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Pietų Amerika
[prieš Kubą
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Didelės rasinės riaušėsm

Rew Yorke ir kitur
New Yorko miesto daly Harleme negrai ruošėsi de

monstruoti dėl vieno jaunuolio nužudymo, kurj ten polici
ninkas nušovė, kai tas prieš jį šoko su peiliu. Policija de
monstracijas uždraudė, bet demonstrantai to draudimo 
nepaklausė. Pradėjus minią sklaidyti, negrai pasipriešino.

niekas neturi teisės tokio su
imti.

Deja. policijos tarnauto
jas negras W. Eptoną suė
mė. Jis tardomas. Neabejo-

keta dienu tiksliau' naktų Itina’ kyla klausimas, iš kur 
ri! -JĮ™*’ klubas gauna tiek daug lėšų

Jie reikalavo vaikiną nu
šovusi policininką nubausti, 
be to. kėlė ir kitas savo gy
venimo negeroves- įtūžusi 
minia siautėjo ištisą pen

Vaizdas iš didžiuliu riaušių Harleme, negrų gy vena
moje dalyje Sew Yorke. Neramu ten dar ir dabar.protestuodami ir prieš neg

rus sklaidžiusios policijos - , .. , . ,h,nito*o Jiems atsisaukimams. kartubrutalumą. Tomis demonst- ,... _
veik kasdien išleisti vis nau-

racijomis pasinaudojo ir 
Harlemo padugnės: prasi
dėjo langų daužymas, krau
tuvių plėšimas. Viso apiplėš
ta per šimtas krautuvių ir iš
daužyta apie penki šimtai 
langų. Nuostolių padaryta 
daugiau kaip milionas dole
rių.

Dienomis demonstracijos 
kiek aprimdavo, o vakarop 
vėl susirinkdavo negrų mi
nios. Į demonstracijas buvo 
kviečiami veik kasdien nau
jai išleistais atsišaukimais. 
Viename tokių atsišaukimų 
buvo skelbiamas karas poli
cijai.

Tarp kitų dalykų buvo 
reikalaujama sudaryti civi
linių žmonių komisiją neg
riuko nušovimui ištirti; rei
kalauta atleisti iš tarnybos 
New Yorko miesto policijos 
viršininką; Harlemą pavesti 
saugoti negrų policijai.

Tų demonstracijų eigoje 
išryškėjo, kad jų užnugary 
darbuojasi negrų tarpe vei
kiąs progresyvių klubas* Bu
vo kalbama, kad tame klube 
yra susispietę neotrockištai, 
kinų komunistų šalininkai, 
bet iš tikrųjų jam vadovau
ja maskvinių komunistų ša
lininkai.

Vienas to klubo veikėjų 
W. Epton viešai pasigyrė, 
kad klubo veikėjų dalis yra 
komunistai. Esą. joks nusi
kaltimas būti komunistu, ir

ir kitiems reikalams, susiju- 
siems su demonstracijų iš
laidomis?

Prez. L- Johnsono pavedi
mu. FBI saugumo pareigū
nai pradėjo aiškinti demon
stracijų kilmę, jų priežastis 
ir kitas aplinkybes.

Harleme sausakišai gyve
na apie 300 tūkstančių neg
rų. Jų dalis neturi darbo. Ki
tų uždarbiai maži. Taigi ten 
esama daug skurdo, nes į 
Harlemą atvyksta negrų ir 
iš kitų JAV vietovių, ypač 
kaimų,. kur gyvenimas irgi 
sunkus. Naujai atvykusieji 
darbo greitai irgi nesusiran
da. Be to. trūkstant tinkamo 
švietimo ir kultūros, Harle
me susispietė ir daug demo
ralizuoto elemento, nepa
prastai didinančio nusikal
timų skaičių.

New Yorko miesto vado
vybė jau turi išdirbusi planų 
Harlemo lūšnas nugriauti 
ir jų vietoje pastatyti dau
giaaukščius namus su įvai
riais patogumais — vaikų 
aikštelėmis, baseinais ir kt-

Panašios labai didelio 
masto riaušės buvo ir Ro- 
chestery. N. Y., kur teko su
traukti policiją net iš kitų 
vietovių. Atrodo, kad tokių 
riaušių organizuojama ir 
daugiau. Kalbama, kad ir 
Bostono negrai tik laukia 
tinkamos progos demonstra
cijoms.

L. BENDRUOMENĖS 
TARYBOS POSĖDIS

VVashingtone buvo susi
rinkę abiejų Amerikų vals
tybių užsienio reikalų minis
teriai. Buvo svarstomas Ve- 
neeuelos skundas dėl Kubos 
teroristų bei sabotažininkų 
aktų Venecueloje.

15 balsų prieš 4 susilai
kiusias valstybes rutaita im
tis prieš Kubą ūkinių sank
cijų. tai yra nutraukti su ja 
prekybinius ryšius, nepri
leisti, kad Kubon iš kitur 
būtų vežamos prekės, išsky
rus maistą ir medikamentus, 
nutraukti diplomatinius san
tykius. o reikalui ištikus, ne
vengti imtis ir karinių žygių.

Nuo balsavimo susilaikė

Sovietijoje pakeltos Pasikeitimai
^ioie

žvilgiu, smerkia jos varomą
propagandą ir nepritaria jos Sovietų Sąjungoje ir pa-
vidaus santvarkai.

Unijos reikalauja 
afirpsniu saluau' «-* -v

vergtoje Lietuvoje gydyto
jams ir mokytojams pakel
tos algos.

AFL-CIO unijų centras į- 
teikė vyriausybei ir parla
mentui šiuos reikalavimus:

Uždarbio už darbo valan
dą mažiausias atlyginimas 
2 doleriai vieton iki šiol bu
vusio $1.25. Toks atlygini
mas taikytinas visur ir vi-! 
siems.

35 valandų darbo savai
tė.

Už antvalandžius mokėti 
du kartu tiek. vieton iki šiol 
buvusio pusantro karto.

Bedarbiai turi būti šelpia
mi 52 savaites, vieton iki 
šiol buvusių 6 mėnesių.

Socialinis draudimas (So
čiai Securitv) turi apimti vi
sas apdraustųjų gydymosi 
išlaidas.

Atšaukti Taft-Hartley į- 
statymą, varžantį streikus.

Tie reikalavimai sąmonin
gai įteikti prieš prezidento 
ir parlamento rinkimus, kad 
balsuotojai turėtų progos 
renkamojo atsiklausti, ar jis 
pritaria unijų reikalavimam.

Ne parlamentariniu būdu 
bet įsakymo keliu iki šiol 
buvęs N. Chruščiovo apsuk
rusis visiems sugebėjęs įsi-

Pradžios mokyklos moky- • teikti surusėjęs armėnas Mi
to jas gavo už darbą per mė- į kojanas paskirtas Sovietų 
nesį 52-71 wb. (1 rub. lygus Sąjungos Aukščiausio So 
90 centų), dabar gaus 80 vieto prezidiumo pirminin- 
rub.. tai yra beveik du kaitų ku vieton iki šiol buvusio 
mažiau, negu Lietuvos ne-' Bereznevo.
priklausomybės metais, iri Dabal. Bereznevaa bua N. 
ketans kartus m^iau negu Chlllščiovo pavaduotoju. Jis 
dabar gauna JAV darbiniu-1 inžinerijoa mok-
kas*

Aukštesniųjų mokyklų mo
kytojai iki šiol gavo 71-131 
rub.. o dabar gaus 100-132 
rub. per mėnesį. Algos dydis 
priklauso nuo išeito mokslo

sius. komunizmo teorijoj ge
rai nusimanąs.

Mikojanas yra baigęs tik 
pravoslavų dvasininkų se
minariją, bet vietoje popo 
karjeros pasirin politiką. 
Tai senas bolševikų pogrin-ir ištarnautų metų skaičiaus.

Gydytojų atlyginimas yra įninkąs?
toks pat. kaip ir aukštesnio- _____________ _____
sius mokyklos mokytojo - />r pįjU>. (Grigaiti,,
100-132 rub. per mėnesį.

JAPONŲ KOMUNISTAI 
NEKLUSNŪS MASKVAI

Baltuosiuos Rumus

Naujienų redaktorius dr. 
Japonijos komunistų par- p. Grigaitis pakviestas atsi- 

tijos vadovybė atsisakė lankyti Baltuosiuose Rū- 
Maskvos globos ir pasiskel- muose ragpiūčio 3 d. 
bė, kad ių partija eisianti Tokį pat pakvietimą ga- 
savu keliu vo ir Draugo redaktorius

Azijoj yra stipresnė kinų kun. P. Garšva, bet ne Le- 
komunistų įtaka, negu rusų. onardas šimutis.

NEGRŲ RIAUŠĖS 
ROCHESTERY

Krašto .apsaugos ministeris 
McNamara laikraštininkam pa
reiškė, kad P. Vietname komu
nistų partizanų teroras vis di
dėja. žmonės jaučiasi nesaugūs, 
todėl ir jų ištikimumas JAV re
miamai generolo Khano vyriau
sybei nėra tikras.

Liepos 25-26 dienomis 
Clevelande buvo gegužės 
mėnesi išrinktosios Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos su
važiavimas. kuriame daly
vavo 26 asmerys (iš Kali
fornijos niekas neatvyko). 
Tarybos pirmininku išrink
tas Vytautas Volertas. padė
jėjais J- Šlepetys, dr. B. Ne 
mickas ir dr. P. Vileišis, 
sekretore Elena Armonienė. 
Taigi prezidiumo centras 
tus New Yorke.

Valdybos pirm. išrinktas 
senasis pirm. J. Jasaitis. 

Nauja Italijos vyriausybė

Italijoje sudaryta koalici
nė vyriausybė iš dešiniųjų 
socialistų, krikščionių demo
kratų ir kitų partijų.

1
Abesinijos Imperatorius Haile 
Salasaie (kairėje) su Arabą 
Jungt. Respublikos prezidentą 
Gamai Abdel Nasseriu Afrikos 
valstybią atstovą konferencijo
je, kuri Šiomis dienomis pasi-

Kaire.

natorius WaDace. žadėjęs kandi
datuoti | JAV prezidentus, pa- 
reMkt, kad nuo to savo sumany. 

atsisako.

Senatoriaus Goldwaterio 
išrinkimo atgarsiai

Respublikonų konvencijoje išrinkus B. Goldwaterj

kandidatu į prezidentus, vidaus ir užsienio spauda apia
tai plačiai rašė ir dar teberašo. Dauguma laikraščių tą
išrinkimą įvertina neigiamai. Kiti įžiūri, kald demokratų
vyriausybės neryžtinga užsienio politika JAV reepublilto-
nų nuotaikas pastūmėjo dešinėn.

o “ ... ' ėjo į karo' akademiją. Ją
abeJ°Ja^: baigęs antrojo pasaulinio

ar pasiseks B. Goldvvateriui 
prezidento rinkimus laimėti 
su jo atžagareiviška ypač 
vidaus po-Iitika. Jis nėra nei 
praplėsto socialinio draudi
mo šalininkas, neaiškus jo 
pasisakymas dėl pilietinių 
teisių sulyginimo o tam rei
kalui išleistą įstatymą jis 
pavadino nekonstituciniu ir 
balsavo prieš jį.

Kiti įžiūri, kad B* Gold- 
wateris norėtų visą gyveni
mą pastūmėti bent 50 metų 
į praeitį, kad jau nebegrąži
nama.

Dėl užsienio politikos jo 
pa giao L y mai snkplia. dar 
daugiau visokeriopų abejo
nių ir įtarimų. Esą. JAV su 
jo pažadėta užsienio politi
ka tuoj atsidurtų karo povo- 
juje.

Spaudoje pasirodė net to
kių balsų, kurie sako. kad, 
esą. jei Goldwateris būtų iš
rinktas prezidentu, tai būtų 
lygu antram J. F. Kenne- 
džio nužudymui.

Goldwateris į viceprezi
dentus pasirinko taip pat iš 
dešiniųjų kongresmanų tar
po Millerį, maža kuo iki šiol 
visuomenės gyvenime pasi
reiškusį. Jis teisininkas, ka
talikas.

B* Goldwateris yra kilęs 
iš*Lenkijos žydo pirklio šei
mos. bet perėjęs į episkopa
tus. kuriems priklausė jo 
žmona. Mokslas vidurinėj 
mokykloj jam nesisekė. Per-

karo metu tarnavo aviacijo
je. Išrinktas į senatą, visą 
laiką laikėsi dešiniojo spar
no, kaip ir Milleris.

Goldvvateris yra veržlus, 
sumanus organizatorius.

Kai kurie Draugo bendra
darbių Goldwaterio išrinki
mą įvertino teigiamai. Dirva 
tokiam išrinkimui pritaria ir 
prileidžia, kad Goldwateria 
turi galimybių būti išrinktas 
prezidentu.

I viceprezidentt 
pubiikonai 
maną iš New Yorko WilHabą B. 
Millerį.

JAV lietuvių sėkme 
Australijoje

Iš Harlemo negrų riaušės 
persimetė ir Rochesterin, N* 
Y. čia policijos buvo suim
tas gilias negras. To tik ir 
tereikėjo, kad susirinktų 
nėgių minia suimtojo va
duoti. Prasidėjo demonstra
cijos, lydimos krautuvių lan
gų daužymo ir plėšikavimo. 
Policija buvo bejėgė įtūžu
sią minią suvaldyti, ir buvo 
pasaukti ugniagesiai, kurie 
demonstrantus sklaidė van
dens švirkštais, bet ir tai 
nepagelbėjo. Tada guberna
torius atsiuntė dar apie du

Didelis negrą teisią sulyginimo šimtu policijos ir apie tūks- 
priešininkas Klabamos guber- ^ntį kareivių. Mieste pa

skelbtas išimties stovis' ir 
nuo aštuntos valandos už
drausta vaikščioti* Yra apie 
350 sužeistų ir 4 žuvo.

Taip respublikoną kandidato į

JAV lietuviai sportinin
kai-krepšin inkai iš iki šiol 
buvusių dvylikos susitikimų 
pralaimėjo tik vienas rung
tynes Victorijoj 56:67.

Australų spauda ir radi
jas labai daug rašo ir kalba 
apie JAV lietuvius sporti
ninkus ir kai kurios rungty
nės net transliuojamos per 
televiziją.

JAV lietuviai sportinin
kai labai plačiai išgarsino 
Lietuvos vardą Australijoje-

SUSITIKO L. JOHNSON 
SU B. GOLDWATER

Šiomis dienomis Baltuo
siuose Rūmuose susitiko du 
konkurentai: prez. L. John
sonas ir respublikonų kan
didatas į prezidentus Barry 
Goldvvate.'is. Jie kalbėjosi 
tik 16 minučių.

šio susitikimo metu buvo 
abiejų sutarta rinkiminėje 
agitacijoje nekelti rasių

prezidentus Goldwaterio motina j klausimo, kad tas opus rei- 
(89 m. amžiaus) sekė rinkimą kalas dar labiau neįkaitintų 
eigą. minios.

t t



*^£<4 v iž, SO. BOSTON

t

Nr. 30-31,1964 m. liepos 29

Ar Kremlius prieš Leniną?
Kad dabar Lietuva savo padėtimi nėra nepriklauso

ma valstybė, apie tai jau liovėsi ii- komunistai save ir 
kitus apgaudinėję.

Ar Lietuva, įbrukta į Sovietu Sąjungą, turi pūkinę ir 
kultūrinę autonomiją? Ne, neturi! Jos visi reikalai iki 
gaidžio galvos nukirtimo tvarkomi iš centro, iš Krem
liaus. Net carinės Rusijos valdymo metais iš Lietuvos bet 
kurį spaudos leidinį galėjo tiesiogiai išsirašyti gyvenąs 
užsienyje asmuo. Dabar visi tokie užsakymai eina per 
Maskvą, per maskolių rankas, kurie apie lietuvių spaudą 
tiek tenusimano, kiek višta apie savo kiaušinį.

Lietuvos mokslo akademija yra tik Maskvos akade
mijos padalinys, be teisės savarankiai sudalyti savo darbų 
programą. Visoms'- kitoms Lietuvos švietimo ir kultūros 
mokykloms, įstaigoms, imtinai iki draugijų, mokymo pro
gramos, net dainų repertuarai sudaromi Maskvoje. Lietu
vių kalbos mokymas taip pat yra Maskvos priežiūroje. 
Maskva nustato gimtosios kalbos pamokų skaičių, išcenzū
ruoja vadovėlius imtinai iki lietuvių tautos istorijos.

Ckio srityje tie reikalai dar labiau centralizuojami 
iki nurodymo iš centro, kokius plotus užsėti kukurūzais ir 
kitais pasėliais. Bendra šalies ūkio kryptis padiktuota iš 
centro. ‘

Administracijo s srity A. Sniečkaus tėvas savo Būb- 
lelių valsčiuje, žmonių išrinktas vaitu, turėjo daugiau tei
sių ir savarankumo teisiniu požiūriu, negu dabar visoj 
Lietuvoj turi jo sūnus A. Sniečkus, Lietuvos kompartijos 
pirmasis sekretorius, Maskvos patikėtinis. Jo tėvas, tvar
kydamas valsčiaus reikalus, neturėjo Popovo asmeny ne
atjungiamo šešėlio, koks dabar sekioja įkandin A. Snieč
kaus. t ■ į•g

Vaito Sniečkaus metais niekas ne tik iš jo valsčiaus, 
bet ir iš vosos Lietuvos neturėjo teisės suimti žmogų, net 
ištisas šeimas ir be teismo ištremti Sibiro vergijon, seniau 
katorga vadinama, o dabar pataisos namais praminta- 
Faktinai gi dabar įgyvendinta žymiai sunkesnė katorga, 
negu carinės Rusijos metais.

Vaitas Sniečkus turėjo teisę užtarti savo valsčiaus 
gyventojus ir nusiskųsti apskrities viršininkui ar pačiam 
gubernatoriui, jei kuris žandaras pradėjo sauvaliauti, ne
teisėtai gyventojus suiminėti.

Dabar Maskvos vietininkas Lietuvai A. Sniečkus to- 
tik vieną teisę pasakyti ■ klausau ir

Trys Sovietijos dulieji: kairėj dabartinių prezi 

Anastas Mikojan, vidury buvęs prezidentas, o dabar 
komunistę partijos boso Chruščiovo padėjėjas Leonid 
Brežnev, dešinėj pats bosas Nikita Chruščiov.

Kas kitur rašoma
A. BIMBA MELUOJA 

SUSIRIETĘS
AR ŽEMĖJE YRA BUVĘS 

ROJUS?

A. Bimba "Laisvėje“ iš- Ar žemėje buvo toks ro- 
plūdo kongresmaną Der- Į jus, kokį aprašo Biblija, ke- 
winskį, kuris pasakė, kad lia marionų leidžiamas 
1940 m. birželio mėn- Sovie-' Draugas liepos 11 d- laidoje, 
tų Rusijos armija okupavo Autorius, pažymėjęs, kad 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, vieni jos žodžius supranta 
Anot Bimbos, "tų kraštų pažodžiui, antri sako, kad 
liaudis savo valia nustatė j reikia imti perkelta prasme, 
eiti socialistiniu keliu ir įsto- o treti eina vidurio keliu —

"Rojaus aprašymo vaiz
dai šv. rašte yra nepapras
tai spalvingi, bet jie yra tik 
literatūrinės priemonės, ku
riomis Dievų įkvėptas auto
rius. gal būt, meninio įkvė
pimo semdamasis iš savo 
krašto gamtovaizdžio, norė
jo pavaizduoti pirmykščio, 
Dievui nenusidėjusio žmo
gaus laimę".

"Geografinių bei istorinių 
žinių tikslumas čia neturėjo 
jokios reikšmės. įkvėptasis 
rašytojas jokiu būdu netu
rėjo tikslo papasakoti mums 
kaip veikė pasaulio mecha
nizmas prieš žmogaus nu
puolimą”.

Vadinasi, tokio rojaus, 
kaip Biblija aprašo, žemėje 
nebuvo. Keleivis tą seniai 
sakė ir kiek jis už tai buvo 
visaip prakeikiamas! Dar 
nemažai yra tokių davatkų, 
kurie ir šiandien už tai Ke
leivį bedievišku laikraščiu 
vadina. Toj "kompanijoj“ 
dabar yra ir marionų Drau
gas. Dabar ir jį tamsieji kle
bonai turėtų drausti skaityti

MASKVA IR LONDONAS 
APIE ŽALGIRĮ

kiais atvejais tuFl
vykdau! * ;

Tad visais požiūriais okupuota Lietuva neturi jokios 
autonomijos, kokias seniau turėjo Azijos ar Afrikos tau
to®, kapitalistinių šalių kolonijų teisėmis valdomos.

Leninas apie tautų autonomiją

1924 m. Maskvoje komunistų lietuvių kalba leistame 
žurnale '"Kibirkštis“ nr. 1 pusi- 34 str. "Leninas ir Lietu
vos autorom i ja“ Z (igmas) A(leksa) rašė:

"Priešaky to oportunizmo tautos klausime Lenkijos 
socialdemokratijos eilėse tais laikais stovėjo Rožė Liuk
senburg. Ji 1908-09 m. patalpino lenkų laikrašty Przekląd 
Socjaldemokratyczny straipsnį, kuriame griežtai pasisakė 
prieš Lietuvos autonomiją ir išsitarė už Lenkijos autono-• * zsnuja .

Toliau seka:
"Gerą atsakymą gavo Rožė Luksenburg nuo Lenino- 

Prosvieščenije 1913 m. tilpo d. Lenino ilgas straipsnis 
"Kritiški patėmijimai tautų klausimu“. Tenai Leninas ra
šė : "Rožė Liuksenburg savo plačiame straipsny "Tautų 
klausimas ir autonomija“ tarp daugelio juokingų klaidų 
daro tą ypatingą juokingą klaidą, kad autonomijos reika
lavimą rūpinasi apribot vien tik Lenkija.“

Toliau Leninas taip pasisakė:
"Visai aišku, kad dabartiniais laikais negalima sau 

įsivaizduoti demokratinės valstybės be tokios autonomijos 
kiekvienai sričiai, turinčiai kokių nors pamatinių ūkio ir 
gyventojų skirtumų, atskirą tautinį gyventojų sąstatą 
ir tt“

O ką apie tai pasakė Z. Aleksa:
"Iš viso aukščiau pasakyto mes matom, kad Leninas 

kaipo nuosaikus tautų apsisprendimo teisės šalininkas 
nieko neturi prieš Lietuvos autonomiją, jos tautinėse ry- 
bose. Jis nurodo, kad autonomija reikalinga net demo
kratinėj valsty bėj. Neužmirškime, kad Leninas straipsnį 
rašė dar tais laikais, kada ant sosto tupėjo Nikalojus 

Kruvinasis.“
O dabar Nikalojaus kruviname soste sėdi Nikita 

Chruščiovas, Lenino "mokslo“ pasekėjas, jo teorijų vyk
dytojas, ir Sovietų Sąjungoje jau atvirai einama prie visų 
sąjunginių respublikų panaikinimo, tautų surusinimo, 
nors ir esamose sąlygose tos tautos jokios autonomijos 
neturėjo.

Atrodo, kad čia dabartinis Kremlius nusikalsta prieš 
patį Leniną-

Deja, ir Leninas, kaip ir visa jo vedama bolševikų 
partija, buvo nedalomos vieningos Rusijos šalininkas.

Velykorosas Leninas veidmainiavo rašydamas apie 
tautų apsisprendimo teisę, ir autonomiją, kad Rusijos pa
vergtos tautos nepaspduktų iš maskoliškosios Rusijos 
globos.

jo į tarybinių tautų šeimą.
Į tai "Naujienos“ nr. 149

taip atsiliepė:

dalį reikia suprasti žodiškai, 
dalį perkeltine prasme.

"Pats šv. Augustinas, rašo
"Bimba, kuris taip drąsiai iPrau^as\. ^k laikėsi 

bando tuos faktus paneigti, I ®°®. treciosios nuomonės, 
pats, anot to išsireiškimo J
"susiriesdamas meluoja.

Toliau "Naujienos“ rašo:
"Nebėra pagarbos net ir 

jo paties šalininkams, kurie 
tuos jo plepalus skaito. Juk 
daugelis jų negalėjo tų įvy
kių užmiršti: kaip Viačeslay 
Molotov (tuometinis SSRS 
užsienių reikalų ministeris) 
pasiuntė ultimatumą Kauno 
vyriausybei; kaip trumpam 
ultimatumo terminui dar ne
pasibaigus. sovietų raudo
noji armija jau veržėsi į 
Lietuvos teritoriją; kaip 
naujai vyriausybei sudaryti 
buvo atsiųstas iš Maskvos 
Dekanozovas; kaip jisai 
drauge su pasiuntiniu (pol- 
predu) Pozdniekovu organi
zavo ministeriu kabinetą 
Kaune ir pakėlė į "premje
rus“ Justą Paleckį, kuris 
perėmė ir "Respublikos Pre
zidento“ pareigas ir tt. ir tt. 
Nevienas iš "Laisvės“ skai
tytojų tuos faktus dar atsi
mena- O A. Bimba "susirie-

yra labai artima ir mūsų 
laikų Biblijos aiškinimams.

Taip buvo į rojaus klau 
simą žiūrima anais senais 
senais laikais — prieš pen 
kioliką šimtmečių, kada nei 
gamtos mokslai, nei bibli
niai mokslai dar nebuvo pa
darę didesnės pažangos, 
šiandien į šį klausimą jau 
labai daug naujos šviesos 
yra įnešę paleontologijos, 
archeologijos, istorijos, lite
ratūros ir kiti mokslai. 1947 
metais Fontechevade, Pran
cūzijoje, žemesniuosiuose 
paleolitiniuose žemės sluok
sniuose buvo atrastas žmo
gaus kaktos kaulas ir kitos 
kaukolės dalys, kurios yra 
žymiai senesnės už pirmykš
čio žmogaus, vadinamo ne
andertaliečio. kaulų iškase
nas“.

"Remdamasis šiais nau
jais atradimais, mūsų laikų 
jnokrias įrodo, kad žmogtis 
žemėje pasirodęs jau maž-

tęs meluoja“, teigdamas,' daug prieš vieną milijoną 
kad tų įvykių "nebuvo“! metų. Tuo metu be abejonės 
Tai kaip dabar tie žmonės mūsų žemės išviršinė išvaiz- 
turi į jį žiūrėti? Ar jiems ne da buvo visai kitokia; tada 
sarmata tirėti tokį "dvasios i negalėjo dar būt nei Tigrio, 
tėvą“? i nei Eufrato upių, kurios mi-

Deja, tarp "Laisvės“ skai- nimos rojaus aprašyme, nei 
tytojų esama ir tokių, kuriu Sirijos, nei Etiopijos, nei
negalvoja, o kurie visa tai 
atsimena, tie žino, kad tai 
Bimba rašo. o jis, kaip ir 
visi komunistai, be melo ne
gali išsiversti.

kitų kraštų, kuriuos sumini 
Dievo įkvėptasis rašytojas“.

"Iš to yra aišku, kad ro
jaus aprašyme, kokį patei
kia Šv. Raštas, negalime ieš-

Lietuvos sportininkai šie 
mėnesio pradžioje pasiekė 
stambių laimėjimų tarptau
tinėse varžybose Anglijoj ir 
Maskvoj. Žiniose iš Anglijos 
apie garsiąją Henley regatą 
rasė visą Amerikos spaudą 
žymėdama, kad Harvardo 
irkluotojų viltis sužlugdė 
vienintelė Sovietų ekipa, ku 
riai reprezentavo iš Lietu
vos, Vilniaus Žalgirio klu 
bas (Žalgiris, kaip žinoma 
laimėjo didžiąją pereinamą
ją taurę, pagerinęs regatos 
rekordą)- Lietuviams buvę 
priskiriamas "husky“, 

"tought“, "red-shirted Li 
thuanian“ ir pan. vardai. 
N. Y. Times, pav. pabrėžė 
kad lietuviai buvo stiprūs 
augaloti vyrai (vidurkis 195: 
sv.) ir jie pralenkė harvar- 
diečius 10 svarų vidurkiu 
Treneris L. Coolidge pareiš
kė: „Lietuviai sudarė puiku 
ir darnų vienetą- Prieš jų 
svorį ir jėgą mes neturėjome 
vilčių“.

Dabar palyginkime, kaip 
skamba kiti stambūs lietu- 
vių laimėjimai, pasiekti 
Maskvoje per didžiasiąs 
tarp. varžybas, kuriose daly 
vavo per 600 sportininkų i* 
visos Europos, pagal Mask 
vos Tass pranešimus, tilpu
sius N. Y. Times dienrašty: 
"Kęstutis Orentas of the 
Soviet Union won the 50OC 
meter run in 13 minutes 45 
seconds“. Kitą dieną įvar
dinti nauji laimėtojai, jų 
tarpe Adolfas Varanauskas 
laimėjęs I vietą rutulio stu 
mime su 16-10-1/4 (18,85 
m) , "Ali are from Soviet 
Union’".

Apie šiuos lietuvių laimė
jimus dabar turime amui- 
kesnių žinių, pasirodo, K 
Orentas pagerino varžybų 
rekordą (buvo prancūze 
13:50,2) ir Lietuvos (buvę 
jo paties 13:58,8). Šitam 
Maskvos bėgime net 8 vyrai 
įveikė 5000 nuotolį mažiau 
14 minučių, taigi buvo ne- 
paprstos varžybos. pasibai
gusios gražia lietuvio per
gale- A. Varanauskas laimė
damas I vietą taipogi page
rino Lietuvos rekordą (jo 
paties 18,71 m.) ir pateko į 
pirmąjį pasaulio dešimtuką 
rutulio stūmime). K. Oren- 
tas. A, Varanauskas ir A. 
Alekaiejunas dalyvaus So
vietų rinktinėj, kuri atvyko 
į Los Angeles ir rungėsi su 
JAV lengvosios atletikos 
varžybose. K. M.

Tautų naikinimo pavyzdys
NeprikL Latvijoje gyventoją alciačiumi Latgala buvo 

pirmąją vietą. — Sovietą rusinimo pastangos 

negu carą laikais. — Patys sovietai pripa- 
žįita: Latgala kaip tautinu vienetas nebeegzistuoja- —
Apygarda toliau uoliai rusinama bei kolonizuojama.

(E) Koenigsteine (Taunus). Vokietijoje, birželio 12- 
14 dd. vykusioje Baltų Draugijos sesijoje plačiai paliesta 
Sovietų Sąjungos vykdyta rusifikacijos politika Pabaltijy 
1944-1964 m. Viena įdomiausių temų — tai magistro M. 
Bukšs iš Stockholmo iškeltas Latgalos tautinio pavergimo 
klausimas.

Kas toji Latgala? Ji išbuvo Lietuvos ir Latvijos val
džioje apie 200 metų (iki pirmojo padalinimo 1772 m.). 
Rusija tą sritį buvo priskymsi Vitebsko gubernijai. Tai 
rytinė Latvijos apygarda, susiliečianti su Estija, Rusija ir 
Lietuva- Savo didumu Latgala yia antroji iš keturių Lat
vijos apygardų, o gyventojų skaičiumi nepriklausomoje 
Latvijoje buvo užėmusi pirmąją vietą — 1935 m. turėjo 
567,164 gyv.. tai sudarė 29% visos Latvijos. Savo socia
line santvarka ir žemes ūkiu Latgala nesiskyrė nuo Lietu
vos, ypač nuo Vilniaus krašto. Spaudos draudimo metu 
Latgaloje buvo pritaikintos tos pačios represijos kaip ir 
Lietuvoje. Laisvosios Latvijos laikmečiu 1922 m. Latgalai 
buvo suteikta autonomija, latgalų kalba buvo pripažinta 
oficialia apygardai, latgališkai buvo dėstoma mokyklose. 
Pagal kalbinį pasiskirstymą latvių-latgalių Latgaloje 1933 
m. buvo 61%- Latgaloje gyveno daugiau kaip 70% visų 
Latvijos katalikų.

Koenigsteine latvis mokslininkas M. Bukšs nurodė, 
kad jei Latgalą buvo skaudžiai palietusi carinė rusinimo 
politika, tai komunistų politiką Latgalos atžvilgiu galima 
laikyti specialaus pobūdžio genocido, tautos išnaikinimo 
politika.

Sovietų Sąjunga dar 1926 m. Latgalą jau pradėjo 
aikyti specialiu tautiniu vienetu.

Okupavus Pabaltijo kraštus ir pasibaigus antrajam 
pasauliniam karui, stebime posūkį. Atgaivintas "Taisni- 
ja“ laikraštis, išleisti rajoniniai laikraščiai. Tačiau visa tai 
truko trumpą laiką-

Sovietai pradėjo aitrią tautinio slopinimo politiką.
Tautinė latgalų kalba ir kultūra pradėta neigti, latgaly 
inteligentai išsiųsti į Sovietijos gilumą, jų vietas užėmė 
rusai ir kitų tautybių žmonės, užrašai gatvėse pasirodė 
jau rusų kalba. Latgala kaip etnografinis vienetas dingo 
iš rusų kalba išleistų žemėlapių ir knygų. Pvz. Sovietų 
Enciklopedija 1953 m. skelbė, kad Latgala kaip tautinis 
vienetas jau nebeegzistuoja.

šeši Latgalos valsčiai priskirti prie Sovietų Sąjungos. 
Dar po kelių metų, 1958 m., Latvijoje buvo likviduoti lat
galių kalba leisti laikraščiai- Sovietų rusinimo politika dar 
paaštrėjo, ir čia vienas pavyzdys: šiuo metu Latgaloje 
leidžiami net devyni rusų kalba laikraščiai.
pasirodė tik trys knygutės. O pastaruoju metu jau drau-

Sovietinės okupacijos metu Latvijoje latgalių kalba 
džiama latgalių kalba įrašai paminkluose ir ant vainikų. 
Tos taotisio slopinimo priemonės, Bulris teigimu, žymiai 
Otresnės, negu carą, Muravjovo laikais. Visi minėti faktai 
įiudija. kad Latgalos rusifikacijos ir asimiliacijos keliu 
grubiomis priemonėmis siekiama perkelti gyventojus.

Rusinant Latgalą, drauge intensyviai infiltruojamas 
rusiškasis elementas iš Sovietijos gilumos. Tuo pačiu metu 
vietos gyventojams latgaliams trukdoma būti išrinktiems 
atstovais į respublikinius sovietus ar į vad. Aukščiausia 
Sovietą Maskvoje. Tebevyksta vietinių kilnojimas į kitas 
uitis, o atkeltieji visiškai nemoka vietos kalbos-

Būdinga, kad po antrojo pasaulinio karo tik iš Le
ningrado į Latgalą buvo prisiųsto 1,500 kolchozų pirmi
ninkų. Panaši padėtis ir su tarnautojais, milicija ir kitais 
pareigūnais.

Jei 1955 m. iš Latgalos į vad. Aukščiausią Sovietą 
Rygoje buvo išrinkt 40 deputatų, tai jų tarpe buvo vos šeši 
vietos gyventojai. Padėtis nepakito ir 1959 ir 1063 metais. 
Kaip Maskva "skaitosi“ su L-Uals. kiek ji pažeidžia jos 
tautinį savitumą, gali liudyti dar vienas pavyid^: į Tau
tybių Sovietą Maskvoje Latgalos atstovu buvo išrinktas.-, 
sovietų rašytojas Ilja Erenburgas.

ŽODYNAI na — $5.00.

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglą-lietuvių kalbos žo- 
*, V. Baravyko, 368 

psl. apie 20.000 žodžių, kai
na • •••••••• • • ••••***• • • •••• $4.00

Lietuvių-anglą kalbą žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie

dvnaa, Viliaus Peteraičio, H 
laida, daugiau kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Angią-Ketuvią kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
39,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kUna ...................... .. $6.00.

27,000 žodžių, 511 psl., kai- kaina

žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl.,

> •••< • •••• 4
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KAS MUKO METUKU. 

TO NIEKAS MI Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUGNUS NBPKAftO.

R. Zelandijos lietuviai
Aucklando lietuviai veikia

Įvykusiame Aucklando 
Lietuvių Bendruomenės a- 
pylinkės susirinkime pirm. 
Česlovas Liutikas davė 2-jų 
metų apyskaitų*

Suruošti Vasario 16. Mo
tinos dienos minėjimai su 
paskaitomis ir menine dali
mi. Be to, suruoštos paskai
tos: č. Liutiko apie Mairo
nį, Tumą-Vaižgantų. St. 
Kairj ir M. Biržiškų.

J. Pečiulaitis skaitė apie 
1863 metų sukilimų. Moti
nos dienos proga paskaitas 
skaitė D. Pečiulaitytė-Pro- 
cutienė ir A* Cibulskytė per
nai ir šiemet M. Kavaliaus
kienė.

Surengta ekskursija į pla
netariumų. keletas iškylų į 
apylinkes.

Didelė staigmena buvo 
Rūtenio. Australijoj gyve
nančio dainininko, lietuviš
kų dainų koncertas. Jis pats 
paruošė Vasario 16-jai lie
tuviškų dainų, kurios buvo 
transliuojamos per radijų.

Šiais metais dainininkė
G. Vasiliauskienė Įdainavo 
gražiu dainų j juostelę. Jų 
klausėmės, minėdami Vasa
rio 116-jų.

Išsiuntinėta centrinėms 
bibliotekoms knyga "Palik 
savo ašaras Maskvoje*“

JAV prez. Kennedy nu
žudžius. Aucklando majoras 
paskelbė vajų fondui, iš ku
rio bus šelpiami studentai, 
norintieji JAV studijuoti. 
Savo Įnašų Įnešė ir LB apy
linkė.

Surinkta 14 svarų Vasa
rio 16 akto pasirašytojui St. 
Kairiui sušelpti. Iš jo gautas 
labai šiltas padėkos laiškas.

Apleidžiantiems N. Ze
landiją apylinkės valdyba 
suruošė išleistuves* O išva
žiavo ir ruošiasi išvažiuoti 
nemažai.

Jau išvažiavo aktyvių šei
mų. kurios vienu ar kitu bū
du dėjosi prie lietuviško 
darbo. Jų netekę, pajutome 
didelę spiagų.

Lietuvių bibliotekai JAV 
socialdemokratų Literatūros 
Fondas per K. BielinĮ at
siuntė S. Kairio Lietuva bu
do ir K. Bielinio Penktieji 
metai ir Dienojant ir studijų 
apie Mažųjų Lietuvą.

Iš J. Bačiūno gauta dides
nis kiekis jo išleistų knygų 
ir Palik ašaras Maskvoje* 
Aukotojams už knygas pa
reikšta gili padėka.

J. Bačiūnas su žmona, 
pravažiuodami Į Australiją, 
gausiame lietuvių susirinki
me kalbėjo apie pasauly iš
blaškytus lietuvius ir parodė 
tris filmus iš lietuvių gyve
nimo.

Kadangi Į galų bepaliko 
2 valdybos nariai, tai ir apie 
lėšas pranešė pirmininkas. 
Nario mokestĮ sumokėjo a- 
pie 85% visų lietuvių. Au
kų surinkta 81 svaras. Jų 
rinkta S. Kairiui. Vasario 16 
gimnazijai. Tautos Fondui, 
Lietuvos Raud. Kryžiui ir 
sergantiems Vokietijoje*

Priėjus prie valdybos rin
kimų, buvo iškeltas suma
nymas rinkti vienų valdybą 
Aucklandui ir Christchur- 
chui. nes dviejų valdybų nė
ra iš ko rinkti. Buvo tam ir 
priešingų, bet dauguma pa
sisakė už vienų valdybų.

Iš Argentinos atvykusi 
Kavaliauskų šeima Įsijungė 

lietuvių gyvenimų. Kava
liauskienė. pati buvusi tau
tinių šokių šokėja, energin
gai moko jaunimų šokti lie
tuvių tautinius šokius. Jų 
mokosi ir nelietuviai. Sąly
gos jai sunkios, bet pasiryži
mas nugalės. Mes džiaugia
mės.

Bubiikis

URUGVAJUS

UŽSUKITE PAS MUS

Mieli tautiečiai,
Pasaulinę parodų New 

Yorke daugelis, be abejo, 
lankys. Ten važiuodami, ne
pamirškite, kad greta New 
Yorko yra New Jersey vals
tybė, kuri gausi lietuvių ko
lonijomis.

Viena tokių yra Kearny, 
tik 12 mylių nuo New Yor
ko. Ji nedidelė, bet turi kuo 
didžiuotis: nauja bažnyčia, 
baigiama įrengti parapinė 
mokykla, statomas naujas 
vienuolynas seselėms moky
tojoms, finansiškai pajėgus 
lietuvių bankas ir du moder
nūs klubai — Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Cent
ras ir Lietuvių Politikos 
Klubas.

Abiejų klubų puikūs pa
statai ir moderniški įrengi
mai.

Vykdami į New Jersey, 
sustokite Kearny šios lietu
vių kolonijos lietuvių darbš
tumo ir sugebėjimų panaaty- 
ti. Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centre (6 Davis 
Avė*) ir Lietuvių Politikos 
Klube (134 Scbuyler Avė.) 
pajusite lietuviškų nuotai
kų, sutiksite senų pažįstamų 
ir iš čia išsivešite daug gilių 
ir malonių įspūdžių.

Laukiame atvykstant 
J. Belza,

Liet. Katalikų B-nės 
Centro pirmininkas 

M. Služis,
Lietuvių Politikos Klubo 

pirmininkas

AUKOS VLIKUI IR 
TAUTOS FONDUI

.a».. . . A... ... ... ............
Šen. Edward Kennedy, kuris buvu sunkiai sužeistas 
lėktuvo nelaimėje, dabar gydosi Bostone Baptistu li
goninėje.

WORCESTERIO NAUJIENOS
WORCESTER, MASS žienė ir daug kitų.

Visiems linkiu greičiau
pasveikti*

Buvau marionų piknike
Liepos 4 d. buvau mario-

Dvareckų sukaktis
Jonas ir Matvina Dvarec

kai liepos 12 d. minėjo savo
vedybinio gyvenimo 50 m. ųn piknike Thompsone. Ma- 
sukaktį. Ta proga katališką rianapolio kolegijos sody- 
puotų jiems suruošė duktė- boję. Publiks buvo nemažai, 
rys su žentais, sūnus ir anų- bet man dauguma nepažis- 

tami. Senųjų veidų nesima- 
Daug kas atostogauja tė. Dienų praleidau su Karo- 
„ . „ , , liu Miglinu iš Thompsonvil-
Kai rašau daug kas ato- ,e Conn. Kostu Valiunu iš 

stogauja — Petras ir Elzbie- New gritain. Conn Kostu 
ta Kalvynai. Jonas Zitinavi- Dereškevičium iš Lvnn. 
čius. Pranas Pauliukoms Mass Kostu gabra'usku 
Juozas Pupka. Mykolas že*. beį jonu Stankevičium iš 
maitaitis ir kiti. bet kai ši | Wo, cesterio. J. Krasinskas
žinia pasieks skaitytojus, jie___________________
jau gal bus grįžę. j AKADEMIKŲ SKAUTŲ

Svečiai iš kitur DĖMESIUI

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygų 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

HISTORY OF THE LI 
THUANIAN NATION, pa 
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
>10.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psL, kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES. 
Daužvardienė. kaina $2.

”Twenty
for freedom of Lithuania“ 
redagavo J. 
na $150.

tears in Mos- 
parašė B. Ai menienF, 

kaina $358.

land of be
le L. Valiukas,

Minėjimai

Birželio 19 d. Urugvajaus 
gyventojai akademiniais su
sirinkimais. gausiomis stu
dentų manifestacijomfe Ir 
kariuomenės paradais minė
jo šalies patriarcho ir ne
priklausomybės kovų didvy
rio gen. Jose G. Artigos 200 
metų gimimo sukakti.

Šito dėl Urugvajaus ir ki
tų Pietų Amerikos kraštų 
laisvės ir nepriklausomybės 
kovotojo šūkiai "laisvė ar 
mirtis“. "Laisvėje nei bijau, 
nei užsigausiu“ ir kt* yra Į- 
rašyti Urugvajaus valstybės 
ženkle ir vėliavose ir prigi
ję liaudyje. Todėl liaudis ir 
gerbia gen. Artigo. nes jo 
dėka Urugvajus yra viena 
iš laisvaiusių ir demokratiš
kiausių šalių visoje Pietų 
Amerikoje.

Ta proga pagerbė gen. 
Artigo ne tik tikrieji urug
vajiečiai. bet ir kitų tautų 
žmonės. Neatsiliko nuo jų 
ir lietuviai, birželio 28 d. su
ruošę dvigubų minėjimų: 
gen. Artigoss gimimo 200 
metų ir poeto Kristijono Do
nelaičio 250 metų gimimo 
sukaktis.

Jame ispanų kalba pa
skaitų apie Donelaitį skaitė 
prof* Margarita Miniauskai- 
tė. o stud. Mindaugas Kal
pokas skaitė apie gen. Ar
tigo. ___;___

Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondui prašant remti 
aukomis VLIo vedamų Lie
tuvos laisvinimo kovų. vi
suomenė jautriai atsiliepė. 
Čia skelbiamas pirmas są
rašas inžinierių, aukojusių 
Tautos ondui:

Iš Bostono: 50 dol. J. Mi
kalauskas. 20 dol. J. Vasys, 
po 15 dol* V. Kubilius. EL ■ 
Manomaitis,
kast
nas. J. Dabrila. J. Kriščiu
kaitis. K. Kriščiukaitis. V. 
Kuodys. V. A* Sužiedėlis, A. 
Zikas; 5 dol.—A. Girnius.

Iš kitų vietų: 20 dol. J. 
Mikaila, 15 dol. P. Žilins
kas. po 10 dol—-V. Anonis. 
M. Jauniškis. J. A. Rasvs. S. 
Kazlauskas. V. Jasaitis, R. 
Giedrius. Jul. Gravrogkas, 
V. Urbonas. P* Mikoliūnas; 
5 dol. K. Daugėla.

Nuoširdžiai dėkoja 
Tautos Fondo Valdyba

A. .. Skudžinsr

DAR GALIMA GAUTI

Lietuvių diena jau čia pat
Lietuvių diena pasaulinė-1 miteto nariai dienų naktį 

je parodoje New Yorke jau dirba, pluša, aukoja laiką.
poilsį ir sveikatų ruošdamie
si šiai didžiajai lietuvių de
monstracijai. kad geriau ir 
aukščiau iškeltų Lietuvos.

čia pat — Įvyks rugpiūčio 
23 dienų.

Į šių istorinę lietuvių die
nų suvažiuoja net 37 cho-!
t ai su 1368 daininkais, keli į Yard?’ Parodytų pasauliui 
jų net iš Pietų Amerikos ir j ^?s. -tl^1 jos didžiąją
tolimosios Australijos ir 700 skriaudų. Bet dar yra labai 
tautiniu čziLriu čaižai,, daug ii tokiu broliu tautie-tautinių šokių šokėjų.

Šventės išvakarėse — 
rugpiūčio mėn. 22 dieną —
didžiulėje 69th Regiment 
Armory. East 26th ir Lexin- 
ton Avenue. Nevv York, pa

tokių brolių tautie
čių, kurie dėl vienokių ar ki
tokių sumetimų niekuo ne- 
prisidjėo prie šios šventės - 
demonstracijos pasisekimo 
užtikrinimo; dar jų ausys 
neišgirdo pančiuose ken-

talpose įvyks Lietuvių Die-, ėianėios motinos tėvynės pa- 
nos dalyvių o- .veciį ,u,i- gaibos šaukiančios balso:

"branginkite mano vardą, 
nepamirškite manęs, jūs 
mano laisvieji sūnus ir duk-

Jonas Miškinis iš Roches
terio ir muz. Jonas Tamu-
lionis iš Nashua N. H* sve- ja jvy^g rugpiūčio 24-30 die- 
čiavosi pas Vincę ir Jonų ,nom-S Tuxedo. N. Y. Visi 
Kielus ir Pigagus. ASS nariai, norintieji sto-

Iš saulėtos Floridos i N. vyklauti, registruojasi pas! 
Angliją atvyko Jennis ir; Laimų šileikytę, 86-09 96 St.' 
Juozas Neviai. Jie žada lan- Woodhaven. N- Y.. 11421.

Akademinio skautų są
jūdžio 14-ji vasaros stovyk-

Tel. H I 1-5485. Stovyklos! 
mokestis 28 dol. Registruo-j

............. Į jantis reikia Įmokėti 5 dol.. I
Liepos 4 d. vagys išnešė iš j<Urie įskaitomi i stovyklos 

Onos Gataveckaitės-Joslin mokesti. Anksčiau užsiregi- 
buto $660. stravusiems bus teikiama

kytis ir Worcestery.
Apiplėšė O. Joslinienę

S pirmenybė 
! patalpas.

Terslinin-J 
klOdttoš' Štiūčkust'Piiiečių 
klubo patarnautojas Jonas 
Degesiūnas. Jonas Kuliu- i pasaulį 
nas. jaunasis Mudėnas. Bruo' gera ir kilnu.

ir sergančių. gauti geresnes

kelių į.* ♦•..* •r žinių 
atskleidžia tai- kas

Knyga atveria 
nuostabu mokslo

Dar turime labai ribotų 

kiekį kun. M. Valadkos Įdo- 

mios knygos —
"Ar Romos popiežius yra

227 psl., kaina tik $1.20.

Minėjo Donelaitį ir mūsų 
bolševikėliai. Jiems paskai
tas skaitė buv. katalikiškos 
krypties laikraščio Tiesa 
redaktorius Pr. Sačikauskas 
ir buv. Vydiškių vargoninin
kas VI. Svitomis*

M.

SLA MANOR— ATLANTIC CITY, NJ.

Naujas SLA Poilsio Namas garsiame kurorte Atlantic
City, NJ„ 155 States Avė, jau atidarytas ir priima 
vasarotojus. Sis namas tinka šeimoms, pavieniams 
ir patogus visuomeniniu organizacijų suvažiavimams. 
Kambariai gerai įrengti, kiekvienas jų turi atskirą 
maudynę ir visus patogumus. Nuo namo iki jūros tik 
pusė bloko. Kambarių kainos prieinamos. Kambarys 
su dviem lovom dviem asmenim 58 ar $9. Kambarius 
AlHance of America. 307 West 30th Street, New York. 
rezervuokite li anksto per SLA Centrą: Lithuanian
N.Y. 10001, arka telefonu. Area Code 212, LA 4-5529.

pažinimo vakaras su
kandžiais ir šokiais- šo
kiams gros kviečiamas Neo- 
lituanų 18 asmenų orkestras 
iš Cleveland. Ohio.

Rugpiūčio 23 dieną:

12 vaL — iškilmingo vai
niko padėjimo apeigos prie 
lietuviško kryžiaus pasauli
nės parodos aikštėje (Gar
den of Meditation & Ave
nue of Africa);

12 vai. 30 min. šv. Mišios 
už kenčiančių tėvynę Lietu
vą Singer Bowl stadione;

1 vai. 30 min. po pietų 
tame pačiame stadijone di
džiulis paradas; Į stadionų 
organizuotai, su vėliavomis, 
užrašais, uniformomis Įžy
giuos 1368 dainininkai. 700 
tautinių šokių šokėjų, karo 
veteranai bei kitos organi
zacijos, lydimos Bostono 
lietuvių orkestro.

(Organizacijos, norinčios 
dalyvauti šioje istorinėje 
šventėje, turi nedelsiant 
kreiptis Į meninė® progra
mos koordinatorių Kazys 
Vasiliauskas. 28 Shepherd 
Avenue. Brooklyn. N. Y.. 
Tel. MI 7-6014).

Paradas Įžygiuos iš pavi- 
liono lauko pusės. Parade 
dalyvaus minėti daininin
kai. šokėjai, orkestras ir už
siregistravusios karo vetera
nų ir kitos organizacijos.

Į Singer Bowl stadionų 
Įeis vien chorai ir tautinių 
šokių grupės <

2 vaL po pietų prasidės 
Lietuvių Dienos iškilmės ir 
pasirodymai. Trumpu žo
džiu atidarys akt* Kazys Va
siliauskas. pakviesdamas 
Lietuvių Komiteto Pasauli
nei Parodai pirmininką 
prof. Jokūbų Stukų tarti 
žodį.

Šios šventės proga kalba 
pasakys Lietuvos Atstovas 
Washingtone Juozas Rajec
kas.. Programai vadovaus 
Hollywoodo aktorė Rūta 
Lee Kilmonytė.

Po Įžanginių kalbų chorų 
bei tautinių šokių grupių pa
sirodymai.

Rugpiūčio mėn. 24 dieną
Lietuvių Dienos programa 
bus tęsiama United States 
pavilione, dalyvaujant cho
rams bei tautinių šokių gru
pėms. Bus dvi programos 
Pirmoji — nuo 4 vai. iki 5 
vai: po pietų, antroji nuo
7 iki 8 vai. vakaro, šias 
programas specialiai prašė 
Michael Folley, parodos 
specialių parengimų direk
torius.

ros.

Broli. sese. lietuvi, nega
lėdamas pagelbėti Komite
tui darbu, paremk jį savo 
auka. ne rytoj, bet šiandie
nų. Siųsk savo. kad ir kuk
lią aukų: Mr* Antanas Šė
rikas. 84-11 lOlst Street 
Richmond Hill 18. New 
York.

Komiteto išlaidos didelės. 
Jam reikės per porų tūks
tančių svečių — programos 
ivykdytojų priimti. bent 
kukliai pavaišinti. O kur vi
sos kitos išlaidos.

.,Mes tikime, kad ir šiuo 
atveju, kaip ir kitų dielių 
Įvykių progomis, lietuvių vi
suomenė nebus abejinga ir 
dosniai parems Lietuvių 
Dienų savo aukomis, savo 
gausių dalyvavimu joje — 
rugpiūčio mėn. 23 dienų“.

Taip kreipiasi Į lietuvių 
visuomenę Lietuvių dienos 
rengėjai.

KNYGOS JAUNIMUI

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir seneliai 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 
GINTAR£L£, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijas, 24
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ........................ $1.00

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pusk, kaina ......................$2.00

DfiLYNl KARVEIJAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitėm vaikams. 69 p«U 
kaina ...................................

Imkit ir skaitykit 
ką tik iiėjusią 
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-

Dainininkai, šokėjai, Ko- leivio administracijoje.



ispavcrgiob Lietuvos

toks gyvenimas Lietuvoj
Kodėl užsienio turistam* neparodoma* Kauna*?— Gydy
tojai negali pragyventi ii gaunamų atlyginimų. — Inži
nieriai verčiami vykti j Sovietiją. — U Sibiro grįžę moky
tojai nebegauna savo prof esi jo* darbo.

(Elta) Neseniai, dar šią vasarą, Vakarus pasiekęs 
lietuvis miegai sutiko pasidalinti įspūdžiais apie pastaro
jo meto gyvenimo sąlygas Lietuvoje. Jis gerai susipažinęs 
su Lietuvos miestais — Vilnium ir Kaunu, gyventojų bui
timi, nuotaikomis jaunimo tarpe, kultūrinio gyvenimo 
reiškiniais.

Pirmiausia jis buvo paklaustas apie Lietuvos miestų 
išvaizdą. Ar Vilnius žymiai pasikeitęs? Kodėl užsienio 
turistai teleidžiami j Vilnių ir tik išimtinu keliu į Kauną?

— Vilniaus statybai, gražinimui skiriama žymiai 
daugiau lėšų. kaip kitiems miestams.

Dėl Vilniaus, kaip "turistinio objekto'4 mano nuomo
nė tokia: Vilnius gražesnis, čia daugiau ką gali parodyti 
Antra, saugumo sumetimai: kauniečiai laikomi daugiau 
"reakcingi“ komunistų atžvilgiu, nagu vibdaSai. Kaip 
tariama, Kaune daugiau likę "reakcinės44 inteligentijos 
sovietinės valdžios atžvilgiu, pagaliau ne paslaptis, kad 
užsieniečiams turistams pagal "grafikus“ rodoma tik tai, 
kas yra pavyzdingiausia, tad pakanka ir Vilniaus. Juk 
prie kiekvieno turisto pristatomi "angelai sargai“ (sau
gumo žmonės).

— O ką galite pasakyti apie Lietuvoje atsilankiusii 
užjūrių turistų įspūdžius?

— Jų dažnai teigiami įspūdžiai man suprantami Juk 
jiems iš kolchozų ar kartais sovchozų parodomi tik pavyz
diniai, o jų Lietuvoje nedaug, ir jie visiškai remiami val
džios. •

Turistams rodomos įvairios naujos statybos, nauji 
kino teatrai Atvykusius iš užjūrio sutinka su gėlėmis ir 
šypsenomis pionieriai bei komjaunuoliai, ir tai daroma 
tik valdžios nurodymu- Deja, čia neįžiūrėsi jokio nuo
širdumo.

Norint tikrai pažinti dabartinę Lietuvos gyventojo 
būklę ir necpręsti apie ją iš šypsenų ar naujų namų (kurių 
tikrai nėra jau tiek daug, kaip atrodo iš JAV atvykusiam 
ir Lietuvą prieš keliasresimt metų palikusiam lietuviui), 
reikia Lietuvoje pabūti kolchozininko šeimoje ar arčiau 
pažinti darbininko ar tarnautojo būklę ir išgyventi ilges
nį laiką, nesinaudojant tais iš anksto suplanuotais "kelio
nių grafikais.“

— O ką mums papasakotumėt apie kolchozininkų, 
darbininkų ir kitų profesijų atstovų padėtį, jų atlygini
mus?

— Kolchozininkas su šeima verčiamas ištisus metus 
dirbti kolchoze. Jo darbadienio vertė lygi keliems šimtams 
gramų javų. Darbininko vidutinis atlyginimas 50-70 rb. 
mėn. (kvalifikuotų kiek didesnis).

Tuo tarpu maisto kainos. įvedus naujus rublius bei 
pakėlus kainas mėsai ir pieno produktams, žymiai pa
brango. Pvz- sviesto kilogramas — 3.50 rb., pieno litras— 
26 kap.. importiniai moteriški batai kainuoja 30-40 rb.. 
vietiniai — 20-30 rb. O užsienio ir Lietuvoje naudojamų 
drabužių ar batų kokybė tai kaip diena ir naktis, žinoma 
sovietinės gamybos nenaudai.

— Beje. kokie kitų profesijų atstovų atlyginimai?
— Baigusio Kaimo medicinos institutą gydytojo mė

nesinis atlyginimas siekia 70 rb. Prieš įsigydamas baigi
mo diplomą, medicinos studentas, kaip ir kitų specialybių 
studentai, privalo sutikti vykti darbui į jam nurodytą vie
tovę. Toks privalomas darbas trunka dvejus pietus. Vė
liau daktaro atlyginimas kyla-

Nepasitenkindami gaunamu mažu atlyginimu, tie gy
dytojai šalia savo pagrindinio darbo dirba dar antraeilė
se pareigose. Tuo būdu jie būna užimti visą dieną, o jų 
atlyginimas gali pasiekti 100 rb.

— O kokie inžinierių ir mokytojų atlyginimai?
— Jie taip pat siekia apie 100 rb. Vyresniųjų inžinie

rių — ligi 120 ir daugiau rb. Pažymėtina, kad dauguma 
Kauno Politechnikos Institutą baigusių studentų priver
čiamai siunčiami dvejiems metams dirbti į įvairias Sovie
tų Sąjungos vietoves, pvz., į Uralą. Išsiųstieji savo'laiškuo
se giminėms skundžiasi, kad su maisto produktais Sovie
tijoje yra dar sunkiau kaip Lietuvoje.

Mokytojų atlyginimas priklauso nuo pamokų skai
čiaus. Mokytojų ir aukštųjų mokyklų dėstytojų darbas 
bei atlyginimas ypatingai siejamas su prfldansooaamu 

partijai- Iš Sibiro tremties grįžę buvę mokytojai, kaip tai
syklė, nebegauna mokytojo darbo ir turi verstis kitu už
siėmimu.

Paminklas V- Grybai

Birželio 22 d. Vilniuj, Ra
sų kapinėse buvo atidengtas 
skulptoriaus Vinco Grybo 
antkapio paminklas.

V. Grybas buvo sušaudy
tas Jurbarke 1941 metais.

« X- L0V1S, SO. BOSTON

I
Valstybių Orgaai- 

rsikaię ministeriai, kurie 
1 grisi Kabą. Venseeeb kai- 

Veaeeuelos teroristam. 
— užsienio reikalą mi- 

i 4r. Šernas (kairėj) ir ambasadorius dr. Lima 
registruojasi atvykę į koafereadją. Konferencija nu
tarė nepalaikyti diplomatinių ir keesularinių santykių 
au Kube ir taykyti jai dar kitas sankcijas.

JUOKAI IŠ ANAPUS
Mažas vaikas klausia se

nelę;
—-Pasakyk. kas buvo Le

ninas?.
—Leninas buvo labai di

delis žmogus, — aiškino se
nelė-

—O koks žmogus buvo 
Stalinas? — klausė vaikas.

—Stalinas buvo didelis 
velnias, — atsakė senelė.

ATLEIDO UŽ REŽIMO KRITIKĄ
(Eito) Iš Vilniaus "Tie

sos“ (nd. 149, birž-27) pa
tyrėme apie būdingą Lietu
vos gyvenimo reiškinį — už 
sovietinio režimo bei san-

Ar skaitei 
šias knygas?

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko

premi juotas romanas, 246 J 
psl., kaina $3.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94

; psl., kaina $2.

MES NEŠĖM LAISVĘ, Lie
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaus 
įdomūs atsiminimai II 
patašyta ir praplėsta lai
da, 196 psl, kaina $2.00.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės idomūs atsi
minimai, 360 psl, kai
na $3.50.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

KATRYNA, Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl, kai* 
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl kaina 
$6.50.

VARPAS nr. 6, daug įdo
mių straipsnių, 278 psl.. 
kaina $2.00.

—Senele, o koks žmogus 
yra Nikita Chruščiovas? — 
nedavė ramybės vaikas.

—Sunku, vaikeli, tai da
bar pasakyti. Tai sužinosi, 
kai jis mirs. — atsakė atsar
gi senelė.

* • •

—Ar žinai, kad Nobelio 
premijų komitetas nutarė 
paskirti naują premiją už 
nuopelnus žemės ūkio srity
je? Ir kaip manai, kam ji 
paskirta? — klausia Piotr.

—Ne, nežinau, atsakė I- 
van.

—Chruščiovui- Jis yra 
pirmasis žmogus žemės ū- 
kio istorijoje, kuris grūdus 
pasėjo Sibire, o derlių nu
plovė Kanadoje, — paaiški
no Piotr.

tvarkos kritiką pašalintas iš 
aspirantūros Mokslų Aka- 
aemijOS v.iieuiijOS umuilnv
Juozas Jacevičius. Jo pa- 
pažiūros gerokai suerzino 
ne tik Akademijos vadovy
bę. bet neabejotinai ir par
tiją — priešingu atveju 
"Tiesa“ nebūtų paskelbusi 
pikto straipsnio.

Jasevičius, teisingai tei
gia partinis dienraštis, — 
nežalias "bernelis“. Jis yra 
baigęs Kauno Politechnikos 
institutą, jis atliko aštuone- 
rių metų darbo stažą Suchu
mi ir Šiaulių gamyklose, jis 
ir jo žmona — komjaunuo
liai. tėvai — darbininkai, 
jis buvo priimtas, kaip gabu
mais pasižymįs. į aspirantus 
Mokslų akademijoje, gavo 
stipendiją ir pagal "Tiesą44 
buvo gabus racionalizato
rius.

Lenkų radijo bendradar
bis paklausė žmogų Varšu
vos gatvėje, ką jis mano a- 
pie derlių.

—Aš manau, kad turim 
vidutinį derlių. — atsakė 
paklaustasis.

—Ką tas reiškia? — pa
klausė nesupratęs radijo 
bendradarbis ir gavo šitokį 
atsakymą:

Blogesnis, negu pernai, ir 
geresnis, negu kitais metais.

• « •
Radijas nuolat skelbia, 

kad vis daugiau gaminama 
mėsos, pieno ir sviesto, o 
mano šaldytuvas vis tuščias. 
Ką aš turiu daryti? — klau
sia Petrov.

—Sujunk savo radiją tie
siog su šaldytuvu, — paaiš
kino Ivanov.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuoto knyga, 80 pr.. 
kaina $2.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St Michelso

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė PeV 

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

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

MURKLY'S, A. Giedriaus grsž 
apysaka jaunimui, 130 psl. 
kaina.........................$1.80.

Rusas Popov iš Sovietijos 
išvažiavo į Lenkiją ir iš ten 
pasiuntė namo laiškelį: 
"Sveikinimai iš laisvos Var
šuvos.“

Nuvykęs į Čekoslovakiją, 
jis parašė: "Sveikinimai iš 
laisvos Prahos.“

VIENIŠI MEDŽIAI, romą 
nas, parašė Aloyzas Baro 
nas, 117 psl, kaina $1.6<

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
rUVĄ STATANT, Rapole

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.0f

— Ar skirtingi vyrų ir moterų atlyginimai?
— Ne. Tačiau reikia pasakyti, kad vadovaujančioms 

vietoms paprastai skiriami vyrai Atrodo. Lietuvoje nėra 
moterų—fabrikų direktorių. Prie statybų, gatvių tiesimo 
moterys, anot sovietų spaudos, tikrai lygiateisės — jos 
atlieka ir pačius sunkiausius darbus. Dar galiu pridurti, 
kad pvz. medicinos seserų atlyginimas labai žemas — 
45 rb., todėl ir jos. panašiai kaip gydytojai, dirba papil
domai. pvz. privačiai leisdavos vaistų injekcijas*

— O kokia kategorija patenkinto savo uždarbiu?
— Jai priklausytų: atsakingi partijos ir valdžios pa

reigūnai. mokslininkai, menininkai, sportininkai. Čia var
giai tektų priskirti teatrų aktorus. Pvz. eilinio dramos 
aktoriaus mėnesinis atlyginimas svyruoja 100 rb. ribose. 
Čia nekalbu apie žymesnius operos dainininkus —jų Lie
tuvoje vos keli. Rimų aktoriai apmokami už vaidmenis 
paskiruose filmuose. Atmintina, kad profesinių filmų ak
torių iš viso nėra — tai daugumoje įvairių teatrų aktoriai*

TŪZŲ KLUBAS, Antom 
Tuho 11 novelių. 196 psl 
kaina ................... $3.00

YNGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.....____ .$3.5(

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para 
šė Kotryn aūrigaitytė, 1? 
novelių, 204 psl, kaina 
$2.00.

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

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

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje

So. Boston 27, Mas*. 
OS E. Brondvay,
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Mažos. Lietuvos vietovardžiaiPER NAKTĮ SURUSINTI
f Šaltiniai, i* kurių tai būtų galima 

kiekvienam patirtiPETRAS BŪTĖNAS
Tęsinys

6. Žemėlapiai Be anksčiau minėtojo J. Andriaus 
Lietuvos žemėlapio, čia suminėtini jų dar keli, padedan
tieji apginti M. Lietuvos-Karaliaučiaus srities lietuviškuo
sius vietovardžius bei šalies lietuviškumą:

a) Dr. M. Toėppen, Preussen und die Nachbarlaender 
vor den Zeiten dėr Ordenshen-schaft. —čia pravartu bū
tų tik keletą pataisų prijungti, nes šiandie dar daugiau 
ir plačiau kas lietuviško yra paaiškėję. M. Toeppenas, 
priešhitlerinis vokiečių mokslininkai į lietuvių reikalus 
ir žemes rimtai ii* objektyviai yra žvelgęs-

b) Richard Boeclch, Sprachkaite vom Preussischen 
Staat (Noerdliche Haelfe) nach den Zaelungs-Aufnah- 
men vom Jahre 1861 im Auftrage dės Koeniglichen Sta- 
tistischen Bureaus. — Vietovardžiai mūsiški kiaurų kiau
rai. bet statistinės žinios pertemptos Deutschtum’o (vo- 
kietybės) visiškai naudai. Tuo atžvilgiu šis žemėlapis ne
pakankamai objektyvus, ir juo naudotis reikia atsargiai. 
Jei pvz. kas iš mūsų veikėjų miškininkų panorėtų -lietu
viškuoju požiūriu M. Lietuvos-Karaliaučiaus srities miškus 
tyrinėti ir tuo būdu M. Lietuvos reikalus ginti, tai šis že
mėlapis padėtų savo vaizdingumu ir lietuviškaisiais miš
kų masyvų vietovardžiais, nors. žinoma, ir vokišku rašymo 
būdu parašytaisiais. Ten lietuviškų vardų miškų daugybė.

c) Map of the Boundaries of Lithuania- Arch. Sk. 
Šlapeli*. — Šis Lietuvos valstybės ir M. Lietuvos-Kara
liaučiaus srities žemėlapis yra išspausdintas po II pasau
linio karo Vokietijoje ir rodo M. Lietu v.-Karaliaučiaus 
sritį bei įvairias politines ribas, kartu ir lietuvių plotą. 
Žemėlapis naudingas ir palyginti geras.

d) Boundaries of Lithuania. Frontieres Lithuanien- 
nes — žemėlapis knygoje: Juozas Audėnas, Tvventy 
year’s struggle for freedom of Lithuania. Nevv York. N.Y- 
1963 m. 149 p. Prie tos knygos tas Lietuvos žemėlapis, 
pasirodęs tik peniai metų gale. bešvenčiant Vliko dar
buotės 20 metų jubilėjų, yra geriausias etnografinis mūsų 
žemėlapis ir nurodąs daug įvairių visokių laikų ribų mū
sų šalyje.

e) Dabar čia užsimintinas ir žemėlapis kurjozas (ne
lyginant čia anksčiau minėtas hitlerinis žemėlapis), ii* 
tegul susiradę jį pasižiūiinėja tie. kurie dūmus mėgsta 
kitiems į akis pūsti, kad. esą. Sov. Rusija lietuvius net 
"glostanti“, ir rusifikacijos nevaranti, ir prievartos ne
vartojanti. ir smaugiamųjų dekretų neleidžianti. Štai! 
Prof. S- Dirmanto geras straipsnis, vardu "Sovietų išleistas 
Lietuvos žemėlapis“ ir prie to straipsnio prijungta Sov. 
Rusijos išleistojo žemėlapio iškarpa, kur matoma M. Lie
tuvos-Karaliaučiaus srities tik dalis ir gerokai Lietuvos 
valstybės, — Dirva. 11 nr. 1959. II. 9. M- Lietuvos-Kara
liaučiaus srities tame rasiniame žemėlapyje visi gausūs 
lietuviškieji vietovardžiai pakeisti vien tik naujaisiais, 
taigi išgalvotaisiais pramanytaisiais rusiškaisiais. Kad ku
ris mūsų laikraštis išspausdintų tą rasinį žemėlapį visą. 
rodantį visą M. Lietuvos-Karaliaučiaus sritį ir, žinoma, 
dk su gerais ir nerusinamais komentarais bei lygiagrečiai 
su senaisiais, taigi tikraisiais lietuviškaisiais vietovar
džiais. Visokį mūsų. baltų, priešą be atodairos reikia iš
šifruoti ir visiems skaitytojams pristatyti jį tikrą, o ne 
kokiais "kultūriniais mainais“ užsimaskavusį, šitokie že
mėlapiai, kaip anas hitlerinis ir šis velikorosinis kompar- 
tinis kultūrai neatstovauja, ir net perdaug toli nuo kul
tūros.

f) Ką tik buvo nurodytas Rosiejaus darbo ir kombi
nacijų žemėlapis rasinis. O štai ir šioje "geležinės uždan
gos“ pusėje jau anglosaksiškojo darbo ir pakombinavimo 
(gal Sov. Rusijos užsakyta "kultūriškai“ bemaininkau- 
jant) paskutinės mados taip pat rasinis žemėlapis, kuris 
irgi atlapais ir atvirai rodo M. Lietuvos-Karaliaučiaus 
srities vien tik rusiškus vietovardžius, tartum tai būtų 
velikorosų-rusų žemė. Vadinasi, okupacinė dvasia, kaip 
kaliera. vis dar tebesiaučia net ir laisvajame pasaulyje. 
Išrašau čia iš didelio žemėlapio antraštę vienos atkarpos, 
vadinamos: Poland and Czechoslovakia (kur yra ir M. 
Lietuva-Karaliaučiaus sritis)- Atlas plato 38: September 
1958 (taigi, tik prieš šešerius metelius) Compiled and 
Drawn in the Cartographic Division of the National Ge
ographic Society for The National Geographic Magazine. 
Melville Bell Grosvenor. editor. James M. Darley, chief 
cartographer.

Jų panašių, net nebepažyminčių Pabaltijo valstybių 
bei M. Lietuvos-Karaliaučiaus srities vardų bei sienų, ir 
šioje šalyje paskleista yra be jokio tolko net krautuvių 
languose ir mokyklose. Amaras! Įdomus, anot Kr. Done
laičio. nešvankus laikinis reiškinys. Tai vadinamojo "kul
tūrinio bendradarbiavimo“ "morciaus mėnuo44- Bet iš to 
raorcaviesiems nieko gero neišeis.

Nukelto į 7 psL

t
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— Maiki. šiandien aš ne-i 
sakysiu tau ”Audi do“. ale i 
— “Tegul bus pagarbintas i 
Lietuvių susivienijimas A- delegatai važiuoja aukštyn 
merikoj !“

— O kodėl tėvas nori jį; 
taip garbinti? Gal įsirašei i; 
jo eiles?

— Nu, kad viskas pasi
daro be žmonių. Kai mudu 
su Zacirka pamatėm, kad

žegnoti, taip kaip ir mudu. 
Tik tie jo ragai nežmoniški, 
ir čiudna. kad išaugę ne iš 
kaktos, o atsikišę iš panosės. 
O kai jis buvo paprašytas 
pasakyt spyčių, tai kalbėjo 
angelskai. dažnai suploda
mas delnais, suduodamas į 
stalą ir ilgais savo pirštais 
grojo kaip muzikantais- Nu. 
tai kaip tu. Maiki, rokuoji. 
kas jis galėjo būt per vie
nas?

— Tėve. jis buvo Penn- 
sylvanijos kongresmanas 
Flood. geras lietuvių drau
gas ir smarkus kalbėtojas. 
Jis neturėjo jokių ragų. tik 
elegantiškai suraitytus ūsus.

— Nu, tai pasakyk, kam 
jam reikia tokių ūsių?

— To aš nežinau, tėve. 
Gal dėl fanaberijos?

— Maiki. buvo ir vienas 
delegatas su panaberija. tik 
ne panosėj, o ant smakro. 
Kai Zaeirka jį pamatė, tai 
patraukė mane už rankovės 
ir sako: Žiūrėk, žiūrėk, sa
ko. Smetonos dvasia daly
vauja su mumis! Jes. sakau, 
barzda labai padabna, ale 
gali būt ir vienas Biržiškų 
brolis iš numirusių prisikė
lęs. Ką gali žmogus žinoti? 
Tai taip ir nesužino jom. kas 
tas džentelmonas su pana
berija buvo.

— Tėvas turėtum įsira 
syti į Susivienijimą ir daž-

Winstono Churchillio vaikaitis su savo jauna žmona 
apleidžia vedybų registracijos Įstaigą.

Pavyzdingas SLA Seimas
Wilkesbarflių mieste. 

Pennsylvanijoj. liepos 6—8 
dd. turėjome Penkiasdešimt 
Trečiąjį Amerikos Lietuvių 
Seimą. Kaip ir įžanga į patį 
seimą, jo išvakarėse buvo 
suruošta delegatams susipa
žinti gegužinė su menine 

I programa ir kalbomis.
Pats seimas prasidėjo pir

madienio įytą Sterling vieš
buty. Pasveikinęs delegatus 
rengėjų pirmininkas Miliau
skas pakvietė SLA prezi
dentą R. Dargį, kuris ati- 
dar seimą oficialiai- Buvo 
suneštos vėliavos ir sugie
doti himnai. Tada preziden
tas paskyrė reikalingas sei
mo darbams komisijas

Kol buvo tikrinami dele
gatų mandatai, prof. dr.

dalinti mintimis, atnaujinti 
pažintis ir sustiprinti drau
giškumo ryšius“.

Nurodė, kad čia. kur da
bar vyksta SLA seimas. Wy- 
omingo klonyje, pirmieji 
lietuviai, suvažiavę anglų 
kasti, padėjo ir Susivieniji
mui pamatus- Esą: “Jei 
šiandien man ti-umpai tektų 
atsakyti, kokie yra lietuvių 
didžiausi nuopelnai išeivi
jai ir tautai, neabejodamas 
pasakyčiau, kad tai lietuvių 
spaudos sukūrimas ir Lietu
vių Susivienijimo Ameriko
je įsteigimas“.

Iš tikrųjų. Susivienijimas 
yra stipriausia mūsų tvirto
vė išeivijoj, reikalingiausia 
užuovėja svetimoj padan
gėj, ir visų mūsų uždavinys

Puzino paskaitą buvo gera šiandien yra rūpintis, 
apie rašytoją Donelaitį, o ^ad toliau jis augtų ir
Vitalis Žukauskas puikiai stiprėtų. Reikia traukti į jo

LIŪDNA -ŽINIA , bus. Tų trijų tarpe buvo 
---------  Nijole Vaičaitytė iš Bosto-

Fordham universitete šią no. 
vasarą turėjo būti lituanis- Liūdna, kad priaugančios 
tikos kursai, bet kadangi no- kartos šviesuomenės tarpe 
rinčių juos lankyti teužsi- toks menkas susidomėjimas 
rašė 3 studentai, kursų ne- lietuviškais dalykais.

padramatizavo Donelaičio gretas priaugančiąją kartą, 
poeziją. Seimą sveikino ir; k podraug turim rūpintis, 
miesto majoras F. Slattery.! kad butų atstatyta nepi į- 

SLA kuopos buvo išrin- klausoma Lietuva, 
kusios į seimą 143 delega- Gaila, kad plačiau apie 
tus. bet ne visi atvyko- Kar- tai parašyti šį kartą negaliu, 
tu su Pild. Tarybos nariais, ^es . ”^.e^eivl0<t personalas 
buvo 114 dalyvių. iškriko į atstogas ii įedak

— Kol kas da -neįsiia 
šiau. ale jau pradedu apie 
tai mislyt. J seimą jau buvau 
nuvažiavęs.

— O kodėl aš tenai tėvo; 
nemačiau?

— Matai, aš su šoble ne-' I
norėjau perdaug rodytis. į 
Susėdom su Zacirka prie į 
duių. tai mudviejų beveik; 
niekas ir nematė, ale mudu 
matėm visus-

— Sakai. kad buvo ir
Zacirka tenai?

— Jessa! Uždarė savo 
saliuną, užstardavo kala- 
mašką ir per kalnus nudar- 
dėjom į Vilksbarę.

— O kaip seimas patiko?
— Maiki. Lietuvoj aš my

lėdavau atlaidus. Šiluvon ei
davau per devynias para
pijas. Ale aš tau pasakysiu, 
kaip palyginti su SLA sei
mu. tai Šiluvos atlaidai bū
davo mizernas kermošius. 
Liūdna būdavo ant dūšios, 
kai apdriskę basi ubagai 
sėdėdavo dulkėse ant žemės 
ir. lankas atkišę, prašinėda
vo almūžnos. Be to būdavo 
pilna čigonų, kurie tykojo 
ką nors pavogti. Būdavo, tik į 
vaktuokis. kad kepurės ne
nutrauktų. O čia. SLA seime 
apsukriausias čigonas kepu- 
-rės nepavogtų, ba Ameri
koje džentelmonai kepurių 
ir nenešioja, tik retas su 
skrybėlė, tai ženklas, kad jis 
plikis- Čigono čia ir už pi
nigus nepamatytum. Nepa
matytum ir ubago. Visi gra
žiai apsirengę, kvepančius 
cigarus rūko. Nais klumpa- 
nija, Maiki. ypač leidės gra
žiai atrodė. Vienu žodžiu. 
Maiki. seimas man labai pa
tiko. Ir delegatų buvo iš vi
sų Amerikos kraštų — nuo 
Kalifornijos iki Bostono ir 
nuo Floridos iki Kanados. 
Jeigu tu buvai, tai ir pats 
žinai.

— Žinau, tėve. žinau, nes 
visi gyvenome tame pačia
me viešbuty.

— Aš tau pasakysiu Mai
ki, kad ir tas viešbutis čiud- 
nas bildingas- Iš pradžios aš 
net nusigandau.

— Kodėl? i

liavatorium. ar kaip jį ten 
vadina, tai ir mudu nutarėm 
patrajyt. Tik priėjom prie 
durų. ir jos raidavei atsidarė 
pačios, be žmogaus. Ir vos 
tik įėjom į tą būdą, durys ir 
vėl — čiūkšt, užsidarė pa
čios. Zacirka net persižeg
nojo. Sako. čia pikta dvasia 
veikia. Nu. persižegnojau ir 
aš. Ale nesuspėjus man iš
tarti Amen durys vėl atsida-1 
re= .žiūrim, ogi mudu jau aut' 
10-to flioro. Rodos ta maši-

niau seimuose dalyvauti, tai 
galėtum daugiau sužinoti.

— Okei. Maik. jeigu už- 
fundysi. tai aš įsirašysiu i 
tavo kuopą.

— Tėve. aš priklausau 
jaunuolių kuopai, todėl tu
rėtum jungtis prie senes
niųjų.

—Olrait, pamislysiu.

WATERBURY, CONN.

Birželio minėjimas

, . , Birželio 20 d. Alto skv-na nei nekrastelejo iš vietos,; . ., . r. - , ; nus surengė liūdno birželioo mudu jau įskelti i padan-į - % 30 val vakare
ges. Sakau, aš daug svieto' J .. . : ,& . i • j • gausus būrelis susirinko priematęs, ale tokių dzivuliongų ^etuvlžko k , žiaus ,bti 
dar nemačiau. Ale mano „ . 1
f ren tas Zacirka suDrato ZUVUS1US Lietuvos gynėju*. K. uždėjo vainiką, žodį tart

Seimas buvo tvarkingas ir 
dirbo greitai. Viršininkų ra
portai priimti taip, kaip bu-

cija prašo: rašyk trumpai!
Seimas posėdžiavo viena 

pilną dieną ir du pusdieniu.
vo parašyti ir atspausdinti Jeigu ne banketas, seimas 
seimo darbų knygoj. Jei kas būtų užbaigtas per dvi die-

kaip tas pasidaro. Sako lėk 
trika gerai įšmeruota.

— Taigi šį-tą sužinojai.

Alto pirmininkas ir klebo
nas. ir pagiedojo Marijos 
giesmę. Po to įvyko bažny-

— Jes. Maiki, net ir lotyi čioje trumpos pamaldos ii
niškai pramokau: Dominus 
vobiscum, spiritus sanetus.

— Bet ar žinai, ką tie žo
džiai reiškia?

77.30 vai. visi susirinko prie 
naujos lietuviškos mokyklos 
pagrindiniam minėjimui.

Po vėliavų pagerbimo, in 
— Šiur. kad žinau. Do-' vokacijos ir himnų, miest< 

minus vobiscum reiškia: • mėias tarė keletą prielankiu 
duonos imk po biskį; o minčių. Perskaityta kon-
spiritus sanetus, tai spiritą 
samčiu-

— Turėtum išmokti ge
riau. tėve.

gresmano J- Monagano 
sveikinimo telegrama.

Komp. A- Aleksio veda
mas vyrų sekstetas padai-

— Nu. jeigu padaliau mi-! navo įelias P?1™“"?5 dai 
stoiką. tai uskiuzmi. Dabar nas;. .Pag,‘nd‘n.f, kalb« P3’
tu pasakyk, kaip tau seimas 
atrodė?

sakė inž. J. Miklovas. įdo 
miai nušviesdamas šių die 
nų Lietuvos gvyenimą. Jo— Man tėve. patiko vis- buvo vj;u

kas. Gera buvo seimo tvar
ka, geras ūpas ir greitas rei su didžiausiu smalsumu. 

Vėliau M. Andrikytė
kalų svarstymas. Taip pat kaitė rezoiiucijas. kun-A»«oo hutm Kn v» Iznfnc vv- rrvn’71 * . w .

rios pasiųstos aukštiesiemsgeras buvo banketas ir graži 
jo meninė programa.

— Jes. Maiki. buvom ir 
mudu su Zacirka tenai įlin
dę. Už garbės stalo buvo su
sėdus visa Susivienijimo 
ponstva su baltais žiponais. 
Ypač giažiai atrodė puoš
nios ponios- Ale už to stalo 
buvo ir vienas dzivoliongas. 
Nors padabnas į žmogų, ale 
ne toks kaip mes. Aukštas.

valdžios asmenims.
Minėjime nebuvo rengta 

is aukų rinkti, bet vis dėlt< 
jame Altui suaukota apie 
$60-

Aukojo po $5.— K!eb. 
kun. A. E. Gradeckas, A 
Davičikienė. M. Gureckas. 
J. Pagareckas. K- Seliokas.

$3.— VI. Varneckas.
Po $2.— K. čampienė.

kūdas. veidas tamsus, nosis! pr. Gaižutis, E. Valionis- 
ilga ir smaili, o iš panosės iš- Kiti aukojo po $1.— ir 
augę du juodi ragai. Juodi mažiau.
galvos plaukai suglostyti, j Minėjimo rengėjas Wa- 
net blizgėjo. Zacirka baks- terburio ALT’o valdvba
telėjo man į pašonę ir sako, 
jis jiadabnas į kipšą. Ar 
matei, sako. jis ir nesižegno- 
jo prieš valgį. Nu, sakau, čia I Paragink savo pažįstamas
niekas prie stalo nesižegno-j išsirašyti Keleivį. Kaina 
jo, ale galėjo už durų persi- metams $5.

nuoširdžiai dejuoja visiems 
aukotojams.

$6.00 ” $4.00 
$6.00 “ $4.00

$2.50 ” $1.80

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO

PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
--jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psL kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETI’VA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo jtardavimo kaina $5.50 už $4.00
a< > n...... -t

K. Bielinio Dienojant ” ”
K. Bielinio Penktieji .Metai ” “
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ”

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
sieji, sakysim* knygą “Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x 11%) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
oas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6321 So. Maplewood, Chicago 29, IO.

J. Valaitis, 1507 So. 51 th Avė., Cicero 50, III.

A.Sukauskas, 2002 Ferdinand, Dclroit 9, Ilich.

A. še m c ta, 13508-10 W<x»dworth Rd.. E. CIeveland 12, Ohio.

J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass.. 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
įdresu: K. Bielinis, 29 West 571h SU 1 Oth fk, New York, N. Y„ 
10019.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daug’.enės įna

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

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

tt- i ... - mas yra tradicinis organiza-Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: , kurj s* siren.
“KELEIVIS” ; kame ne tik pasivaišinti, bet'

636 E. Broadvray____ :------ So. Boston 27, Mass. šventiškoje nuotaikoje pasi-

buvo neaišku, tas buvo pa
aiškinta ir priimta be ginčų.

Kiek gyvesnių diskusijų 
buvo tik svarstant kuopų į- 
nešimus. Pavyzdžiui, 6-to- 
sios apskrities kuopų įneši
mas siūlė SLA rinkimus ir 
seimus daryti kas 3-čias me
tas. įnešimo šalininkai argu
mentavo. kad kuopos turės 
daugiau laiko sukelti lėšų 
savo delegatams; dabar jos 
neįstengia apmokėti jiems 
kelionės išlaidų, todėl į sei
mus gali atvažiuoti tiktai 
turtingesnieji, o tie. kurie 
daugiausia kuopose veikia, 
bet pinigų neturi, lieka na
mie- Vis dėlto dauguma su 
tuo nesutiko ir nutarta, kad 
rinkimai ir seimai būtų kas 
antras metas, kaip iki šiol 
buvo.

Viena kuopa siūlė panai
kinti Švietimo Komisiją, 
„kuri neatlieka jokių svar
bių pareigų, o padaro SLA 
išlaidų.“ Sumanymas ne
praėjo.

Dvi kuopos siūlė organą 
,.Tėvynę“ leisti tik kas antrą 
sąvaitę. nes dabar ji duoda 
nuostolių. Nepraėjo.

Dvi kuopos siūlė, kad iš
buvę 50 metų SLA nariai 
būtų atleisti nuo mokesčių. 
Seimas nesutiko.

SLA turi $3,581.440-82 
turto, vis dėlto mokesčių 
mažinti negalima, nes tas

nas. nes viskas ėjo sklan
džiai ir greitai. Tvarka buvo 
pavyzdinga. Pirmininkavo 
prezidentas Dalgis, vicepre
zidentui S. Gegužiui pade
dant-

Visuotiniu balsavimu iš
rinktąją Pildomąją Tarybą 
(buvusią) seimas patvirtino 
vienbalsiai. “Tėvynės“ re
daktoriumi patvirtintas iki 
AtrJ knuoc linkinus rpda.kt.O-□ivzt ▼ V’*'7 --- - - . - _
rius Antanas Sodaitis.

Sekantis seimas bus po 
dviejų metų CIeveland e.

Beje. prezidentas Dargis 
painformavo seimą, kad Pil
domoji Taryba, pereitojo 
(1962 m.) seimo įgaliota, 
nupirko Atlantic Cityje kitą 
SLA poilsio namą. vietoj 
pirma turėtojo, kurį uraga
nas sunaikino. Dabartinis 
namas stovi prie States ave- 
nue, gražiausioj Atlantic 
City vietoj ir atokiau nuo 
klastingojo vandenyno. Lie
pos 11 d. buvo jau oficialus 
jo atidarymas. Dalyvavo 
visa Pildomoji Taryba ir žy
mesnieji SLA veikėjai- Su
giedojus abu himnu, pasa
kyta keletas trumpų kalbų. 
Kalbėtojai džiaugėsi, kad 
Pildomoji Taryba surado 
tokį puikų vasarnamį Susi
vienijimui. Iš tikrųjų, jis 
gražus ir dabar jau paloš
tas SLA narių atostogoms. 
Sekretorė Pivaronienė man 
sakė, kad kambarių yra 30- 
čiai žmonių. Namo vardasturtas reikalingas užtikrin- 

tai narių apdraudai: pomir- ™^"SaNOR. 
tinems. pašalpoms ligoje.1
Centro tarnautojų algoms 
ir tt

Liej>os 7 d. vakare tame 
pačiame viešbuty buvo ban
ketas su himnais, dainomis 
ir muzika. Vakarą vedė p.
Nelė Bayorienė (ne Bayo- 
ras. kaip klaidingai progra
moje pasakyta). Kalbėjo 
majoras Slattery ir kongres
manas Flood. pastarasis sa
vo kalbą dramatizuodamas.

Kalboms ir linkėjimams 
pasibaigus, visi buvo pa
kviesti prie vaišių. Visi gė
rėjosi tokiu nuoširdžiu pri
ėmimu.

S. Michelsonas

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 

Pabaigoj didelę ir gražią mauzoliejaus Maskvoje, Iš
kalbą pasakė pats SLA pre- bai įdomu paskaityti Kelei- 
zidentas Povilas Dargis. Pa- vio prieš 15 metų išleistą 
sveikinęs mielus svečius, knygelę —

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

SUOS DIKTATORIUM 
Kaina 25

1 t
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MOTERŲ SKYRIUS
A. 2.

Taip atsitiko Samarkande 
7S1 metais

Kalifato vietininkas Abu Muslim tiesus kaip strėlė 
stovėjo ir stebėjo tuos sumuštus karo belaisvius, kurie slin
ko pro auksinio Samarkando vaitus, nežinodami savo 
ateities. Staiga Abu Muslim uždėjo ranką ant peties šalia 
jo stovinčiam liesam arabų generolui Ziyad Ibn Salih, su
grįžusiam iš karo. kurį puošė didvyrio aureolė, laimėjus 
mūšį ant Talos krantų.

— Gerai vadovavai mūšiui. Ziyad Ibn Salih! Padarei 
galą mūsų korejietiškam priešui ir Kinijos armijai- Nuo 
šios dienos pranašo Mahometo tikėjimas ir Alacho garbi
nimas užviešpataus šioje plačioje šalyje, nuo Arabijos iki 
pačios Kinijos didžiosios sienos.

Lengvas vėjelis judino galingojo arabų legiono vė
liavas. ir Abu Muslim šypsojosi. Tą vasaros dieną. 751 
metais — 39 metams praslinkus, kai arabai užkariavo Sa- 
markandą. Kinijos armija buvo sumušta ir nugalėta 
Centrinėj Azijoj, arabų viešpatavimas ir Islamo tikėjimas 
buvo įvestas Persijoje ir vakariniame Turkestane, nors 
Abu Muslim dar ir pats nežinojo, bet bėgantis kinietiškas 
tigras per kalnus paliko Samarkandui daug vertingesnę 
dovaną negu bet koks karo grobis —POPIERĮ!

Ši dovana labai tiko Samarkandui. tam turtingam 
prekybos punktui, kuris buvo ant pavojų pilno ir rizikin
go prekybos kelio tarp Kinijos ir Vakarų pasaulio.

Čia, derlingoje Zarafsan upės žemumoje, buvo įkurtas 
miestas daugiau kaip tūkstantis metų prieš Kristų. Čia Ki
nijoje gaminamas šilkas susitikdavo su Persijos gaminiais 
ir čia Thang dinastijos sostui Samarkandas siuntė amba
sadorius su dovanomis, kurių tarpe netrūko brangiausių 
tų laikų dalykų, kaip net iš stručio kiaušinių padarytų 
puodelių arbatai gerti.

Kiti miestai darė tą patį. nes T’ang laikų Kinija tu
rėjo milžinišką svorį centrinėje Azijoje, kurioje buvo auk
sinis miestas Samarkandas. Taškentas bei kiti tų laikų 
žymesnieji miestai, Kinijos vasalų valdomi. Bet dabar 
T’ang armija bėgo, nes jos generolas Koa-Hsien-Shih 
(tas korejietiškas priešas) nukirto karaliui turkui galvą 
netinkamu laiku ir dėl jo paties išgalvotos priežasties.

Prieš kelerius metus Koa-Hsien-chih labai pagarsėjo. 
Imperatorius Hsuan-Tsung pasiuntė Koa susitvarkyti su ti
betiečiais. kurie trukdė Pamiro kalnų tarpekliuose rytų- 
vakarų kelią, ir čia Koa-Hsien-Chih. panaudojęs gerą 
taktiką ir apgaulę, jam pavestą uždavinį puikiai atliko- 
750 metais Koa pasiplėšimo noras pasidarė toks didelis, 

virži;? net j; pati. ir jo akys nukrypo Taškento link.
Taškentas bu votais laikais turtingas miestas, kaip ir Sa- 
markandas. Jis buvo už 175 mylių nuo Samarkando. Ten 
buvo kalami labai geri kardai, gaminami tų laikų garsūs 
balnai, saidokų lankai, makštys strėlėms bei kiti metali
niai išdirbiniai. Tų visų gėrybių papildymui Samarkande 
buvo audžiama labai graži ir vertinga balta medžiaga.

Koa tam kartui nutarė Samarkandą palikti ramybėje 
ir patraukė Taškento karališkųjų rūmų link. Taškente 
generolas Koa-Hsien-Chih žygiavo demonstruodamas sa
vo ginklų galią su imperatorišku išdidumu, bet viską vir
šijo jo troškulys pasiplėšti. Koa pareikalavo Taškento 
valdytoją turką, kuris buvo Kinijos vasalas, jam prisista
tyti. Kada Taškento valdytojas atvyko, tai gen- Koa jam 
tarėJūs buvote nerūpestingas savo pareigose Imperato
riaus atžvilgiu, ir aš atvykau jūsų nubausti.“

Taškento valdovas buvo nustebintas. ”Aš nerūpes
tingas?“ jis tarė. ”Ne aš. bet imperatorius buvo nerūpes
tingas. Metų metus aš prašiau mūsų viešpatį Kinijos impe
ratorių pagalbos ir dabar matau, kad užuot pagalbos, esu 
sulaukęs grasinimo bausme.“

Generolas Koa suraukė kaktą, tardamas: "Jūsų aki
plėšiškas tonas jums nežada gero.“ — "Aš ne akiplėša, 
generole, aš ir toliau pasilieku ištikimas imperatoriui ir 
joms, jo įgaliotiniui.“ — ” G erai“, pasakė generolas Koa- 
Hsien-Chih. "Jfts esate mano belaisvis- Jūs turite vykti su 
manim ir asmeniškai pagarbinti imperatorių.“

Bet kai Taškento valdytojas turkas apleido karališ
kuosius rūmus, Koa ji padalino į du gabalus. Jam buvo 
nukirsta gailva. Egzekuciją stebėjo pats generolas Koa- 
Hsien-Chih ir po to grįžo atgal Taškento turtų plėšti.

Nelaimei gen. Koa padare rimtą klaidą— nukirstą 
galvą jis paliko Taškento princui. Princas pabėgo ir šukė- 
lė ant kojų kaimynines turkų gentis, kurios, gavusios žinią, 
kaip vienam iš jų giminės valdytojui buvo nukirsta galva, 
labai pasipiktino. Dėl tos priežasties buvo sulaikytos am-

Austrijoje dvi motinos net 15 metų gyvenu abejoda
mas, ar jų dukterys tuoj po gimdymo ligoninėje nėra 
sukeistos. Pagaliau teisaus tą klausimą išsprendė, 
pripažindamas, kad Brigitte Oismueller-Baumfried 
(aukštai vidury) yra Karlo ir Christinos Arzt tapa
čioje kairėje ir dešinėje) duktė, o Gert rude Arzt ta
pačioje vidury) yra Angolos Oismuellerliaumfried 
duktė.

Petras Vaičiūnas

VOSILKĖLIAI

Ak, tie vosilkėliai ii rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų.-.
Ai ėjau per lauką — Labas, mergužėle! —
Net rugiai suinaro, giruže sužėlę...

Ak, tie vosilkėliai ii rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...
Saulė varpom braidė. Skraidė plaštakėles.
Jis ant kelių klaupės, vėl kaip beržas kėlės.-.

Ak, tie vosilkėliai ii rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų...
Rankos laimėn tiesės... Varpos sūkuriavo.-.
Jis prabilo: miela! Ai tariau jam: tavo!..

Ak y^ilĮežlial u rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų..- 
—Ak, brangioji mano! —Ak, brangusis mano!. 
Kai vosilkai žydi, širdys daug išmano...

Ak, tie vosilkėliai ii rugių miglotų!
Jeigu jie kalbėtų, daug ką pabylotų.-.

2MONĄ GALIMA IR 
TOKIU BODU SURASTI

Viename Švedijos pajū
rio miestelyje gyvena 1.600 
asmenų. Vyrų jame 6 kar
tus daugiau, negu moterų, 
todėl jaunuoliui susirasti 
vietoje žmoną yra labai sun
ku. Vienas tokių jaunuolių 
sugalvojo originalų būdą sa
vo gyvenimo draugei pasi
rinkti-

Jis pradėjo mėtyti į jūrą 
butelius su laiškeliais, kad 
ieško mergaitės, kurią norė
tų vesti. Apie jo sumanymą 
žinia pakliuvo į spaudą. Jis 
gavo 1.282 laiškus, iš jų at
rinkęs 381, pasileido į ke
lionę susipažinti su laiškų 
autorėmis.

Iš kelių šimtų vis dėlto 
vieną pasirinko ir netrukus 
su ja susituokė.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

ja praio mielųjų skatytojų.

NJ1
nrfriti peruirti ir H

Teisės
atvažiuotų į Ameriką. Kvo
tos klausimas nėra perdaug 
keblus; laukimo periodas 

i neperdaug ilgas įvažiavimui 
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa- > į Ameriką, nors yra daug 

kyti į Keleiviu skaitytojų klausimus teisės prašymų iš Lietuvoje gyve* 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro Dusių, bet po v i>a pasauli is-
iaformaeinio pobūdžio. Klausimus ir at- sklaidytų žmonių. kurie 

stengiasi atvykti i Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Dėl informacijų ir kito
kios pagalbos Tamsta turė- 

; tum kreiptis į vietinį advo
katą. nes Tamstai reikės už
pildyti nemažai formų bet 
visokius kitokius keblumus 
nugalėti.

NAUJIENA

sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesio- šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at bw,
S Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

! Atsakymas

Prašau atsakyti per ”Ke-i Tamstos giminaitė, ma- 
leivį“ į man nesuprantamą tomai, nežino, kad yra sun- 
klausimą. Aš susirašinėju ku gauti iš sovietų valdžios 
su viena mergait eis Lietu-! leidimą išvykti. Esu tikra, 
vos. savo gimine. Jinai la- kad yra labai daug norin- 
1 A * * i i • į Ameri-! ten išvažiuoti- Tams-
■ a. Ag irto kloncion m ie * . . • . • • .

ta turėsi kreiptis į sovietų 
valdžią, prašydama, kad jie 
suteiktų Tamstos giminaitei 
leidimą išvykti iš Lietuvos, 
tas vadinasi ”exit permit

ką- Aš jos klausiau, ar ją iš
leis išvažiuoti jos valdžia. 
Tai jinai rašė man. kad jei
gu aš reikalausiu, tai ji ga
lės išvažiuoti. Dabar aš no
riu žinoti, kaip čia reikia 
pradėti reikalauti, kad jinai 
galėtų pas mane atvažiuoti. 
Gal Tamsta galėtumėte man 
patarti, kas reikia daryti.

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

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

viršuje jo pasirinktoji 
Ieškodamas žmonos, jis rašė ne
pažįstamoms laiškus, įdeda 
juos į butelį ir įmeodamas jį į 
jūrą.

Ar jie sutiks jai šitą leidimą gražiai išleista, aug 
duoti, priklauso nuo dauge- veikslų, 374 psl., kaina .. . 
lio aplinkybių. Tamsta taip Knygoje piimą kartą pla- 
pat turėsi kreiptis į Ameri- čiai aprašytas Karo iluzie- 
kos pasiuntinybę Maskvoje. J“8- galėjęs laisves kovu

K. D. paminklais. Okupantas ru
sas ši muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go.

Jonas- Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto

prašydama duoti Tamstos 
giminaitei leidimą įvažiuoti 
į Ameriką (Immigration vi-

VENGR1JOS MOTERYS lsa> tuo atveju
STREIKUOJA sisektu gauti iš sovietų exi„

______ permit“. Tam savo prašy- juje vfa
Nepaprastas įvykis buvo pare™}1 Tamsta turėsi visi eiiėrašeiai, 420 psl., kai

Vengrijos sostinėje Buda- na S6.
ausste — hnvn siistrpikavn mentl> (affidavits) įrodyti, •
SS sodos r.i?StvmMmonėš kad Tamsta ne tik nori. bet Tos- knygos gaunamos ir 
darbininkės^ JmTnės’TaS:. > gali j, išlaikyti, jeigu ji Kelei^admmiriHmi’o,-

vybė žiauriomis priemonė
mis jas vertė dirbti antva- 
landžius prieš jų norą. Jos 
nutarė apleisti darbovietę.
bet vadovybė uždarė drabu- _______
Žinfo;kav-jOj-HegalėrU F' LEAVE YOUR TEARS IN 
J"®*- Vus dėlto dalis dą>? „„
kininkių apleido įmonę-k.- ke„ . sibire
tą dieną vadovybe perKeie —
jas į kitą darbovietę.

Unijos laikraštis smarkiai
puolė tos įmonės vadovybę, 
kurios veiksmai, esą, prime
na kapitalizmo laikus. Tas 
privertė susidomėti šituo i- 
vykiu aukštesnes intitucijas. 
ir darbininkės laimėjo.

"Darbininkų rojuj“, kaip 
žinoma, streikai yra už
drausti.

MOKO PIENĄ PAKEISTI 
VANDENIU

Kuboj, barzdočiui Ccctr" 
pradėjus šeimininkauti, pra
dėjo trukti ir maisto bei kitų 
kasdieninių dalykų, šeimi
ninkės turi didelio rūpesčio, 
kai reikia stalą dengti, nes 
nėra ką ant jo padėti šeimai 
valgyti.

Kubos laikraščių skyriaus
Patarimai šeimininkėms“ 

redaktorė pataria valgius 
gaminti pagal Amerikos pi
ligrimų receptus. Ji moko. 
kaip pieną pakeisti vande
niu. kaip kepti duoną iš 
kruopų, ka* nėra miltų, kaip 
panaudoti įvairius riebalus, 
kai nėra sviesto ir tt-

Dabar kiekvienas asmuo 
Kuboje per mėnesį gauna 
po 6 svarus ryžių, cukraus ir 
pupų. 2 sv. sviesto—riebalų, 
po 6 dėžutes kondensuoto 
pieno, per savaitę pagal kor
telę gali nusipirkti 1 svarą 
mėsos ir pusę svaro žuvies.
Vaikams dienai duodama 
kvorta pieno ir per mėnesį 
5 kiaušiniai ir viena višta.

SKAITYK STASIO MI 

CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: "“Lietuvių lietoje 
ftniirilrj." DAUG PA- 
VEIKSLŲ. KAINA MINK 
STAIS VIRSAIS H.OO,

Hollywood, Florida.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222- pusi., kaina ....S3.95.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lieto 
▼o» -ocialdemokratų raštri dėl bol 
ievikų okupacijos ir teroro Lieto 
▼oje. Kaina.......... ................26 Cnt

PASAULIO LTETUVTC ŽINYNAS 
puraoiė An:ceta« Simuti*. daugy 
bė žinių Heturiv h- ančių kalbomis 
apie lietuvius rišame pasauly. 

464 pel- Kaina.......................

DIENOJANT. -knvrnešiu karaliau-” 
•Dnaa? Kipro Bielinio idonift* 
minimai. 4A4 psl.. kaina... .36.

1906 METAI. Kipro Biehnio atahni- 
nimų antroji dalis, M2 eoslaoiai. 
Kaina ........................................ «-0°

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
aprinko ir nuredagavo Jonas Ba- 
ha. 472 dainos «u gaMomis. Ang- 

BP-ai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti v 
Beturi S Vai nekalbantiems, įrišta
•26 puti. kaina .......................

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde. vertė Varde 
nu. Kaina ........................... 28 Cnt

MARLBOROUGTPS LITHUANIAN 
8ELF-TAUGHT. M. lnkienė, ge
ma vadovėlis Betariu kalbos mo
kytis angliėkai kalbančiam. I4J 
ysL, kaina ........................... 81.28

ŽEMAITES RASTAI. Garrioeios mt> 
sq rašytojos pirmojo karo met- 
Amerikoje paraiyti vaizdeliai a» 
rašytojos paveikslu. 128 puslania. 
kaina ........................................60 U*

TAVO KELIAS I SOCIALIZME 
Parašę Leonas Bliumas. Trumj 
socializmo aiSkinin/nas. Kaina

NEMUNO SUNOS, Andriaus Valuč
io romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina........................... 84J»

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu forma plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... 38.&u

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, aria komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
“ ‘ .7?........................... 80 Cnt.

basadorių kelionės pas Kinijos imperatorių, dėl tos pa
čios priežasties taip nat sustojo ir jam dovanų siuntimas- 

Turkai apeliavo į Samarkandą: "Kiniečiai pradėjo 
su mumis eigtis žvėriškai. Ar jūs. arabai, neisite musų 
gelbėti?“

Abu Muslim. gubernatorius, kuris valdė Transoksia 
ną, priėmė šį turkų prašymą su nesuvaldomu pasitenki
nimu. Jis pasisaukė Ziyad Ibn Salih, kuris jau buvo pasi
žymėjęs kaip gabus karo vadas, ir tarė jam: "Dabar sume
džiok tą korejietišką kiną ir sunaikink jį. Tauto bus su 
tavimi.“

(Bus daugiau).

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1796 metai* 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalų, SM paL, gera* popierine

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sr-ie. 
tonos diktatūrų. Pirma dali* 380 
psl. Kaina.................................*3 00-

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St.Ml- 
chelvona.e. virš 5W puslapių. Kai
na kietais viršais 35.00. minkytais 
viriais........... .............................. >4.00

•a k
.IETUVA BUDO, Stepono Kairio 

labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėm 
’S mievo. geriausia dovana kirit- 
riena proga, gražiais kietai- vir

šeliais. iliustruota. 416 Pufl'aP*2j 
didelio. Formato. Kaina ..

KOCT A IDE MOK R ATT J A IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis napildyta tuo 
klaurimu lmygutė Kaina.. 25 C*A

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K- Žuko 1- 
domūs atsiminimai. 477 psL. kai
na .......................................... tj.OO.

I I ETŲ VOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL. 
RES. 52 psl-, kaina.........  26 Cak.

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ T 
Atvira nuomonė. įdomūs argumen
tai. Kaxa .............................20 CM

JUOZAS STALINAS. arba kalu 
Kaukazo išponis buvo pasidaroo 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam-. 144 Ple
pių. Kaina .................................. 81.0*

VLTKO CRUPTU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arl« kodėl mū uooe n*- 

t ra vienybės. 8o psl.. kaina .. 8i &*
ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Abelkio 

istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 83.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir k^ apie tad sa
ko mokslas? Kaina........... 2S Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYC-A. parai* 
M. M’ehelsonienė. 250 įvairių lietu, 
riškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina................31.21

CEZARIS, Mirko Je^uliė romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis ps 
32, ara visos b dalys........... 36.03

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonsz Karys, la- 
bai daug paveikslų, 255 psl. gtn 
pupiora. Kaina ......................... 36.03

i SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 

ir i* Amenini lietuviu g» re- 
178 psl„ kaina ........... 82.03

ALTORIŲ 1E3CLT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalos {rūtos | viens 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža- 

kunigyatės dėl moterystės 
k '

BOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai Or 
aiškiai parodo, kaip keitėsi risuu- 

* i h kodėl ji dar
......... 28 Ck

menės santvarka 
keisis. Kaina

dijo 
knygų. riršai, «31 puslapis

DEMOKRATINIO SOCIALI7MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausiniai ra su
prasti. Kaina ...........................

UtMkynrai ir pinigini prafiome dusti Kuo adresu: 
KELEIVIS

27. Mase.

i
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VIETINES ŽINIOS
MES REIKALAUJAME 

LAISVES!
Mirė dr* P. Jakimavičius

Laisvės Lietuvai, Latvi* 
jai, Estijai. Ukrainai, Len
kijai ir tt- Komunizmas tau
tų smauglys, Amerikiečiai 
pabuskite, neleiskite Chruš 
čiovui ssave sunaikinti ir tt. 
Panašiais šūkiais pasipuošę 
(lietuviai turėjo 9 plakatus) 
automobiliai liepos 16 ir 17 
dienomis važinėjo Bostono 
miesto gatvėmis.

Tą demonstraciją suruošė 
Pavergtųjų tautų savaitės 
komitetas, kuriame lietu
viams atstovavo Alto sky
rius. Automobilių vilkstinę 
stebėjo daugybė bostonie
čių. Per garsintuvą jiems 
buvo, žodžiu aiškinamas de
monstracijos tikslas ir dali
nama atitinkama literatūra.

Seniau Pavergtųjų savai 
tė būdavo minima salėse, j 
tuos susirinkimus amerikie
čių ateidavo tik vienas ki
tas, o šią demonstraciją ma
tė tūkstančiai. Rado ji at
garsio ir spaudoje ir net te
levizijoje buvo parodyta.

Viso labo vilkstinėje da
lyvavo 12 automobilių. Iš 
lietuvių abi dienas buvo M 
Šimavičiaus. o antrąją die
ną ir A. Vilėniškio automo
bilis. Kviestų ir pasižadėju
sių buvo daugiau.

M. Jurėnienė į Europą

Liepos 13 d. savo kabi
nete staiga mirė dr. Povilas 
JakimavičiusJajunauh, gi
męs Vabalninke 1887 m. 
gruodžio 177 d„ į Ameriką 
atvežtas 1891 m.

Velionis medicinos moks
lus baigė Tuffs universitete, 
iki mirties dirbo savo pro
fesijos darbą — privačiai 
praktikuodamas, ligoninėse 
ir administracijoje — kurį 
laiką buvo net Mass. valsti
jos sveikatos viršininku.

Be įvairių savo profesijos 
organizacijų, velionis pri
klausė nevienai lietuvių or
ganizacijai ir aktingai jos 
veikė. Jis yra buvęs So- Bo
stono Lietuvių Pil. Dr.jos 
prezidentu, jis pirmasis Bal- 
jfo skyriaus pirmininkas ii 
Itt

Velionis paliko budinčius 
žmoną, sūnų kunigą, dukterį 
su šeima, du brolius ir seserį 
Oną Ivasienę. kuriems reiš
kiame užuojautą.

Januškevičiai Havajuose

Marija Jurėnienė su duk
ra ir žentu liepos 25 d. iš
skrido j Europą 4 savaičių 
atostogų.

Anelė ir Juozas Januške 
vičiai liepos 25 d. išskrido į 
Kaliforniją, o iš ten į Hawa 
jus. Žada ir grįždami Kali
fornijoje pasidairyti. Kelio
nėje žada išbūti apie 3 sa
vaites.

Hawajuose jie stengsis 
pasimatyti ir su Keleivio 
bendradarbiu A- Jenkinsu. 
kuris rašo nekantriai lau
kiąs svečių iš Bostono, nes 
esąs labai jų išsiilgęs.

Linkime laimingai grįžti 
kupiniems gilių įspūdžių.

Bostono Pavergtąją tautą savaitės komiteto o r gan i- 
zuotoj automobilią vilkstinėj Bostono miesto gatvėmis 
dalyvavo ir lietuviai, čia matome ją automobilį, kuris 
iš priešakio buvo papuoštas šūkiu "Lietuva pirmoji 
sovietą kolonializmo auka.“ Iš kairės į dešinę daly
viai J. Vilkaitis, J. Sonda, M. šimaviėius (automobilio 
savininkas) ir dr. J. Petronis. Apačioje Alto pirmi
ninkas J. Sonda prie to paties automobilio, kurio šo
nas papuoštas net keliais šūkiais. Paveiksle nėra de
monstracijos dalyvią Onos Virbickaitis ir Laimos Ka- 
zakaitytės. Nuotraukos darytos demonstracijai pasi

baigus prie Keleivip įstaigos.

Bostone veikia Kubos partizanai Svečias iž Chicagos A4
A. Ambrozė lankėsi mūsų 

įstaigoje savo knygos ”Chi- 
dienomis Bostone jau kelis kartus lankėsi cagos lietuvių istorija“ rei- 

Kubos partizanų skurdžioj tų partizanų pa- kalais. Knyga bus apie 600
Šiom b 

įsikūrė
"Alios 66“ skyrius. Jų tiks-' talpoj ir žiūrinėjo, ar jie ne- i puslapių. Ji jau baigta ra- 
las vra pasiekti ”0megą“ > turi ginklu. Bet jie čia gink- i syti. šiuo metu kai kas pa- 

Kai kam gali būti neaiš-iSul inktus pini- pildoma. ,^dailinama. ren-

ku. ką tai reiškia, taigi pa-j*“ s,unt,a » 
aiskinsim. Alfa paprastai 
reiškia pradžią (pirmutinė
raidė graikų abėcėlėj), gi 
Omega reiškia pabaigą (pa
skutinė ios abėcėlės raidė).

būdingų nuotraukų. 
Miami mieste, Floridoj. 6 ; bitais reikalais jis buvo ir į 
ginklai esą perkami Pietų: Bostoną atvažiavęs. 
Amerikoje-

Partizanai sakosi esą Įsi 
tikinę, kad kažkas slaptai į 
klausosi jų pasikalbėjimų j

S. Gruzdienė išvyksta 
į Australiją

Stasė Gruzdienė rugpiū-Kai kubiečiai sako, kad.
' jie organizuoja ”Alfą66“. j 
i tai reiškia, kad jie ruošiasi 
! padaryti Kubos diktatoriui
! Castrui galą. Dahar tos ruo- ' Todėl gali būti aišku, kad
■ šos via pradžia — Alfa. O ' paramos iš šios valdžios sa- .. . . ,
į kai bus jam galas, tai jau i vo revoliucijai prieš Castrą ’ <laug £razlM Įspūdžių, 

bus Omega. į partizanai negali tikėtis. Jie

telefonu ir jų laiškai pašte j čio 1 d. išskrenda i Australi- 
ilgai užlaikomi, matyt, cen-j ją savo sesers ir kitų gimi

naičių aplankyti. Grįš po 2-zuruo 'ann.
3 mėnesių- 

Laimingos kelionės ir

Omega.

Bet kodėl prie Alfos jie
-i • - i-i , i Giminės iš Lietuvos ieškotUil sunaikinti jo diktatūra įr Igno Taradauskų ir jų

„/.z... o i savo jėgomisjungia 66 ? i eoie
Tai dėl to kad 196* me-1 gaUmH ti^tis;kadį žino prašomi rašyti šiuo
. , . * Kd<’ , me 'saujele žmonių tokią kovą! adresu:

tais, kai Plieno Rikoj buvo; jajjnėtu. jeigu Amerika jiem: Aleksandras Misaitis. 
steigiama ši organizacija, ju

j sūnaus Liudo. Jie gyveno ( hica- 
----- Jie patys arba kas apie

MonieŪo, Mass., 
mas 2 butų po 6 kambarius Ba
lnas,—3 garažai iš cementiaiu 
bkolu. lietuvių parapijos ribose, 
iki didelio marketo tik 5 mia. 
patogi susisiekimo vieta, savi
ninkas gyvena II aukšte, 741 N. 
Montello St.

NEBŪK ŽILAS

Petras Ketvirtis, kuris bu
vo atvažiavęs iš Floridos sa
vo sūnaus, jo šeimos, gimi
nių ir draugų aplankyti, lie
pos 20 d. išvyko namo.

Jis sveikina visus, su ku
riais teko susitikti, ir jiems 
taria nuoširdų ačiū.

Dail. V. Andriušis grįžo

Dailininkas Viktoras And
riušis po operacijos jau grį
žo iš ligoninės namo.

šis žymusis Lietuvos teat
ro dekoratorius pastarai
siais keleriais metais yra 
nuo ligų daug iškentėjęs.

Mes jam nuoširdžiai lin
kime kiek galima greičiau 
vėl atgauti sveikatą.

PAJ1EŠKOJIMAS

Maloni LDD gegužinė

Liepos 26 d. Lietuvių Dar
bininkų Draugijos suruošta 
gegužinė Noth Eastone gra
žiai pavyko. Svečių atsilan
kė daug. Buvo ir iš toli at
vykusių : A. Ambrozė iš 
Chicagos, L Bajorūnas iš 
Binghamton,

Providence.monavicius iš 
R. Cnėkatskss 
ro, Mass., L. Paulauskas iš 
Lowell, Ma86., N. Alukonis 
iš Saugus, Mass., M. Kund
rotas iš Bridgewater, Mass 
ir tt.

konferencijoje dalyvavo 66 
asmenys.

Bostone kubiečių dabar 
yra daugiau kaip 6.000- 
Dauguma jų čia dirba ir iš 
menko savo uždarbio kas 
savaitė aukoja po $10 ”A1

622 8th Street.
So. IJoston. Mass. 02127

(32)
ne tiktai nepadeda, bet dari 
trukdo? ;

Jie turi vilties laimėti. At
viro n kovon su Castro armi
ja jie nesiruošia. Bet jie tiki
si galėsią ii pati užmušti, ar- Vedybų tikslu noriu SUs*P®' 
ba pagrobti JĮ ir išvežti is 2įauSe Turiu gražu ūkį. Daugiau

Vedybos

^-7, -1 / - Kubos. Tokiam smūgiui Ku-į žį„iŲ duosiu laiške,
fos 66 veiklai. Jų skynuSj^j esa 1,500 organizuotų Ella Kasputis, DK. 1, 
čia savo susirinkimams ir, partizanų h kita tiek jų ša- ""burg, Ohio.

Austin-

yg 1 zxlw\ _
IO IrAivI w—

pratimams turi įssinuomo- 
jęs rūsį prie Beacon gatvės.

Informacijų apie jų veik
lą pateikė jaunas amerikie
tis Charles Steele. kuris pa
deda jiems čia darbuotis. 
Jis sako. kad jie čia nesi- 
slapsto — priešingai, nori 
reklamos, nes tikisi tuo bū
du gauti aukų ir iš amerikie
čių visuomenės. Pinigai rei
kalingi ginklams ir susisie
kimui, Ir šiomis dienomis; 
būrys jų išvyko iš Bostono į i 
Pietus. Kai kurie jau kelis] 

kartus buvo nuvykę Kubon 
ir sugrįžo laimingai atgal, j 
Bostone jie nori surinkti t 
$26,000. Į

(33)
lininkų. neskaitant tūkstan
čių partizanų, kurie dabar 
treniruojasi Pietų Ameriko
je, Puerta Rikoj ir Jungtinė
se Valstijose. Visi jie tada 
suplauktų Kubon su gink
lais Kovai užbaigti. DIDYSIS SAPNININKAS, 188

Castrą pašalinus, tuojau į psl.. kaina ................... $1.50
būtų paskelbta revoliucinė i LIETUVOS RESPUBLIKOS 
valdžia, ir nesą abejonės,) ISTORIJA su spalvotu žemė-

Ar turi šitas 
knygas?

Kitus mokyti — visi mėg-
v , «asne, bet aave pamokyti — 

N. Y-, K- retog

kad žmonės stotų revoliuci
jos pusėn-

S. M.

lapių, 96 psl., kaina .. $0.75

LIETUVOS 
na ....

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

J ieškojimai
Ieškau giminaičio Broniaus 

Mari inonio. gyvenančio Law- 
rence, Mass., ar HaverhiiL Mass 
Prašau jj arba apie ji ką žinan- 

Bet mūsų valdžia nelabai čius atsiliepti:
Antanas Martinonis.
1120 So. t'ourt. Cicero 50. Iii.

(30)

X
Stebuklingos gyduolės, karius ps* 

naikina žilumu, plauk* sliekim* ir
pleiskanas. Šias gyduoles privalėtai 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja plnnluū. Jos 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodair.i ilgiau.

Kaina $3. Jeigu nebūsite vi
siškai patenkintas, pinigai bus 
jums grąžinti.

PASTABA; Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nesiunėiam.

Kanadoje ir kitur užsieniuose $4 
su persiuntimu.

FLORAL HERB CO.
Bes 305. CLINTON, tad.

s
PADĖKOS LAIŠKAS

Aš, radęs Jūsų Florai Herb Co. 
skelbimų laikraštyje dėl žilų plau
kų pašalinimo, abejojau. Maniau, kad 
gali būti tik pasipelnymo tikslais.

Dabar, panaudojęs jūsų Florai 
Herb, įsitikinau, kad Jūsų skelbi 
buvo tikrai teisingas ir 
žmonėms, kurie nenori būti žilais 
plaukais.

Aš dar turiu plaukus tokius, ko
kius turėjau būdamas 15-20 metų. 
Dabar jau naudoju tuos vaistus 
vienų kartų savaitėje ir žilų plaukų 
nepasirodo.

Aš už tų Jū'.ų malonumų labai 
esu dėkingas tam, kas tuos vaistus 
išrado. Taip pat patariu, kas nenori 
būti žilas, gali pilnai pasinaudoti Jt- 
sų vaistais ir bus Jums taip pat dė
kingas, kaip ir ai.

Tariu Jums širdingai ačiū. šj mano 
padėkos laiškų, jei norėtumėt, galite 
ir laikraščiuose paskelbti, tik neno
rėčiau, kad būtų mano pavardė skel*

8a padėkot pagarba J. š.

gyv-
Lietuvoje, Radviliškis, 
Tarybų g-vė 6. pajieško sa
vo sesers Salomėjos Polku
tės ir jos vyro Justino Čepų 
šeimą. Čepai buvo kilę iš 
Arimaičių km., Šeduvos 
▼alse. ir Amerikon išvyko 
1910 m. Žiniomis, būk tai 
Čepai jau yra mirę. bet likę 
trys sūnūs; Stanislovas, 
Bronislovas ir Algimantas ir 
pemcios auKterys: Petronė
lė. Adelė. Ona. Malvina ir 
dar viena. Čia paminėti as
menys ar apie juos žiną pra
šomi atsiliepti aukščiau pa
minėtu adresu.

DYKAI! DYKAI! 
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, koją nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą:

ROYAL PRODUKTO
North Sta^ P. O. Boa 9112 

Nesrark 4, N. J.

Hai Lietuvos vietovardžiai
(Atkelta iš 4-o psl.)

7. Okupuotoje Lietuvoje visos knygos ir visi žemėla
piai dabar tegali M. Lietuvos-Karaliaučiaus srities tik ru
siškuosius vietovardžius tespausdinti, o mokiniai ir stu
dentai savo rašiniuose to irgi privalo paisyti. Toks diktatas 
iš Kremliaus mūrų. Nebėra nė Lietuvos, M. Lietuvos-Ka
raliaučiaus srities, Latvijos, Estijos vardų kaip tokių. Jos 
visos tik rusiškai pravardžiuoti įsakytos pagal tebevei
kiančią Stalino konstituciją ir jos kompartinius dekreti
nius aiškinimus, rusofilų užginamus delnų plojimu ir 
”ura!“

Galas.

lidžiauaį

SUSIVIENIJIMAS UEIUVię 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija g^vu*ja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEhhANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didiiaaste ir turtingiausia * 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir
pitalą. ___
sąmoningas beturte mEIEšEC STH? APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA aporauua <«*, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENU1MA8 pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
temalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBfiS APDRAUDĄ nuo >100.00 iki 
>10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo tetikėtų sunkumą.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga Mals laikais klek

si A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.
SLA kuopos yrt žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALUANCE OP AMERICA 
M7 W«st SOUltssst New York |, N. Y.

Ieškau Jono Kalazinsko. gy
venusio Montreaiy. Kanadoje, 
turėjo sūnų ir dukterį Albiną, 

iv! Prašau ii nati arba apie jį ži-

Jobai Žagaras, R 4, Box 223.
San Antonio,Tex.

jiems simpatizuoja- Mat. bu
vęs prezidentas Kennedy 
prižadėjo Chruščiovui po 
nelaimingos invazijos, kad 
nedarys daugiau jokių žv-Į
gių prieš •_ asu « \-----
neleis jų kitiems daryti. To
dėl ir prez. Johnsonas tą pa
žada pildo- Sulaikė jau ke-j -
lis partizanu laivukus,vabe-l , ... Ieškomas Vin^s Ta- NEPRIKLAUSOMOS
nusius Kubos revoliuciome- <;enį <;<»ienė. gvv. rodos, Wor- 

cestery, Mass.. ar Bostone, Mass 
Ieško giminės iš Lietuves. Jie 
patys arba kas apie juos ką ži-

riams pagalbą.
Dabar įsikūrusi Bostone! 

”Alfa 66“ irgi neturi ramy
bės. Steele sako. kad šios j 
valstijos policija, turbūt. Į 
Washingtonui reikalaujant, i

no prašomi rašyti:
Elizabeth Vyšniauskas, 
JS17 Monticelo Dr.,
San Gabriel, ( ai.
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DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina S2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik................................................... 56.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo- 
įsi, 116 psi., Kama ........... ....., >2.00

Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo >6.00, o dabar tik.................................................... $2.00
Prof. P. Pakarkiio 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 Valaitis 
196 puslapiai, kaina • • ••••itAB *.*.* .• •••• ••••«••••••• *.«Mi $2.00

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

GYVULIŲ PROTAS, 212 peL 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L Tolstojus, 62 psl., kai- 
ne ....................................  >0.35

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina *0.26

STABMELDIŠKA LIETUVA. 
32 peL kaina...............  >0.10

SIELOS BALSAI, J. Snr.elsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ....................................  >0.76

L5Dr f O/C Li o
FRF.EDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. kaina 50 centų

LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. kaitai .. >5.00

ANARCHIZMAS. 29 peL, kai
na ..................................... >0.16

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

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina >0.16

KAII SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. >0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip avs i rado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. >0.26

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. 80 psL
<aina .........   >0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psL kai- 
kaina ............................ >0.2e

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ............................ >OJ2o

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. 
69 psl., kaina .................. >2.00

KAS YRA SOC1ALIZACIJA, 
K. Kautsky, Sl psi., kai
na ..................................... $0-30

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

tna siųsti:
KELEIVIS
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Vietines žinios
Ką galite laimėti Minkų

ii-?
Girdėsime soL L. Šukytę

gegužinėje

pasirašė sutartį su Canadian 
Opera Co. ir liepos mėnesį 
dainuos Verdi operoje Fal- 
stafas pagrindinį Alicijos 
Ford vaidmenį- Su ta opera 
bus gastroliuojama po visus 
didžiuosius Karados mies- 

Į tus ir vasarvietes. 

Populiarina Lietuvių Fondą
Kaip žinoma, rugpiūčio 9 

d. Brockton Fair Grounds 
bus seniausiųjų N. Anglijoje 
lietuviškų radijo programų 
gegužinė. Joje bus jdomi

Laisvės Varpo šių metų
rudens programoje daly- . —;----- .
vaus iškilioji mūsų daininin- ^au iresnį laiką labai 
liuose dainininkai samdomi : plačiai Lietuvių fondą po-
Metropolitan operos New 
Yorke. o taip pat iš La Sca-

madų paroda, bus renkama la operos Milane. Šie keli 
grožio karalienė, šo ksOnos faktai rodo. kad sol. L. Šu- 
Ivaškienės šokėjai, vaikus
linksmins klounas, bus šo
kių varžybos ir tt.

Gegužinės dalyvių lai
mingieji galės laimėti 1 sa
vaitės atostogas 2 asmenim 
Bluo Water Manor vasar
vietėje $300 vertės kailini

kytė jau yra pripažita ope
ros žvaigždė, dalyvaujanti 
operose su pasaulinio masto 
dainininkais.

Rugsėjo mėn. L. Šukytė 
dalyvaus Toronto vykstan
čiuose operos festivalių pa
statymuose. Tuose festiva-

aprėdą. kelionę lėktuvu iš; kė Lilija Šukytė iš Kanados-• 1 l 1* v • 1 • • A • 1 >• « « Jir atgal, kelionę dviem lai 
Bostono į Pasaulinę parodą 
vu į Provintoun ir kt. Įžan

Koncertas įvyks spalio 11d. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos didžiojoje sa

puliarina Laisvės Varpas- 
Pradžioje bąuvo duoti pro
gramos vedėjo Petro Višči
nio paaiškinimai, kuo ski
riasi Lietuvių Fondas nuo 
kitų mūsų turimų fondų, o 
taip pat nuo'tokių organiza
cijų. kaip ALTas, BALFas 
ir kt. Vėliau kalbėjo LF ta
rytos pirmininkas dr. A. 
Razma, sekretorius A. Rėk
laitis, vicepirmininkas dr. 
G. Balukas. buvo duotas pa
sikalbėjimas su iždininku 
dr. Vladu Šimaičiu, o dabar 
jau kelintas sekmadienis 
perduodamas pasikalbėji
mas su valdybos pirmininku 
Teodoru Blinstrubu. Kiek
viena šių kalbų ar pasikal
bėjimų nėra paprasta infor
macija. bet specialiai Lais
vės Varpui paruošta me
džiaga apie Lietuvių Fondą- 
Tai didelis pasitarnavimas 
Lietuviu Fondui. Iš kitos

Plačiai žinomas Bostono tautinių tekią sambūris, kuriant vadovauja Ona Ivaš- 
kienė. teks Lietuvių Radijo 30 m. sukak tuvinėj gegužinėj rugpiūčio 9 d. Brock
ton© Fair Grounds (Belmont St.). *

Ištekėjo L- Kontrimaitė Neviai Bostone Grįžo E. Žičkienė

rtninn 
REAL ESTATE

EDMUND L. KETVIRTIS ►

PAULA B. KETVIRTIS F
LtCENMO BROKERS

REALTY f 

►
KETVIRTIS

379 WEST BROAOWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.. .02127

TeL 268-4649

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

r
►

gos laimėjimai — pusmetinė Įėję. trečiame aukšte. Ren- 
šukuosena. 100 galionų de- į gėjai prašo kitas organiza- 
gin- aliejaus. Kelionė į Pro- cijas. o taip pat atskirus as- 
vincetown 2 asmeninms. 2 menis tą dieną kitų parengi- 
asm. pietūs Le Sorelle ręsto- mų neorganizuoti, bet skirti 
rane, 3 pėdų kopėčios, lem- ją Laisvės Varpo koncertui, 
pa 10 gal. gazolino. kurio šūkis: "Pažinkime ir

Rengėjai Minkai kviečia remkime talentus." 
visus dalyvauti paskutinėje Sol. L. Šukytė yra jauna 
šią vasarą gegužinėje, ku- dainininkė, bet susilaukusi pusės tai konkretus pavyz- 
rioje bus įdomu ir malonu aukšto įvertinimo ne tik lie- dys. kaip -lietuvių radijo 
jauniems ir suaugusiems. tuvių, bet taip pat kitatau- programos gali įsijungti į 

čių tarpe. Neseniai ji labai aktualių visuomeninių ir 
gražiai pasirodė Chicagos ir kultūrinių reikalų skelbimąParagink savo pažįstamu* 

išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Clevelando lietuviams su sa- 
1 vo koncertais, o dabar jau 

3E

lietuvių visuomenei.

R. Bričkus kuria šeimą

Broniaus Kontrimo vai- Jennie ir Juozas Neviai iš Elena Žičkienė ~ po sun- 
kaitė Loreta Kontrimaitė Miami, Fla-. atvažiavo į kios operacijos grįžo iš ligo- 
liepos 25 d. ištekėjo už Do- Bostoną pas savo giminaitę namo- Linkime grei-
naldo Martelio iš Wiscon- Navickaitę. Iš čia jie važi- ^au pamilsti, 
sin. šaunios vestuvės buvo nės į kitas N. Anglijos vie- ię„yg, kovoja
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje, tas savo giminių ir draugų jįj naujo šviesaus gyveni- 
Po medaus mėnesio jauna- aplankyti.
vedžiai gyvens Watertown,
Mass.

mo.

Vyrui ar moteriai išnuomo
jamas kambarys ir virtuvė su 
visais Įrengimais pirmame auf-- 
šte, arti jūros ir krautuvių. 96 
G St„ So. Bostone, L. Masilionis.
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PARDl ODAMAS NAMAS

3 butų. Dorchestery. netoli 
Inž. Romas Bričkus susi-į Uphams t orner, labai geros pa- 

žiedavo su stud. Rima SteJ
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, ponaityte- Abudu gyvena sumos prašomi nesikreipti, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- j Cambridge. Mass. Ska—binti tek 427-1066.

Trans-Atlantk Travel Service

sas valstybes.

DIDŽIAUSIA SIUNTIN 
NAUJOJS PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West BROADWAY, Se. Boston 27, Mass„ Tel. AN 8.8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KKEIPKITftS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ IŠTAIGA SAt.NIN- 
G1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame s>u INTURISTO Įgaliojimais 

Siuntiniai priimami ka««iien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai? nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

VBMUAS: JONAS MmiMiiNIS

R The Apothecary 
TTetuviška tikra vaistine

I

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6620
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v., Mshyras šventadienius ir

Vienas pašaukimas telefonu vertas • $25.00
FORTŪNA OIL'CO.Kodėl nepadaryti taip, 

kaip padarė daugelis N.
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lų sutvarkė. įsigydami 
SHELHEAD buraerj. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumų 
be rūpesčių per ištisą 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams.
SHELHEAD burneris _
.......snmažins jūsų karo sąskaitas.
....užtikrins mažiausią šilimos aoostolį, 
....garantuos gerą ir tylą veikimą.

487 Washington St. 
Dorchester GE 6-1204

Prieš Teismo Rūmus

This coupon 
is worth $25

STREET ...................................
CITY............................ TEL.................
Wc wouid likę further Information about 
yorr apsčiai offer on oil bumer installatioi

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS

PAČIUOSE BURNERIUOSE _____________________ _

ŠILDYK NAMUS MOŠŲ SĄSKAITA—56 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

. Telefonas: AN 8-2805 {
'Dr. Jos. J. bonovan',
>Dr. J. Pašakarnio

rrtDiNis 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais įjį anksto susitarus

447 BROADVVAY 
South Boston, Masa

C & P ROOFING CO.

Mes sukūrėme bendrovę, ku
ri viską atlieka — dengia stogus 
visokia medžiaga: toliu, skin
deliais, skalūnu (slate). Balko
nai (piazza) mūsų specialybė. 
Nėra darbo, kuris mums būtu 
mažas ar didelis. Licenzuoti dai
lidės.

Visokie sienų darbai — iš
klojame aliuminiu, skindeliais. 
plytomis. Licenzuoti dažytojai.

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai

Charles ir Peter Kislauskiai
TeL 288-1421 ir GR 9-1805
Skambinti po 5 vai. vakaro

Peter Maksvyti*
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SU

So.
Atlieku visus pataisymo, rei 
to ir projektavimo darbus iš 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM BTRISTt 
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KONTBAKTOKIL'S

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir 
gyvenamas patalpas.

Su mumis niekas nepajėgia 
varžytis.

______ nuo 9 vai ryto
iki S vai vakaro

tel- L1 2-2776 
400 Norfolk Street. 

Cambridge. Mass-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai
rius U.S.S.R. valdomus 
kraštus- praneša, kad pagal 
U.S-S.R.

VNESHPOLSYETORG

patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytų 
daiktų (tik ne senų) ar pa
pildomi vietoje krautuvėje. 
Visi mokesčiai sumokami 
vietoje išsiunčiant siunti
nius, kad gavėjui nereikėtų 
primokėti.

Priimami užsakymai, čia 
sumokant nustatytą mokes
tį, ir užsakyti daiktai prista 
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to- 
priimami maisto siuntiniai 
sudaryti čia, ar užsakant ii 
Europos firmų standartiniai 
ar sudaromi pasirinktinai-

Katalogai gaunami ang
lų. ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

(staiga atidaryta kasdien 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL vak

Cosmos Parcels Espress

327 W. Broadvvay 
So- Boston, Mass., 02127 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimaatal

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4646

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ld- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

DOVANOS I LIETUVĄ

Siųskite dovanų sintinius
giminėms Į
įstaigą. Čia kalbama lietu* 
viškai,
galima gauti Lietuvoj, 
vertinamų prekių. Patarnau- 
jam greitai ir sąžiningai.
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

6 ’ , T 11 T

J Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

} Draudžiame nuo polio,
• kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
J Visais insurance reikalais 
t kreiptis:
- BRONIS KONTRIM

J

Jnstirc «f
598 E. Brosdosy

So. Boston 27, Maaa.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488
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Dažau ir Taisauisau 2
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia.
» Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
: JONAS STARINSKAS 

220 Savin HIO Avs. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

TsL AT 2-4626

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: t—4 Ir

465 O 
Arti Ui

bis Road

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietaris Gydytoja* ir Ckirargaa; 
X RAY

534 Broadvray,
Ss. Boston, Mass.

i VALANDOS aao 1 iki 4 ir « iki 7; 
TEL. AN 8-2712

* Namai ir Ūkia:
287 Conrord Rd„ Billerica. Maaa. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Besi Estate A Insurance 

409 W. BROADWAY

Office TsL AN 8-6948

Flood Sąuare 
Bardnare Co.

K. I. ALEKNA
EAST BROADVTAT 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Moora Dalai 
8ionoms

Stiklas
planbariama 
" daiktai

t I




