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Afrikoj tarp Maroko ir 
Alžerijos užvirė karas
NORĖJO NEPRIKLAUSOMYBĖS, IŠVIJO

PRANCŪZUS, DABAR MUŠASI

TARP SAVĘS

Kova prasidėjo dėl Sacharos kasyklų, 
kurias savinasi abidvi 

valstybės

Praeitą savaitę tarp Al- prancūzus, taip pat mobili- 
žerijos ir Maroko Afrikoje zu°ti siunčiami į kovos 
prasidėjo karas dėl minera-' kuką. Alžerija gavo jau ir 

linių klodų Sacharoje. Nese-j kovos lėktuvų iš Sovietų Pu
niai dar tas šalis valdė pran- j sijos- Pereitą savaitę pi ibu-1 
cūzai, bet abidvi norėjo būti j vo šeši sprausminiai MIG-17 j 
nepriklausomos ir prancū-! konstrukcijos vienetai.

Apiplyšę atsarginiai ren
kasi į ėmimo punktus šim-

ŽUS IŠVIJO. 

Marokas yra karaliaus
Hassano valdoma monar

įaus -----* t .. ............ ~ r--------- ~ ------- .
chi- tais. Daugumas jų nesiskutę 1

ja, kuri turi 11,626,000 gy- ir išbadėję, nes ilgą laiką ne
turėjo jokio darbo, todėl ar
mijoj tikisi bent pavalgyti į 
ir gauti uniformą. Vežami! 
trokais ir džypais į karo ’ 
lauką, jie šaukia: "HusseinąĮ 
į kartuves!

Mėginta sienos cdnča įš-

ventojų ir palinkusi į kairę, 
Tenai jau veikia Sovietų į- 
staigos ir Čekoslovakija pri
stato ginklų. Kol tą kraštą 
valdė prancūzai, Amerika 
buvo įsitaisiusi papėdžių sa- 
vo kariški ^visciįaL Kai!

VOKIETIJOS KANCLERIS ADENAUER ATSISTATYDINO

\okietijos kancleris Konrad Adenauer, po Antrojo pasaulinio karo visą laiką vado
vavęs vokiečiu vyriausybei, atsisakė iš tų pareigų, čia jj matome (kairėj) įteikus 
atsistatydinimo raštą Vokietijos prezidentui Heinrich Luehke. K. Adenaueris jau 
turi 87 m. amžiaus, bet jis tebėra, palyginti, geros sveikatos, todėl ir nebūdamas 
kancleriu nežada visai pasišalinti iš poli tinės veiklos. Jo įpėdiniu paskirtas buvę-, 
vicekancleris ir ūkio ministeris dr. Ludw ig Erhard.

Šalyn nuo Kubos, Sovietų 
vadai sako Amerikai
TIKTAI TOKIU BŪDU BŪSIĄ GALIMA

SUMAŽINTI TARPTAUTINĘ įTAMPĄ

Kviečia pasaulį protestuoti prieš 
"imperialistų provokacijas“

Naujojoj Anglijoj 
! drebė jo žemė

Po jūra, apie 50 mylių nuo 
I Bostono, pereitą savaitę bu
vo smarkokas žemės drebė
jimas, kuris pasiekė ir Nau
josios Anglijos pakraštį.

Iš Maskvos vėl papūtė 
smarkus šalto karo vėjas. Ir 
įdomu, kad jį pučia jau ne 
pats Chi-uščiovas, bet "so
vietų lyderiai“ Taip sako 
New York Times žinių agen
tūra.

Tų "lyderių“ vardai ne
paduodami, tik pasakoma, 
kad pereitą savaitę jie 

[ Maskvoje įspėję Ameriką,Nuostolių sausžemy daug
nepridarė, bet žmones išgąs-j ^"tikra atlvdžirurotau- dino Daugely vietų nukrito!^

aUv°eS U 4 Ameri-

ir barškėjo langų stiklai. ka nut'?.uks kontrevohuą- 
šiuos žodžius rafantfe sėdė-! n*ams.Kubos
jo prie stalo, ant kurio galo' p

Į SMARKUS MŪŠIS 
' PIETŲ VIETNAME_____ I

tas bazes Amerika u^-jąukvfcU jau „„Koduotus “ “

Šalinasi nuo į Spauda juokiasi
1 * w I Vfiį ~~ Tito vaidui
i

Iš Beimto pranešama, 
j kad mažutė Jordanijos ka-

buvo krūva knygų—viena 
ant kitos sudėtos. Tos kny
gos išlakstė.

W e stono
seismografas rodė, kad dre
bėjimas buvo 5 taškų stipru- 

Jugoslavijos diktatorius mo. Jeigu dar trys taškai 
Tito kelias dienos landžiojo būtų daugiau, tai būtų bu-tų. 1 savo seimo atstovus ir paša-, “ " JT „1’Alžerija yra respublika su kė: "Mes nenusiimsime šitų ka.d komunistai sumose ge x

10,100,000 gyventojų ir taip uniformų, kol nebus užtik*, raĮ W suplanuotą puolimą i te- . v-įeną> tai. į kitą pusę, I savaitę atvyko pasikalbėti 
pat palinkusi į kairę. Jos rinta mūsų socialistinė revo- \ P1?.63 du .frtus ?),e??.es v palaikydama tuo būdu Vidu- su Kennedžiu, kuris oficia*

ralystė, kuri iki šiol svyravo j po Pietų Ameriką iir pereitą

Ir jie atsišaukė į "pasaulio 
liaudis“, reikalaudami kelti 
protestus "prieš imperialistų

observatorijos provokacijas.“
O Amerikai tie begėdžiai 

į sako: "Šalin rankas nuo Ku
bos!“ Be jokių ceremonijų. 
Tai jau ne pageidavimas, o 
griežtas reikalavimas, tar-

prezidentas Ben Bella vadi-, Hucija. 
na savo tvarką "socializmu“, j . ,
tačiau laikosi komunistinės I Amerikos spaudos. korės-|

džios pajėgas, 
riuomenės nuostoliai buvę 
didesni. Kovoje dalyvavo

rio Rytuose pusiausvirą, da
bar pr adėjo aiškiai krypti

liai pasitiko jį su didele pa
garba, liepė iššauti 21 kartą

vęs jau katastrofingas že- _z , _ . , , .
mės drebėjimas, sako obser-J kybą būtų jų baloje
vatorijos vedėjas Linehan. | ^^a- tikrųjų gi pati Ame- 

Kasmet Naujojoj Anglijoj rlka tul pasakyti tiems a-

Idudu cpniai iau ‘ didesni. Kovoje dalyvavo -jungtines Arą du nespunn-i is kanuoiių ir padavė ranKą,
taktikos. Seimo rinkimuose ’ ir P-prai žino • ir amerikiečių malūnspar- i kos ir Sovietų Sąjungos pu- tik labai saugojusi, kad to
jis pastatė tiktai savo parti-1 ^rįa* kad Aižė,riai "»> lėktuvai, kurių 14 buvo; sėn, šalindamosi toliau nuo ——-=-V--------- ----
jos kandidatus ir tik po vie-, ’ p ’ . . paliesta komunistų ugnies.i Amerikos, kurios parama iki
Svieta RSjeV,evta' S- SkTVienas amerikiečių lėktuvas; -1 naudojosi.

J į tiek sudaryti, bet jis turi ge-j su kareiviais buvo numuštas. Jordanija j
rna. ___  o . _______yra nedidelė

’ rų naujoviškų ginklų, ku-[ 13 jankių buvę sužeista, kai' hašemitų karalysčiukė Ara- 
' kurie jų sunkiai. I bijos smėlynuose. Ją valdo

karaliukas Husseinas I. Gy-

Tn trinčių kilo dėl sienos ‘ guuuųJų ginčas kilo dei sienos. ljk cūzai
kuri eina per Sacharą. Alze- 1 r
rija sako, kad minėti gamtos \ ėliausios žinios sako, yj^KARU VOKIETIJA 
turtai yra jų pusėje nuo tos kad Alžerijos užsienio mi-| yym NAUJA VADĄ 
sienos, o Marokas sako, kad i nisteris nuskrido į Maskvą ir!

__ x___:___ v........ ! i

' ventojų yra 1,724,000. Mo* 
; zės laikais tas kraštas buvo

rogantams: 
bos!“

New York

’Šalin iš Kubūna apie 50 žemės drebėji
mų, jis sako, bet jie būna to
kie silpni, kad žmonės jų j New York Times sako, 

pasisveikinimo nepagautų nepastebi, tik observatorijos Į kad tas įspėjimas Amerikai 
fotografai — apsisupo tokia; instrumentai parodo, kad žei buvo vienas iš daugelio šū- 
siena ginkluotų sargų ir au-, mė dreba. I kių». Pai uostų Spalio Revo-
tomobilių, kad fotografai jų Ir šį kartą 48 valandų bė- Uncijos sukaKČiai ir tilpusių 
negalėjo matyti. Todėl spau-, gy žemė drebėjo tris kartus, Maskvos laikraščiuose. Bet 
doj pasirodė karikatūros, bet du pirmieji drebėjimai pasisakymas dėl Amerikos 
parodančios, kad Kennedis buvo labai silpni, todėl ob-, ir Kubos šįmet esąs daug 
sveikinasi su Titu tiktai pire-, servatorijoj jau buvo tikėta ‘ aštresnis, negu buvę pil
tą pro duris iškišęs. Ir po; si stipresnio. Du pirmieji ro-* miau.

‘ vadinamas Edom ir Moab. šampano vaišių Titas buvo kad jėga jau kaupiasi. Į šitoks griežtas tonas nu-
jo pusėje, nes ta siena buvu-l bandys dar atnaujinti den-J Perejtą savajtę atsistaty? " užkariavę! greitai pasodintas i helikop-1 Ir neapsirikta. Trečią kartą I stebinęs Vakarų stebėtojus

_________________ i dino Vakarų Vokieti- ' turkai. Jis buvo sujungtas su terį ir iššautas iš Washingto- žemė susiūbavo daugumai-1 tuo labiau, kad jis sutampa
Marokas jos nepripažįsta 

Alžerijos prezidentas Ben
Bella pereitą savaitę su-J 
spendavo savo šeimą ir vi-j ? 
sus atstovus pašaukė prie. 
ginklo — kovoti prieš Maro-* 
ko "imperialistų agresiją“. 
Visi kariuomenės atsargi
niai, kurie kovojo prieš

Rezignavo laivyno 
sekretorius .

jjos kancleris Konrad Aden-i Palestina. Per pirmąjį pa- no, kad žmonės j 
! auer. Jo vieton išrinktas ’ saulinį karą jį užėmė anglai šintų kiaušiniais 
! I.nHuntr Rrhard ki-ikščinniii •. iv otcbm-A vnz. Poloctlvrvc ! JAV PA’Vena (

no. kad žmonės jo nepavai- kiau. Ji drebėjo nuo Rhode I su Kastro elgesiu. Kaip žino
Island valstijos iki Nevv

. Ludwig Erhard, krikščioniui ir atskyrė nuo Palestinos? JAV gyvena daug Tito ko sienų tinkas, kai kur lubų 
j demokratų paitijos žmogus, i 1946 metais anglai pripaži- vežimo priešų, dėl to ir imta-( Hampshn e. Vietomis sutru- 

no Jordanijai nepriklauso- si atsargumo priemonių. | kalkes nubyrėjo.. Daugelis

PARDAVĖ PASLAPTIS

Karys Jack A. Dunlap. tar
navęs National Security A- 
gency, už $45.000 pardavė 
rusams įvairiu paslapčių. 
Praeitą liepos mėnesį jis 
nusižudė, kai jo išdavystė 
ėmė aiškėti.

Pereitą savaitę atsistaty
dino Fred Korth, JAV karo 
laivyno sekretorius, paaiš
kindamas, kad jis turįs "ne
atidėliotinu privatiniu reika-i 
lų.“ Bet tikra tiesa esanti 
tokia, kad jis negalėjo susi
taikyti su karo sekretorium 
McNamara dėl lėktuvams 
vežioti laivų apginklavimo.

NIKITA TURI BĖDOS 
SU "SPUDNIKAIS“

i --------
Maskvoje moterys pradė- 

J jo pulti bulvių rinką, norė
damos susidaryti žiemai at
sargu. kad rereikėtu badau
ti. Chruščiovas kreipėsi į vi
suomenę, maisto ieškoto jus Į 
perspėdamas, kad nesusida-i 

į rinėtų bulvių atsargų, bet 
I žmonės neklauso. Amerikie- 
j čių korespondentai sako? 
! kad Nikita turi bėdos su 
* “spudnikais“, nes paprastoj 

anglų kalboj ”spud“ reiškia
bulvę.

GAVO PREMIJĄ

Dr. Linus C. Pauling ir jo 
žmona šypsosi sužinoję a- 
pie Nobelio taikos premijos 
1%2 m. paskyrimą. Dr. 
Pauling yra biochemikas. 
1954 m. jau gavės Nobelio 
chemijos premiją. Jis yra 
didelis branduolinių bombų 
mėginimų priešininkas.

Jordanijai nepi 
mybę.

Dabar apsupta iš visų pu
sių kitų naujų valstybėlių, 

i mažutė Jordanijos karalystė 
į pradėjo bijotis, kad kaimv-
I nai jos neišdraskytų, todėl; 

pradėjo ieškoti apsaugos 
pas Egipto diktatorių N’as- 
seri ir Sovietų Sąjungoje.

PER URAGANĄ ŽUVO 
KARO LAIVAS

Šią savaitę kilo naujas u- 
raganas ir ši kartą jau mūsų 
vandenyse, ties North Caro- 
liros pakraščiu. Audra la
bai smarki, vėjas pučia 100 
mylių greičiu per valandą, 
sukeldamas jūros bangas iki 

* 50 pėdų aukščio. Tose ban- 
i gose dingo karo laivas
|”Fogg.“

Jis nedidelis, skirtas tik 
j žvalgybos tikslams, su 10 
žmonių įgula. Anądien jis 
sugedo ir buvo velkamas į
uostą, kol dingo audroj.

MIKAS ŠILEIKIS

manė, kad po jų namais 
j sproginėjo cenralinio apšil- 
| dymo katilai.Į policiją, ug- 
j niagesių departamentus ir 
. laikraščių redakcijas žmo

nės pradėjo skambinti tele
fonais ir klausinėti, kas atsi
tiko.

Stipriausia žemė drebėjo 
Cape Ann apylinkėje. Na
muose siūbavo kandeliabrai 
ir drebėjo kaminai. Whinth- 
rope išbyrėjo langai. Somer- 
villėj teisėjas Sherman už
darė sesiją ir liepė publikai 
greitai skirstytis. Billericoj 
mokyklos vaikai nulakstė 
nuo suolų. Išgąsčio buvo pa-

i kankanai visiems.

ma, Kastras kategoriškai at
sisakė pasirašyti sutartį, 
draudžiančią daiyti atmos
feroje atominių bombų 
sprogdinimus. Reiškia, jis 
tikisi karo. kada tokias bom
bas galės jis vartoti.

Spalio 15 d. jis minėjo savo am-j
žiaus 70 metu sukakti. Tai vie-J j •
nas žymiųjų JAV senosios kar-

Kubos rėmėjai negaus 
paramos

HAROLD MA( MILLAN

, iSvarstydama paramą už-, atsisakė iš Didž.tos lietuvių dailininku, gyvenąs)
Chicagoje. ilgą laiką dirbo Nau-!
jienose. o jaunystės dienomis t misija patvirtino rezoliuciją, į 
yra gyvenęs Bostone ir dirbęs kul i dl audžia betkokią pa* Į Home. kuris iki lo laiko ėjo 
Keleivyje. Linkime sukaktuvi- ramą kraštams, kurie laivais' užsl«n«« reikalų ministerio pa- 
ninkui dar ilgų kūrybingų metų. gabena Kubai ginklus. reigas.

Sau- • sienio kraštams, senato ko-i Br’tan’j«s premjero vi< 
imis > rnisiia natvirtinn rozolinciin J 'irton karalienė paskyrė

ietos. 
paskyrė lor-
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Kviečiai virto politika
Sutikus prezidentui Kennedžiui parduoti Sovietų Są

jungai kviečių, spaudoj ir politikų tarpe užvirė karšti gin
čai. Demokratai pardavimui pritaria, bet respublikonai 
ne vienodos nuomonės. Jų dauguma priešinga nutarimui, 
o mažuma sutinka. Bostono "Heraldas“, kuris paprastai 
laikosi respublikonų pusės, kviečių klausimu nori būti vi
sai neutralus ir pataria respublikonams nedaryti iš tų kvie
čių politinio reikalo. Jo manymu, kviečių pardavimas yra 
naudingas kraštui biznis. Kviečiai esą didžiausias mūsų 
žemės ūkio perteklius. Rugsėjo pabaigoje sandėliuose jų 
buvę supilta daugiau kaip bilionas bušelių. Jei 150 milio
nų bušelių bus parduota Sovietams, tai mūsų mokesčių 
mokėtojams susitaupysią 200 milionų dolerių, kuriuos da
bar kainuoja tų kviečių užlaikymas.

Negana to, sako Bostono dienraštis, šįmet mūsų šalis 
turės išmokėti užsieniui keliolika bilionų dolerių dėl pre
kybos deficito. Jei gausime 250 milionų dolerių už kvie
čius, sumažės mūsų skola.

Bet kitaip kalba senatorius Goldwater, numatomas 
respublikonų kandidatas busimiem prezidento rinkimam.

Pereitą savaitę jis buvo pakviestas į Bostoną, kara
liškai čia priimtas, ir išdrožė smarkią kalbą prieš Kenne
džio politiką, apimant kviečių pardavimą ir kitas klaidas.

Kennedis triumfuoja, kad Sovietai sutiko nupirkti 
mūsų kviečių, sako Goldwater. Aš sutinku, sako, kad kai 
kam bus iš to naudos, ypač Kennedžiams ir jų politinei 
•trategijai. Bet kiek bus iš to naudos Amerikai, kiek bus 
naudos pasaulio laisvei?

Paprastai, jis sako, Sovietai išveža užsienin 150 mi
lionų bušelių kviečių. Kiekvienas bušelis reiškia ginklą 
jų ardoma jai kampanijai prieš mūsų Ameriką. Šįmet jų 
derlius nusmuko, todėl jie nupirko pakankamai kviečių 
Kanadoj, Vakarų Vokietijoj ir Prancūzijoj. Žinovai sako, 
kad saviems Sovietų reikalams to užteks.

Todėl labai galimas daiktas, kad Amerikoje nupirkti 
kviečiai bus eksportuoti į kitas šalis komunizmo pro
pagandai plėsti.

Prezidentas sakosi pastatęs sąlygą, kad Amerikos 
kviečiai būtų suvartoti tiktai Sovietijos žmonėms, ir jie 
žinosią, kad tai Amerikos kviečiai. Kokiu būdu jie galės 
tai žinoti? O gal Kennedis paženklins kiekvieną grūdelį-

Norint, kad Amerikos kviečiai nebūtų vartojami ko
munizmo propagandai kitose šalyse, reikėjo bent suside
rėti, kad tie kviečiai būtų Amerikos malūnuose sumalti 
ir supilti į maišus su Jungtinių Valstijų vardu, sako Gold- 
water.

Imant kviečių klausimą Goldwaterio požiūriu, Ken
nedžio elgsena, žinoma, neišlaiko kritikos, čia jis rei
kalauja, kad kongresas skirtų bilionus dolerių kovoti su 
komunizmu, o čia stiprina komunizmą savo krašto duona.

DAR VIENAS "NESUSIPRATIMAS“

Kai rusai anądien užblokavo kelią Amerikos konvo
jui, kuris gabeno į Vakarų Berlyną reikalingus dalykus, 
tai mūsų prezidentas, nenorėdamas šitą smurtą pasmerkti, 
pasakė, kad tai buvęs tiktai "vietinis nesusipratimas“.

Bet praėjo vos kelios dienos, ir sovietų kareiviai už
kirto kelią britų konvojui, kuris vyko į Vakarų Berlyną, ir 
išlaikė jį 9 valandas.

Vadinasi, vienas "nesusipratimas“ po kito.
Bet Vakarų Berlyne tie įvykiai kelia didelio nerimo. 

Sunerimavo ir Londonas, nes aišku, kad tie provokatoriški 
sovietų veiksmai nėra joks "nesusipratimas“, o gerai ap
galvotas, planingas smurtas. Jis parodo, kad Chruščiovo 
plepėjimas apie "koegzistenciją“ yra tik priedanga didės 
nei agresijai.

Matyti, Maskva provokuoja vakariečius, kad jie pa
vartotų jėgą. Tada būtų geras ”excuse“ išmušti juos iš 
Berlyno.

VYSKUPŲ SEIMAS IR ŽYDAI

Į vyskupų seimą Vatikane pereitą savaitę atvyko po
ra atstovų iš pasaulinio žydų kongreso, kuris sakosi at
stovaująs 63-jų kraštų žydams. Tuoj prieš juos pakėlė pro
testą arabai, kurie turi diplomatinių santykių su Vatikanu. 
Žydai tokių ryšių su popiežium neturi, todėl, arabų galvo
jimu, jie neturėtų tenai lįsti. Bet ermyderis greit nutilo.

Čia keletas ištraukų iš žydų rezoliucijos:
1. Katalikų bažnyčia yra skolinga savo kilmę judaizmui, 

•u kuriuo ji dalijasi senuoju Biblijos testamentu.
2. Katalikai neturėtų užmiršti, kad Kristus buvo žydas, 

jo motina žydė, jo šeima ir apaštalai buvo žydai.
3. Kaltė dėl Kristaus mirties teisingiau priklauso visai 

žmonijai, o ne žydams.
Tikrai diplomatiška rezoliucija. Jūs už viską mums 

skolingi, o mes neatsakom už nieką.

KURIS JŲ LAIMĖS?

Viršuje trys Anglijos konservatorių vadai (iš kairės 
į dešinę) — G. Reginald Maudling, 46 m. amž? Haiis- 
ham, 56 m., ir R. A. Butler. Visi jie norėtu užimti 
atsisakiusio ministerio pirmininko Macmillano vietą. 
Apačioje ketvirtasis kandidatas į tą vietą, dabartinis 
užsienio reikalų ministeris lordas Home. Kuri ju ka
ralienė paskirs Macmillano įpėdiniu, rašant šiuos žo
džius dar nebuvo žinoma. Sakoma, kad Macmillanas 
rekomenduosiąs lordą Home. Jeigu jo bus tokia reko
mendacija, tai Home ir bus paskirtas vadovauti Didž. 
Britanijos vyriausybei.

A P Ž V A L c
APIE ARMITAŽO 
MUZIEJŲ

Apie šį muziejų rašo Nau
jienose Vladas Rasčiauskas, 
kuris buvo nuvykęs į Lenin
gradą. Prieš tai jam buvo
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lūs. Taip Paryžiuje buvo 
nupirkta Crozat galerija, 
Dresdene nupirkta Bruhlio 
galerija, o iš Londono par
gabenta lordo Walpole ga
lerija. Kartu su tais pa
veikslais į Armitažą atvyko 
puikiausi Rembrandtai, 
Rubensai, Van Dyckai ir 
kiti puikūs paveikslai.
"Negaliu visų svarbesnių 
dalykų surašyti, tik noriu 
paminėti kai kuriuos. Štai 
jie: Puiki trečiojo šimtme
čio prieš Kr. Afroditės sto- 
vyla; marmurinis etruskų! 
kapo dangtis, iškaltas 500 

metų prieš Kristų; Leonar
do da Vinči Madona ir kū
dikis, pieštas 1478 metais; 
Rafaelio Madona ir kūdi
kis, piešti 1500 metais; Ti- 
ciano Magdalena; Tinto- 
rettoišv. Jono gimimas; Ca- 
ravagio Mergaitė su man
dolina; Tiepolo Mecenatas 
aiškina meną Augustui; 
Zurbarano Prieauglė; Mu- 
rillo Vaikas su šunimi; Ru-

įdomūs klausimai.
Jungtinių Tautų Organi

zacija Nevv Yorke išleido 
pamfletą World Facts and 
Figures — pasaulio faktai 
ir skaičiai. Paduosime čia

Atsakymai

1. Iš visų naminių gyvu
lių daugiausia pasaulyje yra 
avių — 966 milionai. Galvi-

keletą klausimų apie tuos M V™ milionai, o kiau
faktus, o tamstos pritaiky- 
kit jiems savo atsakymus ir 
tada pažiūrėkite žemiau pa 
duotą paaiškinimą. Pama 
tystte, ar teisingai atspėjot.

Štai tie klausimai:
1. Kurių naminių gyvulių 

pasaulyje daugiau — galvi
jų, avių ar kiaulių?

2. Kuri šalis turi daugiau 
kino mėgėjų? Kinas reiškia 
judomus paveikslus.

Hų — 486 milionai.
2. Daugiausia kino mėgė

jų yra Rusijoje. Per metus 
tenai judomųjų paveikslų te
atrus aplanko 3 bilionai ir 
400 milionų žmonių. Jungti
nėse Valstijose tokių smal
suolių per metus ateina į te
atras 2 bilionai ir 200 milio
nų. Žinoma, čia ir gyventojų 
mažiau, negu Rusijoje.

3. Trečias nuo viršaus di
džiausias prekybos laivynas 
priklauso mažutei Afrikos3. Amerika turi didžiau

sią prekybos laivyną. Po jos i respublikai Liberijai. Bet iš 
eina Angliją. Įspėkite, kuri į tikrųjų daugumas tų laivų 
šalis yra trečioje vietoje? i priklauso Amerikos laivų

4. Pasaulyje yra 91 milio-į bendrovėms, tik Liberijoje 
nas automobilių. Įspėkite, registruoti, kad nereikė- 
kuri jų dalis tenka Amerikai *U samdyti brangių Amen-

meda; Van RijnoDanajie-!—vienas dešimtadalis? vie- k°s junmnkų
t^^oudonoVoluire^Fra-jnas^nkUrUlis  ̂ du į

J bar amerikiečių laivai plau
kioja su Liberijos vėliava.

4. Iš 91 miliono automobi
lių pasaulyje vieną trečdalį 
pagamina ir suvartoja Jung- 

! tinės Amerikos Valstybės. 
Sugalvokite atsakymą ii Į 5. Airija, kuri minta bul- 

tik tada pažiūrėkite žemiau' vėmis, suvalgo jų daugiau-

benso Persėjus ir Andro-

gonardo Pagrobtas bučkis;; trečdaliai, ar kiek?

Massachusetts valstijoje yra žmonių, kurie yra nusi
statę iššluoti iš legislatūroe visus politikierius, balsavusius 
pakelti sau algas. Būtų gerai, bet ar iššluos?

tai vieną dieną ištrukčiau 
iš verdančio gyvenimo ir 
ilgas valandas praleisčiau 
Armitaže. Ne vienas daly
kas ten patraukia akį ir šir 
dį. Tai baisus dalykas’

Renoiro Mergaitė; Gaugi- 
no Moteris su vaisiumi; Pi- 
casso Absintos mėgėjas; 
Rodino Amžinasis pavasa
ris ir daugybė kitų. Prie 
kiekvieno pastovėjau bent 
po 10 minučių, o prie pa
skutinio praleidau gerą 
pusvalandį. Kam meno pa 
veikslai patinka, tai šie 
vardai šį tą reiškia, bet ne
žinantiems jie nieko nesą 
kys. Armitažas man pravė
rė akis ir širdį į daugelį 
grožio dalykų. Gaila, kad i 
man neleido ilgiau ten pa 
būti.“

SVETIMI LIETUVOS 
MUMS NEISLAISV1NS

5. Niekur pasaulyje žmo
nės nebijo taip persivalgyti, 
kaip Amerikoje. O kurioje 
šalyje žmonės suvalgo dau
giausia?

sekantį paaiškinimą.

nėms kelias tai KUBOS KE
LIAS. Vadinasi, eiti Kastro 
pėdomis.

Ir Mizara mano, kad 
anksčiau ar vėliau Lotynų

šia. Airis kasdien suvartoja 
3,500 bulvinių kalorijų. Nau
jojoj Zelandijoj žmogus su
vartoja kasdien 3,430 kalo
rijų, Danijoj 3,350 kalorijų. 
Amerikietis krakmolinio 
maisto vengia, todėl suvalgo 
ne daugiau kain 3-000 kalo
rijų. Kalorijai yra nukaltas 

šilmuo.

parodyta Petropavlovsko' Baisus savo dydžiu, savo į 
Į vairumu ir savo grožiu. 

Niekur kitur nemačiau tiek 
daug ir tokių gražių meno 
darbų. Neprašykite, kad 
juos aprašyčiau. Tai neį 
manoma. Galiu tik pasaky
ti, kad ten surinktas neįkai
nojamas turtas. Negaliu at
sistebėti ir suprasti, kaip 
rusai sugebėjo pavojingais 
karo ir revoliucijos metais 
apsaugoti visus tuos meno 
darbus. Man tvirtino, kad 
pavojingiausiomis sukilimų 
dienomis nežuvo nei vie
nas paveikslas, nepavogta 
nei viena brangenybė. Me
no darbai buvo šventenybė 
sukilėliams ir senos tvarkos 
šalininkams.
"Jūs nustebsite žodžiu ’bai- 
sus‘. Tik įsivaizduokite: šis 
muziejus turi 300 kamba
rių, kuriuose iškabinta 
14,000 paveikslų ir išstaty
ta 12,000 skulptūros darbų. 
Suskaičius įvairias iškase
nas, numizmatikos darbus 
ir atspaudus muziejuje yra 
daugiau, negu du milionai 
darbų. Tai baisus dalykas! 
Kada gali apžiūrėti? Kiek 
gali į dieną apeiti?
"Pradžioje aš maniau, kad 
Armitažas yra dabartinių 
Rusijos valdovų kūrinys, 
bet paaiškėjo, kad carienė 
Katerina II-oji jį įsteigė 
1764 metais, įsigijusi iš 
Prūsų pirklio Gotzkovskio 
225 paveikslus. Ateinan
čiais metais bus minima 
Armitažo 200 metų sukak
tis. Pasirodo, kad Rusijos 
carai ir carienės išvažiuo
davo į vakarų Europą, pa- 
sišvaistydavo po meno pa
rodas ir nupirkdavo visus 
parodoj išstatytus paveiks-

tvirtovė, kurios tik vienas 
vardas caro laikais sukelda
vo revoliucininkų nugarkau
liuose šiurpulių, todėl sekan
čią dieną jis paprašęs, kad 
jo palydovė parodytų jam. 
kas Leningrade yra gražiau
sio. Jinai nuvedė jį į Armita- 
žo muziejų. Apie tai jis ir 
rašo. Sako:

"Tai vienas didžiausių ra
sų tautos meno paveikslų, 
skulptūrų ir meno darbų 
centras. Armitažas stovi 
Ne vos pakraštyje, užima 
visą bloką. Kodėl šis meno 
muziejus pavadintas Armi
tažu — niekas nežino. Krei
piausi į kelis, bet man ne
galėjo pasakyti. Žodis ’ar- 
mitažas‘, aišku, ne rasis-! 
kas. Tai prancūziškas ’her- 
mitage‘, lotyniškas ’ermite“ 
’ermitano‘, reiškiąs atsisky-: 
rėlį, vienuolį* į laukus išė-, 
jusį keistuolį. Apie pirmą 
tokį Egipto atsiskyrėlį skai
čiau prieš keliolika metų, 
kai jis, prieš porą tūkstan
čių metų, susipyko su žmo
nėmis ir išėjo į Sacharos 
dykumą. Vėliau jis šventu 
tapo.
"Rusų tauta turi taip pat 
daug šventų. Iš viso rusai 
turi palinkimą atsiskirti. 
Jiems nusibosta kasdieny
bė, tai jie ateina į armitažą, 
atsistoja prieš kurį nors 
meno paveikslą ir pralei
džia ilgiausias valandas. 
Gal todėl armitažu tas mu
ziejus ir pavadintas, kad 
žmonės turi progos atitrūk
ti nuo sunkaus kasdieninio 
gyvenimo ir paskęsti į sva
jonių pasaulį.
"Turiu pasakyti, kad Armi
tažas tinka atsiskyrėliams. 
Jeigu aš turėčiau progos,

Taip tvirtina Toronto Tė
viškės Žiburiai. Laukimas, 
kad Amerika ar kas kitas 
mūsų tėvynę išlaisvins ir pa
kvies mus grįžti be jokio var' 
go — toks laukimas nieko 
neduos, nes svetimi neis už 
Lietuvą kovoti.

Tad kuo mes turime remti 
savo kovą už Lietuvos lais
vę?—klausia Kanados lie
tuvių laikraštis. Ir atsako:
"Pirmiausia — savo jėgo
mis. Tai svarbiausias pa
grindas. Tauta, subrendusi 

laisvėj, yra pirmoj eilėj ko
vojanti tauta. Kol ji tūno 
pasyviame laukime, tol vi
sa dinaminė energija yra 
paralyžuota... Bet antra 
vertus, būtų didelė klaida 
neieškoti galingesniųjų tal
kos. Savų jėgų pervertini
mas gali būti lygiai fatališ
kas, kaip ir aklas rėmima
sis svetimųjų ginklais ar 
galvomis...“

Kad reikia pasitikėti savo 
jėgomis, tai tiesa. Taip pat 
tiesa, kad reikia ieškoti ir 
galingesniųjų talkos. Bet 
svarbiausias dalykas visgi 
neaiškus — kaip savo jėgas 
ir galingųjų talką reikėtų 
panaudoti, kad okupantai iš 
Lietuvos būtų pašalinti?

MIZARA PERDAUG 
PASISKUBINO

Negerai perdaug nuo gy
venimo atsilikti, bet negerai 
ir bandyti jį prašokti. Tokią 
klaidą dabar padarė "Lais
vės“ redaktorius R. Mizara, 
pasišaudamas Kubos Kast 
rui į talką.

Besidžiaugdamas, kad 
paskutiniais laikais Lotynų 
Amerikoje buvo nuverstos 
keturios demokratinės val
džios, jis sako, kad vieninte
lis Lotynų Amerikos žmo-

liaudis tą kelią pasirinksian- Hetuviškas vardas
į Mat, kalorijos didina riebu* 

Čia ir buvo Mizaros išsi- • mą ir šilimą.
šokimas. Nes kai jis šitaip; 
rašė, tai Chruščiovas orga-' 
nizavo Kastro Kubai boiko
tą Apie tai rašo Naujienos. 
Girdi:
"Sovietų Sąjunga supykusi 
ant Fidel Castro dėl jo flir
tavimo su komunistinės Ki
nijos vadais, pagrasino su
varžyti pagalbos teikimą 
jam.
"Šitą žinią praneša UPI 
korespondentas Londone. 
Ji patvirtina Londono Fi
nancial Times aprašymą 
Europos komunistų konfe
rencijos, įvykusios Prago
ję.
"Toje konferencijoje Rusi
jos, Vengrijos, Čekoslova
kijos ir kitų satelitų delega
tai aštriai kritikavo Kubos 
ekonominę ir politinę san
tvarką ir nutarė neduoti jos 
valdžiai paskolos, kol Ku
boje šeimininkaus sauja ne
mokšų, eikvojančių krašto 
turtus.
"UPI korespondentas rašo, 
kad Sovietų Rusija drauge 
su raudonųjų satelitų bloku 
Europoje apkaltino Castro 
režimą, kad jisai eikvojąs 
gaunamus pagalbos pini
gus, išleisdamas daugiau 
kaip po 7 milioną dolerių 
kasdien.“
Na, tai kaip dabar bus? 

Kuris turės nusileisti: Miza
ra Chruščiovui, ar Chruščio
vas Mizarai? Juk dviejų li
nijų negali būti.

Bet vargiai galima laukti 
nusileidimo iš Mizaros boso. 
Jeigu jis nenusileidžia Ame
rikos prezidentui, tai drau
gui Mizarai juo labiau ne
nusileis. Noroms nenoroms 
pastarasis turės savo patari 
mą Lotynų Amerikos liau 
džiai atšaukti.

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

HEARST UŽDARE SAVO 
"NEW YORK MIRROR“

Pereitą savaitę Hearsto 
korporacija pranešė išlei
džianti paskutinį New York 
Mirror numerį. Tai buvo 
antras plačiausiai skaitomas 
rytinis dienraštis Amerikoj. 
Leidėjai aiškina, kad buvę 
priversti jo leidimą nutrauk
ti dėl algų ir kitų išlaidų pa
kilimo. Ypač sunkiai jam at
siliepęs paskutinis darbinin
kų streikas, kai darbas buvo 
nutrauktas prieš pat Kalė
das, kada laikraščiai gauna 
daugiausia pajamų iš skelbi
mų, ir tęsėsi 114 dienų, kone 
4 mėnesius.

Mirror turėjo kasdien a- 
pie 882,000 skaitytojų. Di
desnis už jį cirkuliacijos at
žvilgiu buvo tik New Yorko 
Daily News. Abudu buvo 
vienodo "tabloid“ formato 
ir ėjo iš ryto.

Prieš 40 metų Mirror pra
dėjo eiti kaip Daily News 
konkurentas. Dabar jam su
stojus, Daily News nupirko 
jo vardą, visą leidyklos įren
gimą ir "good will.“

Paskutiniais laikais Mir
ror turėjo 1,400 darbiniųkų, 
kurie dabar pasilieka be 
darbo. Prastai streikas atsi
liepė ir jiems.

”1KELEIVIO“ PIRMĄJĮ 
IR antrąjį puslapi 

REDAGUOJA STASYS MI
CHELSONAS.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Valstiečių liaudininkų 
suvažia vimas

tais. Lietuvos valstybės gy
venimo kūryboj valstiečių 
liaudininkų nuopelnai tokie 

Spalio 12-13 dienomis dideli, kad jų niekas negali 
Sheraton Hotel, New Yorke. pamiršti ir nejvertinti, 
posėdžiavo iš įvairių JAV Į D • č- JAV
ir Kanados miestų suvažiavę j J ’ . , 7 ,
Lietuvos Valstiečiu Liaudi-! nOs hetuvių išeivijos kaitos gaivos valstiečių Liaudį vaistiečiai liaudininkai ne- 
nmkų Sąjungos narą,u Ue- surado ital im0 iš jiems ai..
tuvoje valstiečių liaudmin- timo Jndaiiečių sambūrio, 
kų sambūris buvo pajėgus,! Ki -• kaltė sunku snė- kaime valstiečių tarpe dide-j to" jefiš vysima toX

lę įtaką turėjęs politinis j kaltės, 
junginys. Valstiečiai liaudi
ninkai yra Vinco Kudirkos 
Varpe skelbtų idėjų pasekė-

Šis valstiečių liaudininkų 
suvažiavimas sudarė tokį į-

Ui,Jųurpe.būta m tebė |^Xuol“ 

ra sviesuomenes — teisinin
kų, gydytojų ir kitų laisvos ( 
profesijos profesionalų. Čia,

Pranešimai

JAV, jiems ne tik giminingi, 
bet visai artimi yra sanda* 
riečiai. Tikrai keistoka, ko-

Suvažiavime buvo pada-

VALSTIEČIŲ LIAl’DININKŲ SUVAŽIAVIMAS \EU VOKKE SPALIO 12-13 D

Sėdi pirmoj eilėj iš kairės į dešinę: B. Paramsk as, X(neatpažintas), Vaidotas, J. Audėnas, L. 
Šmulkštys, B. Navickienė, dr. B.Matulionis, X(n ©atpažinta), dr. V. Tercijonas, K. Bielinis (sve
tys) ir A. Ošlapas.

tiksliai nušviesti, ir Us gali MŪSŲ DAINA IR ŠOKIS S. KAIRIO SVEIKINIMAS 
paskatinti jaunimą pradėti NEW YORKO PARODOJE
iš tos srities įvairiais klausi 
mais susirūpinti, ir tada jis

ryti trys tikrai turiningi pra-1 jsitraukt UbiaJ į lietuviu 
nešimai. Galima su jų įsva

KAS GERO BROOKLYNE
davomės bendros linijas 
prieš klerikalus ir fašistus.

Spalio 13 d. susirinkimui į Suvažiavimas nebuvo gau- 
' sus. K. Bieliniui ypač pati

kusi inž. Pr. Zundės paskai-

LDD 7 kuopos narių 
susirinkimas

į vadovavo pirm. B. Spūdie- 
nė. Sekretorei A. Buivydie
nei perskaičius protokolą ir 
jj patvirtinus, skaityti laiš
kai.

Pinnasis — buvusio Ke-
I leivio administratoriaus drg. 
j Jono Januškio, kuris dėkoja 
j kuopai už kalendoriaus iš
platinimą.

Antrasis — LDD Centro 
Komiteto sekretoriaus N. 
Jonuškos, kuriame praneša
ma, kada ir kame bus LDD 
suvažiavimas ir prašo pa
skirti kuo daugiau atstovų.

Delegatai išrinkti, nutarta 
apmokėti jiems kelionės iš
laidas ir pasveikinti suva- 
žiavima $25 auka.

ta apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje. Jis gerai parink
tais skaičiais ir faktais įro
dė, kad jei ir toliau kraštas 
bus tokiu pat greičiu supra
moninamas, tai po 10-15 me
tų į Lietuvą iš kitur turės bū
ti atvežta 40% visų jos gy
ventojų. Aišku, tie naujieji 
gyventojai atvyks iš Rusijos.

K. Bielinis pabrėžė keistą 
faktą. Amerikoje seniai vei
kia Sandaros organizacija, 
Chicagoje ji leidžia sayo 
laikraštį. Nepriklausomtos
Lietuvos laikais Lietuvos 
valstiečiai liaudininkai pa
laikė glaudžius santykius, 
rinkimų metu gaudavo iš 
sandaųiečių paramos, kaip 
socialdemokratai iš savo A-

Steponas Kairys Lietuvių 
Lietuvių dainų ii tautinių Darbininkų suvažiavimui 

šokių šventė Pasaulinėje pa- atsiuntė šitokį sveikinimą:
rodoje New Yoike bus 1964 j Brandūs draugai, 
m. rugsėjo 23 d. i

Jos dainų repertuaras nu-1 Nuoširdžiai dėkoju jums, 
statvtas toks: kad, šaukdami savo suvažia-

1. Jungtinių Amerikos į vimą, neužmiršote ir manęs
Valstybių himnas, I —draugo N. Jonuškos laiš-

2. Lietuvos himnas. i ku, esu kviestas ii- aš jame 
j dalyvauti.

Kad ir labai norėčiau 
kvietimu pasinaudoti ir da-

gyvenimą.
daly

vis pastebėjo, kad pavergto
je Lietuvoje komunistai pro
pagandiniais sumetimais
naudojasi buvusiomis Lietu
voje paskutiniųjų metų į- 
vairiomis negerovėmis, ypač 
laisvės suvaržymu. Reikia 
pasakyti, kad dėl tų negero-1 
vių kalti ne Lietuvos gyven
tojai, o buvusi diktatūrinė 
vyriausybė. Dabar būtina 
aiškiai pasisakyti, kokios at
eityje Lietuvos siekia vals
tiečiai liaudininkai.

Tarp kitko pasisakyta, 
kad Lietuvių Bendruomenė 
savo veikimu turi aiškiai ri
botis tik kultūros reikalais. 
VLIKas, kaip buvo, taip tu
ri ir pasilikti Lietuvos lais
vinimo darbe visiems bend
ra centru.

Suvažiavimo prezidiumą 
sudarė dr. B. Matulionis, B. 
Paramskas ir P. Liūdžius.

Suvažiavime, be daugelio 
kitų, dalyvavo šie dar Lie
tuvoje savo politine ir vi
suomenine veikla plačiai ži
nomi asmens: B. Navickie-

dėl iki šiol tuodu politiniai į°mis sutikti arba nesutikti,
ir kultūriniai sąjūdžiai ne- ^vo, turimu jie buvo j-| Kitas suvažiavimo 
suranda bendros kalbos ir: domus, kruopščiai paruošti, 
kartu neveikia? Abiem susi-j18 daugelio šaltinių gausiai 
jungus, būtų stiprus ir pajė- • sunkta medžiaga paremti, 
gus junginys, kuris galėtų I .V1S1 s Pranesiniai
našiau pasireikšti visose lie-l &eiai ^usidenno. 
tuvių išeivijos bendrinėse or Juozas Audėnas įžvelgė į 
ganizacijose. tarptautinio, tarpvalstybinio

Sandara šio valstiečių gyvenjm° raidą ir kas ir ko 
liaudininkų visuotinio šuva- li^uvių tautai lauktina atei

tyje.
lis,

3. Himnas už tėvynę,
4. Pasakyk, mergele,
5. Ko liūdi, putinėli,
6. Šiltas, gražus radenė-

Nutarta per spaudą pa 
reikšti drg. Prano Rama-’
nausko dukteriai gilią už-! mertkos vienminčių. Atvykę 
uojautą dėl jos tėvelio mir-' iš Lietuvos socialdemokratai 
ties. Kuopa apgailestauja 
netekus tokio darbštaus 
LDD veikėjo.

žiavimo net nepasveikino, 
nors suvažiavimas susilaukė 
daug sveikintojų: Lietuvos 
pasiuntinybės vardu iš Wa* 
shingtono atstovas J. Rajec
kas, Lietuvios generalinis 
konsulas Budrys, VLIKo 
pirmininkas dr. A. Trima
kas, Naujienų redaktorius 
dr. P. Grigaitis, Lietuvos So
cialdemokratų Partijos Už
sienio Delegatūros ir ALSS 
vardu K. Bielinis, krikščio
nių demokratų — St. Lūšys, 
Tautininkų Sąjungos — T. 
Blinstrubas, kun. Krupavi
čius, Ūkininkų Partijos var 
du V. Sidzikauskas, Lietur 
vių Bendruomenės — Šlepe
tys ir tt

Visi sveikinusieji gerai į- 
vertino Valstiečių Liaudinin' 
kų Sąjungos atliktus darbus, 
kaip Lietuvos valstybės at
statyme, o taip pat vyriau
sybės ir šalies ūkiniame gy
venime, ypač jos kooperati
niame sąjūdyje kartu dir
bant su socialdemokratais. 
Visais Lietuvos valstybės 
pavojingesniais momentais 
vyriausybės priešakyje atsi
stodavo kas nors iš valstie-

Pr. Zunde, pasirėmęs iš 
pirmų šaltinių surinktomis 
žiniomis, nušvietė pavergto
sios Lietuvos ūkinį ir kultū
rinį gyvenimą bei tenykščių 
gyventojų kančias, sunku
mus, kuriuos jie turi pakelti, 
ir jų pastangas atsispirti 
prieš okupantų įvairius kės
lus ir būdus lietuviams nu
tautinti.

H. Blazas savo pranešimu 
lyg ir dėstė valstiečių liau
dininkų ateities veiklos gai
res, kėlė jų programinius 
klausimus.

Paliksim kitam kartui 
bent trumpai suminėti tų 
trijų pranešimų svarbesnius 
iškeltus klausimus ir sukel
tas mintis. Tie trys praneši
mai sako, kad valstiečių 
liaudininkų buvo rimtai 
ruoštasi šiam suvažiavimui. 
Jie ir turi tokiam darbui pa
jėgių asmenybių.

Po tų pagrindinių prane
šimų būta paklausimų ir, 
kaip jau yra įprasta, ir gin
čų. Esminiai niekas prane-

čių liaudininkų, sudarydami | fėj1! darbų nekritikavo. Ten- 
koalicinę vyriausybę kartu j žinosi tik kai kuriomis pa
su kitų politinių srovių at- kabomis.
stovais.

Valstiečių liaudininkų 
gretose išaugo tokie dideli 
valstybininkai, visuomeni
ninkai, kultūrininkai kaip 
dr. K. Grinius, M. Šleževi
čius, A. Rimka, kurį laiką 
JAV gyvenęs, Jonas Vilei
šis, F. Bortkevičienė, pirmo
ji dr. Griniaus žmona ir dau-| girdėti ?

Ginčai

Tų ginčų metu iškilo čia 
visiems jautrus klausimas: 
kur eina jaunimas? Kur jis 
dingo, jeigu jo nematyti pa
našiuose suvažiavimuose. 
Arba, jei kas nors iš jų ir at
silanko, kodėl jų balso ne-

gelis kitų, kurie įsijungė į 
dr. Vinco Kudirkos formuo
jamą demokratinį sąjūdį.

Čia tenka pastebėti, kad 
valstiečiai liaudininkai iš 
karto ir tvirtai atsirubežiavo 
nuo perversmininkų tauti
ninkų 1926 m. gruodžio 17 
d., kurie įvykdė niekuo ne
pateisinamą perversmą. Jie 
smurto būdu privertė atsista
tyti prezidentą dr. K. Gri
nių, o taip pat M. Sleževi
čiaus sudarytą koalicinė vy
riausybę su socialdemokra-

lyvauti jūsų suvažiavime, su 
jumis pabendrauti, būti jūsų 
sprendžiamų klausimų da- 

i lyviu, bet deja prie kėdės 
i prisegtas nebesu toks grei

įsijungė į Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų S-gą ir 
kartu veikia su čia jau se- 

Taip pat nutaita pareikšti i niai veikusiais socialdemo- 
užuojautą drg. Jono Januš-I kratais.
kio žmonai Liolei Januškie
nei. Kuopa liūdi, kad mūsų 
organizacija nustojo vieno 
veikliausių narių.

Pasveikintas dr. Pijus

7. Po aukštus kalnus,
8. Verkia mergelė,
9. Dainininkų maršas,
10. Plovėjas,
11. Kur giria žaliuoja, j Ko norėčiau suvažiavimui! vrrisa-'-^^UIIS per Savo gy-
12. Už jūrelių, už marelių, linkėti? Neprivalote, drau-Į venimo 80 metų hetuvių
13. Mano tėviškė, gai, užmiršti, kad jūs esate Į tautos gyvenime ir socialis-
14. Lietuviais esame mes senoji lietuviškųjų socialde-į tiniame sąjūdy išvarė labai

gimę, mokratų gvardija ir kad se-Į gilią vagą, šviesdamas per
15. Aštuonytis (tautinis noji gvardija niekuomet ne-' spaudą ir gyvu žodžiu visus

šokis moterų chorui), užleidžia pozicijų. O jūsų» lietuvius ir rodydamas jiem>
16. Subatėlė (tautinis šo- kova nėra baigta. ŽiaurasJ demokratijos kelią.

kis)- klastingas priešas vis dari Pasveikintas ir Kiprat
Šokiai bus šokami šie: į“*" pavergęs mūsų tė'?!' Bielinis, kuris dalyvavo su

1. Šustas, 2. Audėjėlė, 3. Su- zem? ’r„.m?s1į zmones- sirinkime. jam ^įp pat su. 
batėlė, 4. Oželis, 5. Sadutė, Juos plėšia ir demoralizuoja j kako metų. Jo garbei su- 
~ « .. . „ , ------ savo mongolišku elgesiu. 1

tas.

Valstiečiai liaudininkai 
kažkodėl negali su Sandara 
kartu veikti.

Po K. Bielinio pranešimo 
dar tęsėsi privatūs pasikal
bėjimai ir vaišės iki vėlu
mos. Visi skirstėsi pakelta 
nuotaika.

Vienas iš kuopiečių

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Nauja Mariaus Katiliškio 
knyga

Po kelelių metų pertrau
kos Marius Katiliškis vėl dR- 
vė naują knygą, šį kartą no
velių rinkinį ŠVENTADIE
NIS UŽ MIESTO. Knygą iš
leido čikagišgė lietįjyiškų 
knygų leidykla Terra, 3237 
West 63rd Street, Clfidfcgo 
29, III. Knyga štamttaus for
mato, 356 psl., kietuose dro
bės apdaruose, kaina $5.00.

Knygoje yra 17 novelių, 
parinktų iš visos Mariaus 
Katiliškio kūrybos ir sudėtų 
šia eile: Kaimiška detalė, 
Eglaitė pakely, Raffttas, Šu
linio istorija, Užgavėnės, A- 
pie Jonką čigoną, Žiema, 
Šventadienis «e miesto,
Žingsniai prie vandą^s, Pra
silenkimas, Nakvynė pas a- 
merikoną, Nuobodžiu kran
tu, Paukščiai, Nutolusi mei
lė, Duobkasiai, Paskendusi 
vasara ir Rysminkas. Sau
siems M ariaus ' Katiliškio 
gerbėjams šios knygos^bsi-

rodymas yra maloni naujie
na, nes knygoje vėl, yra ga
balų, savo įdomumu ir lite
ratūrine verte labai nedaž
nai sutinkamų mūsų litera
tūroje.

Knyga iliustruota daili
ninko Algirdo Kurausko 
puslapinėmis vinjetėmis, 
pirmosiomis visų novelių 
raidėmis, papuošta puošniu 
trijų spalvų aplaaku. Kny
ga gerame popieriuje, išleis
ta liuksusiniai, be jokios a- 
bejonės, gražiausia ir puoš
niausia iš visų gausių Terroe 
leidinių.

Ji gaunama ir Keleivio 
administracijoj.

6. Rugučiai, 7. Aštuonytis 
8. Malūnas.

Repertuaras jau baigia- garbinga ir būtina pareiga! ge Kiprai Bielini!“ 
mas spausdinti ir netrukus kuo tik galima padėti mūsų j n K R. ,. . .
bus išsiuntinėtas užsiregisf vargstantiems broliams, kad kėf0^A p“v0 X

kad to nereikia, bet kuopos 
narės tuoj paruošė stalą, 
ant kurio atsirado visokiu

dainuota ”Ilgiausių ir dar 
Jūsų, brangūs draugai, bingiausių metų, tau, drau-

ravusiems chorams.ne, inž. A. Navickas, dr., „ . ,
prof. V. Kanauka, dr. V. i Pras0,’!’1 .P'anesti, kiek 
Terci jonas, L. Šmulkštys, J.
Kardelis, Vaidotas, agr. J.
Daugėla, agr. J. Bertašius ir 
kiti.

J. Vlks.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

• ? -• st

Chorai 
eg-

mūsų
laisva

Jiorių reikia pasiųsti, i šviesiu ateiti.

Lietuva ir vėl 
ir galėtų kurti

būtuz

savo

' Į Tai yra jūsų didžiausioji 'gėrybių.

Lithuanian language by 
Theodore S. Thurston.
Tai 4 psl. ištrauka iš jo 
knygos ”Comparative Phi- 
lology and an Outline of Li
thuanian Grammar,“ atspau
das iš Lietuvių Dienų. Gau
nama adresu: J. Bachunas, 
Sodus, Mich., kaina 25 cen
tai už 50 egz.

1,000 dainininkų ~ į pareiga. Ir leiskite man ti- 
Šventėje daly vauti jau už-į j.kaf| -a atliksite, nesi-

sirašė 1,000 dainininku. Be į . ‘., .............. i gailedami nei savo jėgų, neianksčiau uzsirasiusiu chorų, Į * . L / ,j .... , i turto, su visu nuoširdumu,dar gauti šių chorų pal eiski _ \ .
mai: Hamiltono Aušros Var. j To as jums, draugai, nuo- 
tu parapijos choro, ved. V. i širdžiai linkiu, kietai tikėda- 
Verikaitis: Cleveiando Šv. į mas, kad jūsų kova, kiek ji 
Jurgio parapijos choro, ved. būtų sunki, bus laimėta.
Pr. Ambazas, Čiurlionio an- 
sambio, ved. A. Mikulskis, 
ir Bostono lietuvių mišraus 
choro, ved. J. Gaidelis.

Savo namų ir dūmai sal
dūs.

Linkiu suvažiavimui sėk
mingo darbo.

Jūsų
Steponas Kairys

Užkandžių metu K. Bie
linis papasakojo apie spalio 
1213 dienomis vykusį New 
Yorke Lietuvos valstiečių 
liaudininkų suvažiavimą.

Pranešėjas pabrėžė, kad 
nepriklausomybės laikais 
socialdemokratai artimai 
bendradarbiavo su valstie
čiais liaudininkais. Seime 
taip pat kai kuriais klausi
mais susitardavome ir laikv

TIKRA TEISYBĖ

GERIAUSIA DOVANA

Čia į tai atsiliepė dr. J. 
Pajaujis. Jis pastebėjo, kad 
nėra jau taip bloga, kaip 
kurių yra manoma. Jauni
mas, kaip jaunimas. Jis ne
mėgsta tuštumos. Reikia su
daryti jam suprantamą są
jūdį.

Reikia jaunimas pažinti 
ir suprasti. Jis JAV auga, 
bręsta, mokosi kitose sąly
gose, negu Lietuvoj. Lietu
vos praeitis jam svetima ir 
todėl sunkiau -suprantama. 
Būtina toji Lietuvos praeitis

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
jau pradėtas spausdinti.
Kaip kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 

buvusi — 75 centai.

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutė
”Tikra teisybė apie Soviete 

Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinii 
apie 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-
Kipro Bielinio “Penktieji į Sa * idomi paskaityti. Jo? 

metai”, kaina $6.00. | kaina tik 50 centų.

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

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje/’ 
kaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti į . ^jpro . B**!”1*® ‘Dieno- 
> jant , kaina $6.00.šiuo adresu:

636 E. Broadvray
KELEIVIS“

----- ; ■ ■ South Bos*on 27, Maaa.
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Iš pavergtos Lietuvos

(E) Lietuvos spaudoj jau 
nekartą rašyta apie koman
diruočių mėgėjus. Dabar, 
kaip skelbia 55Tiesa“ (232 
nr.) tokių kelionių ir ypatin
gai į Maskvą mėgėjai nuolat 
keliauja j vyriausiojo brolio 
sostinę, Jr jiems lengvapė
diškai tėlkiamos komandi
ruotės. Prie pavergtos Lietu
vos nuolatinės "atstovybės“ 
Maskvoje, Vorovskio gatvė-
je (buv. nepriklausomos Lie
tuvos atstovybės namai) vei
kia specialus viešbutėlis, ir, 
pagal "Tiesą“, tik per 6 mė
nesius tame viešbutėlyje bu
vo užregistruota 2,308 įvai
rių Lietuvos organizacijų 
Kituose viešbučiuose, kaip 
bei įmonių bendradarbiai. 
"Zolotoj Kolos“ ir kitur, to
kių svečių per pusmetį buvę 
apie 4,000. Jei tie komandi
ruočių mėgėjai Maskvoje 
būtų praleidę vos vieną die
ną, tai, pagal apskaičiavimą, 
valstybei jie būtų atsėję be 
veik 220,000 rublių. Kita ko
mandiruočių plejada—tai į-
vairiausi "ragintojai“ ir 
"kaulintojai“. Tokie "kau 
lintojai“ Maskvon vyksta 
grupėmis, gi kai kurių Vii 
niaus įmonių vadovai, kaip 
V. Kirpaitis, kas mėnuo so
vietų sostinėn siunčia net po 
7-10 žmonių. Kai kurios Lie 
tuvos gamyklos, kaip Kauno 
radijo gamykla, etatų sąraše

i Maskvą nautojai renkami pagal na
cionalinį požiūrį, ar geres
nės sąlygos sudaromos "sa
viesiems“, ar nepasitikima 
kitO6 (suprask: rusų) tauty
bės žmonėmis, nes jie norį 
pasipelnyti lietuvių tautyl>ės 
sąskaita. Zimanas čia sušun
ka: tai jau vietininkiškumn 
bala, juk negalima respubli
kos, srities ar miesto intere 
sus priešpastatyti bendrie 
siems interesams, esą gali
ma siekti savos respublikos 
suklestėjimo, tačiau respub
likos, taigi Lietuvos interesų 
negalima priešpastatyti vi
sos Sovietų Sąjungos intere
sams, ir tai vadinama nu- 
smukimu. Tai "atgyvenos“, 
pasitaikančios kaip tik "ta
rybinių žmonių“ sąmonėje, 
ir rašytojai jų dar nepastebi 
—skundžiasi Zimanas.

UŽTVANKA GRIUVO

Didelė nelaimė ištiko Italijoj, kai dėl liūčių nuslinko 
kalnas ir sugriuvo aukšta užtvanka. Vanduo greitai 
užliejo visą slėni. Žuvusięję skaičiuojama keli tūks
tančiai.

Juodi ir balti negrai
ANDRIUS VALUCKAS

---------  nepatinkamos tautinės kil-
Sukeltas juodųjų negrų mės amerikiečius. Šiuo klau- 

judėjimas dėl praktiško tei- simu kiek daugiau triukšmo 
šių pripažinimo yra pavyz- laikas nuo laiko sukelia žy- 
dys ir "baltiesiem negram,“ | dai, o kitos tautybės tyli ir

JAV VYRIAUSYBES 
NUOMONE NEPASIKEITE

ALT pirmininkas gavo iš 
Valstybės departamento at
sakymą į pasiųstą rugsėjo; 
16 d. JAV prezidentui J. F. 
Kennedy ALT suvažiavimo 
sveikinimą. Raštas, išverstas 
į lietuvių kalbą, yra toks:

"Gerb. p. Simuti: Atsi
liepimas į Jūsų rugsėjo 16 
d. laišką, adresuotą Prezi
dentui, Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu. Įvertiname 
Jūsų pareikš’cą paramą Pre
zidento pastangoms įgyven-

atskiroms tautinėms mažu
moms, kurių teisės taip pat 
praktiškai yra pažeidžia
mos, bet niekas apie tai ne*- 
kalba

Visi puikiai žino, kokia y- 
ra daugelio amerikiečių pa- 

I žiūra į žyous, į italus, į len-
j kus, į lietuvius, indėnus.

Dar ne taip seniai viešai bu
vo niekinami airiai, kol jų 
kilmės asmuo netapo prezi
dentu...

Daugelyje Amerikos vals
tybių indėnas negali pirktis 
degtinės ar kitų svaigalų, 
baruose — jiems net drau
džiama ten užeiti. Juos sten
giasi sugrūsti į rezervatus, 
kad jie nesimaišytų po kojo
mis. Atskiros organizacijos 
ir klubai nepriima nariais 
ne čia gimusius, o dažnai net 
ir čia gimusius, bet jiems

nieko nesako, atseit, taip ii 
turi būti.

Lietuviai darbiečių 
suvažiavime

. . dinti pasaulinę taiką, pa-
netun jgaliotimo Maskvoje, mens jajgVe jr tautine nepri 
nors faktiškai toks įgalioti- - - - -
nic ton Pasirodo. kad

-j •»* ■ ■ ■

kiekvieną komandiruotę tu
ri patvirtinti Liaudies ūkio 
tarybos vadovybė, o tiekimo 
klausimais ir kitos įstaigos.
Taigi, veikia taisyklės, bet 
kaip jos vykdomos gyveni
me, tai jau kitas reikalas. O 
pasivažinėjimai į Maskvą, 
matyti, daugelio laikomi ne
bloga pramoga.
Kaip ten automobilį taiso

(E) Kauno autoremonto 
gamyklai buvo atiduota su
remontuoti vieno kolchozo

žemę nacionalizuoti ir ją vė 
liau nuomoti būsimiems na
mų savininkams. Ši rezoliu 
cija Browno patarimu buvo 
atmesta ir pasilikta prie se
nesnio partijos nusistatymo 
—stengtis išpirkti iš priva
čių rankų tik tuos žemės 
plotus, kurie tuojau pat už
statomi savivaldybės ar vals
tybės iniciatyva. Suvažiavi
mas atmetė pasiūlymą naci
onalizuoti stambiąją staty-

Lietuvių darbiečių grupė 1941 metų dvasia (tais me*
buvo pakviesta dalyvauti tais darbiečiai didele per-
Britanijos Darbo Partijos švara laimėjo rinkimus)
metiniam suvažiavime Scar- vėl grįžo į partijos eiles.
borough, York, šiaurinėje Kas dieną buvo du posė*

gijstą žmogaus teisėmis, as- Anglijoje. džiai. Tarp jų, pietų metu
i ir valraroic ruivn a* c Iri m

Kiausomyoe. UrtsitaiKantl Suvažiavimas truko pen- na
prie šių Prezidento ir Admi- kias su puse dienu (rugsėjo gVuPlų suo;oan.zuotos pa 
nistracijos pastangų, būkite' 30-spaLl d.). Nuotaika ' “!ln?al> pa
užtikrinti, kad Jungtinių J buvo pakili. Dabaitinis par- į ma os lr ' • ir namn&i Urdr.

lamentas baigia savo dienas,; Čia bene aktyviausiai pa- nian7L:snniq imrmSn^ 
nes ne vėliau kaip kitų metų: sirodė krikščionių socialistų ! ? . _
rudeni turi būti nauji rinki- grupė. Ji vadovavo atidary- TTi-.-__.-_

Valstybių Vyriausybė negal
voja apie jokį pakeitimą sa
vo ilgų metų nusistatymo ne
pripažinti Lietuvos ir jai gi
miningų Pabaltijo srities 
respublikų priverstinio įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. 
Reiškiu pagarbą RICHARD 
H. DAVIS, sekr. padėjėjas 
Europos reikalams.“

• * *
Lapkričio 23 d. Vyriau

sias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (Vlikas) mini 20 
metų savo veiklos sukaktį. 
Jis susidarė slaptai Lietuvo
je 1943 metais, vokiečių o- 
cupacijos metu. Po to Lietu
va vėl liko okupuota Sovietų 
Rusijos ir tebelaikoma pa
vergta iki šiol. Ši organizaci
ja per tą laiką vaidina labai 
svarbų vaidmenį pavergto
sios Lietuvos išlaisvinimo 
darbuose ir rūpesčiuose, ši
tam tikslui ji apjungia viso 
laisvojo pasaulio lietuvių jė
gas. Amerikoje VLIKas vi
są laiką yra remiamas lietu
vių visuomenės ir glaudžiai 
bendradarbiauja su ALT. 
Visuomenė, ALT skyriai ir 
organizacijos, be abejonės, 
atkreips į minimą sukakti 
savo dėmesį ne tik sveikini
mais, bet ir ryžto panaujini- 
mu toliau remti okupuoto
sios Lietuvos išlaisvinimo 
žygius.

mašina. "Tiesa“ (232 nr.) 
aprašo, kas įvyko, kai buvo 
pranešta, jog mašiną galima 
atsiimti. Ilgai vaikščiojus po 
gamyklą, pagaliau pavyko 
rasti "suremontuotą“ maši
ną, o ji atrodžiusi panaši į 
kolchozo gaidį po dvikovos 
su vanagu: nenudažyta, ge
ležiniais virbais paramstyta, 
o viduje jai stigo pagiindi 
nių mazgų.

Mašina buvo remontuoja
ma papildomai, bet ir dabai 
ji turėjusi įvairių defektų.
Buvo šaipytasi ne tik iš šios 
mašinos savininko—Anykš
čių rajono "Tiesos“ kolcho
zo pirmininko, bet ir iš kitų 
kolchozų atstovų, pagaliau 
vėl mašina remontuota ir jai 
pradėjus kelionę atgal į kol
chozą štai kas įvyko: tuoj už 
miesto subyrėjo ventiliato
riaus guoliai, nutrūko ranke
nėlės, pradėjo neįsijungti 
trečiasis bėgis ir gedimų se
rija sekė viena po kitos. Iš
vada: Kauno gamykla esąs! Spalio 6 d. dr. P. Grigaitis 
tyčiojimasis iš žmonių... ' atstovavo ALT Vilniaus 

Krašto Lietuvių Sąjungos 
surengtoje Vilniaus Dienoje 
ir pasakė atitinkamą kalbą.

* * *

Patriotizmas — 
pavojingiausia "atgyvena

"Tiesos“ vyr. redaktoriui 
Zimanui ir, suprantama, pa

u
* * *

Tą pačią dieną dr. K. 
Drangelis atstovavo ALT E.čiai partijai labiausiai neja-1 Chį ind a£T sk '

tinka gyventojuose pasireis- riaus j%itų 0I^nizacijų
kaikiąs "nacionalizmas“ 

žmonės skirstomi į 
ir "svetimos“ tautybės. Zi-

"savos“

manui pikta, kai jis štai pa-1 
teikia faktą, jog, pvz ♦»»-

rengtame kongresmano Rav 
Maden pagerbime ir pasa- 

_ i kė atitinkamą sveikinimą, 
tai- ALT biuras

mai. Todėl šis suvažiavimas 
buvo paskutinis prieš rinki
mus ir dėl to programinis, 
nustatantis gaires rinkimi-

merikos juodukų turi 1 
sitetuose daugiau studentų, 
kaip visa Anglija. Tie visi 
išsilavinę ir praturtėję juo* 
dūkai, aišku, reikalauja sau 
priklausančių teisių.

Kada šiaurės didmiesčiuor 
se yra paprastas dalykai 
negrui būti toje pačioje mo
kykloje su baltais, kada jie 
valgo tuose pačiuose resto
ranuose su baltais, apsisto
ja tuose pačiuose viešbu
čiuose su baltais, dalyvauja 
bendrose sporto komandose, 
tai pietiečiai negali tokių 
dalykų pakęsti ir užsispyru
siai laikosi dar vergijos lai- 
ku potvarkių, kurie draudžia 
negrams tuos visus dalykus, 
tarsi pietiečiai baltosios ra
sės hillbilliai būtų aukštes
nės rasės žmonės. Jų argu
mentai prieš negrus yra tie 
patys, kaip Hitlerio apval
ioti argumentai prieš kitos 
rasės žmones — baltus, bet 
įe vokiečius. Tuo tarpu slap
tai jie miega su juodukėmis, 
ir iš tų santykių gema kas
met gana aukštas procentas 
nelegalių vaikų...

Paskutiniais keliais me
tais daugelis Afrikos tautų 
gavo nepriklausomybes, tų 
.{raštų pasiuntiniai, atstovai., 
studentai ir biznio žmonės, 
atvažiavę Amerikon, susi
duria kasdien su pažemini
mu, jeigu jiems tenka pava
žinėti po Ameriką. Tas su
daro jiems nemalonų vaizdą 
įpie visą Ameriką — kad a- 
nerikiečiai nepraktikuoja 
demokratijos savo namuose. 
Tas verčia Amerikos val
džią įsikišti ir reikalauti bū- 
inų pakeitimų.

Blogiausia, kad tarp tų vi
sų pažeminamų nėra jokios 
vienybės, priešingai, jie yra 
vieni prieš kitus.

Štai, daugelis lietuvių 
lengvai pasisako amerikie
čių akyse prieš žydus, prieš 
lenkus, ar kitas tautybes, no
rėdami jiems įsiteikti, bet 
tuo pačiu pasmerkia jų aky
se ir save, nes parodo, kad 
jie nesupranta, kur jie stovi.

Daug lietuvių aktyviai įsi
traukia į kovą prieš negrus, 
nors tai yra aiškiai kvailas 
ir tautiniai kenksmingas 
reiškinys, nes jie nesupran
ta, ką patys kalba. Ameri
kiečiai juos laiko baltaisiais 
negrais, o jie savo elgesiu 
parodo, kad yra balti negrai 
be smagenų...

Tie lietuviai, kurie per ne
laimę gyveno ir dirbo pie 
tuose, žino, kokios ten sąly
gos — blogiausias išnaudo 
jimas ir menkiausias atlygi 
nimas. Jie iš ten pabėgo, vis 
ką palikę, kaliais kitiems 
padedant, kad įsikuitų ki 
tur. Pietuose gyvena daugu
moj anglų senos kilmės Tai
meriai, kurie kitos kilmė.- 
žmonių, juodų ar baltų, ne
laiko žmonėmis, bet vergais. 

I Tokiems gi nereikia mokėti 
Į jokių gerų atlyginimų, o kadbos

Susisiekimo ir transporto i j^e. £eresnių atlyginimų ne 
reikalu nutarta ištirti esamą' reikalautų, tai jiems neduo- 
padėtį visų susisiekimo prie* ^a j°kių politinių teisių. \ a 

dinasi, toje kovoje yra pa 
slėptas ekonominis intere
sas, bet apie jį niekas nenor; 
kalbėti.

nramnnp.X--------- T’

mo pamaldoms, turėjo vaka- Užsienio palitikos ir gy-
rines pamaldas ir diskusi- ^ybos įcikalai buvo paliesti; Lietuvoje aukštaičiai ne 
jas. Krikščionys socialistai tik prabėgom. Dėl jų praeity Į mėgo žemaičių bei suvalkie

...... .......... sako, kad socializmas yra kildavo daug ginčų ir nesu-' čių, ar atvirkščiai. Vokieti
nei kampanijai ir atsklei-1 natūralus Kristaus mpkslo, *™?°- Matyti artėjanaų ■ joje prašai nemėgo pietiečių 
džiantis darbiečių pianus ir! vykdymas žemėje. ; ,° kŽ

pažadus, jiems atėjus į vai-j jų tarpe yra stiprus paci-
• fistinis judėjimas. Tarp jų

Dėl darbiečių pergalės! yra katalikų ir protestantų. _ _____ ______ _______
mažai abejojama. Dabarti- i Teko dalyvauti Fabionų J Rezoliucijos pensijų, namu » billiais. O kada pietiečiai 
nill metu nonilrinmi _! DriOS Subuvime. Si diaUffl- l-4.-4.~l ___ ________ J-J _____ - • • , ,

protingiau laikytis buvusių go prūsų. Latvijoje buvo 
suvažiavimų kompromisinių niekinami latgaliečiai. Ame
rezoliucijų ir dabar tų reika
lų iš esmės nekelti.

nių metų papildomi rinki- • Dr*jos subuv įme. Ši draugi- Į statybos, senų namų moder
niai į parlamenta aiškiai ro-; ja rūpinasi moksliniais ir te- • nizavimo, amatininkų pa
do rinkikų masių nusigriži-, oi etiniais socializmo klau į ruošimo, sveikatos apsaugos 
mą nuo konservatorių. Kas rimais, narių taipe daugiau . jj. p-vdvmo. žpmps ūkio rpi- 

sia aukštesnio
asmenys.

savaitė skelbiami Gallupo 
apklausinėjimai paskutinių ,
kelių mėnesių laikotarpy; Subuvimo kalbėtoju buvo

ir gydymo, žemės ūkio rei-

Šiaurėje tokių

rikoje niekinami visi pie 
tiečiai, apšaukiant juos hill-

negrai pasisavina tuos hill- 
billių papročius, tai tie balti 
hillbilliai nemėgsta savo at 
vaizdo juodame veide ir juos

išsilavinimo| kalais įr kitos į,uvo priimtos| niekina, norėdami save iš- 
j be didesnio pasipriešinimo, j kelti. Tai dalinai natūralus

duoda pastovią žymią dar- H. Wilsonas. Jis stipriai pa- 
bieč-ių persvarą: už darbie- 
čius 50%, konservatorius 34
%, liberalus 16%. ___ w_____ *

Svarbu pažymėti, kad su-' gyvenime kuri išjudintų 
važiavimas buvo vieningas.. merdintį ki arto ūki.
Unijistai (T.U.C.), kurie Iškėlė reikalą turėti kelias 
praeityje sudarydavo daug; naujas ministerijas, kurios 
sunkumų bendriems nutari 1 rūpintųsi mokslo ir univer 
mams atsiekti, ši kaitą ben- sitetų reikalais, technikos ir 
drabarbiavo su kitomis dar- ekonomijos vystymusi ir pla- 
biečių judėjimą sudarančio-j navimu, pagalba atsiliku- 
mis grupėmis (darbiečiais,• siems kraštams ir nusigink- 
kooperatininkais ir kt.). »lavimu

H. Wilsonas, tik prieš 7 
mėnesius tapęs partijos va
du mirusio H. Gaitskelio 
vietoje, šiame suvažiavime 
aiškiai jautėsi esąs tikras 
partijos vadas.

brėžė reikalingumą naujos 
mokslinės technikinės revo-
liucijos britų ekonominiame už aukštą užmokesnį turtuo

lių vaikai, neturėjo pasise
kimo: nutarta jas palikti, 
kaip yra. tik pavesti švieti
mo ministerijos priežiūrai.

Konferencijos eiga, daly
vių mokėjimas diskutuoti, 
laikytis darbotvarkės ir lai
ko, aukštas kalbėtojų lygia 
lietuvių grupei padarė gilų 
įspūdį.

Gal dėl laiko 6tokos ir ne
patyrimo iš lietuvių pusės 
nebuvo suvažiavimui tinka
mai pasiruošta. Platinta ja
me iš JAV gauta knygelė 
"Presenting Lithuania“ su 
savo paruoštu įvadu.

Kitais metais manoma, 
susitarus su kitais pavergtų-

ri
Tik rezoliucija, siekianti, reiškinys, kol jis neišeina iš 

panaikinti privačias mokyk- j
las (čia jos vadinamos "pub- Mississippi valstybėj neg 
lic schools“), kur mokomi rų yra pusė gyventojų,!

' 39%,

Žinoma, svarbiausi buvo 
suvažiavimo visumos posė
džiai. čia buvo aptariamos 
iš anksto atskira partijos pa
dalinių pasiūlytos ir specia- 

Jis, puikus' kalbėtojas, i Hos Emisijos suredaguotos 
žmogus su akademiniu išsi-' rezoliucijos Tų pasiūlymų- 
lavinimu ir stažu, taip pat i rezoliucijų buvo net 23. Be 
vienas iš nedaugelio likusių anksčiau minėtos rezoliuci 
aktyvių darbiečių vadų su
ministerio patylimu, per 
trumpą laiką sugebėjo sude

rų yra pusė gyventojų,South 
Carolina turi nėgių 
Louisiana — 36'<, Alaba- 
ma — 35%, Georgija — 39 
%, North Carolina — 28% 
Florida — 25% ir nežymus 
procentas yra Missouri bei 
Minnesota valstybėse. Did
miesčiuose, ypač kai kuriuo
se jų priemiesčuose, nėgių 
procentas gali būti didesnis. 
Tose valstybėse bafti politi
kieriai bijo balsavimo, kad 
nenukentėtų jų iš seno įsiga-

nesusipra- 
Limų yra mažiau, išskyras 
namų klausimą. Baltieji ne
nori kaimynais turėti juodu
kų, nes tai numuša namų 
<ainas. Bet tai daugiau teo- 
•etinis negu praktiškas klau
simas, nes juodukai lygiai 
aip pat nenori turėti baltų 
kaimynų, jie geriau jaučiasi 
savoj aplinkoj; Išimtį suda- 
o labiau prasigyvenę negrai 
—gydytojai, advokatai, biz
nieriai—kurie nori išsikelti 

priemiesčius, bet susiduria 
u baltųjų kaimynų pasiprie- 

šinimu. Laisvas namų pirki
mas tėra daugiau principo 
klausimas, kuris praktiškai 
yra perdaug išpūstas, ir jei
gu baltieji kaimynai nepa
bėgtų, o toliau liktų gyventi 
kaimynystėje, tai ta nėgių 
'seimą pati išsikraustytų, jei
gu regrams nepasisektų dėl 
panikos pigiai nupirkti kitų 
namų.

Yra geių baltų žmonių, 
bet yra geių ir juodukų. Iš 
mano asmeninio patyrimo 
negrai visada buvo man 
prielankesni, kaip seni ame
rikiečiai, kurie mėgsta girtis 
esą čia gimę, nors jų tėvai 
taip pat atvažiavo iš vieno 
ar kito krašto. Jeigu turėtų 
ką pasakyti prieš visus atei
vius, tai tik indėnai, kurių 
protėviai patys pirmutiniai 
atkeliavo į šį kraštą. Todėl į 

i amerikiečių pakartotinus
Įėjusios politinės balsavimo užmetimus naujiems atei 

ir jie ten naudo- viams aš visada į^u."mašinos“

rinti atskilų frakcijų ir as
menų interesus ir sudaryti 
vieningą stipių partijos 
frontą busimiem rinkimam.

C. Attlee, atvykusio į ati
darymo iškilmes, žodžiais.

jos mokslo, technikos ir pla- M kra?tU socialistais, suruoš- 
navimo srityje, kurią dideliu atskirą priėmimą su atitin- 
pasisekimu referavo H. Wil-j kamu pranešjmu, literatūra 
sonas, gana įdomus buvo pa- ir
siūlymas žemės nacionaliza- • šitokie suvažiavimai yra 
vimo reikalu. Rezoliucijos gera proga mūsų reikalui 
autoriai spekuliacijai žemės kelti, ir tokias progas reikia 
sklypais sustabdyti siūlė vi- pilnai išnaudoti, 
są statybai tinkamą miestų; R- Dunduli*

jami kaip politinis futbolas 
Dėl nepakenčiamų sąlygų 

daug negrų išemigravo į 
šiaurines valstybes, kur jie
praturtėjo, geriau įsikūrė, „ 
prisitaikė prie vietinių sąly-j SKAITYK STASIO Ml-
gų ir dažnai kiek iš aukšto CHELSONO PARAŠYTĄ 
žiūri į savo nelaimingus bro- ■ rxTVA.. . . . *
liūs—hillbillius, kurie pasi- KNYGA: Lietuvių Iieivija 

liko toliau vargti. Bet ir pie- Amerikoje," DAUG PA-
tuose dalis nėgių praturtėjo, vrivcv ti kaima mimv 
tapo net milionieriais, o kitų KAINA M1NK-
vaikai išėjo mokslus. STAIS VIRSAIS $4.00,

Aštuoniolika milionų A-' KIETAIS—$5.00

— Aš nežinojau, kad esi 
indėnu kilmės...

V



KELEIVIS, SO. BOSTONNr. 43, 1963 m. spalio 23 d.

— Maiki, šiandien aš no- saloje negrų respublika bu
riu pasikalbėti su tavim apie į vo kone visiškai sunaikinta, 
stebuklus.

— Ar stebuklą sapnavai?

asikalbdbiis $ 
Maiklo suTfe

nant, bet nežinai nei kur, nei 
l kas.

— Maiki, tu nesakyk, kad 
aš girdėjau skambinant ir 
nežinau kur. Apie švento 
Martyno pasirodymą rašo 

! gazietos.
— Bet tėvas nesupratai, 

i kas jose rašoma.
. — Nu, tai tu išvirozyk.

— Dalykas yra toks, tėve, 
kad toks Martynas niekui 
niekam nepasirodė. Yra tik 
parašyta tokia pasaka. Ir, 
pagal tą pasaką, jis pasiro
dęs ne Anglijoj, bet Vengri
joj, Sabaria mieste. Bet ir 
toj pasakoj aiškiai nurody
ta, kad jis pasirodęs davat
kai. Ši pasaka neseniai buvo

į išversta anglų kalbon ir iš- 
1 leista Londone. Apie tai ir 

buvo Amerikos laikraščiuo
se rašyta. Todėl ir aš sakau, 
kad tėvas girdėjai skambi
nant, bet nežinai, nei kas 
skambina, nei kur.

— Dac inaf, Maik. Gud 
bai.

KAD TOKIŲ BALSŲ 
BŪTŲ DAUGIAU

Šiais

Kas tas A. Morkus?
metais rugpiūčio nos metu Tiubingeno lietu-j 

men. Naujienos pranešė,! vių mokykla—gimnazija, o 
kad i Lietuvą buvo privers- i nakties metu susirinkdavo
tas išvažiuoti Albinas Mor- 
kus-Markevičius, kuris ko
munistinėje Vilnyje pasira
šinėjo Norimantu Noragu ir 
kurį metą Vilniai pranešinė
jo Alto posėdžių nutarimus, 
nes tuo metu Albinas Mor
kus buvo pritapęs prie Alto 
raštininku. Naujienos prane
šė, kad Morkui JAV įstaigos 
liepė išvažiuoti, nes šiam 
kraštui jis dėl savo komu
nistinės veiklos nepageidau
jamas, o Vilnis užginčijo, 
jog Morkus į šį krašta netru- 

i kus sugrįšiąs. į Naujienų ir 
Vilnies ginčą atėjo su savo

kai kurie studentai ten per
nakvoti.

A. Markevičius tame ben- 
drabutyje gyveno su vienu i 
tokiu repatrijantu, paprastai 
vadinamu ”sakytoju“ ir su 
juo gerokai resutarė. Vadi
namasis „sakytojas“ buvo 
visai kitos nuomonės apie • 
Alb. Markevičiaus viešnias 
—vokietaites merginas. į

Ir taip vieną naktį pas 
Markevičių atvažiavo pran
cūzų žandarmerija, padarė 
labai smulkią kratą, išdundi- 
no sienas, atplėšė net grin- j 
dis, patikrino krosnį ir tt.:

, »

žiniomis ir išmintimi \ ieny- į Tuomet vietos Lietuvių ko- 
’oės redaktorės, tikindamos, mitete prar»:ūzai teiravosi, 
kad A. Morkus nebuvo iš šio apie A. Markevičiaus atsi- 
krašto išprašytas ir po dvie- j radimą ir jo veiklą. Paskiau 
jų mėnesių vėl čia sugilsiąs,' pasklido iš vokiečių namo
nes taip jas patikinęs kaž
koks Ne\v Yorko pareigū
nas.

Puslapis penktai

KĄ HAUAKfi SUGRIUVUSI UŽTVANKA

Taip atrodo Longarone miestelis, kai nubėgo jį užliejęs 
vanduo, kuris prasiveržė pro sugriuvusią užtvanką.šeimininkės, kad A. Marke 

vičius buvęs bolševikų agen 
tas ir prancūzai ieškojo pas j------

— Nedalyk fanių, Maiki 
Čia ne baikos.

— Na, gerai, tėve, aš ga
liu pasiklausyti.

— Taigi, vot, tu jau iš ga- 
zietų žinai, kad pro mūsų A- 
meriką anądien praėjo bai
sus urvaganas. Tai buvo to
kia pasiutusi zavieruka, ko
kios svietas dar nebuvo ma
tęs.

— Ar tai stebuklas?
— Jes, Maiki. stebuklas.
— Bet ar žinai, tėve, kad 

panašių audrų kas rudenį 
būna, vidutiniškai imant, 
septynios. Kartais daugiau. 
kailaLs mažiau. Bet stebuk
lais niekas jų nelaiko. Tai 
kodėl šitas uraganas turėtų 
būti toks nepaprastas?

— Jes, Maiki, šitas buvo 
kitoniškas, negu anksčiau 
buvę. Anie praėjo, niekam 
iškados nepadarydami, o ši
tas nušlavė visą Kubą, kuri 
įvedė bedievišką komuniz
mą. Taigi čia buvo aiški 
Dievo rykštė Kubai už be
dievybę. Nu, tai kaip tu ro
kuoji, ar tai nebuvo stebuk
las? Jes, Maiki, čia buvo 
regli cūdas, ir tu šito neuž
ginčysi.

— O aš sakysiu, kad tėvas 
kalbi niekus.

— Kaip tai niekus? Argi 
neteisybė, kad Kuba su
griauta? Ką?

— Ne, tėve, Kuba nesu
griauta. nes jos ir negalima 
sugriauti. Uraganas jai tik 
nuostolių pridarė. Bet tėvas 
klysti, kad ji buvo „visa nu
šluota.“ Uraganas palietė 
tiktai viena jos pusę, būtent, 
tą pusę. kur gyvena vargšai 
ūkininkai, dievobaimingi 
katalikai. Tuo tarpu kita pu
sė, kur gyvena pats Kastras, 
liko sveika, kaip buvusi. Ko
munizmo vadas ir bedieviai 
visai nepaliesti. Jeigu tai bū
tų stebuklas, tai stebuklas 
tiktai neigiamąja prasme. 

— O ka tas reiškia?

Vėlesni pranešimai sako, 
kad tenai žuvo apie 3,000 
žmonių, o sužeistųjų yra 
daug daugiau. Ar sakysi, 
kad ir tenai stebuklas?

— Nu, jeigu tos salos ni- 
geriai yra komunistai, tai 
sakyčiau, kad ir juos Dievas 
nubaudė.

— Ne, tėve, jie nėra jokie 
komunistai. Jie yra labai 
tamsūs, beraščiai ir karšti 
Romos katalikai. Tokiais

Bostone einantis „Boston 
Record American“ spalio 14 
d. išspausdino Pierre J. 
Huss straipsnį „Lithuanian 
Youth Rebels“, kuriame yra 
ir šitokios mintys:

„Daug buvo išlieta kroko- 
diliškų ašarų, kai 1939 m. 
Hitleris ir Stalinas pasidali
no Lenki ja, bet nė vienos so-

Dabar okupantų Litera-, JI gi^lų, kažkokių slaptų: mokratus prel. M. Krupavi- 
tūra ir Menas (1963 m. spa- raštų. Žmonių vadinamas- čius ir nedavė darbo Vlike, 

1 „sakytojas“ tuo metu iš to Į nepriėmę jo frontininkai,lio 5 d.) prabilo labai aiš-i - * . — .--.iiieĮMieuię ju huhuhiuimu,
kiai, kur atskirame straips-1 bendrabučio dingo, ir visi neprįėmęs dr. Karvelis, nei 

____itarė ”sakvtnia“ A Marko- i___ x- • ,__ :__nyje Susitikimas su rašytoju i i^rė ’ sakytoją“ A. Marke- 
A. Morkum rašo: t vičiM Įskundus

į tėvynę reakciniuose emig 
rantų sluoksniuose sukėlė 
šmeižtų kampaniją“ ir baigė

. . i •__ . , . atsakvmu apie kūrybiniusvietų kariuomenei su nacių , 1 J
sutikimu klastingai okupa- anus'
vus tris Pabaltijo valstybes. „Šiuo metu verčiu E. Kol 
Niekas neliūdėjo, kai 1941 
m. Hitleris išstūmė Staliną, 
bet džiaugėsi, kai 1944 m.
Stalinas „išlaisvino“ visas

’Jo apsisprendimas grįžti! Praėjo kiek laiko, vėl A.
Markevičių iškrėtė prancū 
zų žandarmerija, o po ko
kios dienos į Lietuvą išvažia
vo Lietuvos Raudonajame 
Kryžiuje apsivogusi Birutė 
Simonaitytė, kuri

vėlo romaną, lodanti tokias naktis praleisdavo pas tą pa 
JAV gyvenimo problemas, ‘1 A- Markevičių

tas resjnibiikaS. Jis jas pa- ap\ sakos i? etnigi sntų g\\e- 
vertė „Sovietinės liaudies nimo. Be to, ruošiu apsaky-

TĖVO-MAIKIO KRAITIS

laisvės kovotojai, kuriuo jis 
buvęs Vilniuje, nei valstie
čiai liaudininkai, nors ir 
Jakstyris jį labai užtaręs...

1950 m. vasarą jau pra
dėjo skųstis, kad jo raštais 
nesidomi Draugas, Dirva, o 
Naujienos — nemokančios 

dažnai už raštus, taigi ir ten veltui 
negalįs dirbti, nes reikią iš 
raštų gyventi. Ir tikrai neži-

, . . rv k - • i • , i -i i x • • nia iš ko, bet A. Markevičiuskaip rasizmas ir pan. Dirbu Praėjo kiek laiko, latviai eaudavo iš jAV siuntinuku
prie didesnės apimties savo studentai įspėjo jų draugus,! pinigo Ūda turėS

VaH iU A Murkavimu! 4°lerub pmigO tdUa ĮUiejO
- - - ' ""''V'"'2 i draugams pavaisinti ir pa-uzemant pas Wuertember- nll„ol4l- V;o

go komunistų partijos sekre
torių Zeb, kuris tuo metu 
kartu buvo it Tuebingeno

juos padarė misijonieriai. Jų reSpublikomis“, išskersda- mų rinkinį ta pačia temati- 
gyvenimas yra vienas juo- mas nesuskaičiuojamus žmo- ka.“ 
das vargas. Jie laikosi knis- nių tūkstančius ar juos iš-J n. visame narikalbėiime 
darni žemę, kurios turi nedi-į tremdamas i kitas Rusijos kuriame tikrai iuodai dažo- porcijos vadas ar kuris kitas 
deliais sklypeliais. Jie dirba, dali^ Jis formaliai prijungė kUHa.me ^.k,ai ir meldžiasi, tikėdamiesi at- ““ “ žta^iS;
yginimo dangaus karaiys-. ;en padėtis tebėra tokia, ko-, b4ži taj ..„ejki

teje. Ka tai kaip tėvas ma- j kia buvo Stalino laikais j g JAV ; Tarvb Lietuvą į. 
nai, uz ką Dievasjuos taiP| -Faktas, kaa JAV ir kitos žusio ^ojo \,bin0 Mor. 
skaudžiai nubaudė? Ui-aga-j Vakarų valstybės atsisako į kaus pa^kojimo.* ap|.ašaS 
nas nnnesp no tiktai m lnsno- pnpazintl Šitą sovietų tento į jr tt

rijų užgrobimą, Chruščiovui į
nieko nereiškia. Jis diplomą- ' Kas &i tas komunistinis 
tinėse konferencijose prieši ! paukštis Albinas Morkus? 
naši net mandagiai primii Albinas Markevičius ne- 
nus tų valstybių vardus, nes. i žinau kokiais keliais atsira-

pareigūnas. Pas tą Zeb 
anksčiau lankydavosi ir Bi
rutė Simonaitytė, kol ji te
betarnavo Lietuvių Raudo
najame Kryžiuje.

čiam dažnokai nugerti. Vie
ną kaitą nugėręs pasakojosi, 
kad Vilniuje buvęs komjau
nuolis, jam buvę įsakyta 
sekti vieną lenkų prelatą. 
Tada jis išsipasakojęs šiam 
prelatu; visa, ir tas prelatas 
padėjęs jam pabėgti (kar- 

į tais anksčiau sakydavo, kad

nas nunešė ne tiktai jų lušne 
les, bet sunaikino ir vištas, 
ir ožkas. Už ką jiems tokia 
bausmė, tėve? Nejaugi sa
kysi, kad tai stebuklas?

Mūsų skaitytojai, atnaujin
dami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

Miami Moterų Sočiai. Klubas 
$15.

J. Kran, Freesoil, Mich. $9.25.
Po $5.00: P. Utenis, Dorches

ter, Mass., S. Naujalis, Camden, 
Tenn.,Vl. Klemka. Arligton, 
Mass., J. žemaitis, Lithbridge, 
Altą.

Po $ 4.00: J. Grigas, Lichfield, 
Mich., L. Stasiulis, No. Miami, 
Fla.

Po $3.50: B. Klovas, Chicago,
111.. , Mit’ižienė, Hartford, Conn.,

A. Šzumskas, N. Y. MiUo, N.
Y. $3.

J. Adomonis. So. Boston, 
Mass. $2.50.

P. Daubaras, Chicago, III. 
$2.25.

Po $2.00: Kizlevichienė, Uni
on City, Conn., V. Kaupas, Chi
cago, III., Krauchunienė, Chica
go, III., Yudienė, Melrose Park,
111., N. Išganaitis, Hamtramck, 
Mich., V. Guntor, Gilbertville, 
Mass., S. Tatarūnas, Hudson, 
Mass., J. Kairys, Toronto, Ont., 
A. Alminauskas, Chicago, Ilk,

. tas prelatas buvo labai iš- 
Taip pat A. Markevičius tvirkęs, bet jam padėjo re- 

ėmė dažnai važinėti į Augs-; patrijuoti į Lenkiją) iš Lie- 
burgą, Muenchęną ir po visą tuvos ir per Lenkiją, kur gy- 
Vak. Vokietiją, apleido me-! venęs jaunimo stovyklose ir
dicinos studijas ir, iškilmin-Į visi labai ištvirkavę, pavykę A. zei^js, Lincoln, N. H..

1
— Maiki, aš matau, tu čia , _ , . .. .

nori man įkalbėti, kad ant Pabaltijo valstybes yi-
svieto stebuklu nėra. O a.š1 suomet,buv0 "',.bus "eatskl' 
turiu tikrų davadų, kad ste- riama (integraline) Rusijos 
buklų yra. Ve, gazietos ra- j dalis.
šo, kad Lietuvoje, Skiemo- Kad daugiau tokių bai 
nių kaime, vienai moteriškei ir dažniau pasirodytų amei 
pasirodė Panelė Švenčiau- ' kiečių spaudoje!
-ia. Sako nusigando ne tik
Paleckis, aie ir visa komisa- 
riška Lietuva.

— O ko jie nusigando?
— Nu, stebuklo nusigan

do. Jeigu jau Skiemonyse

ADMINISTRAC1JO5
PRAŠYMAS

darosi tokie prajovai, tai ga
li būti ženklas, kad komu
nizmą gali velnias griebti. 
Juk aišku, ar ne?

— Aišku, tėve, kad tai se
na pasaka. Senoms, tam
sioms moterėlėms Lietuvoje 
dažnai
švenčiausia. Bet jos niekad 
nėra matęs rimtas, protin
gas žmogus. Aš nežinau nei 
kunigo, kuris (Įrištų pasau
liui skelbti, kad jis bū- 

i tų matęs tokį „stebuklą.“

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

Tokie „stebuklai“ paprastai
— Tai reikštų, tėve, kad j sapnuojasi tik tamsioms da- 

Dievas baudžia vargšus ka- Į vatkėlėms 
taiikus, o bedievi palieka, 
kad ir toliau bedievybę 
skleistų.

— Nausa, aš ant to neso- 
glasnas.

— Bet tai dar ne viskas, 
tėve. Tas uraganas daug 
skaudžiau palietė Haičio sa
lą, negu Kubą. Įsikūrusi toje

__ . gai Pasijuokęs iš medicinos,’ jam, lenkų kunigam* pade-’ _ _ _______  ___
do Vak. Vokietijoje 1946 J^tūra^rJ 5 dant’ per Vokietij3 ha’ Neb- A- Yomant, Tounton,
m. pavasari, taigi jau gero- vJkšdodavo J)Q vi I (kitu kartu per Čekiją) pa- Mass., W. Mozūraitis, Pitts-
kai po karo. Kiek kartų jis T X- vakarais na<2 bėgti i Vak- VokietiJ^ (kitu burgh’ Pa” J‘ Kazakaltls’ sha‘

m,,™ nasako- tueoingeną v analais, paša , ™ I ron, Pa., W. Zavis, Easthamp-
I ton, Mass., J. Andriūnas. S. Bos- 
I ton, Mass., M. Namejūnas, Ke- 

nosha, Wis., K. Dudonis, Vilias, 
N. J.

Po $1.00: J. Žarnai. Gil»bstwn, 
N.J., J. Shukis, Phil., Pa., J. 
Tamilaitis, W. Lynn, Mass., J. 
Krasinskas, Worcester, Mass., 
A. Liaused, Altą, Can., J. Evos- 
kevich. Camden. N.J.. Kuzienė. 
Rockford. 111.. Gilmanienė, Chi
cago, III.,K. Chemauskas, Chi
cago. Ilk, C. Garcus, Worth, Ilk. 
A. Darulis. Worcester. Mass.. V. 
-Jonušas, Brighton, Mass., J. 
Mickevicz, Brocktonu Mass.. A. 
Jonkevičius, Los Angeles. Calif., 
S. Knasas, Chicago. Ilk, -J. Mar
kūnas. Cranford. N.J.. S. Obri- 
kis, Millinocket, Me., W. Dunai- 
tis, Detroit, Mich.. F. Lip.skie, 
Mexko. Me.. A. Blazis, Brook
lyn, N.Y..P. Leimon. Laundale, 
Cak. Marcus. Ft. William, Ont., 
Rutinienė, Nashua. N. H.. T. 

(Nukelta į 7-tą psl)

maus draugai A. Markevi-| -e 1S)49 m Tuebi stu.| tas dirbt! Alto raštininku,
ciui daug padėjo jis gavo. (]entai f ka(, tartum. Dar t.-umpai buvo įsvazia- 
tada pabėgėlio globą. (Stojo MarkevičiaUs sveikata kaž. j vęs į Prancūziją ir ten studi- 
į Tiubingeno univai^tetą ir j kaįp blogai klostosi Jis daž-Į ‘“.^’^os“ Lietu!

j Di->. 5“
f. • • * ; V,„. u,r !? “"‘V“® . ''“.U- -Alte raštininku n-labai puoliam priemiestyje, kui bu- lietuvaites, kurios jį dažnai? , p kad ii
vo tuo metu vadinamas išmesdavo pro duris, kai šis į

- Lietuvių studentų bendra- atėjęs bandydavo graibytis • snaudžiąs daug dirbti o 
būtis,- tikriau ta. buvo d.e- ir «. o vėliau jo ir visai nei- ^^bą ^k Xr^s 

sileisdavo į kambarį. Jo pa
žįstamiems vėliau dėl tų 
merginų užpuldinėjimų pa
sidarė tikrai nejauku, ir da
lis draugų ėmė šalintis, ypač 
kai tos kalbos apie merginas

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys via neturtingos ūkininkės Daugienės įna- 

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

( nes šviesos žurnalas išspaus- 
Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems j ^ino jo kūrinį, kas anksčiau

Tada skundėsi, kad jo čia 
neįvertina, nors esąs gabus 
rašytojas, kuris išgarsėsiąs 
visame pasaulyje. Tuomet 
jis žadėjo rašyti didelį ro-

. , ■, -i i mana iš lietuvių emigrantu,ir literatūrą buvo padrikos' buvusj(| šjo karo tremtinių 
ir liudijo nesveiką jo vaiz- gyvenim0. Ir ku0 toliau tą 
cluotę. j vakara man pasakojosi, vis

1950 m. pavasaiį A. Mar-s buvo aiškiau, kad jis pana- 
šus į ligonį, kad yra kažko
kių išgyvenimų sukrėstas... 
Tada daug pasakojo apie

skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-Į jam nepavyko jokiame kita-j Chicagos lietuvių ir vietos į 
sakos. Jos kalba g."aži. pasakojimas sklandus, ir visa apy- me laikraštyje. Dabar A.' negi-ų gyvenimą, kuris esąs

rodo dangiškos asabos. Ne
seniai šventas Martynas pa- 

i sirodė. Jessa!
— Tėvas girdėjai skambi-

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Broadway-------:------- - So. Boston 27, Ma»».

Markevičius buvo jau rašv-, labai panašus. Man susidarė damas nuo negru, vis puolė 
tojas ir ieškojo dar politinė- ■ įspūdis, kad jis dažnai lan- dr. P. Grigaiti, Altą ir visus 
se partijose užuovėjos. Deja,1' kosi negrų smuklėse ir gerai kitus, kurie jam nepadeda 
ir politinės partijos A. Mar- pažįsta negriukės bei euro- pinigu baigti studijų, nes jis 
kevičių sutiko nepalankiai, pietės skirtybes, kurias aiš- būsiąs labai garsus rašvto- 
Kelis kartus skundėsi, kad kino Fieudu, Adleriu. Jun- jag...
jo nepriėmė į krikščionis de- gu ir kitais autoriais. Sugrįž- J. Smilgis

i »
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MOTERŲ SKYRIUS
IG.K.

Aleksas Jankanslds.
(Tęsinys)

Ir kaimynai nebeišmano, kaip tokią iš Amerikos po
nią vaišinti, kaip su ja apsieiti. Juk ir klebono gaspadinė 
taip neatrodo, taip nėra apsidariusi. Ir šnekėti pramoko. 
Kur tau tiek pasaulio mačiusi, tiek kelio nuvažiavusi. Ka
me visa Vokietija traukiniais. Laivu per vandenis iki pat 
Amerikos. Dar Amerikoje daug toliau geležinkeliais, ne
gu du—tris kaitus per visą Vokietiją. Kame Chicago nuo
New Yorko. Juk reikia ir akių ir galvos turėti, kad nepa- 
klystumei. Juk visokių žmonių kelyje pasitaiko, reik ir 
su jais mokėti apsieiti. Kur tau čia mes, sėdį vietoje. Tik 
savo pieveles-dirveles tematome, tevaikščiojame. O ten 
platybės neapregimos: paČM^flBfeieste, vietoje, juk grei
čiau gali paklysti, kaip kunigaSstinėje. Žinok, ką pirkti, 
kame ką gauti. Ir vis kad neapgautų.

Atpažinusios savo mamą, atsiminusios, kaip ji anks
čiau atrodė, kaip dirbo, kaip nė šlebės joms negalėjo pa
siūti, kad galėtų sekmadienį į Žlibinus ar Medingėnus 
nusivesti. Dabar atvežė tokių drabužėlių, kad net akys 
slysta pažiūrėjus. Ir apsivilkus nebenori rankos nuo jos 
pakelti, nei mostelėti.

Džiaugiasi, tiesiog be galvos vaikšto, vis į mamą įsi
kibusios, kad tik nepaliktų, kad tik vežtųsi į tą laimingąjį 
kraštą, kur visi taip skaniai valgo, taip gražiai rėdosi. Kas 
čia Grosaitės. Pačios turi rūpintis, kad užsidirbtų palaidi- i 
nei, ar šiaudinei skrybėlaitei, o prie batukų sunku ir jomsį 
pritilpti. Gi ten Amerikoje visoko priversta, tik skirkis, 
imk, dar išeinant iš krautuvės ir dėkui pasako.

Kalbos pasiklausius, gražu Amerikoje, — atrodo be j 
rūpesčių žmonės gyvena. Ir darbo ne nuo saulės iki saulės. 
Pusdieni nadirbėF1- br doleriai ateina. TaiD iš tolo žiūrint, | 
iš Paminiejų žiūrint, kalbant su Groso kumeču Žalimu, 
kurie nebuvo, nematė, nėra turėję progos tuo ar kitu keliu 
didmiesčių gyvenimo pažinti, ypač nemokant kalbos, ne
turint mokslo, ar nemokant kokio amato, o dirbant tik 
vienomis plikomis rankomis.

Praėjo savaitė, kita. Ėmė Aleksienei drąsa mažėti. 
Patuštėjo kišenė. Vietos gyvenimas priartėjo. Reikėjo ieš
koti kokių drabužių, kad apie namus imtumei darbą eiti. 
Ėmė mažėti skaistumas. Ir supurtimas nuo Amerikos laši- į 
nių ir alaus ėmė atslūgti dar tik mėnesiui besibaigiant. I 
Gerai, kad vasara, lauke gali pabūti, ir lengvo drabužio j 
pakanka. Ėmė rastis rūpesčių, kas bus, kodėl vyras ne
siunčia dukroms laivakorčių. Žinojo ji priežastis, numanė, 
matė, jog netaip lengva ką gauti. Čia greičiau gausi duo
nos papentėlį ar rūgusio pieno lėkštelę, ten nėra dosnumo. 
Juo labiau didelių dolerių dviem važiuotojom.

I
Aprimo pasakojimai. Ir klausytojų vis mažiau beat- 

sirasdavo. Visi jau savo tarpe ėmė peršnekinėti, kas buvo 
girdėta; ėmė svarstyti ir prie visokių išvadų priėjo; ėmė 
tos tikrovės to laimingojo Amerikos gyvenimo ieškoti. Ir 
daug iki ko dasišnekėjo, daug iki ko dasiprotėjo.

Pasunkėjo Aleksienei tėvynėje be vyro uždarbio. 
Pabrango vyras. Jam pagarba ėmė rastis. Ir meilė, jau be- 
dingstanti Amerikoje tarp daugelio doleringų viengungių, 
atgijo, nors sykiu ir pyktis, kad neatsiunčia laivakorčių.

Niaukiasi Aleksienei dangus. Daug visokių abejonių 
ėmė rastis. Sukurtosios, svajotos viltys vis labiau sklaidėsi. 
Ar vyras čia kaltas, nesugebėdamas apsidairyti po pažįsta
mus ir buvusius kaimynus tėvynėje? Ne. Ji jautriai atsi
mena, kaip ir pati taip karštai ėmėsi ieškoti pritarimo pas 
pinigingus, ypač viengungius, kai dar pati buvo Chicagoje. 
Iš šalies atrodo nesunku prie pinigų pritilpti, kas jų turi. 
Bet taip nėra. Ir pati visokių pasiūlų ėmėsi, kad išgautų,
kad palankumo susilauktų. Visaip piršosi, visaip tarėsi 
atlyginsianti, pasitarnausianti. Pinigai neprapuls, juk gy
vi į žemę neužmokėję neįsmegsime, nepabėgsime, viską 
metę. Jai nesisekė pinigų klausimu su žmonėmis išsikalbė
ti. Kaip nesistengė, nieko nepadėjo. Nei pasipiršimai, nei 
prašymai su visokiais įrodinėjimais apie tai, jog jokio 
pavojaus, kad pinigai dingtų, nėra.

Vyras mažiau kalbėjo, bet jam labiau tikėjo. Jis kaž
kaip mokėjo trumpai pasakyti, bet beklausąs ėmė jo žo
džius į širdį. Rodėsi, kad jei tik turėtų, kas čia reikalinga, 
tuojau paskolintų. Nepasitikėjimų jokių nekildavo.

(Bus daugiau>

VEDYBINĖ SUKNELĖ

Aktorė June AUyson rodo jos pasirinktą suknelę, kurią 
ji dėvės susituokdama Miami Beach, Fki., su Glen/i 
Maxvell.

J. Narūne

PRIE EŽERO

Pūtė vėjas,
Nendrės linko,
Ežeras siūbavo, .

Dainos mano 
Toliais plaukė,
Ežeru lingavo.

Išdainuotos
Nuaidėjo
Mano diemižėlgs —

Ten nugrimzdo 
Ir jaunystės 
Dangaus gabalėlis...

NĖRIS

Nurimsta Nėris. Nebetaško putas 
Ir vingyje vėl ji užsnūsta rami, 
Užliedama lygumų pievas plačias, 
Kur ąžuolynų vainikai žali...

Štai vėliai įniršusi plėšia ji vaga 
Didi, nors aplinkui kančia ir naktis. 
Ji neša į Nemuną ašarų tvaną,
Aušros pasiilgusi mūsų Nėris...

Susikraunantis nuovargis.

• <
Pato pinigų neuždirbęs,

nemoka ir naudotis.
» ♦ •

Didžioji moters yda yra 
būti kaip vyrai.

Prancūzų priežodis
• • *

*v<

HIACINTAI TAPO 
PAVOJINGI

Malonaus kvapo hiacin
tai, smarkiai besidauginda
mi, sukėlė rimtą pavojų Su
dano respublikai. Per pasta
ruosius dvejus metus hiacin
tai visiškai užpildė ištisas

Savo kupros niekas ne
mato, o j svetimą visi žiūri.

a • ♦

Ir didelė pusnis susideda 
ii msžū snieguolių.

a a e

Jei obuoliai prinokę, tai 
atrodo aukštesnė.

dėti, ar Kalifornijos advo- Balčikonis ir kt., yra apie 
katai neišmano tiek, kiek 45,000 žodžių, 990 psl.,
kiek Pennsylvanijos advo
katai?

Pennsylvanijos dipukas 

Atsakymas

kaina ......................... $12.00
na ................................  $4.00

Lietuviškai angliškas žo-
(dynas, Viliaus Peteraičio. II 

Ir vieni ir kiti gerai išma- j laida, daugiau kaip 30.000 
no. Tačiau kiekviena valsti- ‘ žodžių, 586 psl., kaina $7.00.I • t • a • . • • I

Baltojo Nilo vagos atkarpas] Ja sav° skirtingus įstaty-

dengia jos dugną 3 pėdu egzaminus ir gauna leidimą, kaina ....................... $6.00.
storio danga. Stabdoma na- Taigi Tamstos giminaitis ga-? . , x
tūrali upės tėkmė, nebegali 1 Ii būti labai geras advokatas' Anslų l>etuvių kalbos zo-

•J i • • II*— i _ x • J. “ 1 _ ” LT O N’/aiveikti siurblinė stotis, dieki-į Kalifornijoje, bet negali
nanti dideli rajoną. Upėje 
išnyko žuvys, ir daugelis gy
ventojų neteko pragyveni
mo šaltinio. Atsirado dau
gybė įvairiausių moskitų bei 
pavojingų gyvačių. Bujojan- 
tieji hiacintai išstumia Ni
lą — Egipto dykumų gyvy
bės šaltinį — iš vagos, bran
gi drėgmė eikvojama veltui. 
Aišku, turės būti užkirstas 
kelias tai gėlei plėstis, nes 
ten vanduo yra brangiausias 
dalykas.

Tamstai atstovauti Pennsyl- 
vanijoj, jeigu jis nėra įgijęs 
leidimą praktikuoti toje 
valstybėje.

VELTUI KALENDORIUS

dynas. V. Baravyko, 368 
psl. apie 20,000 žodžiu, kai-

JUOZAS STALINAS
Šiandien, kada prieš 10 

metų miręs Juozas Stalinas
k i • C ”, -- 1 P*čių komunistų paskelb-
Ka, iki Naujųjų Metų su ita, didžiaU8iu žmogžudžiu
5 jo Uvom, ..išmestas iš

gaus veltui Keleivio 1964į ... ,
1 mauzoliejaus Maskvoje, la
ibai įdomu paskaityti Kelei- 
į ARBA KAIP KAU-
įvio prieš 15 metų išleistą 
} knygelę _

KAZO RAZBAININ- 
JUOZAS STALINAS, 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

ras

metų kalendorių.

Administracija

ŽODYNAI

KODĖL PUOLA UODAI Keleivio administracijoje i
--------- įgalite gauti šiuos kiekvie-•

Atsakymą davė Kanados nam reikalingus žodynus: 
mokslininkai. Jie išaiškino,,'
kad uodus pritraukia ne pat§; Dabartinės lietuvių kalbos’ 
daiktas, bet esančios aplink į žodynas, redagavo prof. J.
jį "atmosferinės sąlygos4
Didžiausią pasisekimą tarp j 
uodų patelių (Įsidėmėkime:j 
kandžiojasi tik moteriškoji] 
uodų giminė) turi šiltas ir 
drėgnas oras, kaip tik toks, 
kokį mes iškvėpuojame. Va-

JDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN
dinasi, jeigu mes galėtume • M°SCOW. Barboros Armonie-
nekvėpuoti. nekandžiotų iri n*s Kryšiaus kelių“ Sibire 
uodaj j aprašymas, surašė A. L. Nas-

į vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

TEISĖS PATARIMAI

Advokatė M. šveikaus
kienė sutiko atsakyti i Ke
leivio skaitytojų klausimus 
teisės reikalais. Tie klausi
mai turi būti bendro Infor- 
macinio pobūdžio. Klausi
mus ir atsakymus spausdin
sime šiame skyriuje. Klausi- 

1 mus prašome siųsti tiesiogi
niai šiuo adresu:

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
Sransiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 ouslapiu. Kai
na kietais viršais 35.00. minkštais 
▼iršais ........................................ 34.00

ŽVII.GSNIS Į PRAEITI.____
domūs atsiminimai. 477 psl.
M ......................... .............. 35.00.

K. Žuko I- 
kai-

M. Šveikauskas Attorney 
at Lav, 8 Belgrade Avė., 
Roslindale, Boston, 31, 
Mass.

Klausimas

Aš gyvenu Pennsylvani 
j joj ir turiu Amerikoj gimusi

sparumo. Lengviau prie jo j giminaitį advokatą Kalifor 
sa- prikimba gripas, slogos ar niKi-Aš parašiau jam ir pa-Turbūt, neapsiriksiu

kydama, kad dauguma Ke-į vidaus ligo«. Jeigu kuri vi-i klausiau jo patarimo vienu 
leivio skaitytojų yra vyrės-! d aus liga buvo užslopinta,! teisės klausimu. Mano dide- 
nio amžiaus žmonės. Tad' tai kalbamu atveju ji vėl iš] ham nustebimui, jis man nu- 
tiems ypatingai aktualus jų; kyla, įsigali, nes pervargęs i rodė kreiptis į vietos advo- 
darbo ir nuovargio klausi-! organizmas jau nebekovoja. ’ katą. Ar jis nenori man pa-!
mas- ; Kad išvengtume to susi-į

Nereikia vengti darbo, į kraunančio nuovargio, turi-: 
bet nereikia ir pervargti. į me lienti sau tuojau pailsėti, ‘
Lengvesnius darbus senas Į kai tik jaučiamės pavargę, 
žmogus gali ramiai atlikti,’) Reikalinga ivesti i savo kas- 
pvz., indus plauti, nueiti į į dienini darba laisvas per-j 
krautuvę, aptvarkyti kam- J traukas. Laike pertraukos 
barį ir tt. Nereikia vengti ju-j stengtis išsitiesti, kad atsi- 
dėti. vaikščioti, nes tai pa-, palai(iuoty raumenys ir 
«• • • o _• kraujo ciiku , mja]- pailgėtu. Atsikėlusiam

E’JS’SSS’! l'atartina kvėpti gryną, „e- 
užteršta orą, — tai sustipri-

REMEMBER l 
CANCER’S 6 
SEVEN * 1 
DANGER 
SIGNALS

Visos trys dalys įrištos į viena 
knygų. kieti viriai, 031 ouslaois. 
Kaina .................................... 36.00.

LIETUVA BTTDO. Stepono kaino 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia . dovana kiek

io,iais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... 35.50

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................34.54

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina . ...34.50

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ T 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............. ✓............ 20 Cnt

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lr 
aiškiai parodo, kain keitė«i visuo
menės santvarka ir kodėl K d»v 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

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

ir šiaip yra lėtesnė. Vaikš
čiojimas gryname ore atmai" 
no plaučiuose užsistovėjusi 
orą ir tuo pačiu praturtina 
ir maitina kraują.

Tačiau ir darbus dirbant 
ar vaikščiojant, reikia jaus
ti, kada jau yra gana. Nerei
kia sau leisti pervargti. Nuo
vargis blogai atsiliepia i se
nesnio žmogaus sveikatą. O
ypatingai, kada nepailsė jęs no parašytą knygą “LIETU- 
žmogus užsimano naujo dar
bo ar vėl koks naujas rūpės- IŠEIVIJA AMERIKO*
tis jj užgriūva.. Tokiomis Ir „ , ... .aplinkybėmis * susikrauna JE’” 500 Pus,api* dau« P*’ 
nuovargis, ir žmogus gali veikslų, gal ten ir save pa- 
pervargti. Pervargęs ar neiš- . . v *miegojęs žmogus greitai pa- K,,na m,nkrt*“

| siduoda ligai, nes neturi at- ielials $4*00, kietais $500.

na širdį ir kraują. Sakoma,, 
kad kiekvienas gilus ir tai-į 
syklingas alsavimas prailgi-! 
na žmogaus gyvenimą.

A. Gerutienė

Skaityk Stasio Michelso*

ŽEMAICTU KRIKŠTAS. P. Abelki< 
istorini? romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... 33.5f

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V.
Tumėnienė. dane svarbiu patarimų 
vaiku sveikatos klausimais. 13* nei. kaina ................ ............ tlil

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai. 464 paL, kaina.... 36.06

1905 METAI, Kinio Bielinio atsimi-j ŽEM A JTES RASTAI. Garsiosios mO- 
sn rašvtojos pirmojo karo meto 
Amerikoje paraiyti vaizdeliai so 
rašytojos paveikslo. 128 puslapiai, 
kaina.........................................50 Ct.

J9Ū.TUSTEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriška* aprašymas, kaip 
Varui einant nrie ^a’o tūk«ta učiai 
lietuviu bėgo į Vakaru® nuo ra
sų ‘vaduotojų’. 536 psl. Kaina 35.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ieto- 
vos ir iš Amerikos lietuviu gvve. 
nimo. 178 psl_ kaina ........... 32.06

NEPRIKLAUSOMOS LTETTTVO8 
PINIGAI, parašė Jonas Ka^ys. la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ 35.0Ž

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. I.ingis. J. 
Balvs h1 J. Žilevičius. 326 o»L 
kaina ......................................... 35.00.

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas 
> trijose dalyse, kiekviena dalis po 

32, ara visos S dalys........... 36.04
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 

M. Michelsonienė, 250 Įvairių lieto, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų. 
132 poslapiai, kaina............... 31.25

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

8OCIAI.DEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta too 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 posla
pių. Kaina ............................... 31.00

nimų antroji dalis, 592 pasieniai. 
Kaina ........................................ 36.00

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

464 psl. Kaina ....................... 36.50 Į

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
paL, didelio formato, gera popie
ra, kaina..................... ...........32.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 16 trumpo 
pasakojimo. 180 psl. Kaina .. 32.0f

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

326 pasi. kaina ..................... 35.00
i SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa

rašė E. Vandervelde. vertė Vardft 
nas. Kaina........................... 25 Cnt

MARLBOROUGH‘8 LITHUANIAN 
SELF-TAUGITT. M. rnkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL, kaina ........................... 31.25

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

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valoc- 
ko romano antroji dalis, 426 pos
lapiai. Kaina ........................... 34.00

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

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINTGAI noo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1796 metais 
Parašė Jonss Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psl., gera* popierius, 
kaina................ ....................  210.00

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystėe dėl moterystės.

I SOCIALIZMĄ- 
Bliumas. Trumpas

TAVO KELIAS 
Parašė Leonas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

STALINAS, arba kain 
Kaukazo išponis buvo pasidaręa 
Rusijos diktatorio. Kaina 25 Cnt.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lieto- 
voa socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................26 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI, 
RES, 32 psl-, kaina......... 26 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuooe nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. 31.02

Užsakymui ir pinigus prašome dusti iiuo adresu: 
KELEIVIS

GSfl E. Broadtray ——:------ So. Boston 27, Maaa,
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Labai naudinga paskaita
Bostono Kultūros Klubo dėl savo teisių, kaip pasiekė 

paskutiniame susirinkime net Aukščiausiojo teismo 
dr. A. Šerkšnas kalbėjo apie sprendimo, kad konstitucija 
JAV mokyklų integracijos lygiai gina visų gyventojų 
problemą. A. šerkšnas—se- teises, kaip tada šegregaci- 
nas mokytojas ir dabar pro- jos šalininkai griebėsi šū- 
fesoriaująs amerikiečių mo
kyklose, klausytojams pa
skleidė daug sveikų minčių.

Jis savo paskaitą pradėjo, 
primindamas porą žmonių, 
atsilikusių nuo gyvenimo ir 
todėl nesuprantančių esa
mos padėties.

Dzūkijos dvarininkas pa
čioje Lietuvos nepriklauso
mybės pradžioje A. šerkš
nui pasakojęs, kad jis, pa
matęs pirmuosius Lietuvos 
karius, apsiverkęs, bet ne 
džiaugsmo, o pykčio ašaro
mis ir pasakęs, kad ateis 
laikas, kada tie mužikai bus 
sutvarkyti.

Dvarininkas nesuprato 
pasikeitusios padėties.

Prieš kelioliką metų j 
Hartfordo restoraną užėjęs 
gražiai apsirėdęs vyras ir 
paprašęs pietų. Pastebėjęs, 
kad restorane valgo negras, 
tas vyras pasišaukė padavė
ją ir liepė jam įsakyti neg
rui išeiti. Padavėjas pasi
kvietė vedėją, kuriam vyras 
pakartojo savo įsakymą. Ve
dėjas, žinoma, atsisakė neg
rą išvaryti, nes čia visi turi 
lygias teises. Tada tas vyras 
su triukšmu ir dar policijos

kio:”lygiai, bet atskirai.“ 
Girdi, autobusai visus veši 
lygiai, bet atskirai sėdin-Į 
čius; mokyklos visus mokys, 
bet atskirose patalpose ir tt.

Jis gausiais pavyzdžiais 
įrodė, kad tos lygybės nėra, 
kad daug negrams skirtų 
mokyklų yra tokio žemo ly
gio, kad kai kuriose kolegi
jose einamas pradžios mo
kyklos kursas, kolegijų di
plomai kitur nepripažįsta
mi ir tt

Šiandien negrai turi pri
siauginę jau nemažai inteli- i 
gentijos, todėl jų balsas dėl 
lygių tesiu yra stipresnis ir 
stipresnis.

Įdomu, kad negrų vadai 
nepasiduoda komunistams, 
kurie visaip prie jų meilina
si. Tai labai įsidėmėtinas 
faktas, nes užkietėję segre
gacijos šalininkai skelbia, 
kad visas negrų judėjimas 
dėl savo teisių yra komunis
tų padaras.%

Pietiečiai ir šiandien te- 
bekenčia dėl savo protėvių

SKLAIDO DEMONSTRACIJĄ

Policininkas ašarų dujomis sklaido jaunuoliu demonst
raciją Plasęuemine, La.

VIETINES ŽINIOS
Jau rengiasi rinkimams

Spalio 17 d. buvo So. Bos 
tono L. Piliečių Dr-jos mene- ko pasimokyti 
sinis susirinkimas. Jame pa
gerbtas miręs narys Aleksa?

J. Liūdžius, New Britain, Conn., 
Anna Kersanke, So. Boston,

Po $0.25: P. Žilinskas, Ingle- 
wood, Calif., J. Katkus, Crete,

Mass., P. Daupar, Gulfport, Fla., III., C. Mandres, Gardner, Mass.,
J. Kukeckis, Chicago, III.,

M. Tranauskas, Cleveland, O-
hio, $0.40.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas,

i 332 psl., kaina $3.50.
i
į Alė Rūta, PRIESAIKA,
| Didžioji meilė, II d., roma- 
Į nas, 309 psl., kaina .. $2.50.

1 Alė Rūta, MOTINOS 
(RANKOS, romanas apie 
• motinos meilę, jos tikslą ir 
1 rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

P. Reckaitis, Worcester, Mass.,, 
A. Stakelūnas, Lowell, Mass., 
Bakienė, Chicago, 111., A. Vaino- 
rius, Pittsburgh, Pa.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui paramos tariame širdin
ga ačiū !

Keleivio Administracija

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

IATSIMINIMAI 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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 

buvo taip gerai apgalvota ir emigrantų gyvenimo, 268 
Įvykdyta, kad iš to pobūvio-psl., kaina $2.50. 
rengėjų galėtų ir kiti daug

dėmių pasėkos betgi bus iš
gyventos, kai kultūra pa- 

, sieks dar aukštesnio laips- 
pagalba apleido restoraną ir nio ir ateis diena, kada žmo- 
buvo paprašytas išvažiuoti nės stebėsis, kad ir mūsų 
iš Hartfordo. laikais buvo panašių į aną

Pasirodo, kad tai buvo Dzūkijos dvarininką, kuris 
dabartinis Mississippi gu- svaJ°J° gyvenimo krypti su

_________________F______ Bernotas, priimti 6 nariai
padarytų nuodėmių. Tų nuo-J (iš jų 4 vyrai). Iš fin. sekr.

V. Stelmoko pranešimo na
riai sužinojo, kad per rug-

VVORCESTER, MASS.

Veteranų vakaras

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

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas.
$2.50.

bematorius R. Bamett, už
kietėjęs segregacijos šali
ninkas.

Ir Bamett nesuprato pasi
keitusio gyvenimo, kaip ir 
tas buvęs Dzūkijos dvari
ninkas. Tik Bamett padėtis 
geresnė, nes jis savo ranko
se turi valdžią, todėl ir gy
venimo pažangą gali labiau 
trukdyti ir trukdo. O tas 
dvarininkas ir numirė be
laukdamas, kol jis galės tuos 
mužikus sutvarkyti.

Tokių mūsų gyvenime at
silikusių ir jam nuolat kliū
tis darančių žmonių šian
dien yra dar daug. Tokie yra 
ir visi tie, kurie priešinasi 
negrų teisių sulyginimui.

A. šerkšnas vaizdžiai pa
pasakojo, kaip negrai buvo 
vežami iš Afrikos į JAV 
pietus darbams, kaip jie bu
vo išnaudojami, nelaikomi 
lygiais su kitais žmonėmis, 
kaip vergija buvo panaikin
ta, kaip jie pradėjo kovoti

laikyti ir ją net pasukti at
gal. Prelegentas ragino vi
sus dirbti, kad tokia šviesos 
diena greičiau ateitų.

Būtų malonu, kad mūsų 
tarpe nebūtų nė vieno nuo 
gyvenimo pažangos atsiliku
sio, bet deja taip nėra. Tai 
geriausiai rodo, kad ir Ke
leivio Nr. 42 antram puslapy 
išspausdintas laiškas redak
cijai, kuriame mūsų tautietis 
siūlo Hitlerio metodus neg
rų klausimui spręsti.

J. V-gaa

Vedybos
Iieškau moters, kuri nori 

irvventi šiltame krašte. Ra- 
švti: John Zakaras, 4927 W. 
Commerce, San Antonio, 
Tex.

Ieškau gyvenimo draugės, pa
žangios lietuvės, 65-75 m. am
žiaus. Esu lietuvis, 78 m. am
žiaus, našlys, turiu naują namą, 
bet jame nėra šeimininkės.

W. Racis, P. O. Box 321.
Lake Worth, Fla. (44)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizaciia gyvuoja nuo 1886 metų Ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu i SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
teraalinę globą. 8) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

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

1

Lietuvių karo veteranų 
piūčio mėnesį turėta pajamų postas spalio 26 d. savo sa- 
$413 daugiau, negu išlaidų Įėję Shrevvsbury rengia ko- 
(pajamų būta $9,533). j pūstų vakarą.

Išrinkta komisija rinki-į Posto išlaikomas trimitų į 
mams vykdyti, pasiūlyti j ir būgnų orkeštras miesto j q .
kandidatai į valdybą ir revi-' valdžios pakviestas groti | g^entao 233 ori
zijos komisiją. Tą kandidatų Taikos Dienos iškilmėse lap-• jęajna $2 50 ' ’
sąrašą dar galima papildyti k»4/4n 11 d ~~ ąs-uv.
iki lapkričio 11 d. Dabar 
jau žinoma, kad į pirminin
kus eina adv. Grigalus, į vi- L. T. S-gos skyrius spalio 
cepirm. Drevinskas, Čapli-|26 d. Maironio parke ren
kas, į sekr. Neviera, i fin.! gia koncertą. Dalyvauja so- 
sekr. V. Stelmokas ir J. Ro-| HstasB. Povilavičius iš Bos- 
manas, kuris praeitus rinki-i tono, kuriam akompanuoja 
mus prakišo. Jis šiame su- komp. J. Gaidelis. Iš New 
sirinkime pasakė, kad esąs i T or^° atvyks aktorius hu- 
pasenęs ir jam sunku į 3-jį i moristas Vitalis Žukauskas.

kričio 11d.
Bus gražus koncertas

aukšta užlipti, todėl esąs čia 
reikalingas keltuvas, bet ii 
fin. sekretorius jis vis dėlto! 
taiko.

A. Matjoška iškėlė karuo- • 
se žuvusių narių garbės len- i 
tos reikalą, Vilutis—rev. ko- Į 
misija turi duoti pranešimą 
kas 3 mėn.

J. Krasinskas

KUR JUODA DUONA 
IR TOS NEDUODA

Iš Vilniaus gautomis ži
niomis nuo spalio 2 d. Lietu
voje uždrausta pardavinėti

_ kvietinius miltus ir kvietinę
Švelnis pranešė apie Pa-! 

baltiečių Dr-jos spalio 27 d. i ^askyoje prie maisto
banketą ir koncertus ir ragi-' krautuvių stovi ligos eilės, 
no juose dalyvauti. ’ komsomolo sudarytos bn-

Draueijos nariams ”šu-į Rados; tikrina eilėse stovin
rum burum“ 
gruodžio 1 d.

rengiamas;

Matėme, ko nebuvome mate

Pabaltijo Moterų Klubas 
pirmą kartą Bostone suren
gė madų parodą. Kita kartą 
apie tai plačiau parašysime, 
o ši kartą pasitenkinsime pa
brėžę, kad tai buvo tikrai 
nepaprastas įvykis. Viskas

KNYGOS JAUNIMUI

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

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

15 pasakų ir padavimų, 186 
pusi., kaina ....................$2.00

205 pusi., kaina

Juozas švaistas: ŽIOB- 
PLAUKIA, romanas

NAUJIENA

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

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

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

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

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

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

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

psi. paveiksiu, <i4 -7?ftdina

čių dokumentus. Atvyku
sioms iš kitur, net iš kito 
miesto rajono, maisto pro
duktai repaiduodami.

(Atkelta iš 4-to psl.) 
AUKŲ LAPAS

Garbas, Toronto, Ont., C. Ellies, 
St. Petersburg, Fla., C. Martin, 
Detroit, Mich., A. Swekosky, 
Detroit, Mich., J. Areska, New 
Rapids, Mich., P. Druseikis, Ro- 
chester, N.Y., T. Palionis, Det
roit, Mich., F. Armak., Flushing, 
N.Y., S. Žvirblis, Brooklyn, N. 
Y., V. Kavaliauskas, Bristol, 
Conn.,R. Yakavonas, Bristol, 
Conn., Lukauskienė, Methuen, 
Mass., K. Rabačiauskas, Aro- 
sterdam, N.Y.. M. Tamulėnas, 
Racine, Wis., A. Usavage, Bdpt., 
Conn., J. Gabris, Chicago, III.

P. Chain. Meriden, Conn. — 
$0.80.

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24! J. Brajus, Toronto, Ont., $0.75.
psl., kaina ................ $1.00 j Po $0.50: A. Sabeika, Hart-
Ta pati knyga anglų kalba,! ford, Conn.. J. Paukštis, Ho- 
kaina ......................... $1.00

ttCLYN: KARVELIAI. Aloyzo Ba- 
rono apysakaitės vaikams, 69 psl. 

........................................ >1.50

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 aGrigaityte, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E Broadway,

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

NAUJAUSIOS KNYGOS

Ar turi šitas 
knygas?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTOR1J?. su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl.,VžiigiA *7 S pantai
LIETUVOS 

na ....
ŽEMĖLAPIS kai- 

........................... $0.50

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

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių j JAUNAS1S
knyga, 150 puslapių, gra 
žiai įrišta, kaina... $2.50.

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

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

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25

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

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

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

Pranas Naujokaitis: U-Į PLAUK, MANO LAIVELI, 
PELIAI NEGRĮŽTA Į J 
KALNUS, 509 pusi., kaina'. 111 psl.. kaina.........$2.00į
*50°- ' LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-

Tos knygos gaunamos ir MERIKOJE, St. Michelso- 
Keleivio administraciioj. no vaizdžiai parašyta šio

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 valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina........................................................... $2.00

Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................$3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1965 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik...................................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .......................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitisbart, Ind.. P. Suskevičius, To

ronto, Ont., Glaveckienė, Bal- j]96 puslapiai, kaina ....................................................... $2.00
timore, Md., M. Kulokaas, Ont., . . ..

- i

KRATAS 
35 centai

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

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik-

tj, c , .................... toras, 32 psl., kaina 50 centų
Petro Segato eilerasciai, Jnepeiklausomgs LIETL-

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys. 225 nsl.. 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

KAll SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEME, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIaJ 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). :»7 psl., kajųa .. $0.25

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

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

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

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

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

MONOLOGAI IR DF.KT.AMA. 
CIJOS. 96 psl.. kaina .. $0.2$

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

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

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwav 
27.
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Klubo atidarymas Į Dainos lietuvių draugijoje Į Nepamirškite Keista auka

| Vietimes žinios
So. Bostono L. Piliečių Nuo spalio 20 d. So. Bos-’ Nepamirškite, kad šį 

Di-jos pirmasis aukštas (ba-į tono L. Piliečių Dr jos baro madienį, spalio 27 d.,
sek-
So.

So. Bostono L. Čiliečių 
Dr-jos valdyba kartais yra 
keistai šykšti, o kartais ne
suprantamai dosni. Štai ji

) MMMMaeSOSOOSOM
Televiziją

t

Kas bus našlių karalienė?

Tas klausimas bus išspręs
tas lapkričio 3 d. Sandaros 
Moterų Klubo metiniame 
bankete, kuris rengiamas 
So. Bostono L. Piliečių Dr- 
jos salėje. Pradžia 5 vai. 
vakaro.

ššių metų karalienė yra 
Julija Arlauskienė iš So. 
Bostono, o karalius St. Nau
džiūnas.

Kviečiame bankete daly
vauti visas našles ir našlius, 
vietinius ir iš toliau. Iš jų 
tarpo bus išrinkta 1954 me
tų karalienė, o ji pasirinks 
karalių.

Kurie mėgstate gardžiai 
pavalgyti, pasijuokti ir pa
šokti, atvykite, o būsite pa
tenkinti. Sandariečių banke
tas nepamirštamas per išti
sus metus.

Kviečiami dalyvauti ir vi
si kiti lietuviai.

Banketo komisija

Kultūros klubas jau turi 
visų valdybų

Svarbus pranešimas

iro patalpos) išdažvtas, lan-: patalpose pradėta iš plokš- Bostono L. Piliečių Dr-jos 
'gai papuošti gražiomis už-.telių duoti lietuviškos dai- salėje bus Pabaltiečių (lie-
uolaidomis, pakabintos gra-! nos ir muzikos kūriniai. Ku- tuvių, estų ir latvių) Dr-jos paskyrė $25 dovaną naujam 
žios lempos ir tt.

Šį šeštadienį, spalio 26 d..
rie tai mėgstate, užeikite. pokylis. Pradžia 5 vai. vak. lietuviu parapijos kamendo- 

Kiekvieną vakarą išalku-, Visi kviečiam: atsilankyti.! riui įsikurto
ct a 9 Anskritip^uvažia-'bus tų patalpų atidarymas.! šieji bus pasotinti lietuvis- Tai gera proga pabendrauti! ....SLA _ Apskntiessuvazia J Ruošiama komis dešrelėmis su kopūstu savo vienodo likimo kai-! ,

vimas bus šį sekmadienį, 
spalio 27 d. 12 vai. Sandaros 
salėje (124 F St.). Visos 
kuopos prašomos atsiųsti sa
vo atstovus.

Po suvažiavimo toj pačioj 
salėj bus banketas, kuriame 
taip pat kviečiami dalyvauti 
ne tik atstovai, bet ir visi kiti 
SLA bičiuliai.

Suvažiavime bus įteiktos 
premijos organizatoriams, 
kurie prirašė daugiausia na-Į 
rių.

SLA 2 Apskr. valdyba

tais, agurkais, kava.

Sveikino iš Japonijos

speciali programa, svečiai 
bus pavaišinti lietuviškomis 
ir amerikoniškomis dešromis 
su kopūstais, kava ir kt. į- 
vaiiiais užkandžiais ir gėri
mais.

Pirmieji 50 narių gaus vel
tui dešrelių. _ _

Nuo 8 vai. vakaro norin- su moteių Zonta klubo dele- 
tieji galės šokti, nes gros A.Į gacija. Ji, be ko kita, rašo: 
Šakalio orkestras.

mynais.

Kas čia per naujiena

Pagerbs J. Sarapinų

ir radiją

Šių metų Bostono Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros

I

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽIUNSKAS 
629 E. feiiht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

^oonooooeoooaoooooooooooo

Į venti. kreiptis: J. Gricius, 1101 
Sau.er Avė., Dorchester 25, į } 
Mass.. tel. 698-3053. (43) ’ J

II«t«
CO.{

t

SAV-ON
Ieškau žmogaus, kuris nore- Į { ROOFING and SIDING-i:

, i tu važiuoti kartu su manim i • ; madienį transliavo pasikal- į ^orida ir vairuotŲ mano aut(>:' •
•John Roman praeitą sek-:Adv. Zuzana Šalnienė 

Keleivio redaktoriui atsiun- ..
tė spalio 13 d. rašvta laiška dėjimą su savo sūnaus su- mobili. Kreiptis 
iš Japonijos. Ten ii nuvyko numi (vaikaičiu) angliškai.

Kodėl jiedu nepasikalbė
jo lietuviškai? Tai būtų bu
vusi naujiena.

202% W. 8th St. antras aukš
tas, So. Bostone. (43)

REIKALINGAS SARGAS

| ♦ 409 W. Broadway, So. Boston { 
j AN 8-2150 J

| { DAŽOME IR TAISOME {
« . , r.. ,- T- ___ it A! Stecke F. Pukanasis }

Natick « 
655-0807 }

{ Res.: 8 Faxon St.
J Brockton 586-9272Nuo aukščiausio Japoni

jos Fuji kalno siunnčiu daug!
Reikalingas sargas (Janitor) 

naujam 67 butu namui Bostono 
priemiestyje. Butas ir geras at- 

« lyginimas. Kreiptis: J. Rasys,
i sveikinimų. Čia šalis, kurioje Pamaldos evangelikams _

Gruodžio 8 d. 3 vaL po yra da“8 valg0: .be‘ ir daug! Spalio 27 d. 2:30 vai. po-i 
: pietų So. Bostone bus simfo- nePaPrast0 S1 ožio. piet First Lutheran Church •

‘ (299 Berkeley St., Boston) »•

Simfoninis koncertas

Į ninis koncertas, gros Melro- LDD suvažiavimas
Stepono Dariaus postas! «imfonini* orkestras, ku-j ______

spalio 27 d. savo patalpose. riara linguoja komp. Jero- Lietuvių Dalbininkų Drau-
pagerbs buvusį savo vadą! n,mą» K*cin#k“* ~°Il4ta‘ gijos suvažiavimo, kuris bu- 
Jurgį Sarapiną. Pradžia 5? pulkininkas - Izidorius Rostone spaHo 19 d> ap_
vai. vak. Bilietų galima gauį Vasyliunas. Į rašyma rasite kitame nume
ti iš pokylio komiteto narių! Programoje Bruckneno 4- •'

ji simfonija, Vivaldi koncer- • * 
tas smuikui su orkestru, bus 
ir lietuviškų kūrinių.

S. Janeliūno, P. Pečiulio, J. 
Kenčio ir kt.

S. Janeliūnas

Lietuviškos vestuvės Kultūros klubo susirinkimas
I

Tai trijų scenų veikalas,! Bostono Lietuvių Bend-! 
kuri Putnamo studentės su-* ruomenės Kultūros Klubo1 
vaidins lapkričio 3 d. So.! Š1 rudenį antrasis susirinki- 
Bostono L. Piliečių Drjos mas bus šį šeštadienį, spalio

Klubo valdjoa \ia šitokia. | salėje. Po vaidinimo šokiai ^6 d. 7:30 vai. vak. Tarptau-Į 
pirm. dr. Juozas Navickas i įj. žaidimai. Pradžia 4 vai. Įtini0 Instituto natalnose 

popiet.
pirm
(Bostono kolegijos prof.), 
vicepirm. Irena Baškienė ir 
Irena Mickūfiienė, sekr. Vik
toras Kubilius, ižd. Apolina-

patalpose

1 v/iinua

Fausto Kiršos sveikata 
nepasikeitusi

---------------------------- Poeto Fausto Kiršos, ku-
Bostono L. Dramos Sambūrį ris guli Bayside Nursing Ho- 

nuoširdžiai priėmė me, 45 Coffev St., Dorches- 
--------- į žymiai pasikeitęs. Po sun-

Bostono Lietuvių Dramos tery, sveikatois stovis nėra 
Sambūris spalio 12 d. Wa- kios galvos operacijos jis ne ,! 
terburio Lietuvių Bendruo- beeali valdyti nei kairiosios! 
menei vaidino "Neužaugą.“ rankos, nei kojos, tad yra; 
Žmonių susirinko nemažai, priverstas visą laiką gulėti.;

Instituto
(190 Beacon St.).

Jame Kęstutis Kudžma 
i skaitys paskaitą tema: "Psi- 
i chologija pašaukimų tarny-1 I_i ooje -.

I Po paskaitos pašnekesys . 
prie kavutės. • jj

Valdyba kviečia atsilan- « R 
kyti visus, kam tas klausi
mas idomus.

Studentų vakaras

Bostono ASD ir Korp. 
o Waterbuiio lietuvių veikė- Poetą dažnai lanko jo bičių-' Vytis lapkričio mėn. 16 die- 
jai vaidintojus labai nuošir liai ir pažįstami, bet žmogui Iną 7:30 vai. vak. "Baltais 
džiai globojo, apdovanojo be sveikatos mažai tėra pa-} Nams“ patalpose ruošia 
gėlėmis ir suruošė draugiš- guodos. — ' ” ' —
kos nuotaikos vakarienę. ----------------------------

i "Bohemos Vakarą IV“. Vi- 
si maloniai kviečiami atsi-

Knygų mėgėjas

i
bus Bostone ir jo apylinkėse 1}I •
gyvenantiems lietuviams e- » 
vangelikams pamaldos—re- i •
formacijos minėjimas. Pa
maldas laikys kun. H. Dum- 
pys.

FISH PIER LIQVOR CO„ INC.
19 RA.MP STREET

COMMON HEALTH FISH PIER SO. BOSTON
ATVEŽAME Į NAMUS .......................... DEvonshire 8-9027

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI, ŠAMPANAI 
Specialus dėmesys klubams, vestuvėms ar banketams 
Maloni krautuvė, kurioje lietuviai susitinka ir perka 

pasirinktus gėrimus

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
Iš WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur SL

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
Išvyko, kur dar šilčiau lankyti. Kitos organizacijos j 1. Laisvas aptarnavimas:

Nors ir So. Bostone dabai 
Senas Keleivio skaitytojas dar šilta, bet mūsų senas: 

V. Vilimavičius iš Mahonov skaitytojas K. Slogus praei-: 
City, Pa., užsisakė įvairių tą savaitę išvyko į Miami. i 
vertingų knygų už $18 vei - Fla., ir žada tegrįžti tik pa-j 
tės. • vasarį.

prašomos tą dieną savo pa-i į Tai^neiškia . £?ran!Hot4 ^4 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
rengimų neruošti.

COSMOS PARCELS 
EXPRESSCORP.

3E

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BR0ADWAY. So. Boston 27. Mass_ Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis. 1
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali-

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R.

VNESHPOLSYETORG 
įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku

rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele- 

• vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosiosma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžėI r

je. kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mflso Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas • Prirtaty—• garai*
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų į įr skubos.

mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagosr 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji { 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko
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BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums t-ai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija :
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro
lės dalį. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

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

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St^ Dorchester, Mass., 02124.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
J Rūpestingai taisome laikrodžiua

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

DOVANOS J LIETUVĄ

J Telefonas: AN 8-2805 J

\Dr. Jos. J. Donovan; • • 
[Dr. J. Pasakarnio[

įpėdinis
OPTOMETRISTAS J

į Valandos: <
! nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. { 
1 Vakarais iš anksto susitarus 2

447 BROADVVAY 
South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai
vertinamų prekių. Patarnau-1 Seniausia Lietuvių Radijo 
jam greitai ir sąžiningai. Programa Naujoj Anglijoj 
Paštu gauti sintiniai greitai Į is stoties WLYN, 1360 ki- 
pertvarkomi ir pasiunčiami. J iocikių, veikia sekma die- 
Siuntiniai nueina tvarkingai, t niais nuo 1 iki 1:30 vai. die-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Svikliene 
Tel. SW 8-2868

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 L Fourth SL,

So. Boston
Atlieka visus pataisymo, 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastabų, pagal Jūsų reilca- 

Į lavimą. šaukite visados iki 9 ▼*- 
■ landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

katalogų.
IST mg \ I.tTUYIšK A. KREIPKITĖS LIET’JVIiK AI 

VIST SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSU IŠTAIGA SA2’VIN
GIAUSIAI PATARNAUJA ’r GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURTSTO Įgaliojimai?

Siuntiniai priimami ka?dien nuo P iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. rvto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai? nuo S vai. ry+o iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMOMS

Cosmos Parcel* Express 
Corp*

359 We*t Broadvvay 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL išskyrus šventadieaius ir

ną. Perduodama: Vėliausių 
Į pasaulinių žinių santrauka 

r komentarai, muzika, dai- 
|nos ir Magdutės pasaka.

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

Apsidrausk
; NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
J Draudžiame nuo polio, viso- į 
} kių kitokią ligų ir nuo nelai- J 
{ miu (ugnis, audra ir kt.) .. { 
5 Visais insurance reikalais }
i kreiDtis:
« t 
«
{ Justire ef thePeaee—Constable 
t 
»

m

i

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir S—S 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mj

BRONIS KONTRIM j
»

598 E. Broadway •
j So. Boston 27, Mass. j
2 Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 {:_____________ i

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas 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 Concord Rd.. Billeriea. Mass.

TEL. MO 3-2948

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir 

£ viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Sav in Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

taisau 1

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plombinę—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

(Gazo šilimą permainyti S265 
Telefonas: CO 5-5839

J 12 MT. VERNON STREET » 
DORCHESTER 25. MASS. 4

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
S28 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 i




