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Karo veteranai reikalauja 
šluoti Rastrą iš Kubos

WASH1NGTONO BAUGŠTUMAS IR SVYRAVIMAS 

MAŽINĄS MŪSŲ KRAŠTO 

, PRESTIŽĄ

Kai mūsų valdžia tik kalba ir traukiasi, 

tai Chruščiovas Kuboje apsikasa.

Pereitą savaitę pasibaigęs 
Amerikos Legijono suvažia
vimas Miamėj priėmė labai 
karingą rezoliuciją Kubos 
klausimu. Katro veteranai
stačiai reikalauja, kad iš 
Kubos būtų iššluotas Kastro 
režimas ir kariu su juo visos 
rusų karinės jėgos, visi jų 
toje saioje įrengimai ir visos 
komunistų organizacijos.

Jeigu to negalima padary
ti be karo, tai reikia pavar
toti ir karo jėgą, įtraukiant 
visą Amerikos valstybių or
ganizaciją. Negalima pri
imti Maskvos agentų aiški
nimo, kad rusai Kuboje esą

tiktai technikai ar instrukto
riai. Visų jų tikslas esąs tas 
pats — stiprinti Kubą komu
nizmui ir karui prieš Ameri
ką, todėl visi jie turi būti iš
šluoti kariu su Kastro rėži-i 
mu.

Veteranų rezoliucija smer
kia Washingtono valdžios 
baugštumą ir svyravimą. 
Kennedžio valdžios politika, 
tik kalbėti ir vis trauktis at
gal smukdanti šio krašto
prestižą ne tiktai namie, bet 
ir užsienyje. Kai Washing- 
tonas tik kalba ir traukiasi, 
tai Chruščiovas Kuboje ap
sikasa ir stiprina savo pozi
cijas prieš visą vakarinį pus
rutulį, prieš šiaurės ir pietųA *1 I

Komunistų riaušės 
Kongrese

Amerikas.
„Komunistinio režimo 

Kuboje okupacija, palaiko
ma ir stiprinama Sovietų 
Rusijos, reiškia pavojingiau
sią svetimos valstybės įsiver
žimą į Amerikos kontinen
tą,“ sako veteranų rezoliu
cija.

URAGANAI DAR 
NESUVALDOMI

Kongreso komitetas prieš
valstybinei veiklai tirti per
eitą savaitę buvo pasišaukęs 
kai kuriuos tų studentų, ku
rie, nepaisydami valdžios 
draudimo, buvo nuvykę Ku- 
hon. Iš viso jų buvo, rodos, 
59. Tai komunistinės dva
sios jaunuoliai. Komiteto 
klausinėjami, jie pradėjo sa
kyti prakalbas, vadindami 
komitetą „fašistais“ ir „ra
sistais“. ir sukėlė tokį triukš
mą, kad policija turėjo vilk
ti juos laukan. Velkami jie 
rėkė, merginos klykė, spar
dėsi ir mušėsi. Taip buvo 
pirmą klausinėjimo dieną. 
Antrą dieną jie sukėlė tikras 
riaušes. Vieną spiegiančią 
jauną komunistę policinin-1 
kai turėjo išvilkti laukan 
gulsčią, paėmę už rankų ir 
kojų. Kitus reikėjo net su
rakinti. Kai kurie jų buvo 
barzdoti, kaip pats Kastras. 
Kai komiteto pirmininkas 
paklausė vieną mergaitę, ar 
ji žino savo bendrakeveivių 
pavardes, ji atšovė: „Aš ne
būsiu jums išdavikė; aš ne
su žiurkė!“ (Anglų kalboj 
”rat“ reiškia ne tiktai žiur
kę, bet ir niekšą žmogų, 
streiklaužį, šnipą ir tt.).

Spauda praneša, kad Ka
nada pardavusi Sovietams 
kviečių, kurių vertė siekian
ti apie pusę biliono dolerių.

GRAŽUS FEJERVERKAS

Kai Afganistano karalius Mohamed Zahir su karaliene 
fiomaira lankėsi VVashingtone, jis, pietaudamas Bal
tuosiuose Rūmuose, matė ir šitą fejerverką.

Susirėmė didelės 
bažnyčių galvos

l iejasi ne tiktai komuniz
mo vadai, bet ir krikščiony
bės gaivos. Šiomis dienomis 
Romos katalikų popiežius 
Jonas Vi pasiūlė graikų or- 
:o< oksų (stačiatikių) baž
nyčiai vienybę ir patarė, 
kad graikų bažnyčia atsiųs
iu savo stebėtojus į Vatika
no pasaulinį konsiliumą.

Arkivyskupas Chrysosto- 
rr.os, graikų bažnyčios gal
va, pereitą savaitę tą popie
žiaus pasiūk mą piktai at
metė: ' Stačiatikių pasaulis 
niekad nesutiks priimti po
piežiaus neklaidingumo,“ 
a.rėžė graikas. Popiežiaus 
valdomą bažnyčią jis išvadi
no ’ centi alizuota ir absoliu
tine“ diktatūra.

Chrvsostomos kaltina po
piežių bandymu „pasiglemž
ti Graikijos stačiatikius.“

Didelės permainos Irane; 
pirmas moterį) balsavimas

ARKLIAI IR ŠUNYS BALSO RINKIMUOSE 

NETURI; NEBALSUOJA IR 

NUMIRĖLIAI

Parlamente dvarponių jau nebus; nedaug 
tebus ir kunigų, bet bus daug 

ūkininkų ir darbininkų

Rusų šnipai 
JAV padangėse.

Prezidento Kennedžio 
patarėjas erdvės satelitų 
reikalais penktadienį Wa- 
shingtone atsargiai prasklei
dė uždangą, kuri gaubia sa
telitų paslaptį. Jisai pasakė, 
kad kai kurie Sovietų Sąjun
gos satelitai, kurie skraido 
aplink žemę neva moksli-

Sovietai filmuoja Kariškių maištas
napoieono Karą

Maskvos žiniomis, jau 
antri metai, kaip yra ruošia-1 
mas Napoleono karo filmas,
kuris vaizduos kovą ties Bo- 
rodino miesteliu, kur 1912 
metais Napoleonas sumušė 
nišų armiją ir įėjo Maskvon. 
Atkuriant tą mūšį, esą varto
jamą 12,000 kareivių ir 800 
arklftp Šitam darbui vado
vaująs Sergej Bondarčuk, 
Sovietijoje žinomas artistas. 
Kaip rodos, jis vaduojasi 
Tolstojaus veikalu „Voina i 
mir“, kur vaizdžiai yra ap
rašytą*
Maskva.

Napoleono žygis į

22,000,000 MOTERŲ 
EINA DIRBTI

r>_____ .DrainiĮVjt

Naujojoj Brazilijos sosti
nėj, kuri vadinasi Brasilia, 
pereitą savaitę buvo kilęs 
jaurųjų kariškių maištas 
prieš naują įstatymą, kuris 
draudžia kariškiams daly
vauti krašto valdžioje. Maiš
tininkai užėmė aviacijos

lauką ir suėmė keletą aukštų 
valdžios vytų kaip užstatus. 
Bet maištas tęsėsi neilgai. 
Kai aviacijos lauką užėmu- 
sieji sukilėliai pasidavė, pa
sitraukė iš savo pozicijų ir 
kiti. Prieš juos buvo išrikiuo
ta lojali kariuomenė su arti
lerija.

VENERINIU LIGŲ 
EPIDEMIJA

j Šį antradienį Irane (Per
sijoje) buvo parlamento rin
kimai, kuriuose pirmą kartą 
to krašto istorijoje dalyvavo 
ir moterys. Vienos jų ėjo 
balsuoti dar senu papročiu 
uždengtais veidais, kitos ap
sirengusios jau vakarietiš
kai, papudruotais skruostais 
ir nudažytom lūpom.

Šie rinkimai buvo tikra re
voliucinė permaina Irano 
gyvenime. Nors Iranas dar 

Tai esąs kriminalinis nusi-j niais tikslais, iš tikrųjų yra j tebėra monarchija, bet, bū- 
kaltimas Graikijos įstaty-l erdvės šnipai, kurie stebi iš; damas Sovietų Rusijos pašo- 

i padangių Amerikos pavir-Į nėj ir jos gresiamas, daro ei- 
I šių ir fotografuoja viską, i !ę demokratinių reformų, 
i kas jiems atrodo svarbu. Po kelių perversmų buvo

Tokių oro šnipų turi ir A-i !v>kdyta žemės leforma, di- 
merika. Jie yra vadinami deli dvarai ir bažnyčių že- 
„Samos satelitais“ ir atlieka i I“YŠ išdalintos beze- 
panašią misiją, žvalgydami i miams. šachas (karalius)
ir fotografuodami Sovietui L4dali->° sav0.d,v.aru?'.lves- 
Sąjungą. Sovietų oro šnipai “ visuotiniai rinkimai į par- 

Kosmais“.

mams.

Amerikos armija 
apleidžia Europą

Pradėjus Washingtonui 
švelninti savo santykius su 
Maskva, tylomis ištraukia-, 
ma iš Europos ir amerikiečių t yra vadinami 
ginkluotųjų pajėgų dalis, j Kosmas reiškia visatą. 
Dabar išspimko iš Washing-

MIESTAS KARIAUJA 
SU JŪROS PAUKŠČIAIS

lamertą, ir moterims suteik
tos balsavimo teisės.

Bet arkliai ir šunys savo 
„teisių“ neteko. Prie senos 
tvarkos galingi žemės baro- 

! nai pariamento rinkimuose
tono žinia, kad šiomis dieno
mis iš Europos grįžta dar
7,300 Amerikos kareivių.i --------- , u«. ...m...,uu»e

Glnuppsfpr f Mass l mies-l balsuodavo uz save po kelis?nVeSaPirieŠ p°r-ą meAU’ tas pradėjo karą su žuvėdro-l kartus: užrašydavo sau ir 
kilo Berlyno krize, Amen-| mi kurf tenai tiek priviso savo šunų, arklių ir kitų gy 
kos armija Europoje pasku-‘
bom buvo pakelta iki 40,000 
vyrų. Iš to skaičiaus jau yra 
22,300 kareiviu atšaukta.

LEGIJONAS PRIEŠ 
VALDŽIOS POLITIKĄ

kad užteršia geriamąjį van-| balsus . L ž juos bal-

Oro biuras bandė chemi
niu būdu suvaldyti besifor
muojantį uraganą. Miami 
žiniomis, buvo panaudota 
11 lėktuvų, kurie supylė į
uragano debesį apie 800 
svarų chemikalų, tačiau de
besy nepastebėta žymių per
mainų.

GYVENO 147 METUS

NAŠLAITIS

Tai 2 melu Markus Knoepfi, 
iš Humlikon sodžiaus. Jo 
tėvai kartu su kitais 41 to 
sodžiaus gyventojų žuvo 
lėktuvui sudužus. Beveik 
pusė to sodžiaus gyventojų 
skrido lėktuvu j Ziurichą... 
ir visi žuvo.

Metropolitan Life Insurance! 
kompanijos statistikai ap-i 
skaičiavo, kad 22 milionai 
motenj Jungtinėse Valsty
bėse eina dirbti. Tai sudaro 
apie vierą trečdalį visų šio 
krašto darbo žmonių. Bet 
raštinėse, ligoninėse ir ki
tuose „baltarankių“ užsiė
mimuose tarnauja daugiau 
moterų, negu vyrų. Sakoma, 
kad moters vieta namuose. 
Jeigu nors trečdalis jų būtų
namuose, Amerikoje ne tik
tai nebūtų jokio nedarbo, 
bet dar ir trūktų darbininkų.

NIGERIJA SKAIČIUOS 
SAVO GYVENTOJUS

Vienas Mass. sveikatingu
mo departamento valdinin
kas įspėja visuomenę, kad 

venerinės ligos -Jungtinėse 
Valstybėse siekia iau "epi
demijos proporcijų“. Jos pa

sidarė rimčiausia krašto 
sveikatingumo problema.

Dr. Mortiner Harris, New 
Yorko socialinės higienos 
viršininkas, taip pat nupiešė 
labai tamsu sveikatingumo 
vaizdą 500 daktaių suvažia
vime, kuris posėdžiavo 3 
dienas. Daugiausia tos ligos 
plinta Amerikos jaunimo 
tarpe.

I
-------- ;

Miami Beach, Fla.—Ame
rikos Legijono suvažiavimas 
čia įsivėlė į karštai ginčija
mą civilinių teisių klausimą
ii- nutarė, kad federalinė 
valdžia, statydama negins 
prie tokių darbų, kurie pri
klauso karo veteranams, su
laužė Kongreso nustatytą 
taisyklę, kad civilinėj tar
nyboj, kaip paštas, policija 
ir tt., pirmenybė priklauso 
karo veteranams. Suvažiavi
mas priėmė rezoliuciją, rei
kalaudamas, kad Kongresas 
šitą dalyką ištirtų.

CALIFORNIJOJE 
DREBĖJO ŽEMĖ

suodavo ir mirusieji jų bau
džiauninkai, tik gyvieji ne
galėjo balsuoti.

Todėl pailamente sėdė
davo ir įstatymus kraštui 
leisdavo tiktai turtingi dva
rininkai, kunigai ir fabri
kantai. Dabar jų vietoje sė
dės jau darbininkai, ūkinin- 

Pereitą savaitę Bostone kai, tarnautojai ir bus mote-

denį. Todėl higienos komi
sija pasamdė žmogų, kuris 
nuo ryto iki vakaro plaukio- 

į ja laiveliu ir tuos paukščius 
šaudo.

10 AUTOMOBILIŲ 
KATASTROFA

buvo viena lietinga naktis ir 
automobilių autostradoj su
sikūlė dvi mašinos. Į ta lau
žą bematant suvirto dar 8 
automobiliai. Keliolika žmo
nių sužeista.

darbininkai
UNIJĄ

ATMETĖ

Maskvos medicinos žur-, 
nalas praneša, kad Gruzijoj į 
mirė Ašchanger Bzania, su
silaukęs 147 metų amžiaus. 
Būdamas 112 metų jis vedė; 
jauną žmoną ir dar susilau
kė sūnaus. Jo apylinkėje esą 
2,000 gyventojų, pabaigusių 
jau po 100 metų.

Pernai Nigerija (Afrikoj) 
darė savo gyventojų sąrašą, 
bet pasirodė, kad jis labai 
klaidingas, todėl buvo at-j 
mestas. Spėjama, kad ji gali
turėti apie 40 milionų žmo-! 
nių, bet tai tik spėjimas. To-I 
dėl lapkričio 4-8 dienomis 
vėl bus renkama statistika.

Millers Falls, Mass.—Čia 
yra popieriaus dirbtuvė, ku
rios darbininkai anądien
balsavo, kuriai unijai paves
ti iu reikalais rūpintis. Siū
lėsi trys unijos. Didele balsų 
dauguma darbininkai nuta
rė, kad jiems ramiau ir ge
riau be unijos vadovybės.

Praėjusį šeštadienį Cali- 
fornijoje, į pietus nuo San 
Francisco, du kartus drebė
jo žemė — iš ryto ir popiet. 
Nuostolių nebuvo.

DARBO UNIJOS 
KANADOJE AUGA

Kanados darbo departa-į 
mentas praneša, kad pramo- I 
nės darbininkų unijos tenai, 
turi 1,449,200 narių. Tai esą; 
du nuošimčiai daugiau, negu. 
buvo prieš metus.

NUGALĖJO

I

Eduard Koch pirminiuose 
demokratų rinkimuose nu
galėjo garsiojo Tam many 
Hali ^adą De Sapio.

rų.
Vis dėlto pilnos demokra

tijos ko! kas dar nėra. Eida
mas senais įstatymais, prem
jeras Assadullah Alam ne
leido opozicijai vesti rinki
mų kampanijos. Daug opo
zicijos vadų buvo uždaryta 
kalėjimuose, todėl kai ku
rios opozicinės organizaci
jos rinkimus boikotavo.

Irano gyventojai yra ma
hometonai, tačiau ne arabai. 
Parlamentas susideda iš 
dviejų rūmų. Žemesnieji rū
mai vadinami „mažlis“ ir 
turi 136 visuotiniu balsavi
mu renkamų atstovų, aukš
tesnieji rūmai arba senatas 
susideda iš 60 senatorių, ku
riuos skiria pats šachas.

Kad ir nekokia demokra
tija, bet vis dėlto pažanga 
nuo baudžiavos, kuri buvo 
panaikinta dar nelabai se
niai.

Nors pietinėse valstijose 
eilė mokyklų jau integruota, 
bet Įsileidus į jas juodų vai
kų, išbėgiojo daug baltųjų.
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Amerika sukišo bilionus į 
Vietnamo balas

Kas yra tos Vietnamo balos ir kodėl mūsų Amerika 
per 2 metus sukišo tenai $3,000,000,000 savo kiašto 
pinigų?

Prieš Pasaulinį Karų Vietnamas priklausė vienai 
valstybei, būtent Indo-Kinijai, kurią prancūzai valdė kaip 
savo koloniją. Bet, komunistų kurstomi, Indo-Kinijos gy
ventojai prieš prancūzus sukilo. Karas tęsėsi 9 metus ir 
buvo labai žiaurus. Galų gale prancūzai nutarė tą kraštą 
palikti. Ženevos konferencija 1954 metais nutarė tą žėmę 
padalyti į keletą mažesnių valstybėlių: Laosą, Kambodiją, 
Vietnamą ir kt.

Bet Vietnamas skilo beveik per pusę — šiaurinė da
lis susidėjo su komunistine Kinija, o pietinė pasiliko ne
priklausoma. Ji turėjo apie 14,100,000 gyventojų, kai 
tuo tarpu šiauriniame Vietname buvo apie 16,000,000 
galvų.

Iš pradžios atrodė, kad Pietų Vietnamas neatsilaikys, 
nes stiprus komunistų pogrindis stengėsi nepriklausomą 
prezidento Ngo Dinh Diem valdžią nuversti. Ir ji nebūtų 
atsilaikiusi, jeigu nebūtų atskubėjusi Amerika su pagalba. 
Amerikai rūpėjo tą valdžią gelbėti, kad nepasiduotų ko
munistams ir kad Pietų Vietnamas nebūtų sujungtas su 
Šiaurės Vietnamu.

Bet Pietų Vietnamo komgunistai nenurimo. Susidarė 
jų partizanų būriai ir pradėjo kelti suirutę. Ginklais ir 
maistu juos aprūpindavo šiaurės Vietnamas, komunistinė 
Kinija ir Sovietų Rusija. Susidarė lygiai tokia padėtis, 
kaip vėliau Korėjoje. Vietnamo kraštas pelkėtas, ir komu
nistų partizanams lengva džiunglėse slapstytis.

Amerikai šis karas labai brangiai atsieina. Pereitą sa
vaitę laikraščiai paskelbė, kad i Vietnamo balas ji sukišo 
jau tris bilionus dolerių. Leidžiami ne tiktai Amerikos 
piliečių pinigai, bet aukojamos ir žmonių gyvybės. Komu
nistų partizanai, pasislėpę džiunglėse, dažnai numuša 
Amerikos lėktuvus, su kuriais žūva ir lakūnai. Tų pačių 
laikraščių žiniomis, iki pereitos savaitės tose džiunglėse 
jau žuvo 31 Amerikos lakūnas.

Kai kas Amerikos valdžios politiką kritikuoja. Esą, 
ji eikvoja savo krašto pinigus ir aukoja jaunus vyrus kaž
kur Azijos gilumoje, kad neįleistų tenai korhunistų, o tuo 
tarpu savo pašonėje Kubą atidavė komunistams dykai, be 
jokios kovos, ir dar primokėjo Kastrui $62,000,000, kad 
paleitų suimtus belaisvius.

Vėlesniuoju laiku iš Pietų Vietnamo pradėjo eiti 
skandalingos žinios. Pasirodo, kad prezidento Ngo Dinh 
Diem diktatūra dabar jau ne tiek kovoja su komunistais, 
kiek su savo krašto žmonėmis. Mat, didelė krašto daugu
ma (80%) yra budistai, o diktatūrą sudaro 4 Romos kata
likai, būtent: prezidentas Ngo Dinh Diem, jo brolis ii 
žvalgybos galva Ngo Dinh Nhu ir trečias brolis arkivys
kupas Ngo Dinh Thuc. Ketvirtas asmuo yra žvalgybos vir
šininko moteris Nhu, kurią dėl jos žiaurumo Amerikos 
laikraštininkai kartais vadina Madame Dragon, lietuviš
kai tariant — Ponia Gyvatė.

Turėdami už savo nugaros turtingą ir galingą Ame
riką, šitie diktatoriai pradėjo žiauriai persekioti savo gy
ventojus budistus. Vieną dieną žvalgyba apsupo Saigono 
mieste budistų pagodas (bažnyčias), kuriose buvo pasi
slėpę nuo persekiojimo jų dvasininkai, išlaužė duris pasi
slėpusius vienuolius išvilko ir kažin kur nusivarė.

Dėl šito smurto budistų dvasininkai pradėjo viešai 
degintis, apsiliedami kerosimi, gi universiteto ir kitų mo
kyklų studentai suruošė protesto demonstraciją. Kelis 
tūkstančius demonstrantų žvalgyba areštavo.

Tos žinios labai suerzino Washingtono vyriausybę 
Ir kaip nesuerzins, kad jos siunčiamus pinigus ir ginklus 
diktatoriai vartoja ne su komunistais kovoti, bet savo 
žmonėms persekioti.

Washingtone jau buvo kilusi mintis tą diktatūrą nu 
versti. Norėta prieš ją pakurstyti armiją. Bet pasirodė, kad 
armijos vadai ją remia.

Todėl Kennedžio valdžia, kaip praneša ”New York 
Times“ žinių tarnyba, nutarė sumažinti Pietų Vietnamo 
diktatoriams paramą, jeigu jie nepakeis savo žiauraus nu
sistatymo prieš gyventojų daugumą.

Neseniai į Pietų Vietnamą nuvyko Amerikos ambasa
dorius Lodge. Kai kurie budistų vienuoliai atbėgo jo am
basadoj prašydami prieglaudos. Jis juos priėmė. Ngo 
Dinh Diem žvalgyba tuojau pareikalavo, kad jis tuos pa
bėgėlius jai išduotų. Lodge atsisakė.

Paskutinėmis dienomis Pietų Vietname įvesta stipri 
cenzūra, ir Amerkios korespondentų pranešimai ateina 
išcenzūruoti taip, kad tikras padėties vaizdas užtemo.

VIETNAMO KARIAI PUOLA

Fietu Vietnamo kariai, nusileidę Amerikos helikopte
riu. puola komunistų partizanus.

nai, vistiek respublikonui 
Dirksenui priklauso mūsų i 
padėka. Mūsų tauta yra ga-]

vusi ir daugiau moralinės 
paramos iš respublikonų.
Kai po Pirmojo Pasaulinio 

i Karo buvo atstatyta nepri
klausoma Lietuva, jai buvo 
reikalingas Amerikos pripa
žinimas. Ir mūsų išeivija ta
da dėjo didžiausias pastan
gas, kad Washingtonas ne
priklausomą Lietuvą pripa-
žinių. Bet buvęs Ūda prezi- jos ?2 istenci.
dentas Wilsonas, demokra-, . 
tas, nenorėjo nei girdėti mu- J

Petr Čaikovsky dirigavo 
savo kūrinius atidarymo

Namas, karį pastatė muzika
Carnegie Hali, "muzikos akustiką, kokią Tuthill su- 

pastatytas namas“, yra pa- kūrė Carnegie Hali. 
statas New Yorko mieste su E vįso projekUs kainavo
akustiškai puikia auditorija, • du miHonus dolerių,
tarptautiniai garsia savo zy- Vėliau astato vertė buvo 
miais muzikos koncertais. Į d didesnė, ir tai savo ke- 
Pasaulinio garso muzikai sa-l ]įu Rėlė už 
vo nepamirštamomis kom-Į k j mokesčius. Jo
pozicijomis u- išpildymais’ u
padarė Carnegie Hali legen-

APŽVALG M

, sų prašymų. Bet sekantis 
prezidentas, respublikonas 

l Hardingas, Lietuvą pripaži
no. Tada ją pripažino ir ki
tos alijantų valstybės.

Kai 1940 metais Lietuvą 
okupavo msai, prezidentas 
Rooseveltas, demokratas, 
tos okupacijos nepripažino.

koncertuose 1891 m. gegu
žės mėn.Antonin Dvorak, 
čekų kompozitorius ir diri
gentas, sekė jį po dviejų me
tų. Pianistai kompozitoriai 
Sergei Rachmaninoff ir Ig
nace Jan Paderevvski taip 

Už tai ir jam priklauso mū-1 P.at geįai žinojo sių salę Ce
* r lictoc Pohln i ocuk ton

sų aciu. Nepripažino tos o-
kupacijos ir prezidentas 
Trumanas, taip pat demo
kratas. Tačiau toliau žodžio

listas Pablo Casals ten davė 
koncertą 1904 metais.

Enrico Caruso, Ernestine 
Schumann-Heink, Nellie

nenuėjo nei Roosevęltas, nei! Melba ir Amelita Galli-Cur- 
Trumanas. ! ci davė ten savo koncertus.

Bet respublikonas Eisen- Tokie smuikininkai kaip

KAIP KOMUNISTAI į Tai kurios religijos pote- 
LAIDOS KAPITALIZMĄ?, rius reikėtų mokykloj'e kal- 

į bėti, kad jie patiktų visiem?

howeris nuėjo toliau. Jis už- 
gyrė kongresinį Kersteno 
komitetą, kad surinktų Lie
tuvos pavergimo faktus. Tai

"Keleivy“ jau buvo rašy-j Laisvamaniams jokie pote-i buvo daugiau, negu vien tik 
ta, kad Chruščiovas buvo riai nepatiks. Žydams nepa-' žodis.
nuvažiavęs Jugoslavijon. 
Kaip žinoma, jį visur sekio
ja žurnalistai ir stato viso
kių klausimų. Taip buvo ir 
Jugoslavijoj. Vienas žurna
listas priminė jį žadėjus pa
laidoti kapitalizmą ir pa
klausė, kada tos pakasynos 
bus? Ar jie, žurnalistai, ga- 
ės tų laidotuvių sulaukti?

Chruščiovas jam atsakęs: 
"Nebūk avinas. Aš juk ne
sakiau, kad mes laidosime 
kapitalizmo žurnalistus. 
Kapitalizmo santvarkoj jūs 
tarnaujate kapitalistams, o 
kai kapitalizmas bus palai
dotas, tai jūs tarnausite ko
munizmui.“

Jugoslavijos Titas išdėstė 
Chruščiovo mintį tam žurna
listui truputį prozaiškiau. 
Girdi:
"Nesupraskite tų žodžių 
klaidingai. Niekas nelaidos 
kapitalizmo kastuvais, kaip 
mirusį žmogų. Jį palaidosi 
istorija; tai bus istorijos 
vyksmas.“

Šitaip klausinėjamas to
liau, Chruščiovas tvirtino, 
kad komunizmas įsivyraus 
visame j>asauly. Dabartinis 
komunistinių valstybių blo
kas tai komunistinio pasau
lio pradžia.

Drąsus pranašas...

NE VISI SUPRANTA 
AMERIKOS LAISVĘ

Mums nepažįstamas A.

tinka krikščionių poteriai. 
Pagaliau ir krikščionys ne
susitaiko religijos klausimu. 
Vieni garbina kryžių, o kiti 
sako, kad tai Kristaus įžei
dimas. Juk, esą, nerasite iš
mintingo žmogaus, kuris 
garbintų kartuves, ant kurių 
buvo paVarta g jn tgysg ar 
brolis. Kaip tad galima gar
binti kryžių, ant kurio buvo 
nukankintas Kristus?

Yra ir kitokių skirtumų. 
Vieni tiki į stebuklus, kiti 
juos atmeta. Katalikai tiki 
į Panelę Švenčiausią, o pro
testantai jos nepripažįsta.

Todėl New Yorko mokyk
lų valdyba buvo sukombi
navusi mokykloms tokią 
maldą, kuriai visi galėtų pri
tarti. Bet Aukščiausias Teis
mas nusprendė, kad tokia 
malda yra priešinga šalies 
konstitucijai, kuri draudžia 
valstybei propaguoti bet ku
rią religiją. Iš to ir prasidėjo 

. draudimas mokyklose religi- 
nių dalykų.

Ir koks reikalas brukti re
ligiją mokykloms, kada re
ligijai beveik ant kiekvieno 
kampo stovi bažnyčia?

TRECIA PARTIJA 
PRIEŠ KENNEDj

Užuot padėkoję preziden
tui Kennedžiui už jo suruoš
tą Baltuosiuose Ramuose ar
batėlę nėgių vadams, jie ta
riasi organizuoti "trečią par- 

ii raiką------j.-------

REZOLIUCIJOS 
UETUVOS KLAUSIMU

"Darbininkas“ (Nr. 54) 
pastebi, kad Jungtinių vals- 

’ tybių Kongrese yra jau 36 
rezoliucijos už Lietuvos ne
priklausomybę. Paskutinę į- 
nešė senatorius Dirksen, se-

«“ • z / • w • •ia nruic ii v* j c* Ji*

linga? Ogi tam, kad per at
einančius prezidento rinki-

Fritz Kreisler, Jascha Hei- 
fetz, Nathan Milstein, Yehu- 
di Nenuhin buvo gerai žino
mi Carnegie Hali publikai.

Ligi neseniai New Yorko 
filharmonijos orkestro su 
garsiais dirigentais, kaip 
Artūro Toscanini, Serge 
Koussevitzky ir Leipold Sto- 
kowski, dažniausiai pasi
rinkta koncertams vieta bu
vo Carnegie Hali.

1887 m. Walter Dam- 
rosch, Nevv Yorko miesto 
ehoro ir simfonijos muzikas 
ir dirigentas, susitiko su 
Andrevv Carnegie, turtingu

išlaikymui ir mokesčiams 
padėti apmokėti buvo pa
statytas 15-kos aukštų bokš
tas su studijos butais virš 
pirmųjų šešių aukštų.

Prieš poią metų Carnegie 
Hali turėjo būti nugriauta 
ir jos vietoje pastatytas ki
tas pastatas. Tačiau sukelta 
publika, Isaac Stern, gar
saus pasaulinio masto smui
kininko, vadovaujama, krei
pėsi į miesto ir valstybės o- 
ficialius asmenis, kad išgel
bėtų šį istorinį pastatą. Ke
lių mėnesių bėgyje valsty
bės legislatūra priėmė įsta
tymą, įgalinantį New Yorko 
miestą nupirkti Carnegie 
Hali. Privačios aukos buvo 
pridėtos prie miesto fondų 
ir tokiu būdu Carnegie Hali 
buvo išgelbėta.

šiandien su naujojo Lin- 
colno Centro konstrukcija 
New Yorko mieste, kuris tu
ri atskirą filharmonijos or
kestrą, kas gali pasakyti, ko
kia bus Carnegie Hali atei
tis'.’ Tačiau mes galime būti 
tikri vienu dalyku: didelei 
žmonių daugumai, iš toli ir 
arti, Carnegie Hali turi labai 
specialią vietą jų mintyse ir 
širdyse.

ACN.S.

mus negrai galėtų įsigauti į pramonininku ir filantropu, 
Europon plaukiančiame lai 
ve. Carnegie, gerbiąs Wal-

KĄ TIK GAUTOS 
KNYGOS

Mauragis rašo iš Australijos' nato mažumos vadas, res- 
vienam katalikų laikraščiuiJ publikonas iš Illinojaus.I

Dirkseno rezoliucija e- 
santi išleista ir atskiru doku-

George Kennan, buvęs Amerikos atstovas Maskvoje, 
sako, kad padarius nepuolimo sutartį, Washingtonas su
silauktų geresnių santykių su Maskva ir, galbūt, rusų iš 
Kubos pasitraukimo. Apie pavergtąsias tautas nenorima 
nei kalbėti.

Amerikoje ir stebisi, kad 
aukščiausias šalies teismas 
čia uždraudė kalbėti viešose 
mokyklose poterius arba 
skaityti ištraukas iš Bibli
jos.

O mums rodos, kad Aukš
čiausio Teismo sprendimas 
buvo labai išmintingas ir 
sveikintinas. Tačiau jis ne
privalomas visoms mokyk
loms, tik viešosioms, kurios 
yra išlaikomos piliečių mo
kesčiais. Piliečiai juk nėra 
kurios parapijos nariai. Re
liginiu žvilgsniu jie sudaro 
labai mišrų konglamoratą— 
krikščionys, žydai, budistai, 
muzulmonai ir žmonės visai 
laisvi, nepriklausą jokiai re
ligijai.

men tu ir taip pat ištisai į 
traukta į kongreso darbų 
knygą (Congressional Re
cord).

Įnešdamas Senatan savo 
rezoliuciją, Dirksenas pasa
kęs:

"Abejoju, ar yra kita tauti
nė grupė plačiajame pasau
ly su tokia nepaprasta išti
kimybe laisvei, kaip kad 
Pabaltijo tautos...“

Šitie jo žodžiai taip pat 
buvę įtraukti į Congressio- 
nas Record. Senate panašių 
rezoliucijų esą jau 7, o At
stovų Rūmuose — 29.

Nors mes ne respubliko-

į kongresą.
Žinoma, kaip piliečiai jie 

turi pilną teisę turėti savo 
partiją ir dalyvauti kongre
se. Būdinga tačiau, kad tos 
partijos tikslas yra kovoti 
prieš "baltąjį milionierių“ 
ir "baltąjį buržujų“ Kenne- 
dį, kuris juos glosto ir vaiši
na arbatėlėmis.

Apie "trečiąją partiją“ 
gandas eina jau seniai. Da
bar jau tvirtai ir aiškiai apie 
tai prašneko negrų rašyto- 
jas Baldvvin, kuris dalyvavo 
Washingtono žygy. Jo kalbą 
atpasakoja "Naujienos“. 
Esą:
"Grįžęs iš laisvės maršo
Washingtone, negrų rašy
tojas James Baldwin ket
virtadienį dalyvavo Hu- 
man Relations mitinge 
Chicagoje, kur pasiūlė 
steigti trečią politinę parti
ją, pridurdamas, kad 
"John F. Kennedy partija 
yra ir Mississippi senato

riaus Eastlando partija. 
Juodas milionierius niekuo 
nesiskiria nuo balto milio- 
nieriaus. Negrų buržuazija 
yra dar labiau groteskiška, 
negu baltųjų buržuazija“.

Na, jeigu tai ne komunis
tiška gaida, tai kaip ją ki
taip pavadinti?

ter Damrosch tėvo prisimi
nimą, kuris taip pat buvo 
muzikas, įdėmiai klausėsi 
apie jo muzikinius siekius ir 
kliūtis. Jam labai reikėjo 
auditorijos choro repetici
joms ir koncertams. Carne
gie tuojau numatė, kokią 
kultūrinę ir visuomeninę 
naudą turėtų gerai sukonst
ruotas pastatas. Andrew 
Carnegie tuojau pasirinko 
57-tą gatvę ir septintą alėją 
New Yorko mieste kaip vie
tovę numatytam pastatui.

Architektu buvo parink
tas William Burnet Tuthill. 
Pastatas buvo baigtas 1891 
metais. Ligi šios dienos sta
tybos ir garso inžinieriai 
randa be galo sunkiu užda
viniu išgauti tokio laipsnio

PANEVĖŽYS, 430 pusi., 
daug nuotraukų. Redagavo 
Juozas Masilionis, išleido 
Panevėžiečių Klubas. Toje 
knygoje rašo kelios dešim
tys autorių. Knyga įdomi 
ne tiktai panevėžiečiams. 
Kaina $6.50.

VARPAS Nr. 4,278 pusi., 
kaina $2. Daug įdomių ir 
rimtų straipsnių įvairiais o- 
piais klausimais.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoj.

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO

JE," 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4*00, kietais $500.

Artinasi žiema, teks ilgiau 
būti namuose. Išsirašykite 
Keleivį — su juo nebus nuo
bodūs žiemos vakarai. Kai
na metams $5.

Graikas milionierius, lai
vų savininkaks Onassis nu
pirko šachmatus už 59,000 
dol. Jie yra auksiniai, pa
puošti deimantu ir smarag
du.

Jei pilietis nereikalauja 
savo teisių, jis ne pilietis, o 
vergas.

SUDUŽO. KETURI ŽUVO

Prie Keyser, W. Va., rastas sudužęs privatus lėktuvas 
ir žuvusi Brohst šeima: tėvai ir 2 mažamečiai vaikai. 
Jie skrido iš Pittsburgho į Milboume, Fla.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.
z

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT. Joms pasprukus iš bolše-

--------- : vikinės vergijos, aš nuvykau
Kaip branginama tėviškės ; jų aplankyti, nes nebuvau 

žemė ; mačiusi net 16 metų... Grįž-
J. ir S. Steponai—sesi Unt atga! Pas 5370 šeimą’ir

mano pažįstami. Kartu su 
jais dar vokiečių barakuose 
maitinome blakes ir kito* 
kius vabalus. Todėl ir šiame 
mieste apsigyvenę, dažnai 
susitinkame, nuoširdžiai pa
sikalbame ir bendrai pra
leistas vargų dienas-prisime- 
name.

Pas juos užėjus, visuomet 
mano akys nukrypsta į vie-1 
ną kambario kampą, kuria
me ant gražaus mažo stale
lio stovi dar gražesnis stik
linis indas, kurio viduje 
aiškiai matyti didokas žiups
nis žemių, sudžiūvusių me
džių šakelių, įvairių džiovin
tų gėlių ir didelė ąžuolo gi
lelė, o ant indo guli padėta 
graži rašomoji knygelė.

Daug kartų į tą gražųjį in
dą žiūrėjau, bet vis nedrį
sau paklausti, kodėl jis taip 
garbingoje vietoje laikomas 
ir ką reiškia jo viduje supil
ta žemė ir jos sultimis užau
gę augalai. Bet vieną kartą 
išdrįsau ir paklausiau. K. 
Steponienė nieko neatsakė, 
tik truputį nuraudus paėmė 
nuo indo gražiąją knygelę ir 
padavė man. Ką joje radau 
parašyta, čia paduodu tik 
trumpas ištraukas.

"Mano mamytė Marija 
Raudonienė anksti liko naš
lė, todėl ir man su sesutėmis 
teko augti be tėvelio... Rytų 
frontui, o kartu su juo ir bol
ševikiniam siaubui artėjant, 
man su vyru ir sūnumi pasi
sekė pasprukti į vakarus, bet 
mano sesutėms, — Onai 
Preikšienei ir Marijai Sede- 
lienei— to padaryti nepavy
ko.

Bolševikams tėvynėje įsi
tvirtinus, Ona Preikšienė su 
visa šeima buvo išvežta į 
rytų dykumas, kuriose išvar
go net 11 metų. Prieš pat iš
vežimą, lyg nujausdama sa
vo nelaimę, ji prisipylė tėviš
kės žemių maišelį, su kuriuo 
nesiskyrė ne tik vargingoje 
trėmimo kelionėje, bet ir a- 
šarotose dykumų dienose.

Abi mano sesutės po dau
gelio metų ir didelių vargų 
taip pat atvyko į Vakarų Vo-

Sibire vargusi sesutė man 
davė parsivežti šiame inde 
supiltą žemę ir visus tuos 
augalus... Gal kas iš šių ma- 

' no branginamų žemės dulke
lių ir pasijuoks, bet aš jas 
vistiek gerbsiu, nes jos man 
visuomet primena gimtąją 
tėviškę ir mirusiųjų tėvelių 
kapus, kurių pati aplankyti 
negaliu.“

Perskaičius gražiąją kny
gelę, tas indas pasidarė ir 
man brangus. Brangus dėl 
to, kad jame yra supilta lie
tuviška žemė, kuri kartu su 
bolševikų kankinama mote
rimi yra apkeliavusi beveik 
visą mūsų žemės rutulį.

J. Rainis

PAGERBĖ S. KAIRĮ

Kanados lietuviai socia
listai rugsėjo 1 d. pagerbė 
prof. Steponą Kairį, gyve
nantį Mon Repos sanatori
joje, Smithtown, L.I., N.Y.

Tą dieną ten atvyko dele
gacija iš dr. Prano Ancevi- 
čiaus ir Juozo šarapnicko, o 
iš New Yorko Bronė Spūdie
nė ir adv. Steponas Briedis.

Kanadiečiai atvežė profe
soriui dvi kuklias dovanė
les: Geležinį vilką (medžio 
drožinį) ir didelį odinį blok
notą su tautiškai stilizuotais 
viršeliais.

Prie dovanų buvo pridėtas 
šitoks raštas:
”Draugui Steponui Kairiui-- 
Lietuviškos socialdemokra
tijos kūrėjui ir vadovui;
Vasario 16-sios Lietuvos 

Nepriklausomybės Deklara
cijos Autoriui ir Signatarui;
Nenuilstančiam Kovotojui 

už socialistinės ir politinės 
demokratijos įgyvendinimą 
Lietuvos Respublikoje;
Pogrindinio Vliko vienam 

iš kūrėjų ir tos institucijos 
vadovui Trečiojo Reicho o- 
kupuotoje Lietuvoje;
Nenuilstančiam Kovotojui 

už Lietuvių Tautos Laisvę ir 
Nepriklausomą Demokrati
nę Savivaldą Pasaulio Tau
tų Bendruomenėje

kietiją. Ono Preikšienė, ant-* 1963 m. rugsėjo mėn.
Kanados Lietuvi, Socialia- 

tų vardu pasirašė: J. Novo- 
grodskis, V. Dagilis, A. 
Frenzelis, K. Lukoševičius,

nuo tėvų kapų prisiskynė 
ąšuolo gilelių, medžių šake
lių ir įvairių gėlių, kurias 
kartu su rytų dykumas ma
čiusia tėviškės žeme ateive* 
žė į vakarus...

TIKRA TEISYBĖ

J. šarapnickas ir J. Ston
kus.“

ARGENTINOS BALSO 
SUKAKTIS

JIE NfiRA NUSIMINĘ

WHAT Mn

Mokytojų federacijos prezidentas Charles Cogen su 
-kitais atstovais juokiasi, nors teismas neleido New 
Yorko mokytojams paskelbti streiką.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Pagerbė dr. K. Drangelį
Amerikos Lietuvių Gydy

toju Sąjungos atstovai dvi , 
dienas posėdžiavo, svarsty-'aukslm0 JubllleJau 
darni įvairius organizacinius 
klausimus. Be to, buvo ir ke
lios įdomios ne tik gydyto
jams paskaitos. Tame suva
žiavime buvo atžymėta ir 
sąjungos 50 metų sukaktis.

Iš šitos organizacijos stei
gėjų gyvų dar yra 4: Anta
nas Žimantas, Zuzana Rut- 
kauskaitė-šlakienė, Petras 
Petraitis ir Kazys Drangelis, 
pirmasis sekretorous.

Dr. Kaziui Drangeliui su
važiavime buvo įteiktas ši
toks adresas:

"Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Sąjunga, švęsdama 
savo penkiasdešimties metų 
auksinį jubiliejų Chicagoje,
Conrad Hilton Hotely, 1963 
metų rugpiūčio 31 d. ir įver
tindama pastangas ir atlik
tus darbus steigiant Ameri
kos Lietuvių Gydytojų Drau
giją, nutarė dr. Kaziui Dran

Apie komunistus ją rasite 
keleivio išleistoje knygutėj
Tikra teisybe apie Sovietų 

Sąjungą.”

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

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

Argentinos Lietuvių Bal
sas rugpiūčio 17 ir 24 die
nomis minėjo savo 35 metų 
sukaktį. Į tas iškilmes laik
raščio vadovybė laikė tinka
ma ir reikalinga pasikviesti 
Vienybės redaktorę Salomė
ją Narkėliūnaitę.

Argentinos Lietuvių Bal
są redaguoja Kastas Norkus, 
leidžia Pranas Ožinskas.

Aktorius Jack Wakefield 
•ako: „Aš einu pas dentistę, 
o ne dentistą: nes man ma
lonu, kad moteris liepia bur
ną atidaryti, o ne, kaip pa
prastai, uždaryti.

j damas, velionis Petras rū- 
: pinosi lietuvių kultūriniais 
ir politiniais reikalais. Jis 
buvo Urugvajaus socialistų 
partijos lietuvių skyriaus na
rys, pasiliko partijoj ir jai 
užsidarius, buvo socialistų 

į leisto laikraščio ”Naujoji
| banga" atsakingasis redak
torius, socialistų įkurtosios 
kultūros draugijos ilgametis 
veikėjas, o paskutiniuoju 

j metu jos bufeto šeimininkas. 
Jo kūnas buvo pašarvotas

Į Kultūros Dr-jos patalpose. 
Laidotuvių dieną labai lijo, 
bet vis dėlto į Cerro kapus 
lydėjo gausus lietuvių būrys. 
Kapas paskendo gėlėse. 
Puošnūs vainikai buvo ii’ 
Kultūros Draugijos ir socia
listų partijos.

Lai būna Tau, mielasis 
drauge, lengva ilsėtis sve

tingoje Urugvajaus žemėje.

WORCESTERIO NAUJIENOS
SLA gegužinė pavyko

SLA 2-sios apskrities ge
gužinė rugsėjo 8 d. neblogai 
pasisekė. Į ją atvyko net iš 
New Yorko Jonas ir Elzbie-

genijus Sinkevičius, Ona 
Tiškienė, M. Pajaujienė, J. 
Kudarauskienė ir kt.

Kurie dirbome — V. Mit- 
rikas, J. Dvareckas, J. Pu

ta Jakaičiai ir Ignas Sutkus, j meris, K. Zurlis, Julija 
iš Nashua, N.H., Jonas Ta-| Lendraitienė, Ona Rakaus- 
mulionis, Agnė Gaidienė,; kienė, Ona Šilinskienė, U.
kuri pernai lankėsi Urugva
juje, Julija AkuleviČienė ir 
Kudžmienė. Iš Lowellio bu
vo L. Paulauskas, Petkevi
čius ir kiti.

Dūdienė, O. Gaidienė, J. Po
cienė,—visi prakaitavome. 
Ačiū visiems.
Klubas paskyrė 4 stipendijas

Lietuvių Piliečių Klubas 
Nemažas būrys atvažiavo paskyrė 4 stipendijas, viso 

$800. Jas gavo sesutės Za- 
lieckaitės, Albertas Mitrikas 
ir Karolina Truncaitė.

is Bostono — A. Čaplikas, 
S. Būdvytis, J. Lekys, A. ir 
O. Andriulioniai, J. ir Pr. 
Kesleriai , Vadeliai, J. Tu
mavičienė.

Iš vietinių buvo Karazi
jos, Repečkos, Dirveliai,

Netekom ir daugiau saviškių. Mažeikos, Tamkai, Pupkos, 
Krauneliai, Šalaviejus, Pi-

_____ Liepos 20 d. Pasteur ligo
ninėje mirė 65 m. amžiaus 

j iš Kauno kilusi Elena Damb-
. rauskaitė, violončeliste,

jų organizacijos istoriją. Sa
vo kalbą jis baigė šitaip: 

"Dedikuokime savo jėgas 
sulau

kusiai sąjungai, o Sąjungą 
iškilmingai dedikuokime so
pulingos motinos 
šviesiai ateičiai.“

gaga, Aubavičiai, 
ir kiti.

Gaidžiai

Stipendijoms paskirstyti 
komisiją sudarė K. Daučiū- 
nas, V. Morkūnas, K. Tag- 
menas, A. Manasas, V. Pi- 
gaga, A. Staliulionis ir A. 
Šeškevičius.
Mari&napolio šeimininkas

Worcestery gimęs ir au-Iš naujųjų ateivių buvo , __ . x.
Kostas Babrauskas, Edvar- ^un;. Valentinas Atko-
das Meilus su šeima, Julius' ^1U.S paskirtas Marianapolio 
Sviklas su šeima, Glodai,' kolegijos šeimininku. 
Andrius Urbanavičius, Ep- J. Krasinskas

T

SIŪLO ADVOKATAMS 
ORGANIZUOTIS

A.A.. r<i__ i_v. ii ui ieš

a-
kordeonistė. Minėtais inst
rumentais ji grojo teatruose 
ir kavinėse pelnydamosi sau 
duoną. Palaidota Del Norte 
kapinėse.

Ilgai sirgęs rugpiūčio 23
Lietuvos' d. mirė Mikas Bražionis, 60 

i m. amžiaus, kilęs iš Vilki- 
ninkų kaimo, Iezno valse., 
palaidotas Cerro kapinėse.

Lai jiems lengva būna čia 
amžinai ilsėtis.T>r. rvai

IUPENNSYLVANIJOS NAUJIENOS
EASTON, PA.

įspūdžių žiupsniukas 'I
Vasara—atostogų metaą

padėta metalinė lentelė su 
mirusio vardu, pavarde, gi
mimo ir mirimo metų įrašu.

Mirusieji jokių pamink
lų ar kitų puošmenų nereika
lingi ! Paminklai statomi sau 
—gyviesiems. Kas turtingas, 
tas mirusio kapą gali pra
bangiai papuošti. O kas ne- 
pinigingas, tokie tenkinas 
ant artimojo kapo padėti 
gėlių puokštę kartu su savo 
atsiminimais. Todėl JAV 
jau daug kur steigiamos ka
pinės, kur neleidžiama da
ryti antkapių, statyti pa
minklų. Leidžiama tik kape 
vietoje padėti gėlių arba į- 
smeigti JAV vėliavėlę. 

Įspūdinga ir didinga!
Gerai prižiūrima, švariai 

užlaikoma, amžinai žaliuo
janti pieva be jokios tvoros, 
be jokių paminklų įniru
siems ! Ateikite į tą ramybės
vietą su savo atsiminimais, 
pergyvenimais ir kartu su 
jais padėkite ant mirusiojo 
palaidojimo vietoje žydin
čių gėlių!

Nepamiršta žuvusio sū
naus vietos ir Juozas Januš
kis.

J.Vlks.

kartu ir kelionių. Juozo J» 
j nuškio kviečiamas, užsukau 

Vietos komunistų leidžia-, j Easton, Pa. Graži gyven-

Jiems visos priemonės geros(6322 So. Westem Avė.,
Chicago 36, III.) mums ra
šo, kad JA\ lietuvių kilmės, mas Darbas išleido priedą,
žmonių skaičius yra toks, j pavadintą "Taika žemėje“, 
kuriam priklausytų turėti; kuris papuoštas popiežių Jo- 
bent kelis kongresmanus, o Į n0 XXIII ir Povilo VI bei 
netrukus ir senatorius, bet jų j kanauninko dr. J. Stankevi- 
neturime, nes lietuviai nesi- čiaus paveikslais.
veržia j politiką

Politikai geriausia tinka 
teisininkai, nes jie, dar besi
mokydami, jau gerai susipa
žįsta su valstybės tvarkymo 
reikalais. Lietuvių kilmės 
advokatų yra didelis būrys,; 
bet jie nėra organizuoti, to-1 
dėl ir politiniame veikime

Buvo laikas, kad ir mū
siškiai, gavę įsakymą iš 
Maskvos, garbino Hitlerį, o 
dabar, iš ten gavę toki pat į- 
sakymą, garbina Vatikano 
vadovus.

M. Krasinskas.

ANGLIJA--- — — - — —- - — ——— —— J * *
geliui suteikti garbės steigė-j ^gali žymiau pasireikšti
jo varoą ir paskelbti, amži
nuoju Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos nariu.“ 

Dr.

N. Liutikaitė išvyksta
v.-Kai siūlo sušaukti 

lietuvių advokatų konferen
ciją, kurioje būtų aptarta:

o , . ............. 1. Lietuvių advokatų ap-
Sandaros organizacijai jai sijunginlas. „adirbėti vietos
atstovauja ir Amerikos Lie- 2. Dalyvavimas Amerikos t k . _U ''įdirbėti vietos

& Politikoje.
3. Lietuvos laisvinimo

klausimas.
4. Amerikos lietuvių vi

suomenės ateitis.

Drangelis priklauso

vra iki šiol nevienoje kitoje 
lietuvių organizacijoje.

Gydytoju suvažiavime jis 
ilgokoj kalboj nupasakojo

ŽODYNAI

Jis kviečia pasisakyti tuo 
reikalu spaudoje arba jam 
rašytais laiškais.

URUGVAJUS

Nata Liutikaitė, gailestin
gosios sesers mokslus baigu
si Naujojoj Zelandijoj, at
vyko į Londoną susipažinti

! vietė. Įdomi apylinkė. Juo
zas Januškis geras pasako- 
vas. Jis turi apie ką kalbėti 
Yra kas prisiminti. Ypač 
daug žinių turi apie mirusr 
savo brolį Joną. Visą laikf 
su juo susirašinėjo. Būt* 
tarp juodviejų tikrai broliš
kų santykių. Daug ką suži
nojau apie visos Januškių 
šeimos likimą — tėvus, bro
lius, seseris. Kai ką užsira
šiau. Gavau ir visos šeimos 
fotonuotraukas. Kada nors 
bus galima apie tai parašyti

Vieną viešėjimo dieni 
Juozas Januškis pakvietė 
po apylinkę pavažinėti. Jt 
automobilis geras, nenudė 
vėtąs. Važiuojam.

Privažiavęs gražiai ža- 
liuoiančia ką tik nušienau
tą didžiulę pievą, Juozas Ja- 
nuškis, nieko nesakydamas 
staiga sustojo ir išlipo iš au
tomobilio. Galiuką ta pieva 
paėjės, staiga sustojo. Nusi
ėmė kepure. Galva nulinko 
Veidas surimtėjo. Nustebai! 
Tik priėjęs prie jo, supratau 
kad tėvas stovi prie savo sū
naus palaidojimo vietos! 
Rimties akimirka, čia žo
džiams nėra vietos. Tyliva 
abudu giliai susikaupę.

Šio antrojo pasaulinio ka
ro pradžioje, Japonijai už
puolus JAV be karo paskel
bimo, Juozo Januškio sūnuB 
jaunuolis, dar aukštuosius 
mokslus einąs, savanoriu 
įstojo į JAV ginkluotąsias 
paiėgas. Tarnavo aviacijos 
daliny. Neilgai, šiaurės Af
rikos laukuose karo mūšyje 
žuvo. Palaikai buvo parga
benti ir čia Memorial-atsL 
minimų kapinėse palaidotas.

Toji didžioji žaliuojanti 
pieva ir yra kapinių vieta. 
Jokių antkapių čia nerasi 
Jie nestatomi, nepuošiami 
Tik kapo vietoje ant žemės

ligoninėse. Ta proga ji buvo 
nuvykusi ir į Airiją, naudo
josi įvairiomis susisiekimo 
priemonėmis, į kalnus net 
arkliu jojo.

Šiomis dienomis ji aplei
džia Angliją ir vyksta tuo 
pačiu tikslu į Šveicariją, kui 
padirbės Ziuricho ligoninė
se. Tą miestą pasirinko dėl 
to, kad ten kalbama vokie
čių kalba.

Darbo sutartį pasirašė 6 
mėnesiam per Tarptautinę 
gailestingųjų seserų sąjun
gą. Ten dirbdama ji nepra
leis progos ne tik Šveicariją, 
bet ir aplinkines šalis pama
tyti.

Nėra abejonės, kad, susi
pažinusi su įvairių kraštų li
goninėmis, ji galės daug 
sėkmingiau savo darbą dirb
ti N. Zelandijoje.

Natos tėvas Česlovas Liu
tikas yra N. Zelandijos Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkas.

BRIDGEPORT, CONN.

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, redagavo prof. J.
Balčikonis ir kt, yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl., 
kaina ........................  $12.00

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

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

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368. ------------ - - . , , z- .
psl. apie 20,000 žodžių, kai-l dirbo vienoj geležies liejyk-1, Galima paslėpti ugnj, bet 
na

Mirė P. Krygeris

Po sunkios galvos opera
cijos Ingles ligoninėje 20 
dienų pasikamavęs ir sąmo
nės neatgavęs rugpiūčio 27 
d. mirė Petras Krygeris iš 
Povilaičių kaimo, Giuzdžių 
valse., 60 m. amžiaus. Velio
nis paliko liūdirčius žmoną! 
Pranę Plavičiūtę-Krygerie- 
nę, svaini A. Plavičių, pus
brolius E. Deržinską ir K. 
Stasiulį.

Velionis Petras i šią šalį 
atvyko, kaip ir kiti ateiviai, 
goresnio gyvenimo ieškoda
mas 1929 m. Jis dirbo viso
kius darbus, bene 1 < metų iš-

....... ... $4.00 loj. Bet ir sunkų darbą dirb- kur dėsi dūmus?

Sugrįžo

Keleivio skaitytojas Jo
nas Savage atostogų metu 
pasileido į vakarus. Pasi
žmonėjęs Chicagoje, jis pa
siekė net Seattle, žinoma, 
neaplenkė ir Los Angeles. 
Sugrįžęs į Bridgeportą, jis
pasiskubino užsisakyti K. 
Bielinio parašytą knygą — 
"Sovietų Rusija vergų impe
rija“.

N. ZELANDIJA

Atvyko ii Argentinos

Grigaliūnienė su dideliu 
vargu atsikvietė iš Argenti
nos savo sesers Margaritos 
Kavaliauskienės šeimą, viso 
5 asmenis: tėvai ir 3 vaikai. 
Jie apsigyveno Auckalnadą.
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Ką Zuris matė Lietuvoje

šią vasarą Lietuvoje laa 
kėši lietuvių tarpe plačia 
žinomas čikagietis buvęs tei 
6ėjas John Zuris. Savo įspū 
džius jis papasakojo Naujie 
nų redaktoriui.

Jis leidimą turėjęs tik Vii 
nių aplankyti, bet ten jan 
buvę leista nuvažiuoti į Kau 
ną ir užsukti j Simną, iš ku. 
buvo kilęs jo tėvas.

Važiavęs automobilium 
už kurj sumokėjęs $25. Įdo 
mu pastebėti, kad Zuris ga 
vo važiuoti ne tik su šoferiu 
ir Inturisto palydove, bet 
priedo dar buvo duotas jau 
nas vyras. Zuris tuo labai 
stebisi. Sako, juk galėjo kon 
traliuoti šoferis ir Inturistc 
palydovė, tai kam dar reikė
jo antro palydovo. Bet, sa
ko, Inturisto palydovė nebū 
tų buvusi tokia grubi, kaip 
tas vyrukas, kuris nemanda
giai neleidęs jam fotogra
fuoti Kaune "turgų“. Be to, 
du palydovai vienas antrą 
kontroliavo.

Pakely niekur nesustota ir 
su nieku nepasikalbėta.

Kaune tik gatvėmis pa
vaikščioję. Čia judėjimas 
mažesnis kaip Vilniuje, vis
kas atrodę prasčiau — ir

net dešimtį kartų brangiau, 
įegu Chicagoje. Jeigu jau 
amerikiečiui atrodo brangu.. 
ju kaip jos atrodo vietos gy- 
/entojui, kuris uždirba kelis 
.vartus mažiau, negu ameri
kietis.

Gražiai apsirengęs ame- 
ikietis tuoj išsiskiriąs iš vie
šnių žmonių minios. Atvy 
tusiam iš užsienio žmogui 
policinio teroro atmosferoje 
neveik neįmanoma patilti is 
.monių apie jų gyvenimo są
lygas, nes jie bijo atvirai 
kalbėti.

RUSUA — BAISI
POLICINĖ VALSTYBĖ

namai, ir žmonių apsirengi
mas.

ytiZuris nusipirkęs VilniausĮ ' 
didžiausioj krautuvėj marš
kinius. Už juos sumokėjęs 
$10, o Chicagoj už tokius 
marškinius reikėtų mokėti 
daugiausia pusantro dolerio. 
Pirkinį jam suvynioję į ma
žą gabalą popieriaus. Zuris 
paprašęs duoti didesnį gaba
lą švaraus popieriaus, kad 
marškiniai nesusiglamžytų, 
bet pardavėja nemandagiai 
atsakiusi "Parsinešę į savo 
kambarį, galite išsiprosyti“ 
ir nusisukusi.

Zuris klausinėjęs krautu
vėj ir kitų prekių kainų. Vis
kas be galo brangu: keturis,

William Henry Chamber- 
.ain, žinomas žurnalistas. 
xurį laiką buvęs Christian 
ocience Monitor laikraščio 
Korespondentas Maskvoje. 
Kelių knygų apie Sovietų Są
jungą autorius, rašo, kao 
Sovietų Sąjungoje yra įvykį 
pakeitimų. Ten dabar dau 
giau valgomųjų dalykų 
lengviau žmonėms apsivilkt. 
ir apsiauti, negu Stalino lai 
kais. Dabar žmonės nebebi
jo enkavedistų įsiveržimų 
nakties metu, nebėra masi 
nių ištrėmimų net visų atski 
ių tautų, kaip Stalino lai 
Kais, bet... tebėra griežta po 
.icinė kontrolė. Galima sa 

kad Tamerlano, Čin
gischano, Jono Baisiojo re 
rimas pakeistas griežta poli
cine tvarka. Sovietų Sąjun
ga tebėra totalitarinė valsty 
bė. Joje viena narni ia. tiks 
iiau mažas valdančiųjų luo 
mas, turi visą valdžią. Kol 
chozininkų padėtis tebėra 
tokia, kokia buvo prieš 31 
metų.

Chruščiovas kalba apie 
taikų sugyvenimą, o žvangi 
.ia ginklais ir grasina lais 
vam pasauliui jį sunaikinti 
Chruščiovas pavojingesnis 
jž Staliną, nes jo veiksmus 
sunkiau numatyti.

destruktyvinį darbą sutarti
nai varė karingieji tautinin- į 
kai ir frontininkai. Tai 
”gruodinės“ aiba diktatui i- 
nės Lietuvos kūlėjai ar rė-1 
mėjai,, kurie prieš 10 metui 
sugriovė lietuvių politinę 
vienybę, patys išeidami iš 
Vliko..

Bet kas gi via bendia tarp 
JAV L. Bendruomenės ir 
Vliko dezertyrų tautininkų 
bei frontininkų? Dalykas la
bai paprastas: JAV LB ta
rybos prezidiumas Clevelan
de susidėjo tik iš tautininkų 
ir frontininkų. Šių grupių 
karingi vyrai, per eilę metų 

negalėdami susidoroti nei 
su Altu. nei su Miku, kai tik 
jų rankose atsidūrė JAV 
L. B-nės tarybos prezidiu
mas, panūdo Bendruomenės 
rankomis kaip nors nudai
goti tiek Altą, tiek Vliką, 
kad tik patektu į jų rankas 
politinio Lietuvos laisvinimo 
darbas. Tenka tikrai apgai
lestauti, kad šis seimas To
ronto mieste, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdy
bą perkeldamas į Clevelan- 
Ją, naująją valdybą taip 
udarė, kad joje atsirado tik 

priešvlikinių grupių pasekė
jai, į tą valdybą nepateko nė 
. ienas asmuo, kuris iki šiol 
jutų buvęs Vliko rėmėjas. 
Ar L. Bendruomenė ir toliau 
tariaus su Vliku ir Altu dėl 
vadovybės, ar gal suras su 
,ais bendrą kalbą ir sueis 

bendrą talką, tik ateitis

GRAŽUS LIETUVOS KAMPELIS

Randoee KurLių mariose ties Juodkrante.

Baltų Institutas Vak. Vokie- reikalams, žinios esančios 
tijojje. Pranešėjas gražiai paimtos iš apklausimų (an- 
įvertino mūsų besimokan-, ketų, kurie buvę mūsų besi- 
čios jaunuomenės įsijungimą mokančiam jaunimui išsiun- 
į kovą už lietuvybės išlaiky-' tinėti. Daugelis iš apklaus- 
mą ir Lietuvos laisvinimą iš tųjų atsakė, kad jie jau ne- 
pavergimo, leidžiant kita-Į bemokėtų kalbėti lietuviš- 
taučiams anglų kalba žur-J kai, jeigu jų tėvai nebūtų

•I 1 ii • . . _nalą "Lituanus“.
Kalbėdamas apie mūsų 

jaunuomenės gelbėjimą nuo 
nutautimo, prof. J. Puzinas 
pabrėžė vasaros stovyklų

reikalavę, kad namie vaito
tų savo tėvų kalbą. Lietuvy
bę tegalinti išsaugoti tiktai 
šeima ir, pagal pranešėją, 
jeigu lietuvybė ilgainiui iš-

P.L Bendraomenės seimas
Rugpūčio 30 ir 31 ir rug- valdybą išrinkti šie asme-

sėjo 1 d. Toronto mieste, 
Kanadoje, įvyko Antrasis 
Pasauio Lietuvių Bendruo
menės Seimas. Pirmasis sei
mas buvo sušauktas prieš 
penkerius metus New Yor
ke. Tasai seimas išrinko 
PLB valdybą, kurios būstinė 
buvo Toronto mieste. Šie 
seimai šaukiami kas penkeri 
metai. Į Toronto buvo su
važiavę L. Bendraomenės
atstovai iš Kanados, JAV, 
Venecuelos, Urugvajaus, 
Argentinos, Vakarų Vokie
tijos, Prancūzijos, Italijos, 
Anglijos, Naujosios Zelan
dijos ir Australijos. Seimo 
tikslas — apžvelgti visų 
kraštų lietuvių Bendruome>- 
nės veiklą, nustatyti ateities 
darbų gaires ir visų kraštų 
Lietuvių Bendruomenėm 
veikimą derinti. Seimo dar
bai truko dvi ištisas dienas; 
trečioji diena buvo skirta 
iškilmingam posėdžiui su 
svečiais, koncertui ir atsi
sveikinimo vakarienei.

Nauja valdyba. Kas ji tokia?

Ar imtu politikos?

Jau prieš seimo pradžią 
daug ką domino vienas sei
mo darbotvarkės punktas. 
Tai Bendruomenės politinio 
veikimo klausimas. Jau ke
linti metai tautininkų ii 
frontininkų grupės asinenys 
tiek spaudoje, tiek visuose 
susirinkimuose skleidė min-

mūsų jaunimui s\ ai bą. To-. nyksianti, atsakomybė už tai
lion iie ValKoir> anio n*ar-i*j i_ z*__ ±z ______liau jis kalbėjo apie pačią 
lietuvių kalbą, kurią lietu
viškoji išeivija pradėjusi be 
jokios atodairos teršti viso
kiausiais barbarizmais, var
todama svetimų kalbų žo
džius turimų lietuviškųjų

kilsianti tėvams.

Po pranešimo seimo at 
stovai gyvai švaistė pranešė
jo iškeltas mintis. Slegiant. 
Įspūdį padarė kun. Sdgintc 
pareiškimas, kad bent Chi
cagoje už lietuvių vaikų nu 
tautimą didelė kaltės dalu

vietoje. Jis kvietė pradėti 
parodys. Nors būtų sunku! rimktą kovą su lietuvių kai-,
.ikėti stebuklais, bet vis dėl-Į bos žargonu, ar jis būtų var- Krintanti lietuviškų parapijų 

negalimas da-į toJamas gyvojoje kalboje,! Kunigams, kurie moko vai
vkTkaT'lietuvHkrsaTi'i a*' sPaud°s' Belapiuose. ' ’į kus poterių ir maldų anglis- 
lykas, kad lietuviška sązi- » C,,.. . kai. o ne lietuviškai
ie neprabiltų ir tautinin- Į Pagaliau prof. J. Puzinasi • • i •j • • i . « • . _ I<ams bei jų politiniams bro-j siūlė visiems rimtai susirū-j 

pinti Tautos Namų klausi-į 
mu. Atskiri asmenys, mūsų 
kultūrininkai, turį daug

iiamš frontininkams ir paro= 
dytų jiems, kad Lietuvos 
:aisvinimas iš maskolių oku
pacinės vergijos, kaip aukš
čiausioji kiekvieno lietuvio 
pareiga, visuomet turėtų bū
ti pirmoje vietoje ir šiai pa
reigai turėtų nusilenkti 
smulkūs partiniai reikaliu
kai ar asmeniškos savimei
lės užgaidos.

Jėl nutautimo kalta šeima

Seimo darbų ilgoje dieno- 
i Lvarkėje buvo įdomių ir gy
vų klausimų.

PLB Kultūros Tarybos

iys: Juozas Bačiūnas, Sta
sys Barzdukas, Alg. Nasvy- 
tis, Alf. Mikulskis ir Vyt. 
Kamantas. Čia tenka pašte 
bėti, kad, išskyras J. Bačiū 
ną, visi kiti ketui i nariai yr: 
IAV Lietuvių Bendruome 
lės tarybos prezidiumo na

tį, kad L Bendruomenė ne
turinti būti vien kultūrinė 
organizacija, besirūpinanti 
tik lietuvybės išlaikymu ii 
lietuvių kultūros ugdymu; 
ji turinti imtis ir Lietuvos 
politinio laisvinimo darbo, 
Kuriam iki šiol vadovavo 
Vlikas, o JAV — Altas. Tos 
minties vedami, šie asmeny^ 
jau 1962 m. sukėlė visą ne
gražių puolimų bangą prieš 
Altą, kai jie įsigeidė Vasa
rio 16 proga pasiųsti pas 
JAV prezidentą politinę de
legaciją, nors Altas tos au
diencijos pas prezidentą ge 
rokai anksčiau buvo prašęs. 
Artinantis seimo laikui, ka. 
Kurioje mūsų spaudoje (Dir 
/oje, Drauge ir kt.) pasipy
lė straipsniai, įrodinėjantie
,i, kad Lietuvos laisvinimas 
.š maskolių okupacijos esan- 
i kiekvieno lietuvio didžioj 

pareiga, todėl ir Liet. Bend 
ruomenė nedelsdama turin 
i imtis šio darbo. Nors nie 

kas neginčijo, kad kiekvie
nas lietuvis turi būti kovoto
jas už savo tautos laisvę, bet 
sveiko ir šalto proto mūsų 
patyrę visuomenininkai a-

sveiko ir šalto prato; kad 
nepamirštų, kad pavergtos 
Lietuvos laisvinimo darbas 
yra už pačią Bendruomenę 
daug brangesnė vertybė. Pa
galiau naujoji valdyba netu
rėtų pamiršti, kad seime, 
nerenkant tą naują valdybą, 
būta stiprios opozicijos. Po 
pirmojo seimo 1958 m. val
dyba buvo išrinkta Kana
doje, Toronto mieste. Su
prantama, kad po antrojo 
seimo 1963 m. nauja valdy
ba turėjo atitekti didžiausiai 
...merikos Lietuvių Bendruo
menei. Bet daug seimo na
rių, prisimindami Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės va
dovybės kivirčus 1962 m. su 
Altu, buvo linkę ir toliau 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybą palikti Ka
nadoje. Slaptas šiuo klausi
mu balsavimas parodė, kad 
už valdybą Kanadoje buvo 
paduota balsų dvigubai dau
giau, negu Kanados Lietu
vių Bendruomenė turėjo sa
vo atstovų seime. Vadinasi, 
už valdybą Kanadoje bus
balsavusi dalis ir Amerikos 
Bendruomenės atstovų. Tai 
aiškus ženklas, kad daug 
seimo atstovų norėtų matyti 
L. Bendraomenės vadovybę 
taikiai bendradarbiaujant ir 
su Vliku, ir su Altu.

Baigiant reikia pastebėti, 
kad Toronto lietuviai seimui 
parodė didžiausią nuoširdu
mą ir tikrą lietuvišką vaišin
gumą. Draugiški pobūviai,

įiems karštagalviams ban- j spaudos paroda, meno paro
dė priminti, kad Lietuvos . da, koncertai visą laiką ža-

Milionas parašų

Nemažą susidomėjimą su 
kėlė J. Kardelio (Montrea 
lis) pranešimas: "Peticija 
Jungtinėms Tautoms“. Pra 
nešėjas kėlė mintį, kad Ben
druomenės vadovybė, susd- 
tarasi su estais ir latviais
surinktų bent milioną para
šų ir su tais parašais įteikti

brangių lietuviškų kultūri
nių tui tų — knygų, rank
raščių, visokios istorinės 
svarbos dokumentų, lietuviš
kų paveikslų ir tt. Tų kultū
rinių turtų savininkui mirus, 
jei neturėsime Tautos Na
mų, tie lietuviškos kultūros Jungtinėms Tautoms prašy- 
turtai neišvengiamai išnyks! mą, kad jos užtartų paverg- 
ir be pėdsako dings ateičiai. | tas lietuvių, estų ir latvių 

i tautas.
70% abejingų | D ... ....Į Pranešėjas šukele gyvi 

Lyg prof. J. Puzino pra-1 kalbų seime. Visi kalbėtojai 
nešimo tasa buvo V. Adam-: k Kardelio minčiai pritarė,

pirmininkas prof. J. Puzinas kavičiaus paskaita apie mū- bet siūlė tą .sumanymą vyk-
avo pranešime padarė lie-’ sų jaunąją kaitą ii- jos lie- 
uvių kultūrinio ir tautinio* tuvybės išlaikymą. Pagal 
laibo apžvalgą. Jis suminė- pranešėjo surinktas žinias,
jo, kad L. Bendraomenės pa- 
•aikomos veikiančios dvi 
ietuviškos gimnazijos (Va-S 
kaių Vokietijoje ir Italijo-! 
je), Pedagoginis institutas! 
Chicagoje, kurio tikslas e 1

apie 70*

dyti apdairiai, tariantis su
visais mūsų politiniais veiks
niais, kaip Vliku, Altu, Lais- 

mūsų jaunimo e- vės Komitetu bei mūsų di-
santi abejinga lietuviškiems plomatiniais atstovais.

lai. Tai liūdno atminime ; l,aiuošti lituanistinėm 
nokyklom mokytojų; Auks- 
esnioji lituanistinė mokvk-prezidiumas, kuris 1961- 

1962 metais įsivėlė į negrą 
šias rietenas su Amer. Liet.
Taryba, besiverždamas į 
ALTo darbo sritį ir skleis
damas mūsų visuomenėje 
mintį, kad Bendruomenei 
atėjęs laikas greta savo tie 
ioginio lietuviškos kultūros 

i larbo imtis ir politinio Lie 
uvos laisvinimo darbo, nors 

i Jam darbui nuo 1944 metų 
: tebevadovauja Vjir. Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas, 
i arba Vlikas, o JAV —Altas, 
į jirdi, Vlikas jau atgyvenęs 
<avo amžių, netekęs pasi- 
ikėjimo lietuvių visuomenė- 

• e ir tt. Tad "pasenusį ir pa- 
! iegusį“ Vliką turinti pakeis
ti "galinga“ ir dinamiška 
Lietuvių Bendruomenė.

Vliko ir Alto negarbingas
Baigdamas savo darbus 

11 PLB seimas išrinko atei
nantiems penkeriems me
tams naują PLB valdybą,
kuri bus nebe Toronto mies- —---------------------- , .. -
te, o Clevelande. I naująją' metų Vliko ir Alto atžvilgiu ti. Tam pačiam tikslui esąs

a Montrealyje (Kanadoje) ;'
į buvę sušaukti du Kultūros 
kongresai (Chicagoje); su- 

i rengta Dainų šventė ir Tau
tinių šokių šventė (abi Chi-. 
cagoje). Praėjusiais 1961-s 
‘1982 mokslo metais JAV 
įveikė 43 šeštadieninės litu
anistinės mokyklos, kuriose 
mokytojavę 165 mokytojai, 
o Kanadoje buvę 12 šešta
dieninių lituanistinių mo- Į 
kyklų su 60 mokytojų. Sei-I 
mą nustebino Toronto lietu-į 
vių darni lietuviška veikla:! 
ten šeštadieninė lituanistinė
įmokykla praėjusiais moks-
l
,jo metais turėjusi apie 600 
^mokinių. Lituanistinių mo
kyklų esama Vak. Vokieti-’ 
joje, Anglijoje, Australijo-

niekinimo darbas jau buvo Amerikoje. Fila-
žinomas ir anksčiau, kai L. į delfijos ir Fordham (New 
Bendruomenė JAV dar ne- ’■ Yorke) universitetai turi J 
kaišiojo pagalių į tų organi- j skyrius aukštiesiems litua- 
zacijų ratus. Beveik visą 10 Į nistikos mokslams studijuo-,

POILSIO MINUTĖ

R. Višniausko kūrinys iš 1957 melu.

politinio laisvinimo darbas, 
<ad jis būtų veiksmingas, 
įeprivalėtų būti partizaniš
kas, suskaldytas, pakrikęs. 
Tik visų lietuvių, apsijungu
sių į vieną už Lietuvos išlais
vinimą kovojančią organi
zaciją sutartinis darbas ga
lėtų būti našus. Iki šiol tokia 
organizacija buvo Vlikas, 
kurį,deja, jau kiek metų tau- 
ininkų ir frontininkų srovės

vėjo seimo narius bei gau
siai į Toronto suvažiavusius 
lietuvius iš kitų Kanados 
vietų.

Bendruomeninink&s

ŠVEICARIJOS SAULIŲ 
ŠVENTĖ

Pradedant 1907 metais 
Šveicarijoje vasaros metu į- 

. . , vyksta dviejų savaičių savo-
xai kūne asmenys be atodai-1 tiška šventė. Tai lyg ir savos 
ros niekina. Šių asmenų bu- ... ... ...
vo sugalvota, kad L. Bend-! rusles :aullll manevrai ir jų 
ruomenė turinti savyje su- pasirodymas, ką jie gali. 
daryti politinę komisiją, ku
ri vadovautų Lietuvos poli
tinio laisvinimo veiklai, nors 
mes jau seniai turime Vliką, 
o JAV — Altą.

i
Iškilus klausimui, kas gi 

iš tikrųjų turėtų vadovauti 
mūsų politinei veiklai, atsi-i _ x _ .
rado seimo darbotvarkėje ir’ P.rasme- Bet Sveicanja vis- 
šis labai svarbus ir labai o-įtlek J™ savotiškai militari- 
pus klausimas. Pranešimą! ne, sa,lls- Kiekvienas v>'ras 
šiuo klausimu seime padarė

Tokia šventė paįvairinama 
ir visokiais kitais kultūri
niais pasirodymais, imtinai 
su tautiniais papročiais—ap- 

| sirėdymais, dainomis, šo
kiais.

Šveicarijoje nėra kariuo
menės įprasta to žodžio

J. Matulionis ("P.L. Bend- 
raomenė Lietuvos laisvini
mo darbe“). Po pranešimo 
buvo daug kalbų už ir prieš

{ L. Bendraomenės įsijungi 
Į mą į politini darbą, bet bal- 
Į feuojant seimo atstovų dau- 
•j guma bent tuo tarpu atmetė 
! siūlymą, kad L. Bendruome
nė pradėtų savarankiškai 
politinį darbą, kuriam iki 
šiol vadovavo Vlikas ir Al
tas. Naujajai PLB valdybai 
seimas pavedė laukti, kad 
Vliko pasitarimai su tauti
ninkais ir frontininkais dėl 
jų grįžimo į Vliką pasibaigs, 
b po to valdybai pavedė su
rasti su Vliku darnaus bend
radarbiavimo būdus.

Ko galima laukti?

Šiek tiek vilčių yra. Bet 
ar užteks naujajai PLB val
dybai geros valios? Juk nau
jąją valdybą sudaro tik tau
tininkai ir frontininkai: te
nai nėra nė vieno žmogaus,

sulaukęs 19 metų, įsiparei
goja savo šalį ginti reikalui 
ištikus ir savanoriškai įsira
šo i šaulių sąjungą, čia jis 
pramoksta ne tik būtinos ka
riui mankštos, bet išmoksta 
ir ginklą vartoti ir susipa
žįsta su riša tuo, kas yra 
aujo šalies gynybos srityje.
Lietuvoje nepriklausomy

bės metais taip pat veikė 
Šaulių Sąjunga, bet ji buvo 
kitais pagrindais organizuo
ta, negu Šveicarijoje.

šiais metais tarp liepos 24 
ir rugpjūčio 12 d. Šveicari
jos Ziuricho mieste taip pat 
įvyko šaulių šventė. Toje 
šventėje dalyvavo 72 tūks
tančiai šaulių. Tarp kitko, 
būta taiklaus šaudymo var
žybų. šautuvams buvo net 
trijų šimtų metrų nuotolis, o 
pistoletams—50 metrų. To
se varžybose buvo suvartota 
5 milionai šaudmenų.

Šveicarijos šaulių sąjun
gos vyrai nuo 19 iri 48 metų 
yra šauliai (milicininkai) ir

kuris būtų Vliko ar Alto Į laikomi šalies gynybos tar-
nuoširdus rėmėjas. nyboje. Virš 48 metų—at-

Naujajai valdybai tenka J saigoje. Atsargoje būna iki 
palinkėti, kad nepritrūktų’ 60 metų.

I
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prieš |kia gerai nusipenėti 
einant gulti.

— O iš kur ji tą žino? j 
— Iš patyrimo, tėve. Ne. 

tiktai mes mokinamės iš pa- į 
tyrimo, bet mokinasi ir meš
kos. Jeigu meška atsiguls 
nenutukus, tai ji pastips ba
du ; o jeigu bus nutukus, bet 
negana, tai galės išlikti gy
va, tik bus labai suvargus. 
Kitą rudenį ji jau žinos, kad 
reikia gerai nusipenėti. Štai, 
tėve, kaip ji išmoksta.

— O ką meška ėda, kai 
| pavasari atsikelia iš savo 
žiemos guolio?

— Meška, tėve, nėra taip 
išlepusi, kain Ho*lywoodo 
aktorka prie valgio. Meška 
ėda viską, ką tik randa: vi
sokių augalų šakneles, pra
dedančią dygti žolę, lape
lius ir kitką.

— Tai tu, Maiki, turbūt 
nenorėtum būti meška?

— Ne, tėve, meška nėra’, 
tokia laiminga, kaip pete
liškė.

Svarbu laiku susirūpinti
ANDRIUS VALUCKAS

Beveik visi lietuviai, ypač dijuoti universitete, bet tos 
pokario ateiviai, stengiasi iš studijos jau nesiseka, nes 
paskutiniųjų išmokslinti sa- kariuomenėje įgauti blogi į- 
vo vaikus ir juos aprūpinti pločiai atima perdaug laiko, 
geresniu bei užtikrintu ryto- Rezultate — egzaminai liko 
jumi. Labai daug jau baigė į neišlaikyti ir iš viso klausi
ai- baigia universitetus, pa-į mas, ar jisai kada nors sėk- 
rodydami ypatingą darbštų- mirgai baigs universitetą, 
mą ir gabumus. Tai labai
sveikintinas reiškinys.

Štai vienas aštuoniolikos 
metų lietuvis jaunuolis ver-

Bet būtu netikslu kaltinti 
vien kariuomenę. Štai du 
broliai nuėjo kariuomenėn, 
nes tėvai neišgalėjo jų leisti

tas reto pasididžiavimo ne universitetan. Jie kariuome- 
tik tėvams, bet ir visiems lie-i nėję tęsia mokslą. Vienas jų 
tuviams. Jis užbaigė aukš-1 sėkmingai baigė lakūnu ir, 
tesniąją mokyklą, gavo sti-j tikisi gauti daibą kaip civi-
pendiją. išlaikė konkursi
nius egzaminus, ir net priim
tas Amerikos matematikų 
sąjungos nariu. Jį iškėlė ne 
vien gabumai, bet ir atkak
lus darbštumas bei tėvų ge
ra priežiūra. Nuo pat ma-
žens knyga buvo jo neatski- 

-s,a’ ° kadangi peteliš-j rjamas draugas, o atostogų 
i kėmis mudu negalim būti, jfc yisada i(.
ital .pasakykim viens kltam susitaupė pakankamai pini- 

gų už mokslą universitetegudbai ir eikim kas sau.
— Keliauk sveikas, tėve.

Maik,— Veidą minut, 
kur taip bėgi?

— Iš mokyklos pareinu.
— Vadinasi, vėl pradėjai 

trinti škulės suolus. Tik žiū
rėk, kad sėdynė neprakiur
tų nuo didelio mokslo.

— Tėve, aš moku ir užlo
pyti-

— Smait boy mano Mai- 
kis, nėr ka ir sakyti! Moka 
ir kelnes užsilopyti. Cha, 
cha, cha!.. Na, tai pasakyk, 
ant ko tu mokiniesi? Aš no
rėčiau, kad tu būtum kun i-
gas, ale politikieriai padaro 
daugiau pinigų. Vot, ir per
eita savaitę Mūsučiūžės sei
melis nutarė pakelti algas 
visai šteito načalstvai — iš 
viso 21 milioną dolerių. Ne
reikia nei streikuot, nei pra
šyt, patys pakelia sau pėdės
ir patys dalijasi skarbavais 
pinigais. Kad ir patenka ku 
ris į džėlą, ale kai parėtkas 
demokratiškas, tai žmonės 
ir vėl išrenka vagį į valdžią. 
Taigi vot, Maiki, tau reikė
tų mokytis demokratų poli 
tikos. Aš rokuoju, kad iš ta
vęs galėtų būti smait politi
kierius. Ai bečiu!

— Ne, tėve, aš noriu šva
resnio gyvenimo.

— Maiki, dabartinėj ci- 
bulizaciioj švarumo niekai 
nežiūri. Vieni kitiems kiše- 
nius krausto, ir dac oi. Gal 
tik peteliškė nieko neapgau
na.

— Ve, ve, tėve, aš norė
čiau būti peteliškė.

— Nebūk kreizi! Špokas 
pagautų, ir būtų kaput.

— Nuo "kaput“, tėve, vis
tiek neišsisuksi. Jei ne špo
kas, tai giltinė nusitvers. Bet 
peteliškės gyvenimas roman
tiškesnis. Ji užgimsta gražią 
vasaros dieną kur nors po la
pu ir tuoj prieš savo akis pa
mato gražų, pilną saulės 
spinduliu ir kvepiančių gė
lių pasaulį. Kiekviena gėlė 
laukia jos, atidarius pilną 
nektaro taurę. Tik skraidyk 
ir gerk gatavą medų. Tikras 
rojus. Ar tėvas nenorėtum 
tokio gyvenimo??

— Neprovyk juokų, Mai
ki. Ant kokios gėlės aš ga
lėčiau nutūpti su savo ba
tais? Mano ir nosis netilptų 
į gėlės taurelę. Ne, Maiki, aš 
ne tam sutvertas. Vot, kau
šas putojančio alaus tai kas 
kita.

— Suprantama, tėve, nė

DABAR PER 7 V ALANDAS

Prieš 35 metus, kada buvo pradėtas susisiekimas oru 
tarp JAV ir Peru sostinės Lima, kelionė truko 7 dienas, 
o dabar naujoviškais lėktuvais U tolimą Pietų Ameri
kos šalį galima pasiekti per 7 valandas. j

linis lakūnas. Antras nuėjo 
kariuomenėje studijuoti e- 
lektrotechnikos inžineriją ir, 
atitarnavęs kariuomenėje- 
lengvai gaus darbo savo spe
cialybėje — jam nereikės 
ieškoti darbo: darbas ieškos 
jo-

Dar blogiau, kada vaikas 
neturi nei darbštumo, nei 
gabumų, net nei jokio noro 
bei valios mokytis, o tėvai 
būtinai nori iš jo padaryti 
pasididžiavimo vertą žmo

SOVIETŲ "ROJUJE*kytis, jų rytojus ir taip už-, 
! i tikrintas, o tik linksmai pra

leisti laiką, sportuoti, moky
tis mandagumo taisyklių ir 
kitų panašių lengvai gauna
mų mokslo laipsnių. Ir taip 
tam studentėliui dingo vieni 
universiteto metai — jis eg-

sumokėti. 
Kad tas

Armėnijos vartotojų koo
peratyvų krautuvėse yra ir 
daržovių skyriai, bet nėra 
daržovių. Vaisių krautuvėse 
rasi vyno, degtinės, papiro
sų, muilo, bet ne vaisių, 

zaminų neišlaikė. To jam iri Tos respublikos sostinės 
užteko: jis metė turtuolių! turguje vyšnios, abrikosai, 
ratelį, vėl įsitraukė į lietuvių ypač agurkai ir kitos daržo- 
studentų būrelį ir pradėjo vės parduodamos labai 
atkakliai mokytis. Jis supra- brangiai, pav. už morkų sva- 
to, kad su tokiais draugais rąoOkap. (beveik pusė die-

jaunuolis taip
tų,; sėkmingai pradėjo gyveni-j gų- Tas vyrukas niekad ne- 

moterų tėra vos 1,254, o Lie- j mą, tai didelis nuopelnas jo? dirbo jokio darbo, o gyvena, 
tuvoje jų buvo apie 80% vi ’ ' * 1 1 x *

JAV iš 101 „291 dantistų,'vienas iš mūsų negali į pete
liškę pavirsti; bet palyginus 
jos gyvenimą su žmogaus
gyvenimu, ji yra daug lai- su'dantų gydytojų, 
mingesnė.

— Bet tu užmiršai apie 
žiemą.

— Peteliškė žiemos nie
kad nemato, tėve.

— Tai kur ji būna? • Vacys Kavaliūnas. KAL-
— Ji numiršta. Ji padedat NU GIESMĖ, premijuotas 

kiaušinėlių kitai vasarai, ir j romanas, 201 psl., kaina 
jos gyvenimas pasibaigia. • $2.50.

— O kaip ilgai ji gyvena?

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

tėvų, kurie mokėjo sudomin- i kaip tikras parazitas, vien 
ti jį mokslu ir įteigė jam as- iš tėvų sunkiai uždirbtų pi

mgų ir gyvena, kaip milio- 
nieriaus sūnelis. Jis perėjo 

dirba nemažai, bet sūnus at-į Jau universitetų, mokė 
ostogų metu visada dirbo, o j v^kių mandnų mokslų, 
ne išdykavo. Toks vaikas'11 psichologijos, ir filosofi- 
kada nors bus tikrai dėkin-! Jos’ir medicinos, ir vetenna- 
gas savo tėvams. ; rijos, ir agronomijos, o da-, nepakeliui, nes jie jam ne-

T> , , . ... j bar pasirinko sporto instiuk-1 tinka. Lietuviška prigimtis
Bet, deja, yra ir blogų pa- toriaus mokslą> bet pareika-L

lavo iš tėvų, kad jis galėtų 
išvažiuoti į pietus, kur šil
čiau, kur laisvesnis universi

; meninę drausmę. Nors tėvas 
1 turi labai gerą darbą ir už-

Vytautas Volertas, UPĖ 
— Ji gyvena neilgai, bet TEKA VINGIAIS, romanas, 

visas jos gyvenimas praeina: 339 kaina
saulės šilimoj ir tarp gėlių. It • r • • • • r . ! Aln P i’ila

$3.50.

valdžiai mokesčių už namus i 
mokėti, nei drapanų pirkti/ A*® Kūta, MOTINOS 
nei valgyli gamintis. Viskas LANKOS, romanas apie 
gatava ir viskas nemokamai, motinos meilę, jos tikslą ir 

— Nu, tai turbūt viena pe- rūpestį išauklėti savo vai- 
teliškė tokia laiminga ant J, us. P^nais žmonėmis ir ti- 
šio svieto. Bet užtai ji taip; krais lietuviais, 39 7 psl.. 
trumpai gyvena, Maiki.

krais 
kaina $4.00.

— Tėve, yra gyvūnų, ku-1 Jurgis Gliaudą, ŠIKSNO- 
rie gyvena ilgiau negu žmo-;SPARNIU SOSTAS, premi-

vyzdžių, kuriuos taip pat 
verta paminėti. Buvusio 
aukšto Lietuvos valdininko 
sūrelis baigė aukštesnįjį 
mokslą ir išėjo savanoriu ka
riuomenėn, kur pradėjo gir-

nugalėjo laikiną silpnybę
Tos pastabos ir keli pa

vyzdžiai gal duos šiek tiek
. = „ ... medžiagos kai kuriems tė-tetas ir Kur jisai gan tuietl & . . . ,,7.. T-i vams pagalvoti ir labiau su automobili... Jeigu ., 1 .f* v -, .nuosavą sidomėti vaikų studij0.
savo laiku tėvai butų jj su-1 j

je mokykloje, ją sėkmingai 
gus, ir vistiek žiemos nežino. • juotas romanas iš politinių ! baigė, įstojo universitetan, 
Nelabai seniai viename zoo- j emigrantų gyvenimo, 268 1 bet staiga jam mokytis nusi- 
logijos sode nugaišo vėžlys, psL, kaina $2.50. į bodo, ir jis išėjo kariuome-

kur isitraukė girtuok-

tuokhautl. Athkęs karinę I drausmj atid ?Rokų 
prievolę, jis įstojo universi- norg mokykla, tai jis
tetan .r ji ba.ge ne tiek šiandien , būt „ vertas 
darbštumu, kiek įgimtais re-„ ® .
tais gabumais. Dabar lis gir- ™°S™- Tokių amatų mo- 
tuokliauja žvmiai daugiau, ,k.vklM >Ta !val,™ose fabn- 
ir vieną diena mes turėsime k“0.5®- k” d-rbdamas gali 
diplomuota botna - valka- m"kktls- BĮograusta kad pa- 

" 1 šaliniams žmonėms bandant
- i- j- , u -i nurodyti to sūnelio blogy- 

Kitas sūnelis rodė labai, beSj tėvai užpyko ant tų ge- 
didelius gabumus aukštesnė-

kuris buvo tenai išmiegojęs 
apie 200 metų. Per vasarą jis 
kas naktį išmiegodavo po 12 
valandų. Jis gyveno tik, kol i
saulė švietė; kai saulė nusi- _____ _____
leisdavo, jis užmigdavo. O Į NAGO UGNIS, premijuotas i išgerdavęs daugiau už kitus 
kai ateidavo ruduo, jis už- Į romanas. 205 pusi., kaina ! alaus butelių. Tėvai iš to tu- 
migdavo visai žiemai. Taigi 152.50. I rėjo skanaus juoko ir savo-

Aljevzas Baronas: VIENI-, n.en’

10 norinčių žmonių ir nu
traukė su jais labai seną ir 
artimą draugystę...

Verta paminėti dar vieną 
jaunuolį, kuris sėkmingai

mis, kol dar ne pervėlu. čia 
nutylėjau studentes, nes ta 
tema yra kiek jautresnė ii 
jų nepasisekimai kaltais 
sėkmingai išsprendžiami ve
dybomis. Antra vertus, stu 
dentės lietuvaitės, kaip tai
syklė, yra drausmingesnės 
ir moka realiau žiūrėti tiek j 
gyvenimą, tiek į studijas 
-Jos jaučia didesnę atsako
mybę ir tėvams ir lietuvis 
kai kilmei.

KIEK KUR DIRBA?

nos uždarbio).

Taip rašo ne kokie nors 
Sovietijos priešai, bet pačių 
komunistų Armėnijos sosti
nėje leidžiamas ”Komu- 
nist“.

Armėnijoj vaisiams ir 
daržovėms auginti yra labai 
tinkamos sąlygos.

ĮDĖS NAUJA ŠIRDĮ

51 MEDŽIAI. 117 psl kai-Hiauti. Grįžęs atostogų iš ka- baigė aukštesnįjį mokslą,
| na $ 1 50. ’ riuomenės.jis mėgo girtis, nes artimoje tėvų priežiūro-

■ kaip nugalėdavo kitus gir- je neturėjo progos nei tingi
Juozas Kralikauskas, TIT-' tuokliavimo rungtynėse, nes niauti, nei laidokauti. Įsto

jęs universitetan, jis susipa
žino su turtuolių vaikais, ku

Tarptautinės Darbo Orga 
nizacijos surinktomis žinio 
mis Europoj ir visur kitui 
trumpinamas darbo laikas.

Vokietijoje per savaitę 
dirbama 44.7 valandos, bei

Medicina vis naujus ste
buklus rodo. Štai Amerikos 
Airurgų žurnale Stanfordo 
universiteto prof. dr. Nor- 
man Shaumvvy rašo, kad se
no žmogaus nuvargusią šir- 
li bus galima pakeisti nau- 
a, ir su ja bus galima gyven- 
;i dar dešimtis metų. Tokios 
operacijos, anot to profeso- 
įaus, bus galimos netolimo

je ateityje.

GĖLIŲ LAIKRODIS

galima sakyti, kad tas rop-!
rie jį paėmė savo globon ir Į einama prie 40 valandų dai

Tikrai tokio laikrodžio 
lematėte, nes tai retenybė. 
Gal tik vienas švedų sodi
ninkas mėgėjas Linnen tokį 
teturi.

Linnen pažiūri į savo dar
želio gėles ir pasako, kuri 
valanda. Jis gerai pažįsta 
gėles, todėl parinko prie sa
vo lango tokias, kurios tam 
tikrą valandą keičia spalvą, 
išsiskleidžia ar susiglaudžia.

bet į paskyrė jį savo bendrabučio bo savaitės, kuri bus įgyven
dinta 1966 metais.

Šveicarijoje, Prancūzijoje 
ir Italijoje dirbama ilgiau 
kaip Vokietijoje—45-48 va 
landas per savaitę.

Anglijoje buvo dirbama 
per savaitę 47.4 valandas, o 
dabar dirbama 42 valandas.

Europoje trumpiausią dar
bo savaitę turi Norvegijos 
darbininkai—39.6 valandų.

Taigi, ten dar dirbama il
giau, negu JAV. Bet atosto
gų požiūriu europiečiai yra 
daugiau pasiekę.

tiškos - ♦ -nr.R i pasididžiavimo,
iriai pi a L nesusipiato pasakyti sūne- prižiūrėtoju su gera alga,
jįyAI PLAUKIA, romanas liui, Rad tokie konkursai ne- kurios pilnai užteko apmo-

-nos. nei nakties. Taip gyve-jlb k«n- -vį- J^įda-. daro lekios garbės nei jam,! kėti universiteto išlaidoms,
na ir kiti vėžliai. ’ į ™v?c,a^ į}™"™- 233 psi., į nej 1(,tuvio, jis jsitraukė j tų jau-

— Žmonės kalba, Maiki,! Kdina . • vardui. Dai ar jis grižo iš ka- nuolių orgijas, nes jie atva-
meškos miega per Į Aloyzas Baronas: LIEP- - riuomenės. vėl pradėjo stu- žiavo į universitetus ne mo-

TAJ IR BEDUGNĖS,
mijuotas romanas, 279 
Kaina $3,90. į

’ys, kaip ir peteliškė, niekad i
nematė žiemos nei zie-į.x

Juozas

kad ir 
žiema. pre-

psl-,,— Tas tiesa, tėve, meškos
taip pat vegetuoja. Kai ru
duo artėja, jos pradeda! ... - . ,
daug ėsti. Edą, ėda ir ėda - • ° SU’
ne dėl to, kad jos būtu alka- MDETINE. prem.ju o t a s 
no* bet ėda kad nutuktu !romanas Is Vlnco Kudirkos Kai nusipeni^'pradeda ie£ i g'«nimo’ 394 kaina 

ti tinkamo urvo ar kitokios!*'
slėptuvės, kur vėjas neuž- j 
pučia. Prisineša tenai lapų, 
sausos žolės, atsigula ir už
miega.

— Sakai, miega be jokios 
živnast.ies?

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166 pusi.,

I kaina S2 00.
— Jų kūnas išsilaiko peri

žiemų gyvas tais taukais, i U?
kurių būna susikrovusiu po cno 'ii - ®
oda. O kai meška nejuda, i ^.NUS’ 509 PusL’ kaina 
guli apsnūdusi, lėtai alsuoja,! ’ ' '
tai daug mitybos ir nereikia.! Tos knygos gaunamos ir 
Matai, meška žino, kad rei- ’Keleivio administracijoj.

Murkivs yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukms katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien la ko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni junciasi prieš sripių, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie įyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murkivs yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustmo- 
ta. Tai se: a dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E Bro».dway------ • So. Boston 27, Mass.

KNYGOS JAUNIMUI

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

GINTARO TAKAIS, J. Na-
Italijoj atostogų turi, vi-j i'ūnės eilėraščiai, daug ilius- 

durkį imant, 36 dienas, o tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 
Vokietijoje 33 dienas. Gi TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
trumpiausias atostogas turi 15 pasakų ir padavimų, 186 
Anglijoj—tik 18 dienų. pus^ kaįna ’...................$2.00

-------------------------------------- — GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24 
psi., kaina ................ $1.00

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

Artinasi žiema, teks ilgiau 
būti namuose. Išsirašykite 

Keleivį — su juo nebus nuo
bodūs žiemos vakarai. Kai
na metams $5.

ItCLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams. 69 psL. 
kaina ....................................... $1.60

-
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Aleksas Jukanslds.
Geriau išdirbs žemę—labiau užderės. Sodybėlė prie 

ganyklų, laikys gyvulį, kuris per vasarą šiaip taip išneš 
gyvybę, o rudenį pašėręs, papiaus, bus prie bulvių ir pa
vilgos. Duonelei nusipirkti pakaks padienio uždarbio. Abu 
atrodė' gerų norų. Ir žmonelė nudavė apsukrią.

Kai reikėjo, taip gyvenime neišėjo. Gimė dukrelė. 
Žmona tapo labiau prie namų pririšta. Ne visur ir ant die
nų, vaiku nešina, tenueisi. Kas tave leis darbymetyje vai
ką bežiūrint gaišti.

Plėšėsi vienas Aleksas. Gimė antra dukrelė. Dar 
sunkiau pasidarė. Žmona pasirodė ne iš tų greitųjų. Jai 
visiškai pakako tų dviejų dukrelių. Su jomis, kaip ne savo 
rankomis, ji šiaip taip apsitvarkydavo. Nors ir neapsiuvi- 
nėtos, neaplopytos. Daugiau purvinos, nusitepusios, ne
kaip švarios. Nors kiemelis kiek nuokalnus, sausas, seniau 
augo trumpa žolė, dabar kuškiais beauga, o darželių pa
kraščiais ir nuotrynių pamatai.

Suiro tėvo tvarka aplink. Išsinešiojo visokie reikme
nys, dailiai sukraustyti, tarsi papastogiais, ir tais nedide
liais, negiliais, neaukštais, jiems tik vietos ir tebūtų 
buvusios skirtos. Dabar visur apdraikyti, beimant kurui, 
virbai ar ir stambėlesnės šakos. Pažiogris prižėlęs nerei
kalingų piktžolių, kiečių, nuotrynių, godlapių su savo 
aukštai ištįsusiomis viršūnėmis.

Aleksas daug kur sugebėdavo ką atlikti. Ir po aplin
kinius kaimynus ”ant dienų“ bedirbdamas, ir laisvą dieną 
aplink namus brūzdamas, besitvarkydamas, betaisydamas 
čia stogo vėjo nuplėštą kampą, čia spalių ieškodamas 
kame gauti stogui apipilti, čia iš miškelių sausų šakų par
virdamas žiemai kuru apsirūpinti. Darbo jis netrūko. 
O jau svetimi jį grobstyte grobstydavo. Prie darbo, koks 
darbas bebūtų, jis kaip siena. Netingėjo, stiprus buvo, se
kėsi jam. Vienok apsigalvojęs nutarė eiti Amerikon.

Taip ir padarė. Nuvažiavo. Dirbo skerdyklose. Darbo 
jis nebijojo. Ir sveikatos bi kuriam darbui turėjo. Dirbo— 
uždirbo. Be reikalo pinigų nelaidė. Susitaupė. Apsidarė, 
apsirėdė.

Vargo toliau žmona, viena likusi. Jos dukros ūgtelėjo. 
Jau už motinos rankas ilgesnės pasidarė. Štai jau sugeba 
vištas iš daržo išvaryti. Čia pat pro spragelę išlipusi, vy
resnioji jau bėgdavo žąsiukų ganykloj pažiūrėti. Čia buvo 
vandens molio išmintose duobėse. Žąsys toli neidavo, var
nų bijojo, kol maži žąsiukai, paskui lapių. Ant spragalės 
pasilipusi pažiūrėdavo. O čia ir ožkelė su ožkyčiukais 
atsirasdavo pažiūrėti, ar neatnešė nuskynusi godlapių ar 
kiečių šakelę.

Gyvenimėlis smuko. Jokios vilties nebuvo, kad rytoj 
kas pagerėtų, kad sotesnio valgio ar kad duonos riekelės 
netrūktų. Gerosios kaimynkos padėdavo. Tačiau juk glė
biais nenešdavo, o tik kiek daugiau duodavo parsinešti, 
jei kasmet ateidavo daržų paravėti, ar prie žlugčio kurią 
dieną padėti. Bet mergyčių vienų namie nepaliksi. Sody
bos nepasaugos, jas pačias reikia prižiūrėti. Gi kiemelis 
prie kelio, kelias pagal visą ilgą žemelę eina. Dar kaip 
tik prie sodybos sukasi. Patogu ir nenorint prisižiūrėti ,ar 
yra kas namie. Keliais vaikšto visokių žmonių. Daugiausia 
ko nors ieškančių, norinčių ką rasti. Kame gauti pavalgyti, 
kaip pakeleivis. Kitur neva pasipiršdamas kokiam amatui, 
ar paprasto darbo ieškodamas. Tokių tarpe būna su pla
čiomis akimis, su ilgomis rankomis. Tokie mažiau teturi, 
negu vargingoj grytelėj ką gali rasti. Juk čia, kad ir men
kas, bet dalgis, kad ir kaplis, bet kirvis, kad ir suraizgyta 
šermukšnio šaka, bet lazdai gaminta. Ir ropė darže. Ir 
kokie autai, ant žiogrio padžiauti, naginės kame pastogė
je, ar klumpiai, ant virbų padėti. Dar ir tintuvus dalgiui 
gali rasti vasaros metu, plaktuką.

Tokios mergytės namų neprižiūrės, nuo nedoro sve
timo žmogaus kas sava neapgins. Dar jas pačias reikia 
veste vesti,einant į darbą. Kas gi norės padienės darbi
ninkės su trimis pilvais. Ne visos darbdavės gi tėra taip 
jau mielašird ingos. O kad rečiau temato, ir dėl mielasir- 
dingumo nelengva, darbais apsikrovus, dasiprotėti. Žiūri, 
ką čia turi, kas atėjo į darbą. Tai jau iš didelio reikalo prie 
skubaus darbo tesikviesdavo.

Ir dar tokių vaikų prie savųjų lengvai neprileisi, kad 
kokio gyvio neatneštų, kad niežais savuosius vaikus neuž
krėstų, vis tiek, ar šios tai turi ar ne. Mat, visokių negeru
mų gali pasitaikyti, ir vis kad į darbą nekviestų, ar kad 
kviestų kokie apšepę ūkininkai, kurie daug ko nebojo, bet 
kurie ir maža duoti tegali. ...........

Tad vargas iš dienos į dieną didėjo. Taip viskas na
muose nyko, kaip dulkėte dulkėjo. Ir kastinė duobė gyvu
liams pagirdyti ar pasiskalbti beveik visai užslinko, ir šu- 
linėlio vanduo pagedo,— prireikė iš šaltinėlio bent gerti 
ar virti eiti vandens parsinešti.

Juk ir pirma tik senolio akyla priežiūra ir kruopščia 
ranka viskas laikėsi. Visą laiką ir seniau reikėjo lopyti, 
taisyti, paremti palaistyti, pakasti, užtverti, aptaškuoti. 

(Bus daugiau).

BITfiS UŽPUOLĖ PRINCĄ

Anglijos karalienei Elzbietai II su savo vyru lankantis 
Škotijoje, juos užpuolė bitės. Viena ju Įkibo i princo 
Phillipo plaukus. Tą pastebėjęs dvariškis Joseph 
Grant atskubėjo į pagalbą ir bitę užmušė, karalienė 
susirūpfciusi žiūri į savo vyrą. Vadinas,—didelis Įvykis 
šių dienų karalių gyvenime!

j tų lietuviško laikraščio, lie- 
Į tuviškų knygų, nepriklausy- 
: tų lietuvių jaunimo organi

zacijoms.
Motina yra šeimos siela. 

Ji ir su savo vaikais labiau 
suaugusi, todėl jai sunkesnė 
ir atsakingesnė ir vaikų auk
lėjimo našta krinta.

Milžiniški nuopelnai pri
klauso anų senų laikų moti
noms, kurios tvirtai išlaikė 
savo vaikų lietuvybės ugnelę 
dar caro laikais. Neabejoti
na, kad mūsų laikų motinos 
tą pat daro ir dabar paverg
toj ir rusinamoj Lietuvoj. 
Atlikime tą didelę pareigą 
ir mes, motinos ir tėvai, ku
riems lemta savo vaikus auk
lėti už Lietuvos ribų.

Motina

vandens šaukštas terpenti
no). Išbaltinti galima ii- che
minėmis priemonėmis: van
denilio peroksidu, kalio per
manganatu, sieros dujomis, 
blogesnes medžiagas—chlo
ro kalkėmis.

B. ARMONIENĖ IŠLAIKĖ?
EGZAMINUS i

______ i4
The Cleveland Prese rašo, Į 

kad Barbora Armonienė iš
laikė egzaminus JAV pilie-! 
tybei gauti. !

KAD GALĖČIAU

Kad galėčiau, 
Tau atrisčiau 
Iš Užpalių .... 
Akmenį baltų.

Kad jis būtų 
Tau lengvesnis ** 
Už puošniausių 
Marmurų šaltų.

B. Armonienė, savo duk
ters ir vyro didelėmis pa
stangomis, prieš 3 metus at
važiavo iš Lietuvos. Ji ilgai 
kentėjo vergų stovyklose. 
Jos atsiminimus surašė A. 
Nasvytis knygoje ”Leave 
Your Tears in Moscow“r ku
ri jau plačiai paplito ir ame
rikiečių tarpe. Ją galima 
gauti ir Keleivy, kaina $3.95.

Imkit ir skaitykit 

kų tik išėjusių

Kipro Bielinio

knygų

AIRIS RIJO GELEŽIES 
GABALUS

Į Londono ligoninę 1961 
m. lapkričio 30 d. buvo at
vežtas 37 metų airis, kurio 
skilvyje rado 144 daiktus, iš 
jų 126 gabalėlius lovos spy
ruoklių.. 2 kotelius šaukšte
lio, 4 pinigus, dalį rožan
čiaus karolio, marškinių ga
balėlį ir tt. Visa tai buvo iš 
jo skilvio išimta, ir tas keis
tas žmogus netrukus ligoni
nę apleido.

1962 m. kovo 9 d. jis vėl 
buvo atvežtas į ligoninę. Jo 
skilvy šį kartą buvo rastas 
vienas lovos spyruoklės ga
balėlis, kuris buvo išimtas, 
ir ligonis greitai pasveiko.

Daktarai neišaiškino, ko
dėl tas žmogus tuos daiktus 
rijo.

Kas yra diplomatas?

Tas, kuris sugeba įtikinti 
savo žmonų, kad gėda slėpti 
gražių figūrų naujuose kai
liniuose.

Žodis motinoms ir tėvams
Vėl prasidėjo mokslo me

tai. Vėl pulkai jaunimo už
plūdo mokyklas. Šiame 
krašte privaloma lankyti 
pradžios ir viduriniąsias mo
kyklas, todėl tuo mums rū
pintis nėra reikalo. Mums 
rūpi kas kita: ar jaunimas

Kaip jis, jau lankydamas 
privalomą mokyklą, pats 
veršis dar į šeštadieniais vei
kiančią lituanistinę mokyk
lą, jeigu tėvai jo neparagins, 
nesirūpins sudalyti kitų pa
lankių sąlygų jai lankyti.

O kiek jau yra tokių tėvų jr- * I J—— e7 * ~ 'Z
užplūs mūsų lietuviškąsias j ir motinų, kurie jau minėtu
ntAinrlrlno lziw -izxrsmokyklas, kur jos yra; ar atžvilgiu savo vaikams nu
uus ueuarna sikalsta : Kiek dar vadina

Išgiedotų 
Tau ant kapo 
Tėviškėlės 
Laukų raudų...

teroro ir verguos!
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

Į nigine pabauda iki S svarų 
už lūpų, nagų dažymų, veido 
kremavimų ir pudravimų.

pasiangų ja'
steigti ten, kur jų dar nėra, 
o yra mokyklinio amžiaus 
vaikų.

Šių metų pradžioje ALB 
Švietimo Taryba paskelbė 
atsišaukimą į akademini 
jaunimą, kad jis daugiau su
sidomėtų lietuviškų dalykų k, priklausytų lietuvių jau

mų lietuvių ”nęturi laiko“ su 
savo vaikais pasikalbėti lie
tuviškais klausimais, nes, e-

Brokuotų 
Tau jaunystės 
Piemenėlio 
Vargą graudų.

Kad galėčiau, 
Atlėkdinčiau 
Margą gegutėle, ,
Kad kukuotų, 
Išdejuotų 
Mano sielvartėlį... 

Janina Narūnė-Pakitienė 

Iš ką tik išėjusios knygos

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

są, turi kitų „svarbesnių“ J SUTEMOS, kurioje yra 25 
reikalu! Kiek tėvu jau nesi-l eilėraščiai, paskirti prieš 3 
rūpina, kad jų ar kiti vaikai i metus mirusio autorės vyro 
lankytu lietuviškąja mokyk-Į P™f- dr. KazioP?k?toatmi; 
lą, priklausvtu lietuvių jau- nl“U- v • P ?
nimo organizacijoms skai- aut01? Knvgos kalna ep

studijomis, šiems mokslo 
metams prasidėjus, JAV LB 
Švietimo Tarybos pirminin
kas vėl per spaudą kreipėsi
Į mokytojus ir visą lietuviš-! tuvybė nedingtų šiame kraš-’ žolių dėmes reikia valyti 
kąją visuomenę, priminda-j te su mumis, turime ją vai- kaip galima greičiau joms

tytų lietuvių laikraščius ar 
knygas!

Todėl jei r orime, kad lie-
vvho nndirifrin čiomn ’

žymėta.

ŽOLIŲ DĖMIŲ VALYMAS

LEAVE YOUR TEARS IN 
M0SC0W, Barboros Armonie- 

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

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St, Mi- 
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais ...................................... $4.00

ŽVILGSNIS f PRAEITĮ. K. Žako i- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ......................................... $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3 JO

VAIKO SVEIKATA, paraše dr. V. 
Tumėnienė. daug svarbių patarimą 
vaikų reikštos klausimais, 136 osl. 
kaina ......................................... 81J8

DIENOJANT, “knygnešio karaliaue” Į 
sūnau? Kipro Bielinio jdomfl? atsi. ' 
minimai. 464 p«l„ kaina... .$6.00

Visos trys dalys jrištos j vienų 
knygų, kieti viriai, 631 poslapis. 
Kaina ........... ......................... $6.00.

LIETUVA BUIX), Stepono Kaino 
labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vir

šeliais. fligctraota. 416 nimkm'n 
didelio formato. Kaina . 5.. $5.50

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 463 psL Kaina ...................$4.96

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalia, 414 psl. kaina .... $4M

KODĖL AE NETIKIU Į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina ............................20 Cnt.

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

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

ma., kad lituanistinis svie J kams skiepvti nuo pat ma-* atsiradus.
zens ir tą daiga jų sielose 
nuolat visomis priemonėmis
ugdyti. Tose mūsų pastan- _______ __ __

šventa teisybė. Tas reikalas gose tikriausi padėjėjai yra k topatiesti ant balto minki- 
tori mums visiems rūpėti, i lietuviškas laikraštis, knyga, {to skuduro ir iš viršaus°suvib 
bet visų pirma patiems te- mokykla, organizaci ja. Pa-! gyti šiltu glicerinu. Palaikius 
vams. Jie visų pirma yra at- tvs visa tai turim* r*m+i x-.......x.—

timas yra mūsų visų reikalas 
ir didi tautai pareiga.“

Nėra abejonės, kad tai

sakingi už savo vaikus. Jų 
pareiga nepasibaigė su vai
ko pagimdymu — ji tada 
tik prasidėjo.

”Lietuviais esame mes gi-
mę, lietuviais norime ir mir-1 anistinės mokyklos,' neturė
ti.“ Šitokį šūkį visuomet atsi-' 
mindami, tėvai turi savo vai
kus auklėti.

Nieko negelbės raginimas 
jaunimą susidomėti lituanis
tiniais dalykais — lietuvių 
kalba, literatūra, istorija ir į 
tt — ir juos studijuoti, jei 
ne kaip pagrindinius, duo
nai pelnyti skirtus mokslus, 
tai nors malonumui, kaip 
hobby, jeigu mes, tėvai mo-j 
tinos, tuo reikalu nesidomė- j 
sime.

Sakykite, kaip vaikas pa
mėgs lietuvių kalbą, susido-! 
mės lietuvių raštija ir kito
mis lietuviškomis kultūrinė
mis vertybėmis, jeigu jis iš 
jaunų dienų savo tėvų na-Į 
muose negirdės lietuvių kai- j 
bos, nematys juose lietuvių} 
spaudos, lietuviškų knygų, Į 
jei namuose jam iš mažens' 
niekas nepasakos lietuviškų 
pasakų, nepaskaitys jam lie
tuvių kalba vaikams skirto 
laikraštėlio, knygelės, negir
dįs lietuviškos dainelės.

1906 METAI, Kipro Bielinio atsimi-I ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū-

Iš šviesaus šilko, vilnos 
žolių dėmes geriausia valyti 
glicerinu. Dėmėtą vietą rei-

tys visa tai turime remti ir i 10-15 minučių su švaria vata 
tuo ?od\ti sa .o \aikams pa-Į ar skudurėliu nušluostyti ir 
v^z -* J pakartotinai patepti nauju

Lai nelieka nė vienos šei-glicerinu. Likusią gelsvą dė- 
mos„ kurios mokyklinio am-: rnelę išplauti minkštu, šiltu 
žiaus vaikai nelankytų litu- vandeniu su muilu

SĖKMINGAI GINA

Australė Margare Smith, 
geriausia Australijos teni
sininkė.

Jei dėmė įsisenėjusi, su
vilgtos glicerinu, patepti ją 
dar kiaušinio tryniu ir pa
laikyti 20-30 minučių. Taip 
pakartoti kelis kartus ir per
plauti minkštu šiltu vande
niu.

Žolių dėmes galima išva
lyti ir spiritu. Dėmėtą vietą 
Įdėti į dubenėlį ir užpilti ma
žu spirito kiekiu. Nuo dėmės 
spiritas pažaliuos. Tada jį
reikia nupilti ir vėl užpilti 
švariu spiritu. Taip pakarto
jus 2-3 kartus, dažnai lieka 
tik nežymi gelsva dėmelė, 
kuri išnyksta sudrėkinus ją 
vandeniu ir palaikius saulė
je. Dar lengviau žolių dėmes 
galima išnaikinti primaišius 
i spiritą eterio. Tačiau su e- 
teriu ir kitais lengvai užside
gančiais junginiais reikia 

i elgtis labai atsargiai.
Į Jei žolių dėmės visiškai 

neišsivalo, jas reikia išbal
tinti saulėje, pakartotinai 
drėkinant vandeniu ir ter
pentino skiediniu (kibirui

nimų antroji dalis, 592 poslapiai. I 
Kaina ......................................... $6.00*

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
ošė Anicetas Simntis. daugy- 

lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ........................ $6 JO

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psL, didelio formato, gera popie
ra, kaina...................................$2 JO

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 16 trumpų 
pasakojimo. 180 psl. Kaina .. $2.<K

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
sorinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 darnos so gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, Įrišta 
$26 pusi. kaina ........................$5.00

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

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

sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslo. 128 puslapiai, 
kaina .........................................50 Ct

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karai einant prie galo tūkstųnčial 
lietuvių bėgo j Vakaras ne© ra
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas. J. I.ingis, J. 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 psL, 
kaina ........................................ $5.00.

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

............................ $1.26

NEMUNO SŪNŪS. Andriaos Valuč
io romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilime prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................ $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuč
io romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kama «..••....••.«• $4.00

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė Įmy
ga su daugybe paveikslų,

* * - Kaispopieriuje. Kaina $8 JO

CEZARI8, Mirko Jesulič 
’ trijose dalyse, kiekviena dalis pe

$2, ars visos 3 dalys........... $6.06
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 

M. Micbelsonienė. 250 jvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių 
132 puslapiai, kaina...............$1

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

8OCIALDEMOKRATIJ A IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kantskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta too 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trauma bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, i JUOZAS 
Labai daug informacijų, 96
Kaina

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psU geras popierius, 
Veš— .................... 810.00

ALTORIŲ 8E8ELY. V. Putteo-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvus kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės.

į SOCIALIZMĄ. 
Bliumas. Trumpas

TAVO KELIAS 
Parašė Leonas 
socializmo aiškininmas. Kaina 26 e.

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina........................... 28 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAJ. 
RES, 32 psL, kaina......... 26 Cnt

VLIKO GRUPIU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. 11.60

Užsakymui ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

$31 E. Broadway ------ *-------So. Boston 27, Maaa.
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Senajam Amerikos Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos nariui, Keleivio patikėtiniui

PRANUI RAMANAUSKUI

įnirus, jo dukteriai Almai ir kitiems giminėms gilią 

užuojautą reiškia

ALSS Centro Komitetas

Mirus

ELENAI KETVIRTIENEI,

jos vyrui Petrui, sūnui 'Edmundui, marčiai Paulai, 

anūkams ir kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą

reiškia
Antanas Laurutis

MIESTO GATVĖS BE 
VARDŲ

DĖL SEIMININKĖS 
NETEKO VYSKUPIJOS

Įsivaizduokite New Yorką 
ar Chicagą be gatvių vardų 
ir pamėginkite surasti ten 
savo pažįstamo gyvenamą
ją vietą, Būtų neįmanoma, 
pasakysite.

( niam karui pasibaigus. Pa- 
i galiau jis nutarė grįžti j Eu

ropą ir apsigyventi Prancū
zijoje. Išvažiuojant visur 
reikia atlikti įvairius forma
lumus. Tai ir E. Galvanaus
kas važiavo dviračiu kažko
kių dokumentų gauti, kai 
gatvėje ant jo užvažiavo au
tomobilis, sulaužė kairiojo 
peties raktikaulį ir sužalojo
visą kairįjį šoną.

Linkime jam greičiau pa
sveikti.

E. Galvanausko adresas 
Prancūzijoje: Mr. E. Galva- 

j nauskas, chez Fabien Blon- 
I de, Chavirettes-Albens, Sa- 
i voie, France.
I -----------------------------
Į PAGIMDĖ PENKETUKĄ

Vis tie vyrai nukenčia dėl 
moterų. Anglijos karalius 
dėl moters neteko sosto, ne
seniai dėl moterų pinklių 
Anglijoje buvęs karo minis-

. teris išlėkė iš ministerio kė- 
O štai Japonijos sostinės,; dės. O šiomis dienomis toje 

kuri turi daugiau gyventojų, j pačioje Anglijoje Aberdeen 
negu bet kuris kitas mūsų Į vyskupas dėl moters neteko 
žemės miestas, gatvės neturi j vyskupijos.
pavadinimų. Ir namų nume
riai neina paeiliui, o kaip 
papuola. Todėl ten greta 
Nr. 1 gali būti ir Nr. 500.

Tokio yra senas miestas, 
ir ten žmonės visuomet susi
rado vienas kitą. Kaip?

Ten ne gatvės turi pava
dinimus, bet apylinkės, au-

Statistika rodo, kad iš 42 
milionų gimimų tepasitaiko 
tik vienas ketvertukas, bet 
paskutinė savaitė buvo ypa
tingai derlinga, nes dvi mo
tinos ( Venecueloj ir Irane) 
pagimdė po ketvertuką, o 
trečioji Aberdeno mieste 
(So. Dakotoj) pagimdė net 
penketuką.

Paskutinioji pagimdė ke
turias mergaites ir vieną 
berniuką. Jie visi kol kas 
normalūs ir sveiki ir laikomi 
gydytojų priežiūroje ligoni
nėje.

KAS TAIP KALBĖJO?

Romos katalikų vyskupas 1939 m. kovo 14 d. Sovie-
Francis Walsh, 64 m. am-> tų S-gos komunistų partijos 
žiaus, jau trejetas metų turi 
42 m. amžiaus šemininkę 
ponią Mackenzie, prieš 8 m. 
persiskyrusią su anglikonų 
bažnyčios kunigu.

aštuonioliktame 
me:

suvaziavi-

Vyskupas Walsh tvirtina,
tobusų stotys, gatvių sankry-j močkenžie ešanu

jo seimininkė ir tik tiek, bet 
kažin kodėl ji parūpo net 

mą turintį punktą ir tada! pačiam popiežiui, kuris įsa-
ieškai reikiamo namo.

Kadangi kitais metais ten

žos ir kitos žymesnės vietos, i 
Pirma surandi tą pavadini

”Mt£ų genialiojo vado, 
mūsų didžiojo Stalino vado
vaujami, visi darbo žmonės 
sunaikino priešus ir trium
fuojančiai Žengia pirmyn j 
socializmą.“

bus Sporto Olimpiada ir ta 
proga suvažiuos iš užsienio 
daug svečių, tai japonai pra
deda gatvėms duoti vardus. 
Jau 69 gatvės pavadintos, 
parašai kiniečių ir lotynų 
raidėmis.

ILGIAUSIA BARZDA

i kė vyskupui ją atleisti.
Vyskupas Walsh, užuot 

atleidęs savo šeimininkę, pa
prašė popiežių atleisti jį iš 
Aberdeno vyskupo pareigų. 
Popiežius jo prašymą paten
kino ir paskyrė jį jau seniai 
panaikintos Kaukazo kal
nuose buvusios Birta vysku
pijos tituliniu vyskupu.

O 1956 m. vasario 24 d. 
tos pačios partijos 20-me su
važiavime :

REMEMBER) 
CANCER’S Yd 
SEVEN 
DANGER 
SIGNALS

Parduodu narna

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTĄ

KNYGĄ: “Lietuvių lieivija 

Amerikoje,” DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS VIRSAIS >4.00, 

METAIS—$5.00

Kadangi išvažiuoju i Flo
rida. parduodu 5 kambariu! 
narna su baldais, vra ir sara- • 
žas. daržas.

Kreiptis sekmadieniais 
nuo 1 iki 6 vai. vakaro.

K. Bielskis. 492 N. Carv
St.. Montello. Mass.

(37)

JUOZAS STALINAS

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas ii 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU

KAZO RAZBAININ- 

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

SV. RASTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

GERIAUSIA DOVANA

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž- j 
miršti parašyti ir senąjį.

krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

NAUJIENA

| RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

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

1 ATSIMINIMAI APIE JUO

ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet
ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina...............$1.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

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

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

NAUJAUSIOS KNYGOS

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
kad geriausia dovana bus 
draugui, tai atsiminkite, 
šios knygos:

Armagedono kova:
Dievo karalystės žinios

Jūs, mylimieji, netikėkite 
kiekvierai dvasiai, bet mėginki
te dvasias, nes daug netikrų pra
našų yra išėjusių i pasaulį.

Tur.te išpažinti Dievo dva
sių ir kiekvieną dvasią, kuri iš
pažįsta, kad Jėzus Kristus yra 
atėjęs į kūną iš Dievo. Dvasia, 
kun neišpažįsta, kad Jėzus 
Kristus atėjo Į kūną iš Dievo, 
te nėra Dievo dvasia. Tai yra 
prieškrisčio dvasia, kurią girdė-

Stasio Michelsono “Lie
tuvių lieivija Amerikoje,” 
kaina minkitas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

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

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

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina .................... $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............. $3.50

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvray,

Ar turi 
knygas?

šitas

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
! apysaka jaunimui, 130 psl.,

Stepono Kairio “Lietuva kaina............................... $1.80,
budo”, k*!*** $5.50 (» Įplauk, mano latveli,

Kipro Bielinio “Dieno- • Petro Segat° eilėraščiai, 
jant” kaina $6.00.

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.

lll psl., Raina............$2.00 LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kaL 
.........................$0.50

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
Kipro Bielinio “Penktieji MERIKOJE, St. Michelso-

metai”, kaina $6.00. no vaizdžiai parašyta šio»

Ilgiausia barzda gali pasi
girti norvegų kilmės ameri
kietis Lanoset, kurio barzda 
yra 11 pėdų ilgio.

Ilgiausius ūsus turi Bom
bėjaus gyventojas indas Ma- 
sudija Din. Jo ūsai yra 9 pė
dų ilgio.

Sunkiausias žmogus mūsų 
žemėje buvo amerikietis 
Hughes, kuris svėrė 840 sva
rų.

Sunkumų kilnotojas ru
sas Vlasovas iškelia 550 ki
logramų (1,200 svarų).

SUNKIAI SUŽEISTAS
E. GALVANAUSKAS

Ernestas Galvanauskas, 
buvęs Lietuvos ministeris 
pirmininkas, užsienio reika
lų ministeris, Klaipėdos Pre
kybos Instituto steigėjas ir 
direktorius, 80 m. amžiaus, 
rugpiūčio 30 d. sunkiai su
žeistas eismo nelaimėje Mo- 
jungos mieste (Madagaska
re).

E. Galvanauskas ten nu
važiavo Antrajam pasauli-

i jote ateisiant ir kuri dabar jau 
iri yra pasauly. Ji yra iš pasaulio,

_____ _______ __ ir} dėl to ir kalba apie pasaulį, o
morališkai. Stalinas toli gra- P*8311118 JOS klaU8°; 
žu nežinojo padėties fronte, r..Mes..esa.rPe 1S. DlLe,V0’ 
nes jis ten per visą karo me- Kas nėra įg Dievo, tas mūsų ne- 
tą nė karto nebuvo nuvykęs, klauso. Ant to pažįstame tie- 
Jis savo šalį težinojo iŠ fil- sos dvasia ir kliedėjimo dvasią, 
rnų. S^lžiuje paskutinį kar-j

JIS buvo 1928 motais. į Kas myli, tas yra gimęs iš Die-
Taip kalbėjo dabartinis VO ir Dievą pažįsta. Kurs nemy-

Sovietijos diktatorius Chruš-i H’ tas Diečo nepažįsta. nes Die- 
* i vg<- ~^,ir. Dievo meile reis-

"Stalinas savivaliavo 
naikino žmones fiziškai

ciovas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia frateraaiinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą. ____
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge- 
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta df- 
ūgIiris rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akddentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę 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 ALUANCE OF AMERICA 
967 West Mth Street New York 1, N. T.

Chruščiovas buvo ištiki
mas Stalino įsakymų vykdy
tojas. Todėl jis ir iškilo į 
partijos aukštumas. Stalinas 
jį paskyrė (formaliai išrinko 
17-tasis partijos suvažiavi
mas) centro komiteto nariu 
1934 m. Stalinas nužudė pu
sę to suvažiavimo "išrinktų
jų“, iš tikro paties Stalino 
paskirtųjų, centro komiteto 
narių, bet Chruščiovas ne tik 
išliko gyvas, bet dar ir patį 
čiukurą — Politbiurą prili
po. Kodėl? Todėl, kad nesi
gailėjo ukrainiečių kraujo, 
būdamas tos partijos sekre
torium ir ministerių pirmi
ninku ir labai mokėdamas 
Stalinuo pataikauti.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

* * *
Žmogaus viduriuose yra

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

• * ♦
Savo kupros niekas ne- 

j mato, o į svetimą visi žiūri.
Naujos kartos yra tokios, 

kokios buvo jų motinos.
Vydūnas

vas yra meilė, 
kiasi mums tuomi, kad Dievas 
vienintelį savo sūnų yra atsiun
tęs į pasaulį, kad per jį gyvi 
būtumbime.

Meilė yra tame. ne kad mes 
Dievą mylėjome, bet kad jis 
mus mylėjo ir siuntė savo sūnų, 
kad išpirktų mus iš mūsų nuo
dėmių. Išganytas yra tas. kuris 
skaito ir kuris klauso pranaša
vimo žodžių ir palaiko, kas yra 
parašyta.

(Bus daugiau).

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybes santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina.......................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................$3.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
2879 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.
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina..........................................................$1.00
I*rof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,

: 70 puslapių, kaina ......................................................... $1.00

Skelbia: IVilliam Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34,
Ohio.

Mes turime paskaitų iš šv 
Rašto, siunčiame nemokamai S
(Dievo Karalystės žinios, Tėvas M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis
Sūnus, šv. Dvasia Dievas ir puslapiai, kaina....................................................... $2.00
Protas, štai Jūsų Karalus. Tie- r
sa apie pragarą).

Jieškojimai

• *
Kodėl tau nepagerbti tuš

čios kepurės, jei tuščią galvą 
pagerbi dažnai?

F. Schiller

56 metų viengungis, lietuvis, 
biznierius, 3 metų universiteto 
mokslo, kalbantis 5 svetimomis 
kalbomis, liberališkų pažiūrų, 
linksmo būdo. stipraus kūno su
dėjimo, geros sveikatos 6 pėdų ‘ 
3 colių ūgio. brunetas, mėlynų 
akių, sveriantis 240 sv. mėgs
tantis keliauti, gėles, gamtą, gy
vulius, negeriantis, bet rūkantis, 
gyv. apartamente, turintis au
tomobili,—nori susipažinti ve
dybų tikslu su lietuve moterimi. {

Ji gali būti neturtinga, bet į 
švelnaus būdo. nuoširdi, drau
giška, nealkoholikė, mokanti 
skaityti rašyti, kad galėtų kiek 
padėti biznyje, be vaikų arba 
negyvenanti su vaikais, užjau
čianti vargo žmones ir jiems pa
dedanti. Pageidautina ?ruTį?~‘
I visus laiškus a.ts.a^ys*i1, *2?" 
šau rašyti "Keleiviui Nr.

&

SVEIKINAME
MES SVEIKINAME MCSŲ NAUJUS 

KAIMYNUS IR LIETUVIUS DRAUGUS 

Kviečiame aplankyti mūsų krautuvę 

skersai gatvę

RECEPTŲ VAISTINĖ
Leavitt Drug

OSCAR LEAVITT, Reg. Pharm.

R

nemokamai
pristatome TELEF. PL 6-3689 

SW 9-4301

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

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................. S0.20

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.

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

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

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

■ NEPRIKLAUSOMOS LIETU- 
• VOS PINIGAI, Jonas K. Ka

rys. 225 dsi., kaina .. $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

KA11 SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

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

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

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
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- 
pysakos, A. Antanov, 45 psl„ 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

*36 Broadway
27,

i t
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Pirmasis Subatvakaris F. Kirša dar vis ligoninėje Raudona davatkėlė pliurpia Prudential rūmai lipa j viršų

Vietines žinios šio rudens pirmasis Su- Poetas Faustas Kirša jau Viena Bostono raudonųjų

Užsienio politikos 
konferencija

Valstybės departamentas: Dantų gydytoja G. Stapu- 
rugsėjo 11d. Bostone suren-į lionienė savo kabinetą per- 
gė pil majų N. Anglijoj kon-j kėlė iš So. Bostono j Dor-

G-Stapulionienės kabinetas 1 Piogrsmoje: Stasio Sant- 
naujoje vietoje i varo kuhūiinė apžvalga iri 

Antano Gustaičio satyrinė

batvakaris bus nigsėjo 21 d. penkta savaitė guli Mass. davatkų M. Kvietkienė šią 
Pradžia 7 :30 vai. vak. Vie-Į General ligoninėje. Rugpiū- vasarą buvo nuvykusi i Lie
ta—L. 7autinės S-gos salei čio 27 d. jam buvo padai-yta; tuvą. Savo įspūdžius ji pa- 
(484 4th St., So. Bostone), j galvos opeiacija. Žaizda jau: skelbė Laisvėj rugsėjo 13 d.

»ip- Stasio Sant.i U^SG°» kalba pagulėjo, bet. ’’Mačiau aš žmones ir kal- 
r.a.1?^?s dai skun-j bėjaU£į. Linksmi, draugiški,
džiasi skausmais kojoje u . pavajgę sočiai, gražiai apsi- 
kitais šios ligos padai įniais., reUgę. Baletai, koncertai, ki- 

noiilmai ar šokiai, visur la
bai žemos kainos...“

Draudimo bendrovės Pru- j 

dential 52 aukštų rūmų sta
tytojai skuba iki šalčių baig-: 
ti sudėti langus, kad žiemą ’ 
galėtų tęsti darbus viduje. •

Televiziją 
ir radiją

poezija "Juodas 
į baltus daiktus“.

žvilgsnis

Paragink savo pažįstamus1 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. &ixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

* * *

ferenciją užsienio klausi
mais. Konferencijoj daly
vauti buvo pakviesti įvairių 
organizacijų daugiau kaip 
1,000 atstovų. Tokį kvietimą j 
gavo ir Keleivio redakcija J,

Konferencijos tikslas su
pažindinti visuomenę su da
bartine politine padėtimi ir, 
žinoma, gauti didesnės pa
ramos dabartinės administ
racijos planams šioje srity.

Iš Washingtono į konfe
renciją buvo atvykę net 8 
aukšti pareigūnai su pasek- 
retorium W. Averell Harri- 
manu priešaky.

Išvyko namo

chesterį — 718 Adams St. 
(ne Washingtono, kaip per
eitame numery parašyta). 

Jos telefonas: 282*8948.

Ruošiasi L. Darbininkų 
Dr-ios suvažiavimui

K. Pratapo pelenai 
palaidoti Chicagoje

Žmogaus kūno kraujagys-1 j
įI •

Sveikino iš Olandijos

Seniausio Bostono lietu- i 
vio Kazio Pratapo pelenai 
nuvežti į Chicaga ii” rugsėjo 
13 d. palaidoti Lietuvių Tau-

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos suvažiavimas bus Bosto
ne spalių 19 d. Sandaros sa- tinėse Kapinėse. _____
Įėję. Pelenus nuv ežė ii daly v a-, gra^įaį apsivilkę, bet kaip

Tos draugijos Bostono v o laidotu\ ė.-e jo senas močiai gali valgyti ir gražiai 
’ kuopa rugsėjo 15 d. susirin- draugas Juozas Lekys.
*' kime tarėsi, kaip geriau su- i -------------- ;—------------

važiavimo atstovus priimti.! Dovanojo knygų
Jame taip pat buvo išrinkti1 --------
17 asmenų, kurie atstovaus' Senas Keleivio skaityto-

SAV-ON
’ Taip tarška ta sena Ura- maustos kraujagysles) butų i J ROOFiNG and siDING CO.! 

letu7! taika, kuri pro tamsius ko- galima apjuosti žemę 4 kar- į { '
ienai ■ munistinius akinius žiūrėda- tus. Tiek daug jų yra. I » Boston ,

lėmis ir kapiliarais (plo-

ma nieko nematė. Aišku, 
kad Paleckis, Kapočius ir 
panašūs sočiai gyvena ir

IĮ AN 8-2150

J. Glemža, J. Vilčinskas,
J. Petraitis ir J. Juknevičius 
atsiuntė iš Amsterdamo Ke
leivio redaktoriui rugsėjo 8 
d. rašytą šitokį sveikinimą:

„Nuoširdžiausi sveikini- j kuopai, 
mai Tamstai ir
skaitytojams iš Lietuvių So- Januškos pranešimo paaiš

kėjo, kad liepos mėnesį su-1 
ruošta gegužinė davė pelno

! apsirengti darbininkas, ku- 
• ris per mėnesį teuždirba 50- 
I 30 rubilių, o už prekes reikia 
t mokėti tiek pat ar net žy-

Anglų karalienės duktė’ } DAŽOME IR TAISOME « 
Anne lankys mokyklą, kur . { Al Stecke F. Pukanasis j 
mokslapinigiu reikia mokėti. S Res.: 8 Faxon St. Natick ♦ 
dol. 1470 per metus. »Brockton 586-9272 655-0807 į

* * * •------------------------- -

Jonas Urbšas, prieš porą 
mėnesių atvykęs iš Hamilto
no savo brolio Ričardo ap
lankyti, išvažiavo namo. 
Prieš išvykdamas svečias 
buvo užsukęs ir į mūsų įstai
gą-

Jis prieš 5 metus apleido 
Lietuvą, gavęs leidimą išva
žiuoti į Vokietiją, o iš ten

cialdemokratų delegacijos 
Vid. ir Rytų Europos Socia
listų Unijos ir Socialistų In
ternacionalo kongreso.“

Apie tą kongresą buvo ra
šyta pereitame Keleivio nu
meryje.

jas A. Sudentas iš Somervil-i miai daugiau, negu JAV.
v cirkini- j nuvpai. į ~ . ■

Keleivio i Iš kuopos sekretoriaus N. Padovanojo musų Buvęs Chicagos teisėjas
uviuSo-1 Januškos nranešimo naaiš- ^liotekai knygų. Actu jam Zuns sako kad uz raarski- 

užtai. mus sumokėjęs 10 doleriui

JAV kiekviena dirbanti 
moteris, vidurkį imant, per 
metus sunešioja 24—36 po
ras nailoninių kojinių.

* * *

S 155.89. I
Atidarė seneliu namus

Prancūzijoj pradėjo dirbti 
lėktuvą, kuris skris per va-

z - , , - , . 1 J nni la°dą 1710 mylių. Jis buauz doleri sovietai duoda 90 į 1966
kapeikų), kune Chicagoje ♦ * *

Mus aplankė W. Am šie

Praeitą savaitę mus ap

Į Telefonas: AN 8-2805 ,
[Dr. Jos. J. Donovan •
5
[Dr. J. Pašakarnio[
J ĮPĖDINIS

., . x . . -it> - , c- T> e „ kaštuotų pusantro dolerio,į kuopą .stojo viena nare | Rugsėjo 14 d So. boston e D b,įnįesn4s ir kit 
Sekretorius pranese, kad' (H gatvėje) iškilmingai ati- j. kainos ‘

kuopos nariai Vincas Anės-! daryli senelių namai. Namai; ‘
ta ir Jor.as Andriukaitis dar yra 7 aukštų ir užima visą'į- Raudonoji birbynė tiktai 
nepasveiko, bet jau geriau bloką. • vieną gaidą ir tebirbia

lankė \Villiam Amsie iš At-’ lankęs, 
lantos, Ga. Jis seniau gyve-5 šiomis

Viename kraujo lašelyje 
į yra 5 milionai raudonųjų 

kraujo rutuliukų.
* * ♦

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

447 BR0ADWAY Į 
1 South Boston, Mass <

jaučiasi. I Namus pastatė Boston | maskvinę. Ko daugiau iš jos darda.
Į Ona Stankienė yra sene-; Housing Authority. Jie pa-Į ir benorėti.
! lių namuose. Jis ją buvo ap-; vadinti buvusio Bostono sei-- ----------

, mėlio, senato, vykd. tarybos: 
dienomis susirgo | nario ir ilgamečio Suffolk •.

• ± - 15____ • T~ • oncbr nml/iivAPA \A7il1iomno Dorchesterv, vėliau ilgą! įr gUn miesto ligoninėje E-- apskr. prokuroro William
laiką Cape Code, o dabar
gyvena Atlantoj, kur lietu- 

i vių tėra vos keli.
N. Anglijoj Amsie su savo i 

į žmona viešėjo kelias savai-i 
Į tęs. Jie aplankė savo drau- 

Alfonsas Mučinskas, prieš į ’’ pažįstamus Cape Co-

atvažiavo pas savo sūnų, gy 
venusį Hamiltone.

Apleido Bostoną

,1^ K- U. .„u;. 1-Aporą metų Bostono kolegijoj uy- amsime, miiimuc. 
gavęs sociologijos magistro ! Šios .savaitės pradžioje Am 
laipsnį, išvažiavo i Los An-! s^ai išvyko namo.
gėlės, kui- mano nuolat apsi- j ;------;--------- ;-----
gyventi. Kaltinami 8 pareigūnai

Tuščias vežimas smarkiau

lena Možūraitienė.

Netrukus—Balfo banketas

Balfo skyriaus banketas 
bus spalio 6 d. So. Bostono 
L. Piliečių Dr-jos salėje. Ja-
mr VUZ5 nonnmAfo o 11C|7dZixxilWCž cnjuauc

A Mučinskas buvo veik- į Mass nu?ikaitimu komisi. 
Ius skautų akademikų tarpe. I ja šiomis dienomis'apkalti- .

Apleido Bostoną ir Milita; no g aukštus pareigūnus k v-'»
Lemanaitė. J. apsigyvens šininkavimu. j t irI'
Chicagoje. . ienkų.Iietuvių kilmfe

M. Lemanaitė taip pat Į natcriaus tarybos narys Er-f 
daug veikė Bostono Skautų: lenkų-lietuvių kilmės guber-' 
Akademikų Sąjungoje ir Pa- —x -
baltiečių Dr-je.

20 meių veiklos ir naujųjų *4 
ateivių (dipukų) pirmosios 5 
vakarienės 15 metų sukak
tys.

Iš anksto susitvarkykime 
taip, kad bankete galėtume 
dalyvauti.

Nutarė pakelti algas

Seimelis nutarė pakelti 
valdininkų algas. Mokesčių 
mokėtojams tas atsieis per 
metus net 20 mil. dolerių.

nešt Stasiun.

Grižo iš Vokietijos

Audronė Baronaitė grįžo! 
iš Vokietijos, kur ji atostogų’ 
metu studijavo vokiečių kai-' 
bą. Ta proga ji aplankė ir į 
kitas Europos valstybes.

ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
tuĮusonduj 

Elektros Prietaisai
RūpeFtintrai taisome laikrodžio*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Foley vardu.

Apie du trečdaliu žmo
gaus kūno sudaro vanduo, 
net kaulų sudėty yra van
dens apie penktadalis.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS UCTUVIŲ 
KULTŪRINE RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. rjT*
AM Bangomis liSu kiiocikių 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WKOX, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUaiper 6-7209

DOVANOS J LIETUVĄ

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patamau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

TEL. AN 8-2124
Dr. Amelia E. Rodd

(RUDOKIUTĖ)
OPTOM E TRI STĖ

Valandos.
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi-, neia> kad pagal naują cent

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pre
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TAUPYK $S$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

1 Peter Maksvytis

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
is stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie-— * - *   « *Į-‘ < -OA 1mais nuo i iki i :ou vau me
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

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 sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

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

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 išsiunčiami! jr šiaip 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

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

Visos dovanos apmoka-
. ........................... r . mos siuntėjo, gavėjas nieko

daiktų. Siuntėjas sumoka musų įstaigoje visą kainą uz norimas. nemojca pairtu 
pristatvti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų i tuota, jr skubąs.
katalogų. Cosmos Parcels Express

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

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

IŠTAIGA LIFTUVTŠKA. kreipkitės lietuviškai 
VISI SIUNTIMAI TSTTIKINO. KAD MUSU IŠTAIGA SAŽTNIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREk’TAUSIAT PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SII NTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimai?

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo * vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS
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1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, nakti ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kuria sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro- į 
lės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. : 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas: •
Jūs pasirenkate mokėjimo p,aną. kuris jums geriausiai tinka. • 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — { 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per i 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas ku»*o pristatymas: Ž
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums ž 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia ; 
saukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi • 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui, s

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna • 
huel Co.. atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame ( 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodi, ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių atvvks Jus aplankvti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: G Een e va 6-1*204, arba 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL UO.
487 Washington SU Dorchester, Mass.. 02124.

pooooooooooaooooooco auauf; n oaooouoaoooooooooeooooaoor.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL išskyrus šventadienius ir sekm.

Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lan- 

• ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
j biznio pa?ta?ų, pagal Jūsų reika- 
| lavimų. Šaukite visados iki 9
i landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
} Draudžiame nuo polio, viso- j 
S kių kitokių ligų ir nuc nelai- J 
1 mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
• Visais insurance reikalais}

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—* ir 6—S 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

I

} kremtis: 
i«• t t (*

**
|i* t «

} So. Boston 27, Mass. » į 
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483}
i_________________________________ J

BRONIS KONTRIM
Jastice of thePeaee—Constable

598 E. Broadwav 
So. Boston 27, Mass.

I
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Dažau ir Taisau,
Namus iš lauko ir viduje 
Lipdau popierius ir taisau!
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viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

* TeL CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plu mbin g—H eati ng—Gas—Oil 
License No. 4839 

Į Gazo šilimą permainyti S2S5
Telefonas: CO 5*5839

J 12 MT. VERNON STREET» 
? DORCHESTER 25, MASS. »

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydvtojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Rd_ Billerica, M)

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardvvare Co.
8avinink*s N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t




