kitus sužeidė, pagrobė

* »v* %

laukė jo dideliu susidomėji
mu, nes visiems rūpėjo, kas 
iš jo išeis. Žinant nėgių aist
ringumą, daug kas tikėjosi 
riaušių ir net kraujo pralie
jimo. Bet kadangi tą žygį 
prezidentas Kennedis viešai 
užgyrė ii- net paskatino, tai 
valdžia iš anksto pasirūpino
nėgių karingumą suminkš
tinti ir visą žygį taip sutvar
kyti, kad nebūtų jokių išsi
šokimu. Su negrais žygiavo 
nemaža ir baltųjų kunigų.
Todėl ”New York Times“ 
žinių agentūra ir pasakė, 
kad tas žygis atrodė, kaip 
kokia Kaynvūin ekskursija

Negrų dvasininkai "labai, kas Pagautą žuvį paruošia 
karingi, bet baltieji bažny- ’ ir pakuoja į skardines. Jie

Apie 1000 baltųjų šeimynų ______________ _________
pakėlė protestą, nes dėl neg- Į paruošti tarnautojų algoms, j >72 atstovai ( turėjo teisę da- 
jų protestas buvo nukreiptas! ir pabėgo. \ isų pirma jie., iyVauti virš 90, bet dalis ne-
prieš miliciją. Milicininkai S Jųdau«um?sudarė
pradėjo mušti demonstran- atvažiavo ligoninėn kaip, JAV Belldruomen4s atst0. 

jos tarnautojai, atsivežda-j vaj, tjuvo atvykusių iš Pietųtus buožėmis per galvas.
Trejetą demonstrantų reikė
jo gabenti ligoninėn. Ginklo sį ligoniu. Suėję vidun, išsi- i Pasaulio Lietuvių Bend- 
jėga paėmė viršų, ir negi ai traukė ginklus, nukirto du »Uomenės Centro Valdybos 
susikraustė. policininkus ir paguldę3Ji-į būstinė buvo Kanadoje. Ka-

" ’ nadiečiai norėjo, kad ji ir 
toliau ten pasiliktų, bet sei- 

su. Argentinos pinigais gi o- i mas 34 balsais prieš 24 nu- 
byje buvo 14,000,000 pezų. i ta*ė perkelti į JAV.

! Į Centro Valdybą išrinkti:

Darbo Dienos savaitgaly 
eismo nelaimėse žuvo 503 
asmenys, iš jų N. Anglijoje 
žuvo 15.
ių visui ir visada nukrinta 
nuosavybių vertė. Buvo pa-J

Mūsų skaitvtojai jau žino, 
kad geležinkeliečių unijų 
buvo nutarta rugpiūčio 29 
d. skelbti generalinį streiką. 
Bet kongresas užbėgo už a- 

kiu ir pasakė: streikuoti ne
valia, nes krašto geležinke
liai regali sustoti.

Bet ginčas tarp geležinke
lių tarnautojų ir kompanijų 
liko neišspręstas: jam iš
spręsti kongresas įsakė su- 
dar* ti septynių žmonių tary
bą ir tuoj pradėti derybas. 
Unijos ir geležinkelių kom
panijos renka į taryba po du 
atstovu ruo savęs ir tris pa
šalinius. Tokiai tarybai su
daryti duodama 10 dienų. 
Jei per tą laiką unijos nega
lėtų su kompanijomis dėl 
trijų neutralių susitarti, ta
da juos skirs prezidentas.

Derybos yra privalomos; 
joms duodama 180 dienų 

j laiko, ir per ta laika negali 
būti streiko. Derybos turi 

Į svarstyti tiktai nereikalingų 
pečkurių klausimą. Kompa
nijos nori 32,000 nereikalin
gų pečkurių atleisti, unijos 
tam priešingos.

mi vieną saviškių, apsimetu- i Amerikos, Europos ir kt.

goninės tarnautojus. Pabė
go su pinigais kitu ambulan-

čių vadai tokiam karingu
mui nepritaria ir nemaža 
prisidėjo prie to, kad tas ka
ringumas neprisiveržtų riau
šėmis.

Eisenos tikslas buvo kie
tai paveikti kongresą, kad 
tas be atidėliojimo priimtų 
prezidento pasiūlytą civili
nių teisių įstatymą. Bet kai 
visa eisena suplaukė į Wa- 
shingtoną, tai prie kongreso 
rūmų jos neprileido nei ar 
tyn. Pagal iš anktso nustaty
tą programą, minia visų pir
ma buvo nuvesta prie Wa-

; Jonas Novogrodskas, Ka-lJ. Bačiūnas, S. Barzdukas, shingtono, o paskui prie 
šaukta valstijos milicija, ■ nados Lietuvių Socialistų S-j Kamantas ,Alf. Mikuls- Lincolno paminklo, kur pra- 
kad niekas notrukdvtu nec-i iros Dirm.. nacruldvtas Šv. 1 ^ls Alg. Nasvytis, visi, iš- sidėjo prakalbos ir dainos.kad niekas netrukdytų neg-į gos pirm., paguldytas sv. į ...
rams čia apsigyventi. Bai-j Juozapo ligoninėj Toronte. skyrus Račiūną, gyvenantie-
tuosius tas labai suerzino, ir Linkime greitai pasveikti. Ji Clevelande. Be jų, j valdy

bą įeina Kultūros Tarybos 
pirmininkas ir dar vieną pa
sirinks pati valdyba.

Kandidatais liko J. Dau
gėla, Karalius ir Lazdinis.

Seimą sveikino Kanados 
valdžios atstovai. Seimo pro
ga surengtame koncerte da
lyvavo keli tūkstančiai, o 
bankete 500 asmenų.

GOLFAS NAKTĮ

Tali Pines golfo klubas Sewell. NJ., taip įrengė jjolfo 
lauką, kad jame galima žaisti ir naktį. Tas įrengimas 
atsiėjo $63,000.

Pctaso kasykloje 
žuvo 17 žmonių

Utah valstijjoj 3,000 pėdų 
po. žeme potašo kasykloje 
pereitą savaitę įvyko sprogi
mas. Kasykloje buvo 25 
žmonės. Septyni buvo rasti 

■ dar gyvi, o kiti užmušti ir 
s taip sužaloti, kad atpažinti 
! nebegalima. Kasykla, kuri 
Į priklauso Texas Gulf Sul- 
Į phur kompanijai, tapo už- 
I daiyta neribotam laikui, ir 
I daromi tyrinėjimai. Rasta 
Į daug sprogstamųjų dujų. 
; Atrodo, kad buvo bloga ven
tiliacija.

delis kalnas 
mažą peliukę.

pagimdė tik

Rusai graibo 
Amerikos žuvi

Bet programą čia turėjo pra
dėti Washingtono arkivys- 
gupas O’Boyle savo invoka- 
cija, o po jo įžanginę prakal
bą turėjo perskaityti negras 
Randolph, žygio vadas. Ar
kivyskupas pirmiausia dirs- 
telėjjo į jo rankraštį. O ten 
turinys buvo maždaug toks: 
Šis mūsų žygis yra tik pra
džia. Mes marguosime ir to
liau. Mes maršuosime per vi
sus miestus bietinėse valti- 
jose; maršuosime tuo keliu, 
kuriuo ėio gen. Sherman, ir, 
kur mes praeisime, liks tik
tai kraujas ir nudeginta že- 

į mė...
Arkivyskupas O’Doyle 

apstulbo. Sugrąžino rank
rašti ir pasakė negrų vadui: 
"Tuojau pakeisk savo kal
bos tuiinį, kitaip aš atsisa
kau nuo invokacijos...“ Ir 
Randolph savo kalbą pakei
tė.

Kalifornijos pakraščiuose 
nišų žvejybos laivai graibė 
žuvį ištisa pereitą mėnesį, ir
tik dabar nuplaukė namo. 
Atlanto pakraščiuose jie jau 
seniai tai daro. čia veikia 
tikra jų žūklės industrija.
Keliasdešimt lai ų žuvauja, 
o vienas didelis lai a -ra i-

išgraibo Amerikos pakraš
čiuose ir smulkią žuvi. Ame
rikiečiai anądien iškėlė jų 
pamestą tinklą, kurio tanku
mas buvo tik vieno olio, 
kai tuo tarpu Amerikos žve
jybos patvarkymai reikalau
ja, kad tinklo akys būtų ne 
mažesnės kaip 4 ir pusė co
lio.

Jeigu Amerikos žvejybos 
pramonė būtų suvalstybinta, 
kaip Rusiijos, amerikiečiai 
galėtų įsitaisyti dar geresnį 
laivyną ir išgraibyti sovietų 
panosėje visą Baltijos jūrą. 
Bet silpna privati žvejyba 
negali to padaryti.

Už .U $20.000

Tai Brooklyno padugnių žy
mus asmuo Larry Galio, už 
kurio galvą kitas padugnių 
veikėjas Profaci yra pasky
ręs $20.000. bet laikinai 
Galio galva bus sveika, nes 
jis pasodintas kalėjiman.

-1Pakalbos ir dainos pasi 
baigė 4 vai. popiet. Nuo čia 
minia sugrįžo į traukinius ir 
išvažinėjo namo. Tačiau 
negrų vadai buvo pakviesti 
į Baltuosius Rūmus, ir pre-
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Kas rusams atidarė vartus?
Prieš kiek laiko tokia antrašte "Naujienose“ buvo 

kalbama apie neseniai išėjusią vokiečių istoriko P. W. 
Fabry parašytą knygą "Ritlerio-Stalino sutartis 1941 me
tais,“ kurią Chieagoje komentavo "Daily News“ kores
pondentas.

Knygos autorius aiškinąs, kad ne Vakarų demokra
tijos atkėlė rusams vartus j Europos vidurį, bet Hitleris, i 
Aišku, kad tokiu tvirtinimu norima sugriauuti plačiai pa- j 
šauly pasklidusią nuomonę, jog ne kas kitas, bet Vakarų 
demokratijos Teherano ir Jaltos konferencijose "parda
vė“ komunistinei Rusijai Rytų ir Vidurio Europos tautas.

Aš tos knygos nemačiau, bet pagal "Daily News“ ko
respondentą, kaip jį cituoja "Naujienos“, tas vokiečių is
torikas esąs tokios nuomonėės:

Stalinas buvo gudresnis už Hitlerį ir žiūrėjo toliau į 
ateitį, kai tuo tarpu Hitleriui rūpėję tik apsisaugoti, kad 
nereikėtų kariauti dviejuose frontuose; rūpėję pirmiausia 
sugniuždinti Lenkiją, paskui apsidirbti su prancūzais ir 
tada jau organizuoti jėgas prieš Angliją.

Hitleriui nei j galvą neatėję, kad Stalinas 
pasiglemš Pabaltijo valstybes ir dalį Rumunijos. j
(Mano pabraukta.—S.M.).

Jeigu tas istorikas iš tikrųjų tokius dalykus tvirtina, 
tai jis prasilenkia su faktais.

SENELfe

Grafikės A. Makūnaitės kūrinys

tt PŽVALGA

Juk Valstybės departamento archyve (Washingtone) . 
yra autentiškas dokumentas (Nazi-Soviet Relations, 1939 .
-1941, p.103), pasirašytas Maskvoje Von Ribbentropo iri 
V. Molotovo, kur juodu ant balto parodyta, kaip tada na-; 
cių ir komunistų buvo slaptai nutarta pasidalyti įtakos 
sferomis Pabaltijo valstybėse.

Taigi negalima sakyti, kad Hitleris nežinojęs Stalino KODĖL TIK PIRČIUPIS, | 
planų Pabaltijy, nes tie planai buvo jųdviejų abiejų slapta ' O NE PRAVIENIŠKĖS? 
sutarti. (Žiūrėk "Lietuvių išeivijos Amerikoje“ 5-tą j į do
kumentą: "Maskvos-Berlyno slapta sutartis Lietuvai su
doroti“).

Kaip rodos, tasai istorikas neteisingai nušviečia ir 
kitą karo raidos tarpsnį. Jisai sako, kad Prancūzijai su
klupus, karo lauke Anglija likusi viena pati. Amerika pri
sidėjusi tiktai po Pearl Harboro, o Stalinas buvo pagrobęs 
jau 175,000 keturkampių mylių Rytų ir Centro Europos su 
21,000,000 gyventojų. Šitokiose sąlygose Anglija su A- 
merika jau negalėjusios išmušti jo iš užimtų pozicijų.

Pirčiupio vardą mūsų 
skaitytojai, be abejo, žino. 
Tai Lietuvos kaimas, kurį 
karo metu vokiečiai sunai
kino. Ypač apie Pirčiupį 
mėgsta kalbėti komunistų 
spauda, visada prakeikda
ma "nacius“* Viename jų 
leidiny anądien teko skaity
ti apie Pirčiupį šitokį pasa- 

' kojimą:
"Gretimame kaime stovė
jo vokiečių įgula ir žinojo, 
kad keletas Pirčiupio kai
mo vyrų išėjo į partizanus, 
bet nežinojo, iš kurių šei
mų, dėl to kaltino visą kai
mą ir laukė tik progos jį 
nubausti.
”1944 metų birželio 3 d. 
pro Pirčiupį plentu prava-

Betgi joms ir nereikėjo Stalino mušti iš tų pozicijų, 
nes Hitleris išgrūdo jį iš pagrobtų žemių. Iš Rylų ir Vidu
rio Europos rusai buvo nuvaryti net iki Kaukazo. Vokie
čiai užėmė visą Pabaltijį, visą Baltgudiją, visą Ukrainą, ir 
rusai niekad nebūtų sugrįžę į Europos vidurį, jeigu Ameri
ka su Anglija nebūtų jiems padėjusios.

Kai rusai ties Volga buvo prispirti prie Caricino sie
nų, ir nebuvo kaip jiems pagalbos pristatyti, tai amerikie
čiai su anglais nutiesė plentą per Persiją ir tuo keliu ga
beno jiems sustiprinimų iki Kaspijos jūros, o paskui laivais 
per jūrą ir Volgą iki Caricino. Tiktai tų sustiprinimų dėka 
rusai galėjo prie Caricino išlikti gyvi ir atsispirti.

Bet visą kreditą už Caricino pergalę Stalinas pasiė
mė sau ir, norėdamas savo vardą tenai įamžinti, Caricino 
miestą pavadino Stalingradu, kurį Chruščiovas dabar pa
keitė į Volgogradą, — tebūnie garbė Volgai, o ne Stalinui.

Vakarų demokratijų dėka rusa: prie Caricino išliko 
ne tiktai gyvi, bet tiek sustiprėjo, kad pradėjo stumti vo
kiečius atgal. Vokiečius neigiamai veikė ir tolimas susi
siekimas su užnugariu. Pradėjo trūkti maisto armijai iri 
kuro bei aliejaus tankams ir aviacijai. O kai Eisenhowe- 
ris įvykdė Vokietijos invaziją ir pradėjo mušti Hitlerio 
armiją antru frontu, vokiečiai buvo priversti trauktis iš 
Rusijos. Pagaliau susmuko jų frontas ir vakaruose.

Amerikiečiai būtų jau paėmę ir Berlyną, nes gen. Pat- 
tono tankų dalinys buvo jau tik 15 mylių nuo vokiečių 
sostinės. Vokiečiai jau matė, kad jų karas pralaimėtas ir 
Berlyno jie neišgelbės, todėl norėjo, kad jį užimtų ameri
kiečiai, kol dar nebuvo atėję rusai. Rusus vokiečiai laikė 
barbarais ir nenorėjo jų savo sostinėje matyti. Ir amerikie
čių gen. Pattonas būtų užėmęs Berlyną be pasipriešinimo. 
Bet kai jis buvo jau arti Berlyno, tai iš Washingtono buvo 
duotas įsakymas: Sustoti! Berlynas prižadėtas mūsų drau
gams rusams!

Ir amerikiečiai turėjo laukti prie Berlyno apie dvi 
savaites, kol atmakleno Stalino apdriskusi "raudonoji“ 
armija ir iškėlė mieste savo "flagę“ su kūju.

Vėliau, Podsdamo konferencijoj, buvęs Amerikos 
prezidentas Trumanas atsirašė Stalinui ne tiktai patį Ber
lyną, bet "magaryčioms“ užleido dar apie 100 mylių ame
rikiečių užimtos teritorijos į vakarus nuo Berlyno, nepa
likdamas sau nei kelio į Berlyną.

Ir sugrįžęs iš tos konferencijos namo, jisai pasigyrė 
Amerikos reporteriams: "I likę Joe! He’s a fine fellow!“

Tas "fine fellow“ buvo Stalinas.
Visa tai ya faktai. Jie neginčijamai parodo, kad per 

karą sužalotąjį komunizmą pastatė ant kojų ir "vartus at
kėlė“ į Europos vidurį ne Hitleris, bet demokratijų neap
dairumas.

S. Michelsonas

su vokiečių karininkais. Už 
poros kilometrų nuo kaimo 
tos mašinos buvusios ap-

vokiečių karininkai buvę 
"užmušti, o kitus penkis par
tizanai paėmę nelaisvėn.
Kiti paspruko.
"Po dviejų valandų į Pir
čiupį atvažiavo 400 auto
matais ir granatomis apsi-

MAJORAS PAŠALINO PIKETUS

New Yorko majoro Wagnerio įstaigą buvo apgulę 
negru piketininkai. Pradžiojje majoras nieko nesakė, 
bet vėliau liepė juos pašalinti, nes jie nustoję gerbti 
kitų teises, čia matome, kaip majorui skina kelią per 
piketų eiles.

darbą dar galėjo teisinti tuo, į 
kad Pirčiupio partizanai ap
šaudė jų automobilius, už
mušdami 5 karininkus. Bet 
kuo galėtų komunistai pa
teisinti savo žvėriškumą 
Pravieniškėse?

O vis dėlto mūsiškių ko
munistų spauda niekad apie 
Pravieniškes neužsimena. 
Kodėl? Gal "Laisvė“ ir 
"Vilnis“ teiktųsi šį klausi
mą paaiškinti.
AR BUS TAIP,
KAIP TURĖTŲ BŪTI?

Prisimindama tą dieną, 
kada Amerikos prezidentas 
Hardingas pripažino Lietu
vos nepriklausomybę, "San
dara“ rašo:

"Šis pripažinimas tebėra 
galioje ir dabar, nežiūrint 
to, kad Lietuva, Latvija ii 
Estija yra Sovietų Rusijos 
okupuotos ir valdomos.“ 

Taip, Amerika rasų oku
pacijos Lietuvoje kol kas vis 
nepripažįsta. Bet kaip būtų, 
jeigu tarp Rytų ir Vakarų 
prasidėtų nepuolimo sutar
ties klausimo svarstymas?

Chruščiovas jau keliais 
atvejais yra pakartojęs są
lygą, kad nepuolimo sutartis 
turėtų patvirtinti dabar Eu
ropoje esamą padėtį. Tai 
reikštų, kad ir Lietuva turė
tų būti pripažinta Rusijai. 

Bet ką reikėtų daryti, kad
ginklavusių kareivių, trys j taip neatsitiktų? "Sandara“ 
tankai ir vienas šarvuotis, galvoja taip:
Kaimą apsupo ir visus žmo- "Pirm negu tikra nepuoli- 
nes išvarė į aikštę. Tada iš- mo sutartis bus pasirašyta, 
plėšė iš žmonių visą mantą, Lietuvos, Latvijos ir Esti- 
ir išvarė visus gyvulius iš Į jos nepriklausomybės turės 
tvartų. Tada atrinko 15 vy- būti atstatytos...“ 
rų, uždarė į kluoną ir pade-! Kiekvienas lietuvis sutiks, 
gė jo šiaudinį stogą. Durys; kad taip turėtų būti. Bet ar 
buvo užristos. Jei kurie mė-l taip bus?
gino įsųsti pro deganti sto-1 
gą, tuos šaudė. Žudikai at- i 
rinko dar 15 vyrų ir tuos! 
taip pat sugrūdo į degantį 
kluoną. Likusias moteris 
su vaikais išskirstė po gli
čias ir tas taip pat padegė. 
Sudegė visas kaimas iri 
žmonės.“

RUSAI SAVINASI 
IŠEIVIŲ VAIKUS

Australijos lietuvių sa
vaitraštis "Mūsų Pastogė“ 
praneša, kad Sovietų amba
sada Canberra mieste pa
skelbė žinią, jog Sovietų pi
liečių vaikai, gimusieji Aus
tralijoj, laikomi Sovietų pi-

Šitą šiurpią Pirčiupio tra- Rečiais.
gėdiją komunistų spauda ! Jeigu buvę Sovietų gyven 
pasakoja, kiek galėdama ją tojai tampa Australijos pi- 
išpūsti. Tačiau jie niekad! Rečiais be Sovietų valdžios 
neužsimena apie taip pat) sutikimo ir leidimo, tai ir to-

žiavusios kelios masinos žvėrišką žmonių žudymą į kių vaikai laikomi Sovietų 
Pravieniškėse ir kitur. Ko- piReečiais. 
munistai turėjo Pravieniškė- Tą patį skelbia ir Lenki- 
se įtaisę koncentracijos sto-1 jos atstovas Australijoj. Bet

šaudytos, šaudė miške pa-Į vykią politiniams belais-i Australijos vyriausybė sako, 
sislėpę partizanai. Penki | viams. Bet kai Hitleris atsi-1 kad visi Australijoj gimusie- 

v—* suko prieš savo karo part-ijj yra Australijos piliečiai 
nerį Staliną, tai bėgdami iš iki 21 metų amžiaus; po 21 
Lietuvos komunistai išžudė! metų jie gali pasirinkti pilie- 
kulkosvaidžių ugnimi visus tybę pagal savo valią. 
Pravieniškių stovykloje bu-1
vusius lietuvius.

Vokiečiai savo žvėrišką

PARAMA KOMUNIZMUI
American Legion Maga

zine“ sako, kad nėra tokių 
paukščių, kaip albanų ko
munistas, kiniečių komunis
tas ar lenkų komunistas. 
Kartą žmogus priima komu
nizmą, tai jau jis išsižada 
savo tautybės ir bus tik ko
munistas, tarnaus ir dirbs 
tik komunizmui.

Todėl —
"Kai Amerika beria bilio
nus Jugoslavijai, Lenkijai 
ir kitiems komunistų kraš
tams, tai ji remia ne jugo
slavus ar lenkus, bet komu
nistus. Ji stiprina komuniz
mą ir ugdo sau priešą.“
Bet Washingtono valdžia 

galvoja kitaip. Mes turime 
tokius kraštus remti, ji sako, 
kad turėtume užsieny drau
gų. Bet ar galima doleriais 
padaryti iš komunisto ame
rikietišką demokratą ar res
publikoną?

Geriausią atsakymą davė 
pats Chruščiovas. Anais me
tais jis buvo atvažiavęs pas 
Eisenhowerį į svečius; jis 
buvo čia vėžiojjamas ir vai
šinamas, kaip koks dievu-

(Nukelta į 7-tą pal Į
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Motinėle, kodėl maue pagimdei!
Taip Tėviškės žiburiai, 

pavadino K. Bielinio kny
gos "Teroro ir vergijos im
perija Sovietų Rusija“ re
cenziją. Minėtas laikraštis 
rašo:
"Jeigu dar kam neaišku, 
kad šėtonas įsikūrė žemėje, 
be kitų šios rūšies veikalų, 
tegul perskaito naujai iš
leistą knygą, vardu "Tero
ro ir vergijos imperija So
vietų Rusija“. Iš tikrųjų, 
kai savo jau ir taip nemažą 
asmennę patirtį dar papil
dai vis žiauresniais ir žiau
resniais bolševikinio sadiz
mo faktais, iš karto paaiš
kėja, jog visa komunistinė 
sistema yra ne kas kita, 
kaip velnio įsikūnijimas 
žmoguje, tautoje ir net di
džioje žmonijos dalyje.
"Nors ši knyga toli gražu 
dar neatskleidžia visuoti
nės tiesos apie bolševistinio 
sadizmo siautulį, bet jau ir
to pakanka, kad skaitytojui 
užgniaužtų kvapą, ir jis ap- 
svaigtų nuo pekliškų ko
munistų partijos užmačių 
ir jų vykdytojų žiaurumo. 
Knyga šimtaprocentiniai 
patvirtina Daumanto Parti
zanų žiaurią tiesą ir ne vie
no Rusijos vergo, stebuk
lingai ištrukusio iš šios vel
nio karalystės į laisvę, už
rašus ir pasakojimus.

Visoms bolševizmo niek
šybėms surašyti reiktų la
bai daug laiko ir pastangų, 
šios knygos autorius sutel
kė jų tik mažą dalelę.. 
Svarbiausias jo tikslas ap
rašyti kruvinųjų institucijų 
organizaciją, jų darbo me
todus, apibūdinti jų admi
nistracinius organus, gyve
nimo sąlygas, nustatyti ver
gų stovyklavietes ir pateik
ti bent žinomų lietuvių ver
gų pavardes. Nors pateikto
ji medžiaga yra pagrin
džiama atitinkama litera
tūra ir išlikusių vergų teigi
mais, tačiau manytina, kad 
šios rūšies medžiagos yra 
kulkas daugiau. Reikėtų 
ją surinkti.“

T. Žiburiai teisingai pa
stebi, kad apie tas mūsų tau
tos kančias privalu surinkti 
medžiagą ir ją išleisti, kad 
ir atskirais leidiniais, kaip 
jau išleista Armonienės Pa
lik ašaras Maskvoje ir H. 
Tautvaišienės Tautų kapiny
nas Sibiro tundroje.

O tos medžiagos gausu. 
Ir čia, JAV, vis daugiau at
vyksta tokių, kuriems teko 
tas visas vergijos baisybes 
pergyventi. Reikėtų organi
zuotai juos imti apklausinė
ti ir surašyti viską, ką jie ga
li papasakoti.

Ar nevertėtų apie tai pa
galvoti ALTo vadovybei?"Birželio įvykių metu mes 

matėme žmonių perpildy
tus sunkvežimius ir vago-j Vakarų Vokietijoje, bent
nūs, girdėjome jų aimanas 
ir dejones, regėjome sušau-_______ • _ Xayuus ir EsnieRimus kunUs,
mums riedėjo ašaros ir vai
tojo širdis, regint anų 
skausmą, bet mes vis dėlto 
patys savo laimei išlikome 
šios kančios nuošaly, šioje 
knygoje kalba tie, kurie as
meniškai šios baisios nelai
mės buvo paliesti.

iki šiol, tuo reikalu rūpinosi
VLIKo Vykdomoji Taryba, 
1—■■■ — — -1 ——— Kleis, ji iam ranaiui ijutv pa- 
jėgi skirti lėšų.

J. Vlks.

P.S. K. Bielinio knyga 
Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija yra gaunama 
ir Keleivio administracijoj, 
kaina $2.50.

Draugui

PRANUI RAMANAUSKUI

mirus, jo dukteriai Almai ir kitiems giminėms gilią 

užuojautą reiškia

"Keleivio“ patikėtiniai

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
nariui

Centro Komiteto

PRANUI RAMANAUSKUI

mirus, jo dukteriai Almai ir giminėms gilią užuojautą 

reiškia

Lietuvių Darbininkų Dr-jos Centro Komitetas———
Mūsų nariui draugui

PRANUI RAMANAUSKUI 

mirus, jo dukteriai Almai ir kitiems giminėms gilią 

užuojautą reiškia

Lietuvių Socialdemokratų S-gos 00-ji kuopa

Mūsų veikliam nariui

PRANUI RAMANAUSKUI

mirus, jo dukteriai Almai ir giminėms gilią užuojautą 
reiškia

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 21-ji kuopa
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
PENNSYLVANUOS NAUJIENOS
ALLENTOWN, PA. ko, pateko nelaisvėn, tokiem 

--------- buvo leista pasilikti Šiaurės
Lietuvybės kapinynas i Amerikoje ir Allentown a-

Vargu kada nors kas yra P-V>inkė-* buvo duota žemės 
parašęs iš čia Keleiviui ko-. lslkurtL 
respondenciją. O seniau čia j Tai ir Allentown miesto
lietuvių gyventa gal kokia 
15 šeimų. Dabar teliko našlė 
Grebliauskienė, 90 metų se
nelė, šešetų dukrų užauginu
si, ir Stasys Butvydis, 79 m. 
amž., užauginęs sūnų.

Neabejotina, kad čia dar 
esama kilme lietuvių, bet 
jau lietuvių kalbos nevarto-

gyventojų žymią dali sudarė 
anie buvusieji vokiečiai, 
anglų samdiniai kariai.

Deja, ir tų vokiečių liki
mas veik toks pat, koks ir 
čia seniau gyvenusių lietu
vių ateivių: apie tuos vo
kiečius, kaip ir lietuvius, da

lančių ir nieko bendro su lie- iįnai prisiminimai teliko,
tuvių visuomeniniu gyveni 
mu neturinčių.

O dar ne taip seniai Čia 
”kas subatos vakarėlis“ 
skambėjo lietuvių dainos. 
Tarp seniau gyvenančių lie
tuvių čia buvo Įsigalėjęs pa
protys šeštadienio vakare 
pasivaišinti ir padainuoti.

Juozo Januškio (937 
Jackson St., Easton, Pa.) ži
niomis čia gyveno, be kitų, 
šios šeimos: Jasavičių 7 as
menų, Jasaičių 5 šeimos na
rių, Butvydai 3, Gerbliaus- 
kai 6, Kriščiūnai, Jokūbai. 
Ambrazevičiai, Dikavičiai, 
Girdvainiai, Domininkai ir 
kiti. Beveik visi jie buvo kilę 
iš Pakuonio apylinkės, nuo|

ir kapinėse antkapių užra
šai byloja, kad čia tokių gy
venta.

(V)

BETLEHEM, PA.

Lietuvių likimas

Dar prieš kelias dešimtis 
metų čia gyventa nemažai 
lietuvių. Savo laiku čia vei
kė Lietuvių Socialistų S-gos 
kuopa. Jos žymesni veikėjai 
buvo Žąsytis, Vituris, Miš
kinis ir kiti. Dabar jau visa 
pairo, nes vieni iš čia gyve
nusių lietuvių mirė, kiti ki
tur išvyko.

APLEISTOJI

J. Dagio skulptūra medyje

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Prieš kurį laiką čia mirė 
Nemuno pakrančių. Nors jų j U0lUs Keleivio skaitytojas 
neturėta draugijos, nejyi- Į Petras Berūkštis. Jo žmona 
klausyta kuriam nors lietu-! iki šiol ten pat gyvena. Be 
vių susivienjiimui. bet buvo
stipriai įsigalėjęs tarpusavis 
bendradarbiavimo paprotys.

MIAMI, FLA.

nulį, uai via jia urminis.ę šie

lietuviai: Kriščiukai, Rim-
o • • i - j- • . - kūnai, mirusių Žukauskų irSusirinkę sestedieniais jie Rupauskų vaikai, 

savus reikalus.aptardavo 
Jei kas buvo reikalingas pa
šalpos ar kurios kitos para
mos, tokią gaudavo. Jei iš 
kitur čia užkliūdavo savas 
tautietis, toks pas savus su
rasdavo nakvynę ir visų bu
vo vaišinamas.

Deja, tas gražus paprotys 
neišsivystė į draugijini, vi
suomenini gyvenimą, ir be
veik jiems visiems buvo sve
tima ir lietuviškoji spauda.

Augęs jaunimas, be tų ge
rų papročių, nieko kito iš 
tėvų negavo, kas jiems pri
mintų jų tėvų žemę. Besi
mokydami vietos mokyklo
se, nutolo nuo savo tėvų kal
bos. Suaugę, šiokius tokius 
mokslus išėję, kitur darbus 
susiradę, gražųjį Allentown 
apleido. O jei kas ir vietoje 
pasiliko, tai saviems jau ta
po svetimas. Tėvai arba iš
mirė, arba kitur išsikėlė gy 
venti, ir čia pasiliko tik a- 
nuodu seneliai.

Allentovvn turi virš 130 
tūkstančių gyventojų, pasi
žymi savo švara ir gera tvar 
ka. Pennsilvanijos valstybė
je Allentown laikomas vo
kiečių išeivijos sostine, nors 
jau dabar gatvėse vokiečių 
kalbos nebegirdėti. O prieš 
pirmąjį pasaulini karą čia 
buvo sunku susirasti darbą 
vokiečių kalbos nemokan
čiam. , ‘ ; *

Kai ateiviai iš Europos su
kilo prieš Anglijos čia įgy
vendintą tvarką ir panūdo 
pradėti gyventi savo valsty
biniu gyvenimu, tai Anglija,
be savos kariuomenės, vieną 
divizijją buvo sudariusi iš 
vokiečiu samdinių ir atsiun
tusi kartu su savo kariuome4
ne sukilėlių malšinti. Deja, 
sukilėliai anglų kariuomenę 
nugalėjo, samdytų vokiečių 
divizijos dalis karių žuvo 
mūšiuose, o kurie gyvi pali-

Betlehem apylinkėje gy
vena keletas ūkininkų, tarp 
kurių Stankus, Gižas yra 
gražiai žemės ūkio sodybose 
įsikūrę.

Netoliese, Nazareth mies
tely, gyvena du broliai Dab- 
kai..Jų vienas jau miręs. A- 
budu dirbo cemento gamy
bos įmonėse.
Galimas daiktas, kad tose 
apylinkėse gyvena ir dau
giau lietuvių, bet kadangi 
jie nepalaiko ryšių su savais 
tautiečiais, lietuvių spaudos 
neskaito, tai ir apie juos nie
kas nieko nežino.

(V)

LAWRENCE, MASS

išsiuvinėtą Vyt| ir iš Vokie
tijos laikų josios sunkia jsi- 
g>tą lietuvišką vėliavą. Tie 
suvenyrai liks ALTo žinioje 
jvaiiių lietuviškų parengimų 
reikalui. Būtų pageidauja
ma, kad Vytis — Lietuvos į

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Skaudi nelaimė

neįmanoma.
Naujo fabriko vietoje jau 

dabar trūksta butų, o pradė- 
5 jus masiniai keltis darbinin-

ženklas (tas paaukotas ar | <iengim0. Neseniai su 
i kuris kitas) butų pakabintas ka^ sma,os kįbirJ ,Ma. 

Liet. Pil. Klubo rūmuose.* * *
Sunkiai serga Antanas į 

Zdanius, buvęs Miami Liet. 
Tarybos pirmininkas.

* * »
Berniukai ir mergaitės, 

dėmesio! Visi 6-14 metų lie
tuviukai, kurie norite daly
vauti metiniame Coral Gab- 
les jaunimo parade ateinan
čio gruodžio 28 d., prašomi 
pranešti savo varda Vairo 
redakcijai: HI 3-3634.

WORCESTER, MASS.

Įdomi gegužinė jau čia pat
SLA 2-sios apskrities ge

gužinė bus š| šekmadien|, 
rugsėjo 8 d., Vytauto parke 
(Woodland) Auburn, Mass.

Būtų gerai, kad | ją atvyk
tų visų kuopų veikėjai, nes 
turėtų progos pasikalbėti at
einančios žiemos darbų rei
kalais.

_ Prie j kams, jų trūkumas bus dar 
didesnis. O darbo nustoti vi
si bijo, ypatingai senesnio 
amžiaus darbininkai.mas ant stogo ir nespėjęs su 

silaikyti, nukrito žemėn. Nu
kritęs ne tik labai prisitren- 
kė, bet ir karšta smala apsi
pylęs taip jau nusiplikino, 
kad teko greitai vežti | ligo
ninę.

Netikėta mirtis
Paskutiniuoju laiku savo 

kambario lovoje rastas nusi
šovęs Eug. Sakalauskas. Lie
tuvoje jis buvo girininku, 
bet čia dirbo įvairius fizinius 
darbus.

Velionis buvo ramaus bū
do ir su visais gražiai sugy* 
veno. Paskutiniu laiku turė
jo gerą darbą ir nemažąi 
santaupų. Nusišaudamas nę 
paliko jokio raštelio, todėl 
ir jo netikėtos mirties prie
žastis liko nežinoma.

Netikėta nelaimė
St. Tamošiūnas neseniąi 

su elektrine mašina piovė a 
pie namą augančią žolę. E- 
lektros srovei susijungus su 
žemės drėgme, mašina prą 
dėjo labai šokinėti. Jajn 
puolus išjungti elektrą, ma
šina ir j| taip smarkiai tren
kė, kad jis, neatlaikęs smū
gio, virto ant mašinos ir dar 
labiau prisitrenkė. Gal būtų 
ir gyvybės netekęs, bet neti
kėtai išsijungus elektros 
srovei mašina nustojo veikti. 

Nubaudė sukčiautoją
A. Minioto sukčiavimai 

lietuvių spaudoje jau buvo 
aprašyti. Jis, būdamas ne
kilnojamo turto pardavirųo

Kai kurie lietuviai mieste 
turimus namus norėtų par
duoti ir naujo fabriko rajo
ne kurtis iš naujo, bet nauja
me fabrike, įvedant daug 
patobulinimų, apie 700 dar
bininkų bus visai atleista, 
bežinodami, kuiie papuls j 
atleistųjų tarpą, visi laikosi 
pakibę ore.

J. Mikalauskas

DIDVYRIAI NEMIRŠTA

Tokiu vardu filmas netru
kus bus rodomas Sovietų Są
jungos teatruose. Jame vaiz
duojami Stalino laikais nu
galabyti maršalai, genero
lai ir kiti aukšti kariai —
Tuchačevskis, Bliucheris, U- 
borevičius (lietuvis), Alks
nis (latvis) ir kt., kurie da
bar vėl garbinami.

Buvo bimbinių ”skodas“
Rugpiūčio 25 d. Olimpi- 

laikė vėliavas. Ona Stack J°.s Pąrke buvo suvažiavę 
jas atvežė savo atviru Thun- bimbiniai iš visų kampų, 
derbird’u. D. Veilakienė pa- ^a’P Lietuvoje ubagai j šilu- 

’ puošė paradui mergytes. O. vos atlaidus.
Iš Lietuvių Kultūros Bū

relio leidžiamo biuletenio
Uepos-rugpįūčįo 1 Kaulakiene. J. Kuhn. V. Og- 

1 den ir J. Pakštienė paskoli
♦ * *

"Vairas“ 
numerio štai ka sužinome:

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas

901 nfil kaina---- ■■— -------------

1 no dalyvėms savo tautinius 
Rugsėjo 8 d. Veteranų I rūbus. Dalyvės lietuvės buvo 

Kongreso metu Į Miami at-J fotografuojamos,, rodomos 
vyks ir lietuvių veteranų iš televizijoje ir gražiai pami- 
Chicagos ir kitų miestų. Ta
proga Miami Lietuvių Pilie
čių Klubas rengia lietuviam 
veteranam pagerbti iškil
mingą vakarienę. Visi gau
siai dalyvaukime ir parody
kime savo pagarbą kovoto
jams už šio krašto demokra
tiją ir laisve.

» i »
Liepos 4 d. Tropical Par

ke |vvko didelis patriotinis 
parengimas, pavadintas Ex- 
trevaganza, kur tautybių pa
rade, ALTo pastangomis su
telkti, dalvvavo ir Miami 
lietuviai. ALTo taika iš Jaz- 
butienės, A.D. Kaulakio, F.

nėtos spaudoje.* » «
Kultūros Būrelio nanu 

Mockaus ir K. Vertalkos pa
stangomis Lietuva buvo at
stovaujama Tautybių Jau
nimo Motorkadoje, Pasaulio 
Gražuolės, Draugiškumo Pa
rade liepos 13 d., kuriam 
Danutė Vertalkienė sutelkė 
šešių tautybių jaunimą.

Lietuvių Klubo pirminin
kas V. Kraus susirinkimuose 
visuomet kalba angliškai. 
A. D. Kaulakiui įaginant.

Rugpiūčio 24 d. Barbora 
Balčiūtė ištekėjo už lenkų 
kilmės Kennets R. Chickio, 
o Edvardas Ganius vedė 
Cloudette M. Angerytę.

A. Lukšys—mokyklos 
vedėjas

Algirdas Lukšys paskir
us. East Douglas miestelio 
mokyklos vedėju (princi
pai). Jis yra Andriaus ir 
Kotrinos Lukšių sūnus.

Žuvo eismo nelaimėje
Rugpiūčio 25 d. netoli A- 

thol, Mass., automobilio ne
laimėje žuvo jaunas Wor- 
cesterio lietuvis Pranas Kuz
mickas.

Mirė Gertrūda Savickie
nė. Marijona Žuromskaitė-

$2.50.
Vytautas Volertas, UPĖ 

TEKA VINGIAIS, romanas, 
332 psl., kaina $3.50.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl., kaina .. $2.50.Alė

įstaigos vedėju, apgaudinė- ^J^meile^oT^kria 
jo namų pirkėjus ir neteisę- * - -

Susirgo J. Pieslakas

Julius Pieslakas, A. Lietu
vių Tarybos vicepirminin
kas senas Keleivio skaityto
jas, sunegalavo, paguldytas 
ligoninėje. Linkiu jam grei
tai sveikam namo grižti.

Mirė V. Krasauskienė
Mirė Veronika Krasaus

kienė, 70 m. amž. Ji ir jos 
seniau miręs vyras Vladas 
buvo plačiai žinomi visoj ar 
pylinkėj, nes turėjo lietuvis - 
kos duonos kepyklą.

Velionė priklausė šv. O- 
nos Dr-jai ir Lietuvių Mote
rų Piliečių Klubui.

Liko liūdintys sūnus Al
binas su šeima ir brolis Juo
zas Lietuvoje.

lai būna Veronikai leng
va Dėdės Šamo žemėje!

V. Zulskienė sveiksta

Buvo susirgusi šv. Ono« 
Draugijos sekretorė Valeri 
ja Zulskienė, bet jau sveiks
ta. Linkime greičiau pa
sveikti.

M. Stonie

priešpaskutiniame susirinki-
me pnįalbėjo lietuviškai, i. j Johnsonjen4 Antanas Gar.

Radžiau? ir O. Stack sudarė ka taip pat, kaip ir visi kiti, n,s Antanas Visi"skas- 
organizacini komitetą. Lie-j klubo val(|vbos nariai Botv Daug Mirgančių
ir šūkisa’'Fiwd’omafor™? gražu’ ka<l klubo susi,'in.ki: į Ligoninėje guli Aleksas 

.ūkis Fieedom for L,- v.suomet lietuviška. Į žj]inskas Antanas Zulkus

a Martynas Tamulionis, Vero
thuania“ buvo paiuošti F. 
Radžiaus ir Z. Kaulakio. J.
Jazbutienė sukvietė ir gra
žiais tautiniais rūbais pa
puošė 4 studentes,

_ , ’ nika Jablonskienė, Marijod. FaKs'Uene paauhOJO i . _ ’
ALTui gražiai pasiūtas b lie- Pa Kavaliauskiene, Magda- 

kunos tuviškas vėliavėles, Lietuvoj, ^ena Mitnkienė ir kt. Linki 
u me visiems greitai pasveikti 

J. Krasinskas

čia matome, kaip išmėginama 2-jų žmonių kapsulė, 
kurioje numatyta skristi į erdvę. Ja parašiutu nulei- . 
džia j jūrą. Kapsulė bus tokiu būdu išmėginta 20 kartu.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOJ
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kuriose

kentėjo ir žuvo
Į! broliai, seserys, giminės ir 
1 draugai. Lietuvių kalba to

kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

tai savinosi jų pinigus, o kai 
! buvo susektas,—pasislėpė 

nuo teismo. Bet po ilgo 
slapstymosi buvo surastas ir 
uždarytas j kalėjimą. Nese
niai teismas sprendė jo bylą 
ir, radęs kaltą, nubaudė vie
nerius metus kalėjimo, o 
antrus pataisos namų.

Laimė nelaimėje
J. Jotautas, torontiečių 

lietuviu tarpe žinomas kaip 
geras plaukų kirpėjas, nese
niai važiavo | užmiesti ra
miai praleisti savaitgalL Bet 
važiuojant kitos ir daug stip
resnės mašinos jaunas vai
ruotojas | jo mašiną taip 
smarkiai trenkė, kad maši
na liko nepataisomai sudau
žyta. bet jam tik truputi pra
mušta galva ir vienam vai
kui sutrenkta koja, o žmo
na ir antras vaikas beveik 
nieko nenukentėjo.

Perkelia fabriką
Massev-Harrv-F drguson 

žemės ūkio mašinų fabrikas 
šiame mieste yra didžiau
sias. Jame dirba apie 3,000 
darbininku, kurių tarpe yra 
ir dau" lietuviu.

Nežiūrint i fabriko didu
ma. savininkai nutarė ii per
kelti net už 40 mvliu už 
miesto. Visi reikalingi pasta
tai iau nastatvti, ir padėtos

MOTINOS
apie 

ir
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

musiji pervpžti mašinos.
Dėl fabriko perkėlimo vi

si mieste gvvenantieji darbi
ninkai susirūpino, nes ir ma
šinas turintiems nauja fab
riką pasiekti bus labai sun
ku, o jų neturintiems—visai

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psi., 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 BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

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

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2 00.

Pranas Nauiolrnitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A f 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Tos knygos gaunamos Ir 
Keleivio administracijoj.
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Latvijoje latvių tik 62% * Į laisvę savo noru pasitraukti 
Lietuvoje lietuvių dar 79% ; iš Sovietų Sąjungos, apie su-

šitokios žinios yra surink-; ,jk (eį 
tos latvių socialdemokia-1 - Ant konstitucijos h. uria.

mai autonomiškumo atskilųtų vado Bruno Kalninš ir pa
skelbtos prancūzų kalba iš
leistame biuleteny. respublikų konstitucinių or 

ganų, Pabaltijo respublikos, 
Gyventojai kaip ir Stalino laikais, yra

Lietuvoje 2,8 mil., Latvi-Ringuojamos iš Maskvos, 
joje 2.1 mil., Estijoje 1.2 j Centrinėse Maskvos įstai- 
mil. Maskvos okupacinė ka- • &ose Fabaltijo, komunistai 
riuomenė yra organizuota į
vieną karinę apygardą, ku
rios štabas yra Rygoje. Tos 
kariuomenės yra apie 200. 
000. Be to, Pabaltyje yra a- 
pie 80,000 policijos dalinių.

Režimas

Staliną nustojus garbinti, 
jei kas keitėsi Sovietų Są
jungoje, keitėsi ir Pabalty
je. 1955-56 metais apie 80% 
iš Pabaltijo deportuotųjų j 
vergų stovyklas Sibire, Ka
zachstane ir kitur buvo pa
leisti. Jų tarpe buvo ir buvu
sių ministeriu, seimų atsto
vų. Paleisti 8 žymūs latvių 
socialdemokratai, jų tarpe ir 
Menders. Vėliau masinių 
deportacijų nebebuvo. Su
mažintas rusų skaičius ko
munistų partijų centro ko 
mitetuose, vyriausiuose so
vietuose, ministeriu tarybo
se. Rehabilituota nuteistų 
komunistų civilių ir karių 
viršūnės. Iš lietuvių tokių y 
ra generolai Uborevičius ir 
Putna.

Per tuos kelerius „nacio
nalinės“ politikos metus (po 
Stalino mirties) pasireiškė) 
savotiškas patriotizmas at 
skirose komunistinėse parti 
joe. Buvo bandyta sustabdy
ti rusų į jų kraštus brovimą 
si, stengtasi savo žmones 
statyti į atsakingas vietas, 
sutrukdyti gabenti jauni
mą į Kazachstaną, priešintis 
Maskvos eksploatacijai. Tos 
opozicinės „patriotinės“ 
nuotaikos buvusios ypatin
gai ryškios latviuose. 

Komunistų skaičius

1962 m. Latvijoje komu
nistų partijoje buvę 78,219 
narių, Lietuvos — 66,234, o 
Estijos — 42,453. Tuose 
skaičiuose beveik pusė yra 
j Pabaltijį atkeliavusių rusų. 
Taigi komunistų partijoje 
tėra —Estijoje 2.8% visų 
gyventojų, Latvijoje 2.5% 
ir Lietuvoje tik 2.3%.

Komjaunimo skaičius per 
10 metų padvigubėjęs. 1962 
metais jo būta: Lietuvoje 
159,612, Latvijoje 153,163, 
Estijoje 80,548. Autoriaus 
nuomone, bent pusė to jau
nimo i komjaunuolius įsira
šė verčiami.

neturi žodžio. Tarp £2 rusų 
partijos prezidiumo narių 
nėra nė vieno pabaltiečio. 
Chruščiovo vyriausybėje iš 
78 narių tėra 3 pabaltiečiai, 
bet ir jie ten yra ne kaip vy- 

j riausybės nariai, bet kaip 
savų respublikų atstovai. 
Tik 3 pabaltiečiai tėra ir ko
munistų partijos centro ko
mitete, kuriame yra 175 na
riai.

Nors Stalinas jau prieš 10 
metų nuvainikuotas, bet Pa
baltijy vietos komunistams 
.ebevadovauja Stalinu pra- 
įūgę komunistai: Lietuvoje 
Sniečkus, Latvijoje Pelsche 
Estijoje Kaebbin. Tas pats 
respublikų vyriausybėse, pa 
vyzdžiui, Lietuvoje Sumaus
iąs, Stalino batlaižis.

Ekonominiai pasikeitimai

BAL D ŽIAVA

P. Bučio 1957 melai s sukurtas kūrinys

Popovas: turite nepaprastai 
stengtis...

(E) Žemės ūkio klausi
mais dabar vyriausiuoju va
rovu virtęs LKP sekr. B. Po
povas ir ši kaną (Tiesa, 189 
nr.) kolchozinininkams pri
minė, kad jie privalą „nepa-

Mano pirmieji pusbačiai

damas, tik žąsis paganyda
mas.

Bet kai buvau jau kokių 
septynerių aštuonerių metų, 
reikėjo pagalvoti ir apie 
mokslą. Tuomet iš visos mū
sų apylinkės jau kiek paūgė
ję berneliai važiuodavo mo
kytis į 1 alangą. Tėvelio nu
sistatymu teks Palangon ir
man važiuoti. Bet kaip va
žiuosi be batų? Čia ir prirei
kė senuko.

Visą medžiagą pasiėmusi 
u- manimi vedina, motina iš
sileido Seveiinėn. Beinaravi- 
cius, per akinius pažiūrėjęs 
mano ką tik tvenkinyje nu
mazgotų kojų, rūpestingai 
.mėme mierą, ir daugiau nie

JONAS PAKALKA 
APIE JONĄ JANUŠKI

Jonas Pakalka, Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų 
S-gos pirmininkas, šitokiais 
žodžiais pradėjo ALSS 
Centro komiteto rugpiūčio 
17 d. posėdį:
Gerbiamieji,
Pradėdamas šiandien AL

SS CK pirmąjį posėdį, aš 
negaliu be liūdesio neprisi
minti velionio Jono Januš- 
kio, kuriam ALSS suvažia
vimui, įvykusiam š. m. bir
želio 1 d., pirmininkaujant, 
mes buvome išrinkti šito 
organo nariais.
Lietuvos ir Amerikos lie

tuvių socialdemokratija ve-
xo. Pi adė jo dirbti jau pats lionio asmenyje neteko ko-

J. KAMINSKAS
(Tęsinys)

h . i i or<. pasigražinti j, priaugo prie bakūžės ir iš- 
senuk-’s kasmet darbelyje tisomis dienomis vis žiūrėjo 

prastai stengtis“ išpildvti p ,sis,.dinduv jurginą, n H-‘ pro langutį, kaip senukas 
naujuosius įsipareigojimus, k.,šią žemę amsėdavo būro- Beinaravičius, jau kiek su- 
išpylęs ištisa Įvairiu varo- kais Turbūt pats senukas; kumpęs, jau aiškiai nebema- 
viškų reikalavimu: sruu.tą, antr.į k* li<» misėj pasodinėj tąs ir ant nosies užrioglinęs 

' Popovas oast^-bėi,, d •- b • žinia ir tas medelis me į akinius, vis kala ir kala. At- 
'ū- ta'os i»ėgant 'irto beržioku į rodė, kad senukas darbo 

nas rusų kolonizavimas, y-1 eis vykstanti neblogai, taėmu b. eit beržu kuris kaip ir; niekuomet nestigo.
!«t- ____ • Kaip senukas be moters

>i ” . . 'gyveno, kas jam išvirė val-
rbmtas •'n » , •• , -gyti, kas jį apskalbė, as ne-

Labai stropiai yra vykdo-į sų, nors d nuge ri

Stingai Latvijoje. Latvijoje apskritai Lietu-oj
atviai jau besudaro 62 c~ '<
zisų gyventojų, Estijoje estų 
dar yra 74%, o Lietuvoje 
rietuvių 79%.
.Comunistinio ūkininkavimo 

pavyzdys

Lietuvos šėmės ūkio aka-

liaus nuėmimo darb 
dar lėti, jie neatmink 
mų galimvb

demijos ūkio vyt. agrono
mas S. Kasys Tiesoje skun
džiasi, kad neturi kur dėti 
daržovių ir obuolių.

Kadangi netoli Kaunas,, 
tai ūkyje auginama daugiau 
kaip 50 hektarų įvairių dar
žovių. Ūkis su Kauno miesto 
vaisių-daržovių prekyba ir 
Cauno konservų fabriku su

darė sutartis, kad visos pa
gamintos daržovės bus nu
pirktos, o kai jas atvežė — 
atsisako priimti. Girdi, ne
pastatę saugyklų, o greitam 
vartojimui paklausa menka: 
atvežkite kitą mėnesį.

Ūkiui tenka agurkais iri 
kitomis daržovėmis šerti 

; kiaules ar visa tai versti į 
šiukšlyną.

Vaisių-daižovių prekyba 
>agal planą numato užraug 
i 280 tonų agurkų, o teturi 
išraugtų vos 48 tonas. Gir- 
li, raugsią vėliau, kai gal 

Jau nebebus agurkų.
O miesto valgyklose rau

gintų agurkų labai retai kur 
gausi, taip pat ir kitų daržo
vių.

Beveik viskas valgiui ir 
drabužiui

Jis nusiskundė , - i 
iugsėjo 10 d. pavprg^r.c T Vė
luvos kolchozuose b •• snV-> 
chozuosp buvę niro ♦ - ’ 1 ' ti 
51% grūdinu į i' dri i- 
ąnkštinbi kultūrų d *•» »» . 
kodėl atsilieka rrn ? P », . o 
ąiškinimu todėl k d a 
giausia blogą? »rg ,n? t .s. 
darbas’r m .ž «• -1 , i
ėmimo u-cr-.dk. -t d 
<enormaiūf re;.s ii rai
bumai, apsileTd’mns 
zis paninio varovo ? Uz-'.l
Didele prievarta 

7.6 mil pnd j

u

Pabaltijo supramonim-
mas yra padaręs nemažos! Pačių komunistų ekono- 
pažangos. Toaei padidėjo] minių mokslų kandidatas M. 
miestų gyventojų skaičius, T‘ Ji---
sumažėjo kaimų. Latvijoje 
jau 59% gyventojų yra mies
tiečiai, Lietuvoje jų tėra tik 
41 %. labiausiai supramoni- 
ninta Latvija ir Estija. Su- 
pramoninimas padidino ko
munistinių profesinių sąjun
gų narių skaičių. 1962 m. 
Latvijoje jų buvę 770,006, 
Lietuvoje 711,000, Estijoje 
445,000.
Režimo nekintami pagrindai

Nors šis tas pasikeitė, bet 
tebeviešpatauja svetimieji, 
tebėra svetima komunistinė 
diktatūra.

Belovas Liaudies ūkio žur
nale rašo, kad maistui ir dra
bužiams išleidžiama 82.5% 
visų pajamų.

Minė* Donelaitį

(E) Ryšium su artėjančio
mis Kristijono Donelaičio 
250 gimimo metinėmis (jos 
Įvyksta 1964 m. sausio 1 d.) 
literatūros klasiko jubilie
jus numatyta* paminėti ir 
pavergtosios Lietuvos mo
kyklose. Rugpiūčio mėn. vi
duryje švietimą ministerija 
išleido aplinkraštį, kuriuo 
kviečiama mokyklose orga
nizuoti paskaitas jaunimui, 
tėvam* ir visuomenei. Dar 

vakarai
Kaip ir Stalino metais, 

konstitucijos paragrafai, ku- j numatyti kūrybos 
riuose kalbama apie tau

motus kalėjimo 
jų turtas o l’ląnov 
js Fedorov 
Šausi as
darb s(o. vklos 1< m’oėtt. 7 
pa ardžiu 3 yra aiškiai m

Gudai | tur(ijaU supratimo.
Por+no' 'i (,rt| J

9 iki 5 meti,? Karštą dieną su kitais vai
kais nueidavome į tvenkinį

vienas, ištempė viršų ant 
.kurpalio, pritaikė vidpa-

džius, padus ir pradėjo kai
li. Mums atrodė nebėra kas 
dalyti. Mamytė kiek pašne
kino senuką, ir atsisveikino
me.

Beinaravičius buvo geras 
meistras. Jis viską pats mo
kėjo: pats pasidarydavo 
smaluoto drato, iš kieto me
džio medinių vinių, o aštrus 
peilis odai piauti ir plaktu
kas vinims kalti lyg priaugę 
prie senuko delno.

Kai pusbačiai buvo pasiū
ti, negalėjau jais atsigrožėti, 
o kai apsiaviau, jie prilipo 
prie kojų, kaip priklijuoti.
Gal buvo kiek maži, už tai 
koja, kaip aptempta. Su tais 
pusbačiais pasiekiau Palan
gą, visus metus dėvėjau ir
dar sveikus parsivežiau na
mo važiuodamas, tik puspa-

UFTVVoJt KI Af iSli 
H/MfNIn R4D1.H

maudytis, o išsimaudę nu- reikėjo 'muJti Išne
bėgdavome į mišką !»«>-. šiojau ii antrus metus, 
gauti. Beinoraviciaus padar
žėje augo mėlynių uogieno
jai ir ant jų uogų buvo dau 
giau, negu kitur. Todėl mes

’ 1,r" paprastai į tuos senuko uo-
11 1 '.J'. 1 n d gienojus ir sulįsdavome. Bet

J .r.MftkJ:. . 7 J. , jį,U
kvy.»,!,s Av i )'uslinkii\

tj dang k iš gyventojų-suži- 
nojp-p.r radiįftr insliacijaSi

O senukas vis kalė ir kalė, 
gyvendamas toj pačioj giy- 
telėje, toks pat nuo gyveni
mo atsiskyręs, vienišas, gra
žioj gamtoj paskendęs ir tik' 

» savojo beržo dabojamas

Į.r.»to
s* 1,5 ?-

votojo pilna to žodžio pras
me, kaip Lietuvos savano
rio kareivio su ginklu ran
koje.. Iš tų laikų kai ku
riuos būdingus ir velioniui 
Jonui Januškiui reikšmin
gus momentus prisiminė 
pokalbyje su manim pulk. 
E. Kraunaitis, man prieš 
porą savaičių pas p. Krau- 
naičius atostogaujant, nes 
Jonas Januškis buvo tuo
met karininko Kraunaičio 
dalinyje

Pavyzdžiui, reikėję kaž
kokį pavojingą karinį už
davinį atlikti nakties metu, 
Piimas pasisiūlęs Jonelis, 
jis taip visų dalinyje buvęs 
vadinamas dėl savo paslau
gumo bei kitų savo asmens 
teigiamų privalumų.
Vėliau Jonas Januškis, ri

zikuodamas savo gyvybe ir 
mažų mažiausia asmens 
laisve, jungiasi j gretas, ko
vojančias prieš savanorių 
išlaisvintos Lietuvos dikta
tūrą. Po to sekusi tremtis 
velioniui Jonui Januškiui 
duoda galimybės susipažin
ti su pasauliniu socialde
mokratiniu judėjimu, tapti 
pirmaeiliu Lietuvos ir A- 
merikos lietuvių socialde
mokratinės ideologijos sa
vo pamėgtame spaudos 

darbe formuotoju.
Neabejoju, kad visi Cent

ro komiteto nariai, o taip 
pat ir visi ALSS nariai dar 
ilgai liūdės ir jaus velionio 
Jono Januškio netekimą.

naravičių bene septintoje 
klasėje būdamas, jis jau bu
vo iškeliavęs j Kurklių kapi
nes.

sistodavo senukas su bliz
gančiais akiniais ant nosies 

j ir iš toki mums ranka pagra- 
j.siūdavo. To užtekdavo, kad 
i m.;s kaip žvvirbliai spruk- 

•' '-davome ir išnykdavome mis- 
n«

r* i
Ina TA'i ’uh.'.iL p - hs-mY 

. i ž'slas, ptsrttp 
yl»e, 

rt-dakto-
(E)' Vilniuje j- •iliaC- :s ,.r icisyld

ės,ūkio darbuotoj-.' ' •. j-iebisKreivio‘ii 
os įsakyti .parag:nt; pri ni-. riii-J m iš Janu«kis miręs -. "'T* ~
i viešą „įsipareigojj R Irieji laišką pasisakrj .BeJ. atėjo reikalas senuką 
3a pažada valstyb-i Į»rrit>'- k d a pn a i«giroę i.er r,» Beiraravičių iš arčiau pažin- 
yti 7.6 mil. pūdų (124 tukt ■ diją nori žinoti daugiau a- ti> tik jau ne vienam, bet su 

mama. '

nes

ančių tonų) grūdų (Tiest;.- pie jo mirtį 
89 nr.) Tai labai dideliai ‘-----------------------------

1 * MASKVA MEILINSIS
PRIE EMIGRANTU

ietuvoSikolchozirnrkųprie- 
zartavimąs, nes reikalauja’J 
na šiemet parduoti valsty
bei 25' < daugiau, negu nu- 
natyta pagal planą. -i!

Rado retą akmenį
Lietuvos geologai susido-1 

nėjo rašytojo V. Audioną- 
os bekeliaujant atrastu juo-:
Iu akmeniu — tai buvęs n 

i neteoi kas
nių

Geologijos ir mineralogijoj 
mokslų kandidatas A. Gai-’ 
skalas mano, jog riedulius į 
Jetuvą ne vėliau kaip prięą 
4,000‘melų aUtešę isSii^ e „ .

inijos- slmkę ledynai.. Takte! Tiuliui
Akmenys pasitaiko gana re-i

. ■ . ', J gimt), su. šatelitiBių ^kraštų .
Mirė J. Valtys ! frienminkdis. be to>, būsian- i

Rugoiūčio 21 d. Kaune įioS palengvintos emigrantų i

Mano tėvelis, turbūt pa
kalbėjęs su mama, sugalvo
jo mane leisti Į kunigus. Ku
nigu mano tėvelis pasigro-

L'lvLr '-™-6“ ^““^’-Žėdavo ir anksčiau. Tokiu 
pasai adžiusiomis žiniomis <, , „c,-___ •
dėl narius Viaškvos lakti- :kun|gu Jam buv0 Skiemonių uei naųo, Madklos lakti kl kun Bernotavi-
kos. santykiaujant“ su uz- .. r, . .. „ -T. . . . eius-Beinotas, protingas
sienio emigrantais, V. EHR. , .
biuletenis (33 nr.) pabrėžė, gerbtinas žmogus,

ir
kuriam

įad Lb«s siekiama emigran- Avelis per Kalėdas dovanų. Skaityk Stasio Michelso- 
tus „minkštinti“. Numato-' nunešė baltągražų paršiuką, 

eteoritas, bet žemeš gėf-t ina ieškoti uauįn keliu,- immss 1 tūintis leisti mane į kuni- 
ių padermė—arafibolhasąj ąebGš^»^si^kbnl^irUerd.| tėveliui prašyte prašėsi.

... i i pi4ė^mū (^vz.<prisimi- Du vyresni sūnūs jau buvo
nus Banderos nužudymą), paaugę ir jau galėjo arti, užj veikg|u> gal lcn ir pa,
Dabar būsiančio® steigiamos matni. Kaina minkštai, vir
naujos, emigrantų organiza- jauniausias, basčiaus po)
aiinc. ..J;’ Vioma nipko npvpik-e ęileje kiemą, niekur nieko neveik- 

i«r klaūsiu ) ; į- •

kelionės j jų kilmės kraštus, 
Emigrantų orgtmizacijų tar- 
pd Mfliuękiama atsargiai su- ■ 

?ot i resos- kariJUnistįnius pądali-’
fsavo darbuose ? vąiadąvoi nius-- Komuriistąidr ^ia nuro- 
įarbo žmones, k$lė aitrias! i i) .V.

Staiga mirė 60 metų amžiaus 
dailininkas Jonas Valty 
politechnikos instituto d< 
tentas, kuris, abot

-bo žmones, RČlė’ aštrias Aagu-j..
ialines temas, kritikavo. Į Pasaulinę
•žuazine santvarka“. ‘ vengru sąjungą“.- Net' ir už^įuržuazinę santvarką*
Nubaudė spekuliantu*

sienio sovietinės atstovybės 
būsiančios įpareigbtos, žino- 

Vilniuje nubausti 7 ”spe-‘ aihr kiek tik gaJima slaptai, 
tuliantai, veltėdžiai**: Kri- skatinti naujų emigrantinių, 
įiekis su Pranuliu gavo po T organizacijų steigimą.
i . r.; * /V' V; • 9
I •- h

Kai dabar, pc tiek metų, 
žiūi iu į savo kojų sukreivin
tus pirštus, mano atmintyje 
vėl stovi kurpiaus Beinara-j
vičiaus grytelė, jos palangė-Į . .. . . .

„ . . i Vak. Vokietijoj paminėta*
je žydi mėlynas jurginas,; Ad. Meko laimėjimą, 
grytelę rūpestingai saugo!
lieknas berželis, o grytelė- (E) Locarno, Šveicarijoj, 
je kala ir kala nepailsdamas atžymėjus New Yorko filmų

.................. » . pasaulyje iškilusio Adolfo
?o įeiki nZSkuX‘ba?oU “ek° « film* ”Halle-
ras tt tu ab?

x , 1J.. tingo lietuvio filmą išsamiai
ant jo, kad gal pamažino gavo filmu skyriuje rašė 
mano kojos mierą imdamas; ”NeUe Zuericher Zeitung“ 
ar bus pamiršęs, kad mano; rugpiūčio 8 d. Pažymėta, 
kojos augo. ka(j Meko filminė kūryba

galinti suteikti teigiamų vai
sių šabloninei Hollywoodo

ŠVEICARIJA

no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO- 
JE,” 500 puslapių, daug pa-

lėliai* $4-00, kietais $506.

T
ŠVENTOJI TIES ANYKŠČIAIS

filmų gamybai.

VAKAR GYRĖ—
ŠIANDIEN KEIKIA

Prieš tris metus Maskvos 
komunistai šmeižikais vadi
no tuos, kurie netikėjo, kad 
Kinijoje yra komunizmas, 
o dabar patys gieda kitą 
giesmelę.

Štai Sovietų Sąjungos 
valdžios laikraštis Izvestija 
i-ugpiūčio 25 d. Kinijos ko
munistus vadina piktada- 
į iais, pabaisomis, agreso
riais, lygina juos su Čingis- 
hanu, Atila, Hitleriu.

„Kinijos agresoriai siekia 
sulaužyti visas paprasčiau
sias santykių taisykles; kišas 
į kitų šalių vidaus gyveni
mą, laužo jų pačių pasirašy-

; tas sutartis“, rašo Izvestija. 
. Taigi, lyg Maskvos plauko 
komunistai būtų kitokie!
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Nu, tas jau man nepatiko, 
Maiki.

— Ar buvo gaila žanda
rų?

— Nu, žandarų man nebu
vo gaila, ale man buvo gaila 
caro. Alan tada atrodė, Kad 
jis geriausias Lietuvos tėvas 
ir apiekūnas. Taip rašydavo 
ir musų kun. Dambrauskas 
savo gazietoj, ką vadinosi 
„Draugija“. Kaip jis rokavo,

Ir vėl nauja SLA kuopa

— Maik, ar tu žinai, kas! ne? 
ten atsitiko Heizeltono mai
no i, kad gazietos taip daug 
rašo?

— Tenai įvyko nelaimė, 
tėve. Sugriuvo kasyklos lu
bos ir užbėrė tris angliaka
sius.

— Tai kodėl taip daug 
apie tai rašo? Juk tai nela
bai didelis akcidentas. Kai 
aš dirbdavau mainose, tai 
užberdavo po šimtą ir dau-

— Laikraščiai daug rašo 
dėl to, tėve, kad užberti 
žmonės išbuvo po žeme 14 
dienų, neturėdami nieko 
valgyti nei gerti, ir kai di 
iš jų buvo iškelti, tai jie bu 
vo gyvi ir juokėsi.

— Ar giliai jie buvo už 
berti?

— Daugiau kaip 300 pė 
dų.

— Tai nelabai giliai. I. 
kodėl taip ilgai negalėjo ji 
atkasti?

POPIEŽIUS LANKO LIGONI

Popiežius Po\ ilas VI. važiuodamas iš savo vasaros 
buveinės, užsuko į seneliu namus Albano mieste, čia 
jį matome raminant seną ligonį.

Susivienijimo pradėtasis keldamas lietuvės moters 
Naujosios Ausros vajus vis vaidmenį šeimoje, visuome- 
daugiau gyvėja: pnrasinė-i nėję ir tautoje. Prisiminė, 

kaip moters gražiai gali 
veikti ir įeikštis, sudaryda
mos SLA kuopas. Kaip pa-j 

10 d. įvyko naujos kuopos vyzdžius nurodė Pittsburgho 
ir Chicagos moterų kuopų

jami į organizaciją nauji 
nariai, o kai kur išauga ir 
nauja kuopa, štai rugpiūčio

Įvesdinimo iškilmės dėvė
tai lietuviai pas carą buvo landė. Ohio. Si kuopa suda-
kaip ir buruingieriai, ir tas 
burnas buvo nesuktas. Jeigu 
ko trukdavo, tai galima ou
vo tik prašyt, o ne reikalaut. 
Užtai, Maiki, aš niekad ne
turėjau socialistams geioi 
širdies, Kaa norėdavo carą 
nuversti. Pamečiau šenado- 
rį ir nuvažiavau į Samukut
anglių kasti. Ale tenai nebu
vo zenotų lietuvių, visi sin- 
geliai, todėl nebuvo galima 

auti burdo. Susidėjom keli 
vyrai ir parendavojom tuš- 

i cią auzą. Ale be gaspadinės 
ouvo bloga. Todėl pasiga
vom nigerką, o kad nepa- 
oėgtų, uzrakinom duris. Bet 
Kai išėjom i darbą, ji išlindo
per langą ir pasiskundė .<» 
licijai, kad f orei n» ri-d va 
kidnepino. Kai vakar, na p

gerą veiklą.. Linkėjo taip 
sėkmingai darbuotis ir nau 
jos kuopos narėm.

Čarterį kuopai įteikė sek 
retoiė B. 1 ivaronienė, kartu 
pareikšdama vikis ir gražiu, 
lūkesčiu.-, ko tikimasi iš nau 
jos kuopos. Kuopos doku 
mentą priėmė O. Jokubaitie 
nė, i emažai pasidarbavus 
kuopos įsteigimui. Iškilmė, 
buvo baigtos jaukiu pasi 
linksminimu.

Kitą dieną dar įvyko

ryta iš naujai įstojusių į Su 
sivienijimą narių moterų.

Tomis dienomis į Cieve- 
iandą buvo sukviesti viduri
nių valstijų SLA centriniai 
ir kuopų organizatoriai pa
sitarti vajaus reikalais. į pa
sitarimą atvyko prez P.P.
Dargis ir sekr. B. Livaror.ie- 
nė. Taip pat dalyvavo visa 
eilė Susivienijimo veikėjų.
1 arp daugelio buvo VI. Bra
ziulis, Antanas Sukauskas iš 
Detroito, V. Šinkūnaitė-Sta- _ 
nny iš Pittssburgho, Ch. centrinių organizatorių pa

sitarimas su prez. P.P. Dar
giu ir sekretore B. Pivaro- 
niene. Daugiausia paliesta 
centrinių organizatorių pa 
reigos, išryškinta jų paskir
tis. Šių organizatorių veiki- 

' mas Susivienijime dar ne-

Austin iš Chicagos, Vytau
tas Braziulis, P. Alekna. V.
Varekojis, J. Pinkus, K 
Karpius, O Karpienė. VI 
Mišeikienė, J. Miščikas, A 
Praškevičius, K Gaškienė 
O Lok š*;V:čienė G P,d i> 
nė I Virbalis, R <ukd iš S seniai pradėtas

JAV Ink ų kareivio diena

— Atlyginimą laik bei,' llci'a s". '’** 
Maik! Tik dabar gerai už tęstino,irgav 
viską užmoka. Anais laikais
būdavo kitaip. Jeigu prie 
darbo tave sukoliečydavo, 
tai ne tik neatlygindavo, ale Į 
ir iš darbo išmesdavo. '
tai, dabar yra unijos, ką ne-» 
leidžia perdaug darbininką: ~ ,pv* v’ 
nuskriausti, o tada unijų n< ; k. 
buvo.

jom namo, mus laukė pn kas, R Orinčius, I Mai
mn ' -n *. r« *įorp nn tric H » 

nesiūs lakupoj rsėdėi V i 
jęs iš džėlos, aš atv.-ži \ 
į Saubostona ir či, r 1 u 

į ve ant saidvnko T- 
n ii i, edli pcjr Cvt 

• tai ! nV,.t.
— Tėvf

J r

R S.-hiller 
r 3tn v

d
l.t!' ,

i • r.

i
ū.
in

M J raliu u 
i ‘T i c, t«t j

1 “ ; Galime tikėtis, kad įvy 
' kusi konferencija prisidė: 

ric LA u vesuės Veiklos

Kaip kasmet, taip ir šie 
met, rugpiūčio 11 d. buvc 
toji diena prisiminta, 

si Lenku dienraštis Nowi. •
1 Svviat rugpiūčio 23 d. įsidėje

I t nilJul.'-i 
UurtnJ • ufi 
ril. s

•'itr.i

ti i
: 1.1.

f.

Į vidurinėj valstijose, kurio-j rezoliuciją, kuli tos šventė, 
•įse u,.!čiai cv'.-na lietuvių, 'proga buvo priimta, 
i P irt. DurgL yra' ienas iš? Somerville, N.J., Įvyko su 

IA t,i\ zidentų, kuris su-1 važiavimas, kuriame daly 
c n., .ribail vii artimus ir tie-’ vavo apie 7 tūkstančiai as 
-i t;- i., v ius u i it.poinis; menų. Tos rezoliucijos įžan 

goję pasakyta, kad kur len-t . i nei uulnria 
i k i*i PP Dargio rū-

— Bet ir tada, rodos, ka
syklų lubas paramstydavo

iOiaiš, kad neRugriutų 
— Jes, Maiki, paramsty- 

davo. Ale kai anglį išimda- 
.o, tai klumpam ja liepdavo 
ir ramsčius išimti. Kaltais 
au išimant tuos stulpelius 
mainos viršus pradėdavo 
griūti. Taip ir man atsitiko, 
r žmogus negalėjai niekur 
eisybės rasti. I kokį sūdai

— Gali neskatly 
1 b.-» f gu! ril į. ri 
žm .Tlė1-’ 1 r>yf 9 > J, 
Iriai jai uždėti e > a ui 
Vot pa vadui Vin 
hobi velrrą 
m .’y-i kain pirks A

m tu-i mg .iuz..Ctjj
. . < .pr. t. - utį « i ■

i . tirt sčiu trumpu laiku gimė 
1 i tiuiiĮns kuopos li kaip

kai begyventų, jų visų bend

Cit
TV.

i.i.

ik

VoKlF.H t A

Rada*'Mirė St
1 E 1 Ri Ifcf '• Čl

': U,. . -1 •• t 1 •

Kokią teisę turi Lenkija 
tą kraštą laikyti savu, jei iš 
senovės Vilnius priklausė 
Lietuvai?

Lenkijai yra labai nema
lonus Maskvos imperializ
mas ir dabartinė jos globa. 
Taip lygiai Lietuvai yra ne
pakenčiamas Lenkijos impe
rializmas, jos kėsinimasis į 
Lietuvos žemes bei miglotas 
pasisakymas, kad ir suva
žiavusių lenkų Somerville, 
NJ., dėl apsisprendimo tei
sės ir ryškus suminėjimas, 
kad Vilnius turi būti grąžin
tas Lenkijai.

Kaip ten bebūtų, ir šiuo 
metu administraciniu požiū
riu Vilnius nėra Rusijos 
miestas, bet Lietuvos, kartu 
su Lietuva okupuotas.

Tai kaip galima tuoj rei
kalauti iš Rusijos grąžinti 
tik Vilnių, o nutylėti Lietu
vos okupaciją kartu su Vil
nium?

Panaikinu^ Lietuvos oku
paciją ir kartu atstačius 
Lenkijos nepriklausomybę, 
įbudu tuodu kaimynai, pra
eityje daug bendro turėju
sieji, galėtų tartis kaip lygus 
u lygiu, kaip laisvas su lais- 
u ir išvesti sienas bei susi- 
arti kitais bendradarbiavi- 
rio reikalais.

tas troškimas, kad Lenkija 
savo nepri- 

t D h fosilinė Lcn-
■vi., S,1-al.ėią k.m-.‘WSaul'ii - - • klaiifinmuiv) 1__ _ «taipgi

' iešbutis, i kijos padėtis yra Sovietų Są-

U. vi
f r uCIJ > isvukuSs,. taipgi

» »t«. I’tlc u Crirtfcl
t nria.i e P P D-ngrt buvo, jungos primesta. JAV gyve

ni-. .-damas | im hantieji lenkai turi imtis žy- 
.. A ; ; j d i u. g .i bes svečiui priėmi-' gio ir paveikti tiek patį JAV
e . .u ------- /SLA prezidentą, tiek kongresą, 

kad būtų pradėtis deiybos 
su Rusija dėl Lenkijos vals
tybės nepriklausomybės at

u u r

1

X .. .p ... Zuc.-jai. Kti ųtįt ji -« rną. l-unc ; dalyvavę SLA 
■ .ri.Ltiidu c b>re R Piraroniene, vl-

y - i ' ap. >Lū.$«q s/■ p p.. .Jjndo lietuvių
I I lįst .*• ,U . L,,»i . >»; \ i k ej t { Ji

ueidavai, vis pripažindavo.) fflo ligoninėje po
;ad tu pats kaltas. Nebuvo ■ sirgęs vėžiu mirė S1 ąsy. Ra
eisybės ne tiktai f-o žeme, I davičius. Gimęs-191,4
Je ir ant žemės paviršiaus. | lionis tremtyje pGkarinia^

a'-l
Cl tV l.i,i.+ : ji e2*--

p-Virlėttiv'e - ĮkjįcvlKV5

Pick H .tels ben-
Ji-f'ė^ valdytojas, atvykęs. įstatymo, kad dabartinis Ru 
is t’tnėucoa ; tsijos spaudimas Į Lenkiją

-iLiu ^mažėtų. Be to, kad dabar 
# tinės Lenkijos sienos Vaka

— Atkasti nebuvo gali 
ma, tėve. Reikėjo gręžt 
daugiau kaip 300 pėdų že 
mės plutą, kad juos pasie
kus. Iš pradžios išgręžta tik 
6 colių skylė, o paskui pra
plėsta iki 18 colių, ir per tr 
landą ištraukė vieną po kito

— Kažin, Maiki, ar galėje 
žmogų ištraukti pro 18 colių 
skylę? Mano kupra tai jau 
šiur nepraeitų.

— Darbas buvo neleng
vas, tėve,. Kiekvienas vyrai 
turėjo įtraukti pečius. Be. 
trečio dar nesuranda.

— Aš norėjau apie tai ži
noti, Maiki, ba iš kra jaus at 
važiavęs ir aš dirbdavai 
Pennsylvanijos mainose 
aplink Heizeltoną, Pictoną 
Šamukus, Scrantus ir Šenan- 
dorį. Ale lįsti po žeme reikia 
daug atvogos, Maiki, ba ne 
žinai, kada rufas ant tavęs 
užgrius. Karta prispaudė i/ 
mane. Valuk to aš dabar i 
kuprą turiu.

— O aš maniau, kad tė 
vas toks iš Lietuvos atvažia 
vai?

— Ne, Maiki, iš Lietuvo 
aš atvažiavau kaip ąžuolas 
Plungėj net ir urėdninkas 
manęs bijodavo. Jessa! 
dabar matai, ką Amerika is 
manęs padarė... Čia sutrina 
žmogų kaip vabalą.

— Bet, turbūt, gavai gerą . 
atlyginimą už sužeidimą, ari

i-uose būtų visų valstybii 
pripažintos. Antraip Lenki 
jai visuomet grės pavojus i 
Vokietijos, todėl taikos įgy 
Įvendinimas nebus įmano 
pas..

Girdi, rytuose Vilniaus i 
Lvovo žemės buvo iš LenkiI
jos smurtu atimtos, todė 
uenkija turi teisę reikalau 
i iš Rusijos, kad tos žemė 
rūtų grąžintos Lenkijai.. C 
tarp Lietuvos ir Ukraino. 
Santykiai su Lenkija turi bū 
ti tvarkomi draugystės pi-as 
pie kaip kaimynų, ir jom: 
turi būti užtikrinta laisvė 
ir nepriklausomybės apsi 
Sprendimo teisė, 
i Tai toks lenkų pasisaky 
mas dėl Lietuvos ir Ukraino: 
ateities.

Jei Somerville, N.J., sep 
tynetas tūkstančių suvažia 
Vusių lenkų drįso pasisakyti, 
kad būtina reikalauti iš JAV 
prezidento ir kongreso pra
dėti derybas dėl Lenkijos 
nepriklausomybės atstaty
mo, tai tas pats suvažiavi
mas galėjo pasisakyti, kad 
būtų iškeltas tarptautiniu 
mastu ir kitų pavergtų vals-

latai, anglį kasdavo ir po| metais tarnavo Svetimšaliui suruoštas gražus koncertas.
mmgįąusiai. fa proga būVf'l hs y.;* į iv ri'-’tri H C
' ? iLj* 1 _ _  Y.  I _ __ _ ' . - —

į KNYGOS JAUNIMUI

iVliV

niesteliais, po žmoni 
nais. O kai ramsčius 
ios išimdavo ir žemė įgi:' 
avo, tai ir miestelis pradė- 
avo griūti i mainą. Atsimė-' 
iu, Scrantuose įgriuvo it.,
aktai o Šliūpo namas. Nų.I P^*
nes. katalikai, io nesigailė-1 nK° ^°hą Lmsneraitę n gi-
om. Kai kurie net sakė, kac|i į01*0*®. t., u;iK,arnur
. . , ... -+ ’j ' jant vietos. įettiv&jnsir 'rintei,S1 bed.evta. turėtų at«t<lėanlį

u į mainas, kaip Čičinsko* . c »lėti . iP vicn«noj d palaidotas Reut_ ^įonęe^-įfomamošt GimfigL
Įvaras Lietuvoje. Ale uz ke-* į-ZA. . - ' Hn£ėn Roemersschanze ka- srėč&Lpakv,ų dtenų Įgriuvo ir paliokų; inėse , . - F
'arapiios klebonija. Kunigą r ■ ; _____u gaspadine reikėjo išimti; Mwe kun. prof. dr. L. <į|owu 

>er stogą. »---- _ Ari-.

— Ar ilgai taip tėvas an-,. s, .... .>ai kasyklose? Įrėžau,"mirė kun.'»n#£lfe. f__
T, . . i Ladas Groms. .Jis buvo ej», t.

— Keletą metų. IlgiausiaI jgcjg m.,* teologijos1^'. -\! 
sbuvau Šenandoryje, kun jajpcni gavo. Friburge; Niio> 
ietuviai tada vadino Šenan-, 2925 nr. ėjo dvąfriąs atį^kihi 
lupile. Tenai buvo daug lie-, ga? ]<uni]go ipitfeigkš. * l 
uyių Kunigas Strupinskasj 1 Tlwnt;je TO,iai. dirbc
^ica Wfce,kU-
iki a sianca raecuyos. ie nig0 ir visuomenininko dar
ai smarkiausia veikė soc-ia- Buvo Vasario 16 Gimna 
ištart jie turėjo dideli cho- ^ijo^jį^ktprimanj^ęjėLLdet. 

ir lošdavo tijatms. Kai ■Rau£* Krylnaus pft ttfihmkca
astatė ant steičiaus ’Tšgrio-u * - - ,-arėigas. Vejį^rije pfeldidbH
imą Kauno Pilies , tai n asj ^as nigpiuciči’zŠ^ d. 'Cliėburg 
įuėjau pasižiūrėti. Ir man • y Hessen) miesto kapihesė;
abai patiko, kai lietuviai ka-:---------------- ----------------

iriojo šoblėmis savo priešus.; AnMiNi^Tp Art mą ’i 
Ale paskui išėjo ant stei-Į
į čiaus jų choras ir kai už-; 
rauks:

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS : .

— gramus.
atidžių.;'' ’įįay 'gf-ai

WStlinįV Ral54?Irt: SB?ri±
Lė i.

Deja, Lenkija praeityje, 
<aip ir dabar suvažiavusie
ji lenkai Somąrville, N.J., 
įeturi nuoširdumo lietuvių 
autai ir Lietuvai. Stoka ir 
•atvirumo. Opieji santykių 
;u Lietuva klausimai vis įvy- 
įiojami į šilkus.

Ir skaudu, kad tai vyksta 
mūsų tėvų žemės okupaci
jos akivaizdoje, kai vieni 
r kiti esame atsidūrę skriau
džiamųjų padėtvje.

J. VIks.
.M+i'-r-.'-iiu- pą

v* iiiąMiyįĮ»irarw«iiiiiii«»s: iO^ĮnĮ^i

naųriių—:žvii^Iįų. peltų, žiurkių, ui fnn eum, jos kiemą 
kableli tehko'V variiA. N^šfe DiugiėfeBF'kiėme ir jos ma-

skaityMatns.^eti’L'uau^feapsįrįĮss plsiskaitę tos apy- 
sakdš4-Jb$: kalyti.graži.?. uasatyojžhiaa škft&ftdus, ir visa apy-

. • .irt i-.-I.*__ ' Itinctmirk.=aįa dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai Uiustmo- tik 
ta. Thį £ėra dovana K^ė^ųriiroga jauniems gihiii»iČia-ms į joms

“Keleivio” administrarl-' ir pažįstamiems. Apysakos* kaina $1.80 su persiuntimu.

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
’Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, aide jos pa-

tybių nepriklausomybės at- džti- ka‘P bolševikai paėmė 
statymo klausimas, o ne vien valdžią, tvarko ūki. kokia

Sukilkim, sukilkim 
Ir ženkim pirmyn, 
Išvykim žandarus 
Ir carą šalin!

ja prašo mielųjų skatytojų, 
i kurie keičia adresą, prane- į* 
!iant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broad way --------------So. Boston 27, Mass.

apsisprendimo teisės 
i pripažinimas. O kas 

liečia Vilniaus sritį, tai ko-
dėl ji tun būti tuoj grąžinta ... , ,.
Lenkijai, o nepaliktas ir tas YPaf slu0 ,netu naudln-

’ klausimas spręsti tarptauti- ?a tr įdomi paskaityti. Jos 
niu mastu. kaina tik 50 centų.

yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są-
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SEIMININKĖMS KAIP ATSIRADO 
GUMINIAI BATAI

VLASTA SMRŽOVA, 
čekų satyrikė

VYRAS
BENDRI DUOMENYS

Vyrai—malonūs sutvėrimai, kol kas ne visai ištirti. 
Nežiūrint to, kad jie moka mūsų kalbą (gimtąją), mūsų, 
moterų, jie dažnai nesupranta. Vyrai daugumoje priklau
so stuburinių šeimai, bet jų tarpe pasitaiko ir bestuburių. 
Lėšas pragyvenimui užsidirba rankomis arba galva.

Su kai kuriomis išimtimis, tai labai naudingi sutvėri
mai. Paprastai jie malonūs, prieraišūs, lengvai prijaukina
mi ir dėl to patinka moterims.

VYRAS NAMINIS (vir domeatku.)

Moteris paprastai susiriša su vienu vyro egzemplio
riumi ir pasilieka jj pas save gyventi.

Vyras gyvena palyginti ilgai—70-90 metų, tačiau, du
ja, ne visuomet su viena irta pačia moterimi. Tokius mes 
priskiriame prie skrajūno tipo.

Kai kurie vyrai labai supratingi ir leidžiasi dresiruo
jami tol, kol ima sugebėti atlikti nežymius ir nesudėtingus' 
namų ruošos darbus. Pavyzdžiui: plauna indus, vaškuoja 
grindis, prižiūri vaikus, atneša anglies, pinigų ir tt. Už 
tai juos gerai maitina, prižiūri, lepina.

Sekmadieniais juos moterys išveda pasivaikščioti ar
ba leidžia vienus i futbolo ar ledo rutulio rungtynes. Atsi
tinka, kad stadione vyras pamiršta gautas auklėjimo pa
mokas, jame atbunda atavistiniai instinktai, ir jis ima 
keiktis, rėkauti, grasinti teigėjui ir t.t.

Kelią j namus vyras paprastai suranda pats, jei, žino
ma, jo kelyje nepasipainioja alkoholis. Alkoholis gali pa
versti jj visiškai kita, šiurkščia būtybe.

VYRAS PAPRASTASIS (vir vulgaria)

Palyginus su moterimi, vyras kartais atrodo jautres
nis ir suprantamesnis. Dėl šių sumetimų jis, pavyzdžiui, 
nenoriai užleidžia moteriai vadovaujančią vietą tarnybo
je, atsakingus postus ir t.t.

Vyras ne kartą yra įrodęs, kad jis—būtybė sąmonin
ga ir daugeliu atvejų prilygsta moteriai. Jis, be abejo, 
užsitarnavo lygiateisiškumo. Gaila, kad daugelis vyrų be
gali prie to priprasti. Bet, laikui bėgant, mes, tur būt, jilos 
perauklėsime.

Vyrų pasaulyje yra tbažiau, negu mūsų. Dabar nies 
dar, be to, netekome ir Sniego žmogaus. Todėl mes priva
lome su vyrais elgtis rūpestingai ir neleisti, kad jie išmirtų.

1----- b
5 1

Faustas Kiria
z s • *"' ;tl

VAIZDINGOJI LIETUVA

Lietuva — padangės gilios,

Jūrų varsos, lygūs plotai...

Lietuva — išgriautos pilys,
Tylios lūšnos samanotos...

Soduos — obelys ir ievos...

Palangės rūtom išpintos...

Mėlynakę, geltonplaukę 

Saukia laukas rugiapiūtės.

Dobilai — piovėjo laukia...

Gėlės —ilgisi paliūtės...

Saulė degina dirvonus,

Saulėj kūpa pievų žolės, —

Dirba ten margais sijonais 
Sesės su devyniais broliais.

J. Degutytė
RAUDONA ROŽE

Visos gėlės nuvyto.
Pasiliko tik raudona rožė stiklinėj.
Ai su ja kalbėjaus lig ryto 
Ir jos mįslę įminiau...
Laikas daug ką savim užgožia.
Ko norėsi, ko nenorėsi
Tik vienos gal dainos tu pamiršt negalėsi — — 
Pasiliks ją širdis — kaip tą rožę —
Tokią kruviną — tartum skausmas,
Tokią kvepiančią — tartum džiaugsmas.

SLEPIA SAVO VEIDĄ

Anglijos policija baigia aiškinti traukinio plėšikus, 
pagrobusius 7 mil. dolerių. Suimtųjų tarpe yra ir Mary 
Kazih Manson, kuri kaltinama žinojusi. kad pas ją 
rastieji daugiau kaip $2.000 yra pagrobti iš apiplėšto 
traukinio. Kai ją. policininkams vedant, norėjo nufo
tografuoti, ji apsiaustu prisidengė savo \eidą.

Pieno šampanas

Kvorta vandens, tiek pat 
j išrūgų, 3 uncijos cukraus,
Į tiek pat razinų ir truputis

mielių.
Išrūgas pavirinti, duoti 

joms nusistovėti, perkošti, 
j įdėti cukraus, vandens ir už
virinti. Ataušus iki 85-95

Kad kojos nesušlaptų, a- 
vime guminius batus, Lietu
voje kalošais vadinamus. 
Kaip jie atsirado?

Pirmieji lietuvių knygų lei
dėjai JAV yra išleidę: Mykolas 
Tvardauskaa 11 knygų, Jonas 
Šliūpas (iki 1905 m.)—29 (iš jų 
pats parašė 23), Juozas Paukš
tys ir jo įpėdiniai—92, Tadas 

i Račkauskas iki 1905 m.—85,

Iš kur nelaime?
A. GERUTIENĖ

• laipsnių temperatūros, sudėt 
I ištrintas su cukrumi mieles

ir išplautas razinas.
Karšta bulvių ir morkų 

mišrainė su pienu
Du svaru šviežių bulvių, 

1-112 stiklinės pieno, 4 unci
jos morkų, pusė šaukštelio

‘ miltų, 2 uncijos sviesto.
Nuskustas ir nuplautas 

bulvts supiaustyti skiltelė
mis ir trumpai apvirinti van
denyje, bet neišvirti iki 
minkštumo. Kartu galima 
apvirti ir morkas. Po to van- 

| deni nusunkti, morkas išim- 
i ti, supiaustyti plonomis rie
kutėmis, sudėti atgal į puo
dą kartu su apvirintom bul
vėm, užpilti pieno, pasūdyti 

i ir virti, kol bulvės ir morkos 
į bus minkštos. Baigiant virti, 
> pridėti sviesto, į kurį galima 
Įmaišyti pusę šaukštelio mil
tų. Valgyti su įvairių žalių
daržovių salotomis.

Amazonės upės (Pietų A- . . , .... ..... . ,7 Antanas Olšauskas—131, kun.menkoje) srityje indėnai
guminę avalynę pradėjo ne- A‘ Milukas—190, Šlekys 44, 
šioti žymiai anksčiau už eu-J^un‘ Saurusa*1^ Katalikas 
popiečius ir kt. Jie ją gami
no labai paprastai — pasta
tydavo koją po tekančiomis lendorių. 
kaučuko sultimis. Susting
damas kaučukas įgaudavo 
pėdos formą. Jie taip galėjo 
daryti, nes ten augo gumos 
medžiai.

—47, Vien. Lietuvninkų—102, 
Keleivis—71 ir keliasdešimt ka-

NAUJIENA

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEV1ČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai

J Šiaurės Ameriką tokios 
avalynės pirmoji pora tebu
vo įgabenta devynioliktąją- .............. . ,
me amžiuje. Tie kaliošai bu-j išleista, daug pa-
vo parduodami paauksuoti! velKslū, 374 psl., kaina $6. 
ir kainavo labai brangiai. • Jona, xi,ti, POEZIJA

Naujoji avalynė labai J Joje yra šio žymaus poeto 
greitai tapo madinga. Ta-I visi eilėraščiai, 420 psl., kai
čiau jai toliau plisti trukdė I na $6.
tai, kad vartotojų kojos ne
visada atitikdavo indėnų ko
jų dydį. Išeitį iš susidariu
sios padėties rado vienas

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95ciuo paviene;© IdUU VieIIa5 i -11 , . _

verteiva, pasiuntęs į Brazili- ps * PaveiksllL kaina $4.7o.
ją, kur buvo gaminama ši 
avalynė, įvairių dydžių me
dinius kurpalius.

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

Kartą buvo statomas di-j muose yra šeimos saugoto ja, į 
džiulis ir brangus laivas.j savo židinėlio globėja. Ji;

neša didelę atsakomybę dėl: 
savo šeimos narių sveikatos. 
Toks, sakysime, menkas da
lykėlis, kaip paruošimas 
valgių! O vis dėlto jis turi 
labai didelės reikšmės šei
mos narių gyvenime. Pav.,

ir
Meistrai dirbo, plušo bene 
pusantrų metų prie to liuk
susinio garlaivio.
Vienas darbininkų pamiršo 

savo plaktuką, kuris buvo 
kitų darbininkų nepastebė
tas ir užtaisytas bei užkal
tas. ”Gal nieko“, neramu.* 
pagalvojo darbininkas b 
niekam nieko nepasakė.

Didysis laivas buvo pa
leistas į didžiuosius vande 
nis.. Laive keliavo daug ke 
leivių. Užmirštas plaktukas 
garlaiviui linguojant, rit
mingai mušė į dugną: tuk 
tuk! tuk-tuk! Per daug die
nų ir naktų jis išmušė sky
lę laivo dugne. Pamažu sun
kėsi vanduo. Laivas darėsi 
vis sunkesnis. Ir kai vanduo 
apsėmė jo didesniąją dali. 
laivas padėjo skęsti. Taip Į- 
vyko didelė nelaimė, kuri 
pasidarė iš nieko: dėl už
miršto plaktuko.

Vieną kartą jaunas stu
dentas motociklu skubėjo į 
universitetą. Jam reikėjo 
greitai važiuoti, kad suspėtų 
į paskaitą. Daug nesidairy
damas, jis paleido savo pler- 
pintį geležinį ”arklį“ visu 
greičiu.

Gatvių sankryžoj jis smar
kiai pasuko reikalinga link- į 
me ir movė į stovinti toje Į 
gatvėje sunkvežimį., taip, Į 
kaip drugelis į lango kietą 
stiklą! Gatvėje gulėjo su
lamdytas motociklas ir už
muštas jaunas studentas. į 
Jam jau nebereikėjo niekur 
skubėti.

Sakysime, ir vėl toji nelai
mė įvyko dėl menko nieko: 
skubėjimo, neapsižiūrėjimu, 
neapgalvojimo.

O kiek nelaimingų įvykijų 
atsitinka su vaikais! Tų at
sitikimų, atrodo, ir nesuskai
tytum, tiek jų daug būna. 
Ir vis dėl nieko, štai nese- i 
niai buvo spaudoje, kad ma-} 
žas berniukas, radęs moti
nos gyduolių žirnelius, su
valgė jų net 30, kaip skanius 
saldainius. Žinoma tuojau 
tą vaiką, reikėjo vežti į ligo
ninę. Įvykis dėl mažo moti
nos neapgalvojimo ir nepa- 
slėpimo vaistų tinkamoj vie
toj.

Motina ir seimininkė na-

jeigu mama verda labai rie= 
bias sriuba?, riebius patie
kalus ir riebią mėsa. tai aiš
ku, kad šeimos nariai netu
rės sveiko virškinimo. Jei
gu valgius paskanins smar
kiais pipirais ir kitais pana
šiais prieskoniais, tai per il
gą laiką pagadins inkstus, 
kepeni? ir net širdį.

Paliekant nuošaliai
mos maitinimą ir židinio 
švaros ir higienos palaiky
mą, turime prisiminti iš šei
mos nuotaikas. Jeigu mama

- . 1 sei-

nuolat bars savo vaiką, ne
sulaikydama ?avo pykčio, ar 
savo vyrą, tai tie liks atbu
kę, nelinksmi, paniurę. Nie
kam ne paslaptis, kad nuo 
nrislėgtų nuotaikų atsiran
da viduriuose žaizdos, ku
rias tenka rimtai gydyti. O 
toii nesveikata, kain ir viso?

SUSIRŪPINĘS VYRAS

Viename Anglijos laik
rašty išspausdintas keistas 
skelbimas:

”Mano žmona mano gim
tadienio proga padovanojo 
man vežimą gero mėšlo dar
žui patręšti. Po 30 metų ve
dybinio gyvenimo aš esu su
sirūpinęs. Draugų paaiškini
mus aš laikysiu paslapty. 
Atvirai pasakykite, ką ma
note.“

Kokių paaiškinimų jis ga
vo, mes nežinome.

KOLEGIJŲ DIPLOMAI 
MOTERIMS

Pirmą kartą aukštojo 
mokslo laipsniai moterims 
Amerikoje buvo įvesti 1878 
metais. Tokią pradžią pada
rė Mt. Holyoke Seminary 
Massachusetts valstijoj. Pir
mos mergaitės, kurios tada 
gavo mokslo diplomus, bu
vo: Martha Abbott. Sarah 
Brigham. Abigail Moore ir 
Persis Woods.

Tai buvo prieš 125 metus. 
Koleed os mokslas su pilnunelaimės. atsiranda dėl 

menkų dalykų, kuriuos ga-i pensijonu, t. y. su kambariu 
Į ir maistu, tada kainavo $64 
1 per metus.

Įima būtų pašalinti.

RI DENIUI

Tai siūlo Paryžiaus madų 
kūrėjas Heim.

GRIUVO NORVEGIJOS 
KABINETAS

Norve°ijos parlamentas 
76 balsais prieš 74 nuvertė 
socialisto Gerhardsen vado
vaujamą vyriausybę. Nepa
sitikėjimas pareikštas dėl 
vyriausybės tariamo apsilei
dimo tvarkant valdines ka
syklas Spitzbergene. Ten į- 
vvko sprogimas ir žuvo 21 
žmogus.

Socialistai valdė Norvegi
ją 28 metus. Dabai* vyriau
sybę sudarė Lyng iš 4 par
tijų. kurios parlamente tetu
ri tiek balsų, kiek ir socia
listai, būtent 74. Todėl ma
noma, kad konservatoriaus 
Lyng vyriausybė neilgai te- 
išsilaikvs, nes du pačių kai
riųjų atstovai, ši kartą bal- 

! savę prieš vyriausybę, nėra 
linkę palaikyti buržuazinę 
vyriausybę.

Žmogaus viduriuose yra 
apie 20 pėdų plonųjų ir apie 
5-6 pėdos storųjų žarnų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

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

i imTUrri t a a.«-«»xvryiy Ayinnmują
vaizdi šio krašto lietuvių istorijų, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais 55.00. minkštais 
viršais ......................................... 54.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žako I- 
domfis atsiminimai, 477 psl.. kai
na ......................................... 55-dfr

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. AbelkR 
Istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... S3.|r»

VAIKO SVEIKATA, paraše dr. ▼. 
Tumėnienė, dane svarbiu patarimu 
vaiku s-eikatos klausimais. 136 psl. 
kaina ......................................... 5145

DIENOJANT, "knygnešių karaliaus** 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai. 464 psl., kaina... .46.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimu antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ......................................... 56.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
naruose Anicetas Simutis. daugv- 
bė žinių lietuvių fa* ančių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly,

464 pal. Kaina ........................ 5640

MILŽINO PAUNKSME, Bali j Sru» 
gus trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popię. 
ra, kaina.....................................$2.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. 52.9^

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

liškai duotas kiekvienos daines 
turinys, todėl tinka dovanoti tr
lietuviškai nekalbantiems,
526 pusi. kaina ........................55

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. P» 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardt, 
nas. Kaina............................ 25 Cnt

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, M-*
psl., kaina ........................... 51-16

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuč
io romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 350 
psL Kaina................................ 53.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valec
ko romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kaina ............................5440

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrųi- 
dai. Panlius Galaunė, didelė 
ga su daugybe paveikslų, 
popieriuje. Kaina ...............

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

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė Pa 
veikslų, 596 pal-, geras popierius 
kaina ...................................... 51940

ALTORIŲ SESELY. V. Puttao-My- 
kolaieio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės.

Visos trys dalys jrištos j vienų 
knygų, kieti viriai, 031 puslapis. 
Kaina ................................... 56.00.

-IETUVA BUDO, Stepono Kain«. 
labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais lietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ___ 55.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ..................54.50

ŽEME DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ... .S4JS0

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ! 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ......................... 20 Cat

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

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ......................... 50e.

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mfl- 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ..................................... 50 Ct

IŠĖJUSIEMS NEGRJŽTT. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karsi einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru- 
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina 55.00

SIAURUOJU TAREI,TU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve- 
nfano. 178 psl, kaina .......... 52.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ..................... 55.06

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienė, J. Gimbutas. J. I.ingis, J. 
Balys lr J. Žilevičius, 326 nsl, 
kaina ..................................... 55.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
’ trijose dalyse, kiekviena dalis ne

<2, ara visos 3 dalys.......... 56.04
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 

M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.................51.25

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

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ............................. 51.00

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ikonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

JUOZAS STALINAS, arba kalu 
Kaukazo išponis buvo pasidarė* 
Rusijos diktatoriu. Kaina 25 Cnt

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

LIETUVOS SOCTAI.DEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 52 psL, kaina........  25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. tl.09

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63E E. Broadway —- t So. Boston 27, Maaa.

T
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Iš Vliko būstinės •*Your grandehildren will grow ) 
up under Communism!”

% NIKITA KHKUSHCHIV

k‘ir
i

MUŠASI DEL VANDENS | NAUJAUSIOS KNYGOS nas, 117 psl., kaina $1.50

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Juozas Audėnas, VLIKo! 
įsijungė į VLI Ką f vicepirmininkas, rugpiūčio

24-25 d.d. dalyvavo Lietuvių
, P' isiuntė tokio i skautų ir skaučių jubiliejinė-
turinio laišką: . * . .

j je stovykloje Camp Child ir 
skautų iškilmių metu VLIKo 
/ardu pasveikino, priminda-į 
mas, kad skautai šiemetį 
švenčia savo 45 metų jubi-j 
iejų, o VLIKas 20 metų su-į 
taktį, ir kvietė jaunimą grū- j 
lintis ir jungtis Lietuvos j
aisvinimo darban. |

* * *
Dr. A. Trimakas, VLIKo J 

urmininkas, dalyvavo To-Į 
onte Pasaulio Lietuvių 
lendruomenės seime.

ELTA

CANADA MAITINA 
COMUNISTUS

”1963 m. rugpiūčio 24 d. j 
Didžiai Gerbiamam Vyriau J 
siajam Lietuvos išlaisvinime 
Komitetui, New Yorke. Lie 
tuvos Atgimimo Sąjūdžit 
Vyriausioji Valdyba savt 
posėdyje 1963 m. rugpiūčit 
24 d. susipažinusi su VLIKt 
kvietimu i vieningą Lietuvo: 
Laisvinimo darbą, visai: 
balsais nutarė:

Lietuvos Atgimimo Sąjv 
dis, kaip Lietuvių Naciona 
listų Partijjos tąsa išeivijoje 
atsiliepdamas i VLIKo kvie 
timą, pareiškia savo norą Į 
sijungti į bendrą Lietuvo 
laisvinimo darbą, įstodama 
į VLIKo sudėtį ir kartu de 
klaruodamas, kad sąjūdi, 
laikysis 1944 m. vasario 1< 
d. VLIKo deklaracijos, 1941 
m. Wuerzburgo susitarime 
ir veikiančio VLIKo statute 
dėsnių.“

Pasirašė ir.ž. K. Oželis 
LAS Vyr. Valdybos Pirmi 
ninkas, St. Kaulėnienė, Gen 
Sekretorius.

VLIKo pirmininkas dr. A 
Trimakas rugpiūčio 28 d 
laišku pasveikino LAS pirm 
inž. K. Oželi už jo vadovau
jamos organizacijos įsijun 
girnų bendron kovon dė1
Lietuvos laisvės.

* • *
Praeitą savaitę išleistame 

VLIKo Eltos anglų kalba 
biuietenyje nr. 7 mrinyje 
yra:
1) kaip bolševikai naikina 
Vilniuje Kalvarijos altorė
lius:

2) VLIKo pirm. dr. A. 
Trimako laiškas Valst. sekr. 
Dean Rusk prieš jo vykimą į Į 
Maskvą pasirašyti atominių į 
nebandymų sutarties;

3) Valst. departamento į 
atsakymas;

4) Patariamoji Europos 
Taryba ir Pabaltijo valsty
bės;

5) Pasaulinis 
mas ir Lietuva;

6) Pabaltijo valstybii 
svoris Sovietų ūkyje;

7) Brazilijojs lietuviai 1 
grįžta iš pavergtosios Lieti • 
vos;

8) Spauda, knygos ir kt.
* * *

snipinėji-

VLI Kas parėmė lietuvi 
radijo valandėlę Rio de Je 
nairo.

■ *Nc«arr you s«y. Bot yuu How i
H Comtminitm? Ooe ture w»y. Udp Fr»* Earaptf Whm
I does a do? It broadeuts the news of freedom to 79 luillioa 
| people behtad the Iroo Curtain. It hdpe keep them from 
H turning to Commnnitm. It poses a major obstade to the 
I Kussians starting a war. Būt Radio Free Europe depeods on
■ individual Americaas for its existeoce. Will you help? Gi»e 
B e dollar? Give S dollars ; i j or more?

j^Give Now To...
RADIO FREE EUROPE

~ TU. Arnoto. P. M*'. 

i U Mk Fttt tarom r-o. Boa U61. ML Vanos M. tau T4

Taip būna Indijos sosti
nėje Nevv Dahli. Karščiai te
nai siekia iki 110 laipsnių, o 
miestas nepakankamai ap
rūpintas vandeniu, todėl ry
to metą prie viešų šulinių ir 
kyla muštynės tarp tų, kurie 
stengiasi kuo gausiau van
deniu apsirūpinti.

Gatvėse pardavinėja van
denį iš šaldomų statinių, o 
tiem, kurie nepajėgia užsi
mokėti, duodama atsigerti 
iš labdaringų draugijų turi
mų šaltinių.

JUOZAS STALINAS
šiandien, kada prieš 10 

metų mirę* Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la-

t’ 4. i TŪZŲ KLUBAS, AntanoRUDENS LAPAI, Kotryno,. Tulio j j novelių 196 psl
Gneaityte. e.lerasciai, pre-, kajna .................... $3.00.
mijuota knvga, 80 psl., kai-;
na $2.00. ‘ S ANGLŲ KALBOS GRA-

■ MATIKA, 215 psl., kieti vir-
AUKOS TAURĖ, Stasio į šeliai, kaina.............. $3.50

Santvaro 5-ji eilėraščių į VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 
knyga,pSO puslapių gra- Kotrvn aGrigaitytė, 13 
ziai įrišta, kaina... $2.o0. ’

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui. 130 psl.. 
kaina............................ 11.80.

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
bai įdomu paskaityti Kelei- ATSIMINIMAI, parašė Juo-

novelių, 204 psl., kaina 
$2.00. '
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mas*. 

636 E. Broadway,

DĖMESIO!

Kanada padaro neblogo 
biznio, aprūpindama komu- 
listinius kraštus duona, ku- 
ios jie patys nepajėgia pa- 
dgaminti kiek reikia. Prieš 
kokį mėnesį ji nusiuntė už 
$6,800,000 kviečių komunis- 
ų valdomai Lenkijai ir už 
‘3,000,000 komunistinei Ki
nijai. O dabar iš Ottawos 
oranešama, kad šiomis die
nomis pasirašyta sutartis 
oarduoti 300,000 tonų kvie
čių Sovietų Rusijai, kuri už-j 
mokėsianti grynais pinigais 
511,000,000.

PARAMA KOMUNIZMUI

(Atkelta iš 2 psl.) 
kas, o kaip jis tą Amerikos 
svetingumą vertino? Ar pa
sidarė jos draugu? Ne. Jis 
pasakė: ”Mes jūsų kapita
lizmą palaidosime!“

Be abejo, taip galvoja ir 
Lenkijos bei Jugoslavijos: 
komunistai, kuriuos Wa-1 
shingtono valdžia šeria savo i 
žmonių doleriais.

Komunistai skelbia, kad 
Sovietų Sąjungos konstituci-• 
ja geriausiai apsaugoja pi-* 

liečiu teises. Tačiau, kai Sta
lino laikais enkavedistų kan
kinami nekalti žmonės pri-. 
mindavo jiems konstituciją,) 

! šie dar labiau kankindavo 
tyčiodamiesi: ”Konstituci-

vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

GERIAUSIA DOVANA

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina

COSMOS PARCEL EX- 
PRESS CORP., 174 MILL
BURY ST., WORCESTER, 
MASS., TEL. SW 8-2868, 
praneša, kad yra gautas di
delis pasirinkimas įvairių 
medžiagų, labai vertingų 
Lietuvoje, labai žemomis 
kainomis. Pavyzdžiui, vilno-

$3 00. ne Marelė—$1.10 , nylono 
medžiagos su blizgučiais 

ATSIMINIMAI APIE JUO-’viena, ^^5 ccntai,
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet-: metalic velvet jardas $2.30 

ronėlė Liūdžiuvienė, 88į ir panašiau 
psl. kaina............... $1.00, Patarnavimas greitas ir

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- teisingas. Siuntiniai gauna- 
TUVĄ STATANT, Rapolo mi garantuotai ir tvarkingai. 

Skipičio atsiminimai. 440:

i

ATVYKO VAIDINTI

Aktorė Tracy Rogers atvy
ko iš Londono į Nen Yorką 
vaidinti veikale "Mergaitė, 
atėjusi vakarieniauti,*4 ku
ris bus pradėtas rodyti 
Broadvray teatre lapkričio

’į-

Parduodu narna
Kadangi išvažiuoju i Flo

rida. parduodu 5 kambariu 
narna su baldais, vra ir gara
žas. daržas.

Kreiptis sekmadieniais 
nuo 1 iki 6 vai. vakaro.

K. Bielskis. 492 X. Carv
St., Montello. Mass.

(37)

ja ! Ji parašyta geriems žmo
nėms, tokiems kaip mes, o 
ne jums — liaudies prie- šam.!“ Taip ten tebėra i,!*1™*“- 

šiandien.

Žmogaus kūno kraujagys
lėmis ir kapiliarai* (plo
niausios kraujagyslės) būtų 
galima apjuosti žemę 4 kar
tus. Tiek daug jų yra.

ŽODYNAI Jieskojimai

psl., kaina.
VIENIŠI MEDŽIAI, roma

nas, parašė Aloyzas Baro-

$5.00
B. Sviklienė

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos

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

tai atsiminkite, 
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4. į 
kietai* $5.00. I KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija

Stepono Kairio “Lietuva į Amerikoje/* DAUG PA-
$5.50 Į

į VEIKSLŲ. KAINA MINK-

SKAITYK STASIO Mb

CHELSONO PARAŠYTĄ

Ar turi šitas 
knygas?

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

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

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

jant”, kaina $6.00.
Kipro Bialinio “Penktieji STAI^ V*RSA,S *4°°' 

$6.00. KILIAIS—$5.00
Ieškau Felikso Platono,

gyvenusio Detroite. Mich.
Jis turėjo sūnų ir dukteri.
Jie uatvs arba kas apie juos

j ka žino, prašomi rašvti:
roHamvn nrnf T1 J-Žagaras. 4927 W. Com-I žodynas, redagavo prof. J-!merce Su gan Antonio?

Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ......................... $12.00

Tex.

Ieškau Kazimiero Meškio 
, iš Bajorėliu kaimo, Salantu

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kai-m?u.w

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių 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 didžiausi ka
pitalą. ___
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu j 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- 
t emalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di- 
doliftis rczėrv&is
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00. - , , - 
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui Ir seimos 
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 
807 West 30th Street New York 1, N. Y.

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................. $0.20

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
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.

I

Lietuviškai angliškas žo- parapijos. 1912 m. jis atva-g žiavo i Kanada, o vėliau i Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50
į dynas, Y i liaus Peteraičio, II JAV. Jam vra svarbiu žinių 
j laida, daugiau kaip 30,000 iš Lietuvos. Ji pati arba kas 
j žodžių, 586 psl., kaina $7.00.į žino jo adresa prašom rašy-
| LI .

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

Anglų-lietuvių kalbos žo- 
J dynas, V. Baravyko, 368 

psl. apie 20,000 žodžių, kai-i rida?

Mrs. M. Wikis. 99 Roslin 
Avė., S. Hamilton. Ont., 
Canada.

Faustas Rajeckas su žmo
na ir io tėvais prašomas at
siliepti šiuo adresu:

J. Markevičiūtė. 3338 S. 
W. 25th Street. Miami. Flo-

na $4.*00 Žinančius, kur Rajeckai 
gyvena. prašome pranešti 
tuo pačiu adresu.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

REMEMBEI 
CANCER’S 
SEYEN r 
DANGER 
SIGNALS

Vedybos

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina..........................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra- » ___
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00į FREEDOM, parašė S. A. Vik-
* r r | toras, 32 psl.. kaina oO centų

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo j 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik..................................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.......................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiau* bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .........................................................  $1.00

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

LSDP FOR LITHUANIA’S

Ieškau moters, gali būti ir J 
su vaikais. Kuri nori gero M. Zoščenkos Satyrinė* novelės, vertė Jonas Valaitis 
vyro—pasiskubinkite.

J. Žagaras
4927 W. Commerce St..

San Antonio. Tex.

196 puslapiai, kaina ...................................................... $2.00

mooooooooooooooooooeoooooooooooooooooooeoooeooca

&

SVEIKINAME
MES SVEIKINAME MCSŲ NAUJUS 

KAIMYNUS IR LIETUVIUS DRAUGUS 

Kviečiame aplankyti mūsų krautuvę 

skersai gatvę

RECEPTŲ VAISTINE
Leavitt Drug

OSCAR LEAVITT, Reg. Pharm.

K

nemokamai
pristatome TELEF. PL 6-3689 

SW 9-4301

66 VERNON ST. — WORCESTER, MASS. 

Priešai* Naująjį Lietuvių Klubą

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. kaii<a .. $5.00

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

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

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

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS D 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., ku
kama ............................. $0.25

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

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

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

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

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

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

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwav 
BosUs 27,

I
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Jūrų skautų žygis Poetas Faustas Kirša Į 
. tebėra ligoninėje I

Ši sekmadienį. įugsėjo 8 
d., Tautinės S-gos skyrius! 
rengia Tautos šventės minė- Į 
jimų, kuris jungiamas su ka
raliaus Mindaugo mirties 
700 metų sukaktimi.

'1 ą dienų 10 vai. rvto Šv. 
Tet; o lietuvių parapijos baž
nyčioje bus pamaldos, o 1 
vai. popiet šo. Bostono L. 
1 iliecių Dr-jos salėje iškil 
mingas minėjimas.

o ame kalbės iš New Yor
ko atvykęs Lietuvos vice
konsulas Anicetas Simutis, 
meninę dalį atliks Bostone 
dar negirdėta, bet kitur jau 
pasižymėjusi solistė Nanc\ 
A. Miller, komp. Juliaus 
Gaidelio vadovaujamas cho
ras ir Onos Ivaškienės vado
vaujamas tautinių šokių 
sambūris.

Po to bus muzika, už
kandžiai ir tt.

Rengėjai kviečia minėji
me kuo gausiau dalyvauti.

Mirė Pr. Ramanauskas

GIMBl ’TIENĖ

Du Chicagos jūrų skau
tai,—Julius Butkevičius ir 

, Linas Jurčys,—išplaukę iš 
Į C hicagos birželio mėnesį, 
per 9 savaites pasiekė Bosto-1 
nų, būtent rugpiūčio 26 die
nos rvtų. Jie buvo pavargę,! ,
bet laimingi pasiekę užsi- na» paralyžuotas, ir aplamai
brėžtų tikslų.

Jų laivas — 18 pėdų ilgio 
burlaivis, be jokių patogu
mų, be radijo siųstuvo, mo
toras tik 7 arklio jėgų, kuris 
pabaigoje kelionės visai at
sisakė tarnauti.

Šį mūsų skautų žygį pami
nėjo Detroito, Clevelando,

Ant. Gustaitis išskrenda 
pas santariečius

PARDUODAMAS NAMAS
Dorchestery, 6 šeimynų, nau-j 

j jai nudažytas, naujas stogas,!
! gražiai aptvertas, visi įtaisymai,;;

NT,

Poetui Faustui Kiršai Rašytojas Antanas Gustai-[po 4 ir 5 kambarius, iš viso 28j
Mass. General ligoninėje tis šį penktadienį išskrenda k,mb“rla, I.r P»azo«. kreiptis: 
rugpiūčio 27 d. padaryta; i Chicagą, iš kur vyksta j So-i Str«t,

__ ii-1 dus, Mich., rugsėjo 7 d. da-,
i
deracijos suvažiavimo meni-,

- a. - i i- ... nėJe programoje.jo sveikatos stovis kelia su- _ _________
sirūpininao,

.so. Ro&lon, i ei. 269-1730sunki galvos operacija - . o • , -, .. .. i- ' lyvauti Santaros-Šviesos I e-i Louis \\ illiams.
plautas auglys. Ligoms dali-. d<kl.aniiAC 811va,>i41vjmM 1 HarrKoa Pk„ Dorchester.

Jo gausu; draugai ir ger
bėjai nuolat jį lanko, teirau
jasi pas gydytojus jo sveika-

Scrga P. Janulevičius

Tel. CO 5-0812. (36)

DOVANOS J LIETUVĄ

Siųskite dovanų sintinius

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Šixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

SAV-ON

Peter Erigham ligoninė; 
rugpiūčio 31 d. mirė Pranas 
Ramanauskas iš Norwoodo 
vienas Keleivio patikėtinių 
L. Darbininkų Dr-jos Centre 
Komiteto narys. Palaidotas 
rugsėjo 3 d. Norwoodo ka
pinėse. Plačiau kita kaitų.

Nauja dr. M. Gimbutienės 
knyga

Dr. Marijos Gimbutienės
nauja mokslinę knygą ”The

Sunkiai susirgo Pranas : giminėms į Lietuvą per mūsų 
Janulevičius iš No. Cam- ištaigą. Čia kalbama lietu*

tos pagerėjimo perspektyvų, bridge, senas Keleivio skai-; viškai, žemomis kainomis ! • 469 W. Broadway, So. Boston * 
Lietuvoj labai i { AN 8-2150 IŠiam mūsų žymiajam po-į tytojas. Jis paguldytas Cam-. galima gauti

etui vi i nuoširdžiai linkime bridge ligoninėj. Linkime 
kuo greičiau atgauti taip ne-! Jam g^^iau pasveikti. 

Toronto angliškoji spauda, tikėtai prarast? sveikatą.
o taip pat ir Boston Globė.

Svečiai buvo maloniai pri- 
__________ ____________ imti So. Boston Yacht Club,
atsisveikino su dr. MarijaĮ j“ Š Sandaros 7 kuopos susi-

Gimbutiene

Susirinkimas su vaišėmis
Naujas Fortūna Fuel Co. 

adresas

Nuo rugsėjo 9 d. Fortūna
vėliau Bostono jūrų skautų rinkimas bus rugsėjo 15 d.'^^ Co. naujas adresas bus 

Į Nemuno tunto vadovybės. , savo salėje, 124 F St., So. j toks:
Jau buvo rašyta, kad ar.} Nemuno uosto direkcija Bostone, 2 vai. popiet. Į 487 Wa*hington St.,

Marija Gimbutienė įugsėjo nurengė susiartinimo kavų-į Susirinkimui pasibaigus, j Dorchester, Mass., 02124.
1 d 

Kai
i. išvyksta profesoriauti* tę, kurioje ir vietiniai mūsų: Un t visi bus vaišinami|-
alifcmijos universitetų. skautai daly\avo ir pasiza- į gar(jžiais blvnais ir kt. Per-į... 

dėjo po poros metų atsily- Į ® j

vertinamų prekių. Patarnau
janti greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

• ROOFING and SIDING CO.

DAŽOME IR TAISOME
i Al Stecke F. Pukanasis { 
* Res.: 8 Faxon St. Natick J

Brockton 586-9272 655-0807 t

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY
South Boston. Mass >

Kodėl tau nepagerbti tuš-
tokia1 č*°» kepurės, jei tuščią galvą GERIAUSIAI PASILSĖTI. x. , . , . . • nai H. Mozūraitierė

□ertai rugsėjo 30 d. surengė, ReRauninkams^uvo sumet pat proga PaSamintl blynai 
;ai išleistuves, kuriose buvo, si 14 kelionei grįžti, nes
r is Maine atvykusi Marija į jje atburiavo tik su $5 kiše-

Jūrų skautų ”Rako“ sto
vyklos Caster, Mich., sto- į bl>'nus ir kt pagaminti. • Spalio 6 d. Balfo metinis ban- 

1 vyklautojai jiems sumetė; Visi sandariečiai su šei-|ketas So. Bostono L. Piliečių 
o pakrantėje ir reiškė vilti J jr atsiuntė dar $78. momis ir bičiuliais kviečia-! Dr-J°s salėje

MoniKa ir Pranas Lem-

valvaitienė su savo seserim S 
Valerija Pimeroviene.

Visi linkėjo savo jaunai 
nokslininkei sėkmės Pacifi-

pagerbi dažnai?
F. Schiller

PER ATOSTOGAS

taip visiems patiko, kad ir 
dabar dar apie iuos kalba
ma. H. Mozūraitienė su savo PARENGIMU KALENDORIUS Pr,.e atvl™ Atlanto juros pliažo, 

v pušų pavėsyje gražioje lietuviš
koje JANSONŲ vasarvietės 
viloje

GARSIAME CAPE COD— 
Osterville. Mass., Kurorte

draugėmis sutiko ir šiemeti

AUDRONĖ*

<ad ji dar sugrįš i Bostonų. '
Inž. Vitalis Lembertas su- Svečiai išskrido į "Rako“

Trinkusiems ekrane parodė « stovyklų, kur jų nekantriai 
laugybę nuotraukų, kuriasiIaukla YĮSOS Amerikos ir Ka- 

■ is padarė keliaudamas su' naflos jūrų skautai. •
savo šeima ir tėvais Monika! Tarp kitko, abu drąsūs: 
r Pianu Lembeitais j Kali-i buriuotojai, kai baigs studi-

! Spalio 13 d. Laisvės Varpo 
' banketas So. Bostono L. Piliečių * 
Dr-jos salėje.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

orrijų ir atgal.

Susirenka SLA 43 kuopa

SLA 43 kuopos susirinki
mas bus rugsėjo 11d. So.

Balts** šiomis dienomis išlei- Į Bostono L. Piliečių Dr-jos
do Thames and Hudson lei
dykla Anglijoj (30 Blooms- 
burry St., London W—I, Gr. 
Britain).

Tai gražiai išleista 256 i 
pusi. su 79 paveikslais ir 11 
žemėlapių knyga, kurios 
kaina 30 šilingų.

Be šitos šiomis dienomis 
svarbios mokslo knygos pa
sirodymo, American Antro- 
pologist žurnalas šių metų 
Nr. 4 išspausdino dr. M. 
Gimbutienės straipsni The 
IndoEuropeans Archiologi- 
cal Problems.

Reikia žinoti, kad šitame 
žurnale spausdinami tik ži
nomų mokslininkų darbai.

satalpose. Pradžia 7:30 vai. 
vak.

2?‘

jas, yra pasiryžę burlaiviui 
perplaukti Atlantu.

Linkime jiems sėkmės ir 
gero vėjo!

Po vasaros atostogų tai 
bus pirmasis suskinki mas. 
Visų narių pareiga jame da- 
yvauti ir užsimokėti mokės-* 

Nepamirškite, kad pasi-.1.
ėlinę 3 mėn. mokestį sumo

kėti yra suspenduojami.
Juozas Lekys,

sekretorius

Br. V. Čepas išvyko

Mirė H. Ketvirtienė

Mirė
žiromo

Helen Ketvirtienė 
visuomenininko 

verslininko Edmundo Ket
virčio motina, gyvenusi Flo-

Dr. Vytautas Čepas išvy- ... 
ko rusų ir prancūzų kalbų ! užuojautų 
dėstyti Tennesee universite
te. Sėkmės naujame darbe!

Velionės palaikai bus at-Į 
vežti į Bostoną palaidoti. , •

Rugpiūčio 23 d. ji buvo j 
paguldyta St. Petersburgo į 
ligonijėje, kur ją paskutinį j 
kaitų aplankė ir jos sūnus į 
Edmundas su anūke.

Velionės vyrui Petrui ir 
sūnui su šeima reiškiame gi-

i

mi atsilankyti.
Juozas Lekys,

sekretorius

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis iiSv kiiocik'ų 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
IŠ WK0X, Framingham. Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

* Viloje “Audronė” erdvūs 
kambariai ir gražus pušynas — 
parkas.

Šiltos Golfštremo srovės at
viros jūros pliažas tik 7 minutės
pėsčiom.

: * Rami aplinkuma — daug vie- 
1 tos poilsiui ir žaidimams, 
į * Geras lietuviškas maistas.

Vila atidaryta vasarojimui 
i nuo biržeiio 15 iki rugsėjo 15 

AJ j dienos.

e’* : Lietuviai savininkai dr. Ed. ir 
Į Marija Jansonai visus maloniai 

jfš j kviečia atvykti praleisti atos- 
n* ‘ togas.
fl Į Iš anksto dėl kambrių rezervą 

vimo kreiptis adresu: Audronė 
Jansonas, 87 East Bay Road, 

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

(—)

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“ 
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, nakti ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
diena.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Trans-Atlantic Travel Service j ir krautuvė įvairių prekių, 
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus.' priderintų siuntiniams, pra- 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingos dokumentus j vi-! neia» kad pagal naują cent 
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

kitas Rusi ios valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.

ro susitarimą su U. S. S. R.
VNESHPOLSYETORG 

įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal-

. . ... , . . .............................tai, kostiumai, medžiagos,
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai įssiunciamr jr šiai siuntiniai
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų

priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka-
, ......... mo» siuntėjo, gavėja* nieko

daiktų. Siuntėjas sumoka musų įstaigoje visą kainą uz norimas J Pristatymas garan-
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų '• tuotas įr skubus.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadvray 
So. Boston 27, Mas*. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėja* J. Vaičaiti*

I 
II• 1

katalogų.
įstaiga lietuviška, kreipkitės lietuviškai 

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAŽ’MN 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įaraliojimai?

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo I 
tt vai ryto iki 7 vai. vak. ir šeštndieniai< nuo << vai. ryto iki 2 vai. popiet, t 
’ * J VEDĖJAS: JO>AS ADOMONIS I

2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet bumerio 
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 bumerio ir jo kontro
lės dali. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainorašti, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai popuiiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.

Į 5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
/ Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums Į 
j jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia į 

saukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi ■ 
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 Į 
Namų Patogumo Inžinierių atvvks Jus aplankyti Jums į 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba • 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO. į

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 

I > biznio pastatą, pagal Jūsų reika- 
| lavimą. šaukite visados iki • va- 
• landų vakaro.

i

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1 ;30 vaL die
nų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 1 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Telefonas AN 8-3630

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.
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Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• Draudžiame nuo polio, viso- •
J kių kitokių ligų ir nuc nelai- } 
5 mių (ugnis, audra ir kt.) .. J 
{Visais insurance reikalais { 
Į kreiptis: {

BRONIS KONTRIM »
Jastice of thePeace—Constable } 

t 598 E. Broadway .
J So. Boston 27, Mass. j 
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dr.J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

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

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

TEL. MO 3-2948

487 Washington S t., Dorchester, Mass., 02124.

gaoeoooeeoeeooooooooooeiooom

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vn Lšskyrus šventadienius ir sekm.

4 •4

Namus iš lauko ir viduje. 4 
> Lipdau popierius ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Sa^in Hill Avė.
* Dorchester, Mass.
t Tel. CO 5-5854 *

vev ve v e e ■ m

Dažau ir Taisau,

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumhinz—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

J Gazo šilimą permainyti $265
Telefonas: CO 5-5839

X 12 MT. VERNON STREET 
* DORCHESTER 25, MASS.j

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namą

Reikmenys piumberiams 
Visokie geležies daiktai




