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60-TIEJI METAI

Raketa Ranger 7 pasiekė ] 
mėnuli

Liepos 28 d. anksti rytą iš Cape Kennedy, Fla., ii- 
skraidytas erdvės laivas Ranger 7 penktadienio rytą nu* 

sileido mėnulin. Jis nuskrido 228,522 mylias per 69 valan
das. Artėdamas prie mėnulio, padarė per 4 tūkstančius 
nuotraukų.

ninku abejoja tų fotografijų 
tikrumu.Iki šiol niekas iš taip arti• 

nėra mėnulio nufotografa-j 
vęs, todėl tos dabar padary- • 
tos nuotraukos mokslui yra 
nepaprastai vertingos.

Čia buvo įsitikinta, kadį 
žmogui nuskristi į mėnulį ir 
ten nusileisti yra galima. 
Patirta, kad mėnulio podir
vis yra kietas, tik paviršius 
padengtas kelių colių storu
mo dulkių sluogsniu.

Gautos nuotraukos yra 
mokslininkų kruopščiai tyri
nėjamos. Dalis jų buvo pa
rodyta per televiziją ir įdė
ta dienraščiuose.

Paskutine nUOtfauka bil- 
vo padaryta Rangeriui pri
artėjus prie mėnulio 1,000 
pėdų. ir tą akimirką raketa 
atsimušė į mėnulio pavir
šių. Rangeris nukrito tiks
liai numatytoje mėnulio vie
toje. o padarytos nuotrau
kos yra nepaprastai aiškios- 
Jose matyti seniau niekad 
dar neįžiūrėti mažiausi mė
nulio paviršiaus krateriai ir 
pakilimai. Tai didelis ame
rikiečių technikos laimėji
mas.

Skridimui į mėnulį ruo
šiamasi jau šešeri metai. Per: 
tą laiką mėnulin buvo pa
siųsta jau keletas panašių į 
raketų, bet jos savo tikslo 
nesiekė, nes vis atsirasdavoį 
kokių nors kliūčių.

1959 m. raketą į mėnulį 
buvo paleidusi Sovietų Są
junga. Sovietai skelbia, kad 
jie iš tolo nufotografavę mė- J 
nulio tamsiąją pusę. Jie ro
dė išspausdinę ir tas foto-; 
grafijas, bet daug moksli-

Pietą Vietnamo oro pajėgą vir
šininkas Nguyen Cao Ky.

Pirmą Kartą mėnulio pa-i 
virsiu per padidinamuosius 
stiklus pamatė mokslininkas 
Galileo septynioliktam am-; 
žiuje.

Šiuo JAV mokslininkų• 
pasisekimu džiaugiasi ir ki
tų šalių mokslininkai ir mū
siškiams siunčia sveikini- į 
mus.

Dabar bus ruošiamasi dai i 
su didesniu atsidėjimu į mė
nulį nuskraidyti žmogų. O 
kad ten nuskristi galima, tai 
nėra jokių abejonių, tik la
bai svarbu taip kelionei pa- 
»ruošti. kad žmogus galėtų 
sugrįžti atgal žemėn. Ta 
problema dabar ir spren
džiama.

Kai paaiškėjo, kad rake
ta sėkmingai nukrito į mė
nulį. tuoj mokslininkai prie
šaky su dr. H. Newell atsi
lankė pas prezidentą L. 
Johnsoną ir jam pranešė a- i 
pie tą didįjį laimėjimą.

Prez. Johnsonas pasi- • 
džiaugė ta mokslininkų sėk-! 
me. pareiškė, kad JAV da
bar toje srity tikrai pirmau-1 
ja. bet tai nesąs vien tik 
JAV nuopelnas, o ir visų ki
tų valstybių, kurių moksli
ninkai dalinosi savo žinio
mis su JAV mokslininkais. 
Esą. taikos srity tai didelis 
laimėjimas.

Tikimasi kitais metais pa
leisti dvi panašias raketas į 
mėnulį ir šiais metais vieną 
į Marsą.. O iki 1970 metų 
norima nuskraidyti į mėnu
lį žmogus.

Kelionei į mėnulį bus iš
leista iki 20 bilionų dolerių. 
Tai bus brangiausia žmo
gaus kelionė.

VAGYS NEVV JERSEY 
PAŠTUOSE

čia neseniai posėdžiavo Washingtone Amerikos Valstybių Organizacijos-(QĄS) 
atstovai, kurie nutarė imtis visą reikalin gu priemonių nuo Kubos komunistą griau
namąją veiksmą apsiginti.

Komunistai užpuolė 
JAV karo laivą

Ties šiaurės Vietnamu, 
neutralioje vandenų zonoje, 
trijų šiaurės Vietnamo tor
pedinių laivų buvo užpultas 
JAV karo laivas—naikintu
vas- Apsišaudant su užpuo
liku du komunistų laivai nu
kentėjo — vienas paskendo, 
kitas sužalotas, o trečiam 
pavyko pavyko pasprukti 
toliau į vandenyną.

JAV prezidentas davė į- 
sakymą sustiprinti toj srity 
laivyno apsaugą aviacija ir 
ateity tokius užpuolikus su
naikintu

Pastaruoju metu karas 
Pietų Vietname žymiai su
stiprėjo. šiomis dienomis 
komunistų partizanai puolė 
Pietų Vietnamo karius net 
visai arti sostinės Saigono.

P. Vietnamo vyriausybės 
galva gen. Khanh yra lin
kęs pradėti žygį į šiaurės 
Vietnamą, iš kur duodama 
pagalba komunistų partiza
nams. bet JAV vyriausybė 
jo sumanymo neremia, o be 
jos paramos gen. Khanh ne
gali apsieiti.

JAV Pietų Vietnamui 
duoda per 1 mil- dol. kas
dien, šiomis dienomis padi
dino ten pasiųstų instrukto
rių skaičių 5,000.

Atstovą rimą pirmininkas John 
W. McCormac pirmininkaus ir 
demokratą partijos konvencijai 
rugpiūčio 24 d.

UV sportininkai
-

laimėjo

Kongresas nutarė padidinti
••pensijas

Kongresas 388 balsais prieš 8 priėmė įstatymą,

5% padidinamos Pensijos. Bet tas įstatymas turi būti se

nato patvirtintas, prezidento pasirašytas ir pradės galioti 
nuo ateinančio mėnesio pradžios, jį paskelbus.

Parama New Yorko j 
negrams

JAV lietuviai laimi 
Australijoje

Los Angeles. Calif., įvy
ko lengvosios atletikos 

' rungtynės tas JAV ir Sovie
tų sportininkų. Iki šiol pana
šiose rungtynėse vis pinsau* 
davo Sovietų Sąjungos spor
tininkai, nes, kaip žinoma, 
jie visi profesion^jai. tai yra 
jų sportas paverstas amatu 
su nuolatine alga. o jeigu 
jie kur tarnauja tai tiktai 
”dėl akių.“

JAV sportininkai yra mė
gėjai- Jie nieko bendro ne
turi su profesionalais sporti
ninkais ir, dirbdami savo 
nuolatinius darbus, neturi 
tiek laiko ir galimybių spor
tuoti.

Bet šį kartą Los Angeles
JAV lietuvius sportiniu-• sovietų sportininkai buvo į 

kus Australijoje iki šiol lydi veikti ir išvažiavo namo tik 
gera sėkmė. Nors jie buvo su vienu laimėjimu, 
prakišę vienas rungtynes Tarp ^etų sportininkų

New Yorko miesto majo
ras Wagneris susitarė su 
negrų gyventojų atstovais į- 
vairiais klausimais. Tik liko 
atviras klausimas civilinės 
komisijos sudarymo polici
jos veiksmas ištirti malši
nant negrų demonstracijas 
Harleme.

Bedarbiai negrai bus ap
mokyti įvairių specialybių, 
dėl kurių neturėjimo jie da
bar negauna darbo. Be to. 
bus pradėtas vykdyti namų 
statybos projektas, kuris jau 
seniau suplanuotas.

Lėšų tikimasi gauti iš tų 
vyraiusybės sumų. kurias 
parlamentas paskyrė skur
dui naikintu

New Yorko Harlemo daly 
negrų bedarbių esama apie 
15%, kitur Nevv Yorke 5%. 
Harlemo negro metinis šei
mos pajamų vidurkis 3.995 
dol.. kitui* Nevv Yorke — 
6,100 dol- Tūkstančiui neg
rų vaikų miršta 45.3. kitur 
Nevv Yorke — 26.3. Negrų 
narkotikų 10 tūkstančių yra 
40, aplamai Nevv Yorke—5.

NEGRAI NEKELS1Ą 
RIAUŠIŲ

eu Victorijos krepšininkų buvo ir šie lietuviai: Adol«
komanda, bet su jais susiti- į fas Vamauskas, 30 m. Že- 
ko antrą kaitą ir -laimėjo. mės ūkio akademijos lekto- 

Iš viso iie jau laimėjo 18į rius Kęstutis Orentas ir Ad 
rungtynių. ! Aleksejūnas. abu studentai.

Australijos lietuviai JAV i Ad. V amauskas yra rutu

Stambesnių negrų organi
zacijų vadai įspėjo savuo
sius nekelti riaušių bent iki 
rinkimų. Kiti jų neklauso.

Susekta, kad New Jersey 
pašto tarnautojų grupė išvo
gė pašto ženklu 700 tūkstan
čių dolerių vertės.

Yra įtarimo, kad tų pačių 
gaujos narių buvo organi 
zuotas pašto sunkvežimio 
apiplėšimas Plymouth apy
linkėje. Tada buvo pavogta 
pašto ženklų ir pinigų už 
pusantro miliono dolerių.

Toji vagių gauja turėjo 
vieną savo agentą New Yor
ke. kuris jims padėdavo pa
vogtus pašto ženklus išpar
duoti.

Šios vagių gaujos veikla 
dabar aiškinama

Valstybės departamento sekre
torių Dean Rusk. kuris Ameri
kos valstybią organizacijos su
sirinkime pabrėžė, kad ji privalo 
imtis visą reikalingą priemonią 
Kubos komunistą griaunamajai 
veiklai sulaikyti.

lio stūmėjas. K. Orentas ir 
A- Aleksejūnas—bėgikai.

Jie lankėsi ir vietos lietu
vių sportininkų klube, kur 
buvo pavaišinti.

lietuvių sportininkus sutin
ka labai širdingai, jais di
džiuojasi ir jų laimėjimais 
džiaugiasi.

JAV konsulas buvo pasi-

duos demokratų
vaišiDO- ! konvencija?

Nors australai labai ne-i
rimsta, kai iu sportininkai- ---------
pralaimi, bet lietuvius spor- JAV demokratų konvencija 
tininkus gerbia. į Įvyks įugpiūčio 24 d. Atlan-

JAV lietuvių krepšinio tie City. N. J. Jai artėjant, 
rungtynėmis australų spau- i demokratų tarpe ir šiaip Vi
da yra labai susidomėjusi, suomenės platesmuos siuok- 
daug apie tai rašo, o kartu snius kilo didesnis susido- 
primena ir Lietuvą. Kai ku- mėjimas.
rios rungtvnės buvo trans- Dėl prezidento kandida- 
liuojamos ir per televiziją, t.ūros abejonių nekyla bus

___________________ i išrinktas dabartinis prezi-
1 dentas L. Johnsonas. Bet y- 
į ra spėliojama, ką jis pasi- 
■ rinks viceprezidentu.

Į tą vietą pretenduotų ir

New Yorko majorui Robertui 
Wagneriui rasinės riauiės Har
leme kelia didelio rūpesčio. Dėl 
ją jis ir savo atostogas Europo
je nutraukė. Užpakaly jo miesto 
tarybos pirm. Paul Scravane 
(kairėje) ir policijos viriiniakas 
Michaei Murphy.

Esama visai rimto pagrin
do. kad senatas greitu laiku 
jį patvirtins, ir tikimasi, kad 
socialinis draudimas bus 
praplėstas, įterpiant į jį ir 
nemokamą medicinos pa
galbą senatvės sulaukusiem.

Pensijų įstatymas apima 
šiuo metu apie 20 milionų 
gyventojų.

Kas iki šiol gavo mažiau- 
šią pensiją 40 dol.. dabar 
gaus 42 dol. per mėnesį. O 
jeigu jis turi šeimą, tai gaus 
atitinkamai daugiau.

Bet kartu su pensijų pa
kėlimu padidinami ir įnašai 
į socialinio draudimo kasą. 
Iki šiol didžiausia suma. 
nuo kurios mokami sociali* 
nio
vo 4,800 dol. per metus, o 
dabar ji pakeliama iki 5.400 
dolerių.

Kas gaus kad ir padidin
tos pensijos 42-63 dolerius 
per mėnesį, tokiems iš šito* 
kios pinigų sumos išsiversti 
bus vistiek sunku, ypač jei
gu tokie pensininkai neturi 
namo ir dar reikia patiems 
susimokėti ir gydymosi išlai
das. Ta JAV gyvenime sri
tis yra reikalinga didesnio 
susiiūpinimo ir geresnio pa
tvarkymo-

Gerai, jei kas dar gauna 
primokėjimų iš unijų, kurių 
nariais yra buvę. Bet unijom 
priklauso tik vienas trečda
lis visų samdomųjų darbi
ninkų, o. be to. ne visos uni
jos yra pajėgios savo na
riams primokėti prie val
džios duodamų pensijų.

Rumunija tina 
savu keliu

NIKITOS ŽENTAS 
VAK. VOKIETIJOJE

re-Dienraščio Izvestiju , «
daktorius Adžubejus lankė-į Robert Kennedis, bet jis n 
si V. Vokietijoje ir tarėsi su ra pageidaujamas pietinių 

'* valstijų demokratų.vokiečių vyraiusybe dėl 
Chruščiovo atsilankymo L. Johnsonas irgi pnes jp

Kelioms dienoms Prancū- 
zijon buvo išvykusi Rumu
nijos prekybos komisija, su 
valdžios pirmininku prieša
ky- Ja priėmė ir Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle.

Rumunijos atstovai pasi
sakė, kad iš seno Rumunija 
ūkiniai ir kultūriniai bend
radarbiavo su Prancūzija, o 
ir dabar nori tuos tradici
nius ryšius atnaujinti.

Prancūzijai pakvipo Ru
munijos naftos šaltiniai. Dėl 
kapitalo stokos dabar jie 
nėra galutinai sutvarkyti, 
bet jų gamybą galima gero- 

1 kai padidinti.
Prancūzija buvo daug vil

čių dėjusi į Sacharos naftą, 
bet jos produkcija pasunkė- 
jo Algerijai gavus nepri
klausomybę.

Rumunų svečiai užtruko 
net dvi savaites.
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Afrikus raktybtins 
besiknriant

Naujai besikuriančios Afrikos valstybės norėtų ap
sijungti, tarpusavy ūkiniai ir politiniai bendradarbiauti. 
Deja, tarp jų esama daug visokeriopų skirtumų, dėl kurių 
sunku susitarti, štai jau trečią kartą buvo susitikę jų at
stovai ir tiek bendro tesurado — reikalauti Afrikos žemy
ne visiško kolonializmo panaikinimo, visoms ten gyve
nančioms tautoms apsisprendimo teisės- Na. ir nieko kito 
bendro nesuradę, išsiskirstė.

Tų valstybių suvažiavusių atstovų sąstatas buvo taip 
pat toks įvairus, kaip ir tų valstybių įvairi praeitis, dabar
tinė vidaus santvarka ir daug kas kito. kas jas skiria vieną 
nuo kitos. Suvažiavime dalyvavo karaliai, princai, vadai 
ir rinkti vyriausybės pirmininkai.

Kai kuriose naujai Įsikūrusiose valstybėse įvesta vien
partinė sistema afrikinei socialistinei santvarkai įgyven
dinti Kitur priešaky valdžios atsistojo nekritikuotini va
dai be jokių aiškesnių ateities siekimų.

Kai kur ie tų kraštų, praeity svetimųjų valdomi, buvo 
taip iščiulpti, kad be tamsios liaudies ten nieko kito nepa
liko. Miestuose nesama vietos gyventojų namų savininkų, 
verslininkų, amatininkų ar kitų profesijų atstovų. Palik
tuose kolonistų namuose prabangoj įsikūrė kylanti nau
joji biurokratija, naujoji ponija- Liaudis veik nepajuto 
jokio palengvėjimo, jokios didesnės atmainos gerojon 
pusėn, kolonializmą nusikračius. Darbą susirasti yra sun
ku. valstybės mokesčiai auga, nes naujai įsikūrusios val
džios. kad ir iš savų gyventojų tarpo, vistiek turi gauti pi- 
nirų. jei nori išsilaikyti. Tad nenuostabu, kad liaudyje 
jau atsiranda pasiilgstančių buvusios padėties.

Čia prisimintina, kad carinės Rusijos metais ir Lie
tuva buvo gerokai nugriebta. Jos miestai taip pat paliko 
beveik be vietos gyventojų. Atėjūnai buvo viską užvaldę.

O štai dabar, Sovietų Sąjungos okupacijos metais
naujai besikurianti raudonoji buržuazija miestuose taip 
pat išstumia vietos gyventojus iš geresnių pozicijų ir ten 
įkurdina savus kolonistus.

Kur tik Afrikoje įsigalėjo vienpartinė sistema, ten 
jau politinių laisvių nėra. liaudis bežadė, nuo valstybinio 
gyvenimo vairavimo nustumta.

Dabar dar tik šiose Afrikos valstybėse gali pasireikš
ti vyriausybei opozicija: Maroke, Nigerijoje. Somalijoje. 
Siera Leono ir dalinai Konge- Iš seno karaliaus valdomoje 
Etiopijoje politine prasme gyvenimas yra daug laisvesnis, 
negu tose Afrikos šalyse, kurios yra nekritikuotinų vadų 
valdomos.

Neabejotina, kad dabar daug kur bandoma pamėg
džioti vienpartinė sistema yra bolševikinės kilmės, tik 
kol kas dar kiek skirtingo turinio.

Praėjusiame Afrikos valstybių atstovų suvažiavime 
atsilankė ir Jungtinių Tautų Organizacijos sekretorius U 
Thant Jis pažadėjo dėti pastangas J.T. Organizacijos 
posėdžiuose, kad visos Afrikos tautos būtų išlaisvintos is 
kolonialinės padėties.

Bet jis neprisiminė, kad ne vien tik Afrikoje, bet ir 
Azijoje bei Rytų Europoje dar esama valstybių, kur kolo
nializmas praktikuojamas dar žiauresne forma. negu buvo 
Afrikoje. Tos kolonialinės valstybės tai Sovietų Sąjunga 
ir komunistinė Kinija, kurios ne tik pavergtųjų neišlaisvi- 
na bet dar taikstosi ir laisvąsias tautas bet kuna proga 
pavergti ir sunaikinti. Kodėl dėl to Jungtinių Tautų Orga
nizacija ir jos sekretorius taip vengia prabilti?

Keleivis neišėjo...

Rochestery buvo dar žiauresnės riinAės, nega New 
Yorke. Viršuje policininkai, surakina riaušininko ran
kas, apačioje sužeistam policininkui ligoninėje teikia
ma medicinos pagalba.

Kas kitur rašoma
AR SIUNTINIAI

Vilnies nr. 129 S. Jokub- 
ka rašo:

”Mes sakėm ir sakome, 
kad į Lietuvą perdaug siųs- 
ti siuntinėlių nėra geras da
lykas- Gaunanti siuntinėlius 
pradeda tinginiauti, ištvirk- 
sta ir panašiai.“

šis aries galvos Maskvos 
tarnas ir vėl mekena gryną 
nesąmonę.

Nuo amerikietiškų siunti
nėlių pavergtos Lietuvos 
"suiojintas“ žmogus ne iš- 
tvirksta. bet nuogas apsi
rengia. alkanas pavalgo ir 
sergantis pasigydo. Be to, 
net aklas komunistas pama
to, ko jis savo sukurtam u-

KALTI? i bagyne neturi ir ko yra per
tekęs demokratinis Vakarų 
pasaulis.

Tą tiesą gal ir Jokubka 
nujaučia, tik nemalonu ją 
viešai pripažinti

Tarp kitko,—iš už tuos 
siuntinėlius išplėštų muito 
dolerių jo bolševikinis po
nas čia apmoka ir savo spie
gus. tai ko jau taip grau
džiai verkti & Jokubkai?

Ne siuntiniai ten lietuvius 
demoralizuoja, o pati komu
nistinė santvarka, netei
kianti pavergtam žmogui 
ne tik būtiniausių reikmenų, 
bet net ir vilties ateičiai

organizacija nenn savo 
taip šakoto informacijos 
tinklo kaip VLIKas. Paverg
toj tauta informuojama iš 
Madrido ir Romos stočių, 
ten VLIKo Valandėlių iš- 

ų. Todėl lietuvių vi- 
prašoma gausiau 

prisidėta savo aukomis, Tau
tos Fondo organizuojamo
mis, kuriomis finansuoja
mas visas VLIKo darbas.

Jau išsiuntinėtas liepos 
mėn ELTOS anglų kalba 
biuletenis, kurio turinį suda
ro Amerikos Lietuvių Kon
gresas ir jo darbai bei pa
ruoštieji dokumentai, jauni
mo posėdžio dokumentai. 
Nikitos Chruščiovo lanky
masis Skandinavijoje. JAV 
senatorių ir kongresmanų 
kalbos, pasakytos kongrese 
Baisiojo Birželio proga, ir 
daug kitos informacinės me
džiagos iš pavergtosios tė
vynės.

Liepos 1 d. Philadelphijo- 
je, Vyriausiojo teismo isto
riniuose rūmuose, buvo at
švęsta vienuoliktoji Pasau
lio Laisvės Diena, kurią kas
met organizuoja Laisvosios 
Europos Komitetas. Šįmet į 
šias iškilmes LĖK pirminin
kas John Richardson, Jr., 
buvo pakvietęs ir VLIKo 
pirm. pareigas einantį Juo
zą Audėną, kuris tose iškil
mėse dalyvavo. Be jo. dar 
dalyvavo VLIKo 6ekr. J. 
Stiklorius. LL Komiteto pir- 
min- V. Sidzikauskas, mote
rų atstovė V. Leskaitienė ir 
H. Blazas.

ELTA

Latgalių tautos likimas
J. VLKS

Kai 1920 m. latgalių gy-i Latvijos nepriklausomy- 
venami žemės plotai buvo bės metais latgaliai tauti- 
įjungti į Latvijos respubli- niai atkuto. Jie pradėjo do
ką, tai komunistų spauda la- mėtis savo praeitimi ir leido 
bai graudenosi latgalių tau- savo spaudą. Jų spaudos ti- 
tos likimu. Esą. latviai lat- kybinio turinio’pirmas leidi- 
galių nepripažįstą tauta, jų ’ nys pasirodė tik 1753 m., ir 
kalbą laiko tik latvių kalbos nuo tada, be religinio turi- 
tanr.e. Latgalių kalba Įų gy- nio knygų, retai kas kita bu- 
venamose žemėse dėstoma' vo sukurta ir išleista, 
tik pradžios mokyklose. E-j Kremliaus bolševikai, ki
šą, visai kitas reikalas su tų tautų ėdikai, pajutę latga- 
tais latgaliais, kurie gyve- tautos atgijimą, jos priei
na Sovietų Sąjungos ribose. į kėlimą ir sąmonėjimą nepri- 
O tokių būta apie 50 tūks- klausomoj Latvijoj, propa- 
tančių, kurių 30 tūkstančių gandos sumetimais gyve- 
gyveno Sibire ir dirbo prie rančius Rusijoj ir Sibire lat- 
geležinkelio statybos, o kiti i galius pradėjo taip pat 
buvo kituose Rusijos mies- "šviesti“- 1927 m. pasirodė
tuose-

Esą. komunistams, kaip ir 
kitos tautos, taip pat rūpi ir 
latgalių tauta....

komunistinio turinio latga
lių kalba laikraštis „Tais- 
neiba“ („Tiesa“). Kiek vė
liau (1933 m.) Maskvoje

Bet tegul apie tai kalba pasirodė latgalių kalba žur- 
lietuvių kalbą vartojančių naliukas „Ceinies kaiugs 
anų metų komunistų spau- ("Kovos vėliava“). Iš jau
ja. nimo tarpo apsukresni, žva-

! lesni buvo pasiųsti į vadina-1936 m- komunistų Prie
kalo nr. 10 pusi. 611 str. 
"Latgaliecių tauta ir latga- 
liečių kultūriniai laimėjimai 
Sovietų Sąjungoje“ Juraitis 
rašė: >

mąjį Vakarų Universitetą 
Maskvoje komunizmo studi
joms. kurias baigę turėjo 
grįžti Į Latgaliją Maskvai 
agentauti.

„T . x x ! Pravartu čia paminėti,
Latgaliecių tautos iston- ume univcrsitete pro- 

ja yra pilna tautinės pne- fesorjavo į, tokios Sėtuvių 
spaudos. paniekinimo ir per- komunistų ”garaenyfoės“. 
sekiojimų. Tai tautos trage- kai zigmas Aleksa-Anga-

rietis. Vincas Kapsukas. Ra
polas Rasikas. Panašaus iš
silavinimo ir taip pat pana-

dija. Latgaliecių tautai teko 
pergyventi daug ko pana
šaus, ką pergyveno ir lietu-

ŽODIS ARABŲ KALBA

Liepos 11 d. posėdžiavo 
VLIKo Praplėstasis Prezi
diumas ir priėmė šių metų 
n-jo pusmečio darbų planą

JIS PLAUKUS KERPA 
TIK ’TROLETARISKAI*

Kai mes nueiname pas 
kirpėją, jis kerpa taip. kaip 
mes prašome. Ne taip yra 
raudonojoje Kinijoje. Ten. 
pasak kirpėją Cha Kuy- 
ming, kirpėjo uždavinys yra 
ne tik žmogų pagrąžinti, bet 
taip pat priešintis buržuazi
niam grožiui ir laikytis pro
letarinės grožio teorijos

Jis tokį įsitikinimą įgyjęs 
studijuodamas Kinijos ko
munistų vado Mao Tse-tung 
mokslą apie klasių kovą.

Buržuazinių palinkimų

vių tauta Kaip vienai, taip šiais darbais- pasi.
ir kitai ilgus metus prisiėjo . -■ ir kitų uutų
kęst to paties prispaudėjo Z^sonaj.- TaItle univer- 
kolomzatonaus — Rusijos j »mokslą<. sėmėsi da- 
eanzmo, o vėliau ir Vokieti-, bartinis Maskvos gauleiteris 
jos imperializmo jungą, net Lietovoje A. Sniečkus. S. 
yra dar didelių skirtumų tų Sumauska9 ir kai kurie kiti 
dviejų giminingų tautų isto- dabartin5ai Lietuvos okupa-

vio darbininkai streikuoja?
—Ne streikuoja, bet atos

togauja.

O, tai jau kitas reikalas- 
Tegu vyrai pasilsi!

O štai telefono skambutis 
net iš Chieagos:

—Kas čia nutiko, kad Ke
leivio negavau? Pripratau 
ir neatėjo.

Paaiškinama.
—Gerai, kad tik toliau jis

ir sąmatą- Nauja tiek, kad j asmenys visada nori kirptis 
baigiama. susitarti, ir. greitai savotiškai, nepaprastai. Ir 

tai yra ne asmeninio skonio 
reikalas, bet buržuazinių 
jausmų ir palinkimų mani
festavimas. Tas kirpėjas to- 

persispausdinus iš kiems klientams mėginąs į-

pradčti; Misti 
naują ELTOS biuletenį ara
bų kalba. Vienam Beyrouth. 
Lebanone, laikraščiui „Al 
Zamone“
anglų kalba ELTOS biule
tenio nr. 6 daug medžiagos, 
kaip sovietai 1940 metais o- 
kupavo Lietuvą, susidarė są
lygos leisti arabų kalba biu
letenį. Tuo pačiu Lietuvos ri.

kalbėti kirptis taip. kad tai 
derintųsi su dabartinių lai
kų dvasia, o jei nevyksta, tai 
atsakąs, kad nemokąs nu
kirpti taip, kaip klientas no-

eitų. Buvau nusiminus. Ačiū reikalas įeina į „naujausią“ Į 
už žinias. j valstybinį pasaulį — arabų I

Čia tik keletas paklausi- pasaulį. Tuo būdu šį pusme- MIAMI, FLA.

Keleivis neišėjo, ir kilo 
didelis rūpestis, net barnis, 
kodėl laikraštis nepasirodė.

Keleivio nr. 29 pirmam 
puslapy juodu ant balto 
stambiomis raidėmis buvo 
parašyta:

„Kitas Keleivio numeris 
dėl techniškų kliūčių išeis 
tik liepos 29 d.“

Reikalas buvo aiškus, o 
vienok.-. Telefono skambu
tis. Rūstokas balsas:

—Kodėl Keleivis neišė
jo?

Atsakymas trumpas:
—Dėl techniškų kliūčių 

ir dėl atostogų...
—Kuriems galams tos at

ostogos? — rūstauja pa- 
klausovas.

Ir vėl skambutis. Dabar 
susirūpinusios moters bai-

SHS Z
—Kodėl Keleivis neišėjo?
—Pirmam puslapy pasa

kyta. be to, dar jo bendra
darbiai atostogauja,—toks 
atsakymas.

—Atostogauja? — nuste
bo moteris ir primeta:—Na, 
koks čia jūsų darbas, kad 
atostogos reikalingos- Juk 
ne fabrike dirbate. Dyka
duoniaujate...

Reikėjo ir tokių tos mo
ters priekaištų išklausyti.

O štai jau linksmiau:
—Kodėl Keleivis nepasi

rodė?
—Darbininkai atostogau

ja,—paaiškinama.
—Mieli sakalėliai, ilsėki

tės! Ir jums reikia pailsėti.
O štai vienas iš atėjusių:
—Ar teisybė, kad Kelei-

mų. Veik visi jie panašūs.
Šie trumpi pokalbiai su 

skaitytojais rodo. kad mūsų 
žmonės su Keleiviu yra la
bai glaudžiai susigyvenę, 
kad be jo negali apsieiti, 
kad juo rūpinasi kaip ilgų 
metų draugu ar net artimu 
gimine. Tai jo bendradar
bius tikrai džiugina-

Bet kartu atsiranda pro
ga išgirsti ir linksmą kai ku
rių skaitytojų nuomonę, kad 
Keleivis, kuris šešiasdešimt 
metų kovoja dėl geresnio 
darbininkų aprūpinimo, dėl 
darbo sąlygų pagerinimo, 
40 valandų darbo savaitės 
ir darbininkam būtinų atos
togų. — pats savo bendra
darbiams nei tų atostogų 
turėtų neduoti ir versti juos 
dirbti gal net 96 valandas 
per savaitę...

tį bus leidžiami ELTOS 
biuleteniai šiomis kalbomis: 
lietuvių, anglų, vokiečių, ita
lų. ispanų ir arabų.

Kiek teko patirti, jokia ki
ta pavergtųjų tautų egzilinė

Buvo Alto posėdi*

rijoje. Lietuvių tauta seno
vėj ir šiandien turi savisto
vią valstybę, o latgaliecių 
tautos istorija nežino tokių 
dienų, kuomet ji. kaipo tau
ta, būtų turėjusi savistovą, 
nepriklausomą valstybę “

Taip graudeno tada kitus 
Juraitis komunistinės pro
pagandos sumetimais.

Jis nutylėjo tiesą, kokiu 
būdu 50 tūkstančių latgalie- 
čių atsirado už jų tėvynės 
sienų O 1920 m. Latvijoje 
sumušta Rusijos raudonoji 
armija, besitraukdama per 
Latgaliją, kelias dešimtis 
tūkstančių gyventojų su sa 
vim išsivarė. Ir tie gyvento
jai buvo išsiųsti Sibiran ir 
netoli Novosibirsko steigia 
muose kolchozuose apgy
vendinti. o kiti buvo nuskirti 
geležinkelio darbams.

Bet latgalių naikinimas 
siekia dar 1772 metus, kada 
jų žemė buvo Rusijos oku
puota.

Nuo tada prasidėjo Lat- 
galijos žiauri kolonizacija 
Geresnės žemės iš latgalių

cijos žymieji veikėjai-
Dabar Latgalija komunis

tų pavergta. Skaičiusieji 
praeitame numery straipsnį 
"Tautų naikinima pavyz
dys“ žino, kad šiandien lat
galių tauta naikinama dar 
žiauriau, negu carų laikais. 
Latgaliai komunistų propa
gandai buvo reikalingi tol, 
kol jie jų žemes įjungė į sa
vo imperiją. Dabar jau gali
ma latgalius smaugti be jo
kio pasigailėjimo... Taip ko
munistai elgiasi su visomis 
tautomis, kurias tik savo 
plėšriais dantimis apžioja. I

” VELTEDIS4 POETAS

Liepos 5 d. buvo Alto , • -skyriaus posėdis, kuriame' »>“«’’*?"«<»•. "J“* aPgy 
priimta Birželio minėjimo ven^intl rusai. Veik treeda- 
apyskaita. Minėjimas davė lį Latgalijos gyventojų dar 

prieš pirmąjį pasaulinį karą 
jau sudarė rusai- Latgalių 
savo žemėje beliko vos per 
pusę miliono.. Jų ir spauda 
buvo uždrausta. Jei lietuviai 
savo spaudą atgavo, tai lat
galiams savąja neteko pasi
naudoti

$75.25 pelno. Pinigai pa
siųsti Alto centrui-

I minėjimą buvo kviesti 
latviai ir estai. Jų delegaci
jos buvo gausios, bet su šird
gėla reikia pasakyti, kad lie
tuvių atsilankė labai mažai.

Kitas posėdis bus lapkri
čio 29 d. Tada bus renkama 
valdyba kitiems metams.

Dr. S. Tamošaitis labai 
plačiai ir įdomiai kalbėjo a- 
pie Lietuvių Kongresą Wa- 
shingtone, kur jis atstovavo 
Miami Alto skyriui. Retai 
kada tenka girdėti tokį pra
nešimą.

Vieni sugrįžo iš šiaurė*, 
kiti ten išvažiavo

Iš ten sugrįžo klubo vice
pirmininkas A- Noreika su 
žmona, direktorius V. Va
laitis su žmona.

i šiaurę išvažiavo Neviai. 
Savulioniai. V. Zeesai ir kt

L. J. Stasiulis

(E) 24 metų amžiaus po
etas ir vertėjas (į rusų kalbą 
išvertęs Donelaičio „Me
tus“) Josif Brodski nese
niai grįžo iš priverčiamųjų 
darbų stovyklos. Kovo mėn. 
jis buvo nuteistas kaip 
"veltėdis“ penkeriems me
tams priverčiamųjų darbų. 
Jo eilėraščiuose buvę rasta 
antisovietiškumo- Brodskis 
atliko bausmę kaip mėšlo 
vežiotojas viename Archan
gelsko sovehoze.

2,000 MYLIŲ PER 
VALANDĄ

Prezidentas L. Johnsonas 
pranešė, kad JAV karo avi
acija turės lėktuvus RS-71. 
kurie skris tris kartus grei
čiau kaip garsas, arba apie 
2,000 mylių per valandą.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

k
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
JAV. L Bendruomenės 

suvažiavimus
DR. B. MATULIONIS

JAV Lietuvių Bendruo
menės IV Tarybos suvažia
vimas buvo liepos 25-26 die
nomis Clevelande. Ohio. 
Kaip žinoma į šią tarybą 
buvo išrinkti 31 atstovas. N.

pose Chicagoje. Kaip jau 
visiems žinoma, šios lietu
vaitės vienuolės grubiai nu
gara pasisuko į lietuviškos 
kultūros reikalus, ir archy
vui teko išsikraustyti kitur.

Anglija joje turi 4 atstovus:: Tos patalpos Bendruomenei 
V. Bražėną. O. Ivaškienę. f dabar labai brangiai atsiei- 
dr. B. Matulionį ir dr. P- Vi- na. Bet jau susitarta su lie- 
leišį. tuviais jėzuitais Chicagoje.

, . ... ; kurie netrukus Pasaulio Lie-
Is oi atstovo į suvaziavi- tuvj Archyvą priims į savo 
teatvyko 25, trako is Ką- 1>ata|pas. Tuo būdu bus g.

liforaijos 3 atstovų, V. A-1 sprpstas jabai opus tos įstai- 
domkavieius išvykęs j Aus- u, reikalas,
traliją ir vienas neatvyko
dėl ligos. Silpnai suvažiavi- -• Antrasis L. Kultūros 
me pasirodė pati LB Centro: Konp-esas kuns buvo Chi- 
Valdyba: atvyko tik pirm.: caŠ°Je m. Jo metu bu- 
J. Jasaitis ir du nariai: J. vo surengtas ir lietuvių kom- 
Ignatonis ir K. Januška. pontonų simfonines muzi- 

kos konceitas ir lietuvių 
Suvažiavimui vadovavo dailininkų paroda, 

vyliausi ir jauniausi amžių- A
mi: dr. S. Briedis, V. Sidzi- 3. Antroji JAV ir Kana- 
kauskas ir T. Leonas. į06 Lleta1vui Tautinių Šokių 

l Šventė Chicagoje 1963 m. 
4. Surengta ekskui-sija Į

kiek bus lėšų. Jau išėjo iš 
spaudos "Lietuviškas auklė
jimas šeimoje“. L Dambriū- 
no, lėšas davė Lietuvių Fon
das.

Švietimo Taryba nusi
skundžia. kad vis dar neat
siranda lietuviško jaunimo, 
kuris univei-sitetuose studi-1 
juotų lituanistiką ir ateityje 
galėtų būti lietuviškųjų mo
kyklų mokytojai- O latviai 
dabar turi tokių studentų 5.1 
estai net 6.

Neakivaizdinio Mokymo 
Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas šiuo metu teturi 
tik 24 studentus.

Kultūros Fondas

Kitas JAV L. B-nės pa
dalinys- yra Kultūros Fon
das. Jo valdyba pranešė:

1. Jau baigtas išleisti ”A- 
leksandryno“ III tomas. Tai 
labai svarbus lituanistinis 
veikalas, jo išleidimas kai
nuos apie $15,000. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugija 
šiam reikalui paaukojo 
$1.000.

Milionierius George ( apron persiskyrė su savo žmona, 
kuriai jis sumokėjo $16 mil. liek pat dar liko ir jam. 
Jį matome pasirašant susitarimo raštą ir Los Angeles 
advokatus. Mitionierius yra 79 m., o jo žmona 74.

KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Kvietimas į Lietuvių Dienų
Lietuvių Komitetas Pa

saulinei Parodai nuoširdžiai 
kviečia visus Amerikos ir 
Kanados lietuvius į istorinę

Smulkesnių informacijų 
•apie Lietuvių Dieną, ženkle
lių. brošiūių ir vadovų įsigi
jimą prašome kreiptis nuo

Lietuvių Dieną pasaulinėje rugpiūčio mėn. 1 d. i Lithua- 
parodoje New Yorke — nian Committee for the New
rugpiūčio 23 dieną, sekma-j World s Fair. 33

i 42nd Street, New York 36. 
i ! N.Y. Rm. 928. Telefonas —

I šią lietuvių dieną šuva- (212) LA 4-6484.
I žiuoja net 37 chorai su 1400 . . ...
dainininkų ir 700 tautinių! o Aukas siųskrte: Mr. A. 
šokių šokėjų. Setikas. 84-11 101 Street,

K. Bobelis gana griežtai pa- mokesčio tik $3,373. Juokin- 
reiškė, kad lietuvių visuo- gai mažas Įnašas dideliam 
menės pinigais įrengiamai darbui lietuvybei išlaikyti, 
gana brangiai koplyčiai var- štai keli pavyzdžiai, kiek 
dą neturėtų parinkti vienas Įmokėjo N. Anglijos apylin- 

2- Gimtoji Kalba, žurna- ar du asmenys, nesusitarę su kės: Bostono $75. Brockto-

Lietuviu Dienos išvakarė
se. rugpiūčio 22 dieną, di-

84-11 101 
Richmond Hill 18. 
York.

Ne\\

. Dar kaitą visus nuošir-
dziuleje 69th Regiment Ar-’džiai kviečiame į šia didžią 
mory salėje. East 26th St. ir j Lietuvių Dieną ir dėkojame 
Lexington Ave., New York.! už aukas-
8 vai. vak. įvyks krepšinio1 
varžybos tarp šiaurės Ame-' 
rikos ir Rytų Sporto Apy
gardos lietuvių rinktinių-

Lietuvių Komitetą* 
Pasaulinei Parodai 

New Yorke

į nominacinę komisiją 
buvo įkviesti dr- K. Bobe
lis. dr. Kriaučeliūnas. dr. P. 
Kisielius, dr. A. Razma. V. 
Sidzikauskas, dr. P. Vileišis 
ir V- Volertas.

Europą 1963 m.
5. Norėdama paskatinti 

literatūros jaunimui kūrimą, 
valdyba paskyrė kasmetinę 

Nutarimų komisijoje bu-; |^un*rn®. literatūros premiją
$500. Pirmajai premijai lė
šas davė Lietuvių Fondas. 

6- Centro Valdyba per 
Centro valdybos 1961-64! Ne» Yorko apygardos vai- 

metų apyskaitų davė pirm-- dybą rūpinasi L.iei«vių yie- 
* 'na Pasaulinėje Parodoje

New Yorke rugpiūčio 23 d. 
kurioje bus dainų ir šokių

vo dr. E. Armonienė, T. 
Blinstrubas. A. Klimas, B 
Nainys ir dr. B. Nemickas.

J. Jasaitis.
L. Bendruomenės organi 

zacija pamažu stiprėja. Šių programa, 
metų taiybos rinkimuose 
jau dalyvavo 7,566 asmenys, 
o 1961 m. tik 4,649. Taigi 
šiemet balsavo jau keliais 
tūkstančiais daugiau.

L. Bendiuomenė šiuo me
tu JAV turi 6 apygardas su
67 apylinkėmis- | 2 gesiropjnant masų jau-

Iš Centro Valdybos atlik- nąja kaita, į-ugpiūčio 9-16 
tų darbų lietuvių kultūros dienomis Dainavos jaunimo 
srityje minėtina: stovykloje ruošiama Jauni

1. Pasaulio Lietuvių Ar-
chyvas. labai svarbi kultai- *nta "Idėjos ir darbai 20- 
iė įstaiga. 10 metų išgyve- ties metų išeivijos perspėk- 

-................... tyvoje.
3. Šį rudenį P.L- B-nės 

Valdybos piim. J. Bačiūnui 
remiant, ruošiamas lituanis
tikos mokyklų mokytojų su 
važiavimas J. Bačiūno so
dyboje.

no prisiglaudęs kukliose vie
nuolių kazimieriečių patal-

Artimiausio* ateitie* darbai

1. Pradėti paruošiamieji 
darbai Trečiajai JAV ir Ka
nados Lietuvių Dainų Šven
tei. kuri bus Chicagoje 1966 
metais.

KĄ DOVANOTI?

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

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN NATION, pa
raiė Kosta* Jurgėla, kaina 
$10-

Vytautą* the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končių*, iliu*truota, 211 
pal., kaina kietai*
$.4.00, minkštai* $3.00.

Švietimo Taryba

Prie JAV L. B-nės Centro 
Valdybos veikia prityrusio 
mokytojo vadovaujama 
Švietimo Taryba. Jai pri
klauso mūsų jaunimo lietu
viškas auklėjimas, šeštadie
ninių ir kitokių lietuviškų 
mokyklų tvarkymas-

Šiuo metu JAV veikia 53 
lietuviškos mokyklos su 
3,125 mokiniais ir 221 mo-

" ’ ”" . mimui kytoju. Mokinių skaičius
kasmet auga. Be minėtųjų 

AN RECIPES. patale Jum pradžiog mokyklų, veikia 
dar 4 vaikų darželiai, 1 litu
anistiniai kursai. 2 aukštes
nės lietuviškos mokyklos ir 
Pedagogė n is Lituanistikos
Institutas.

Švietimo Taryba atrinko 
ir perdavė Kultūros Fondui 
__L. B-nės padaliniui—iš
leisti 9 knygas vaikams.

Ar šios knygos bus išleis
tos ir kada, pareis nuo te,

Daužvardienėv kaina $2.
”Tweaty year*’ struggle 

for freedom of Lithuania/* 
redagavo J. Audėną*, kai
na $1-50.

”Leave your tears in Mo*- 
kovo“ paraiė B. Armonienė, 
kaina $3*5.

A of ke- 
lė L. Valiuką*, 

kaina $4.75.

las. skirtas mūsų kalbos rei
kalam. kasmet išeina 4 nu
meriai.

3. Išleista 6 knygos jauni
mui (vadovėliai ir kt.). Nu
matoma išleisti Donelaičio 
“Metai“ plokštelę. įkalbėtą 
mūsų žymaus aktoriaus 
Henriko Kačinsko.

Rinkimai

-1Į laryuoš pi ežiui ui nų iš- 
rinkti: V. Volertas. dr. E. 
Armonienė, dr- B. Nemic
kas. dr. P. Vileišis ir J. Šle
petys. Tuo būdu prezidiumo 
centras dabar bus New Yor
ke.

Į Kontrolės komisiją iš
rinkti : dr. S. Biežis. kun. A- 
Trakis ir V. Vijeikis.

Į Garbės teismą: V. Bra
žėnas, J. Jankus. A. Klimas, 
lr- B. Matulionis ir V. Si
dzikauskas.

lietuvių visuomene.

Suvažiavimas nutai-ė pa
prašyti tikruosius Šiluvos 
koplyčios rengėjus paaiškin
ti lietuvių visuomenei, kodėl 
toks vaidas parinktas.

Buvo daug kalbėta ir iš
kelta visokių sumanymų, 
kaip mūsų jaunimą apsau
goti nuo nutautimo ir kaip 
jį įtraukti į lietuvių bend- 
riinniončg nktvvu ffvvenima.*!■ -----******* ” CV '---------------------

no $62-50. Lavvrence $7.50. 
Bridgeporto $39. Hartfordo 
$75. New Britaino $20. New 
Haveno $45. Stamfordo 
$27. O kitos apylinkės — 
Providence, Worcester ir tt. 
nedavė B-nės Centmi nė 
cento.

NAUJIENA

Dr. Kazy* Grinių*, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, U

Įdomų ir pritarimo radu-
sį pasiūlymą davė Ona Ivaš- . N AGIUS-NA-
kienė. Ji siūlė pradėti jauni- GEV1ČIUS, jo gyvenimo n 
mą traukti į lietuvių visuo- apžvalga, redagavo
meninį gyvenimą jau anks- ^r- Balys Matuhoms, labai 
tyvoje vaikystėje per vaikų gražiai išleista, daug pa-

9:30 vai. vak. Lietuvių
Dienos progiamų atlikėjų ir i ____

j svečių susipažinimo vakaras Dariaus ir Girėno minėjimą* 
tose pačiose patalpose, šo- —. ,
kiams gros Neo-Lituanų 18 KeP°S 18 d‘ buV0 pami‘ 
asmenų orkestras iš Cleve- nėta Dariaus ir Girėno žuvi-
lando. ‘ Ohio. TO0 31'J1 sukaktls prie jų pa-
i ru — minklo Lithuanicos aikštėje.Lietuvių Dieną, rugp.ucio 23

ta diena buvo karšta.
12 vai. vainiko padėjimas bet į iškilmes atsilankė dau- 

prie lietuviško kryžiaus pa- giau negu tikėtasi.
rodos rajone, Meditation VėH iškėlus invoka- 
Lane and Avenue of Afrika. įskeius. in a

ciją sukalbėjo kun. dr- St. 
12:30 vai. šv. Mišios už Valiušaitis. himnus giedojo 

kenčiančią tėvynę Lietuvą (Lionė Jodytė.
Singer Bowl paviljone- Mi- T. .šias laikys Kalino vyskupas Kal^JO Lietuvos Genera- 
J. E. Vincentas Brizgys; linK> Konsulato atetovas A- 

’ nicetas Simutis, adv. Stepo- 
1:30 vai- paradas. Parade; nas Briedis (anglų kalba), 

į Singer Bowl — Lietuvių Paminklo komiteto vardu J. 
Dienos dainų ir šokių festi- Montvila. LDD 7 kuopos 
valio vietovę, žygiuos tiktai pirm Bronė Spūdienė, Mo- 

Į dainininkai, šokėjai ir užsi- terų vienybės pinu. Elena 
‘ registravusių karo veteranų Kulbertienė< Amerikos Le-

NEW YORK, N.Y.

tautinių šokių 
bei lituanistines

Centro Valdybos pirmi
ninku perrinktas J. Jasaitis, 
jam pavestajM^rinkti Į ‘ 
valdybos narius.*^ ''

Nutarimai n
valdybai

Centro Valdybai buvo pa
reikšta visokių pageidavi
mų. patarimų, priimta eilė 
nutarimų.

Daugiausia kalbėta apie 
Bendruomenės darbą Lietu
vos laisvinimo kovoje. Nors 
pranešėjas V. Sidzikauskas 
siūlė B-nei siųsti į apsijun
giantį Vliką 25% atstovų, 
bet jo pasiūlymas buvo at
mestas.

Suvažiavime buvo atsto
vų. kurie tvirtino, kad lietu
vių politinės srovės atgyve
nusios ar jau baigiančios at
gyventi savo amžių ir todėl 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto (Vliko) vie
tą jau turinti pradėti užimti 
Lietuvių Bendruomenė, bet 
taiybos narių dauguma blai
viau pažiūrėjo į šį klausimą 
ir pasisakė už L. B-nės kul
tūrinę veiklą ir pritarė nuo
monei. kad reikia remti Vli
ką ir siekti su juo bendra
darbiavimo-

Kitas gyvai svarstytas 
klausimas buvo Šiluvos kop
lyčios, kuri bus Waskingto- 
ne. Buvo karstų kalbų. Dr.

darželius, 
sambūrius 
mokyklas-

Baigdamas noriu pastebė
ti. kad L. Bendruomenė at
lieka labai didelį ir svarbų 
kultūrinį darbą, bet šiam 
darbui neužtenka geių noių

veikslų. 374 psl., kaina $6.
Knygoje pirmą kartą pla

čiai aprašytas Karo Muzie
jus, gai'sėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas ši muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go-

Jonas Aistis, POEZIJA

bei kitų lietuviškų organiza
cijų atstovai su vėliavomis. 
Pai-adą lydės Bostono Šv.

giono Lietuvių Posto Nr. 
1763 vardu J. Klinga. dail-

4frpasiaukojimo. Jam reikia . . .. -.•-ATL -Joie yra šio žymaus poeto
Jfeildįttirt. Pa ~ v’?’ ^lėraščiai, 420 psl., kai- 

vyzdžiui. per praėjusius me- na
tus JAV lietuviai įmokėjo Tos knygos gaunamos i» 
L. B-nės Centrui solidarumo

Į Petro parapijos orkestras;' Jurgis Juodis. SLA 38 kuo- 
į 2 vai. Lietuvių Dienos dai-! 1)OS atstovas J; Aimanas.
• nų ir šokių festivalis Singer 1 Anthony Brenk. buvęs lenkų 
Bowl pavilione. vicekonsulas Chicagoje. n

J Ona Kaulakienė iš Miami. 
Kalbą pasakys angliškai pj-j

ir lietuviškai Juozas Kajec- ’ . . _ .
kas. Lietuvos Atstovas Wa- Gėlių atsiuntė Moterų 
shinrtone- : Vienybė per E. Kulbertienę

ir Paminklo komitetas per
Programai vadovaus —

SLA MANOR—ATLANTIC CITY, NJ.

i t

Naujas SLA Poilsio Namas garsiame kurorte Atlantic 
City, NJ„ 155 States Ave, jau atidarytas ir priima 
vasarotojus. Šis namas tinka šeimoms, pavieniams 
ir patogus visuomeniniu organizacijų suvažiavimams. 
Kambariui gerai įrengti, kiekvienas ju turi atskirą 
maudynę ir visus patogumus. Non namo iki jūros tik 
pm£ Moko. Kambarin kainos prieinamos. Kambarys 
sn dviem lovom dviem asmenim ar $9. Kambarius 
ARUnee of America. 307 West 30th Street, New York. 
reMrvookite tt anksto per SLA Centrą: LHhmndan 
N.Y. W00l» arba telefonu. Area Code 212, LA 4-5S29.

Hollywoodo aktorė Rūta 
Lee Kilmonytė.

P.S. Pasitaikius blogam 
orui Lietuvių Dienos prog
rama įvyktų 69th Regiment 
Armory salėje. East 26th St. 
ir Lexington Ave.. New Yor
ke.

KNYGOS JAUNIMUI

Bronę Spūdienę.
Minėjimas buvo geras. 

Už tai ačiū visiems prie jo 
paruošimo prisidėjusiems ir 
atsilankiusiems.

Paminklo Pastatymo 
Komitetas

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa-( 
rašytas labai įdomus pa-.

CHICAGO, ILL.

Lietuvos Vyčių 
suvažiavimas

Lietuvos Vyčių 51-sis su
važiavimas bus Chicagoje,

sakojimas gera dovana: Sheraton.chicago viešbuty, 
vaikams, bet ir seneliai iačio 5.9 dienOmis. 
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

Imkit ir skaitykit 
Icą tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą
traciiu 64 nsl kaina $180 tERORO IR VERGIJOS tiacijų, h4 psl., Kama |MPERIJX SOVIETŲ
GINTARfiLC, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga angly kalba, 
kaina ......................... $1.00

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

RUSIJA
Joje smulkiai apmšyta 

lx)lševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
liroliai, seserys, giminės ir 

pusi., kaina’ ...?$2.00 draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 

iTttLYNt karveuai. Aloyzo Bo- i Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
i rono apyoak.it*. vaikam., » į leivio administracijoje.

t
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___ ____________________ __ mi vadovai su rusiškom pa-

*w*?**iai sanl ̂ Idai Į 'ardėm. štai buvusio Viten- 
| ergo vardo fabriko direk- 

--*«&»* ta » u^e priimtas ir irius J. Klebanovas Liau- 
sausio 1 d. pra- es ūkio taryboje buvo ap- 

„įKti Ci v Kinis kodek- iskelbęs vykstąs į Maskvą, 
pa ai ilniuje, Sovieto! » tuo metu jis išvyko į Le- 

Ha t" A. Kaire-1 aingradą ir su savim buvo 
H di "vi-l *sivežęs jauną kolektyvo 

~agal "Tiesą“. Kleba- 
vę nusižengimas turėjęs 
nkių padarinių.

a »-]

* ’aiun 
haliniu i-J 
nuostatus!

UMTUOJU
kodeksas skiria ga-

_ .ievOo ir atitinka-
o~~auja piliečių turti- 

-- iUoO. čia pora pa
.------ ū.ūinio kodekso

x v pastato, kad (sovie
tinis) pilietis gali turėti 
kaip asmeninę nuosavybę 
darbo pajamas ir santaupas 
gyvenamąjį namą ir kt To
liau pabrėžiama, kad turtas, 
esantis asmenine piliečio 
nuosavybe, negali būti nau
dojamas ne darbo pajamom 
rauti* Jei pilietis, pav., na- 

"sttemingai naudoja- 
ne daruo pajamoms gauti, 

ai tas turtas turi būti neat- 
k d. ai paimamas teismi- 

e tvarka.“ (327 str. numa
to. kad savininkai, išnuomo
dami butus, negali imti di
desnių nuompinigių, negu 
nustatyta Min. Tarybos)
114 str. vėl kalba apie kitą 
ramo atėmimo atvejį: kai 
pilietis pasistato namą, ne- 
h’Hamas reikiamo leidi- 

projekto ar- 
’- -•?- pažeidęs

lr gydytojai turi skelbti

(E) Lietuvos gyventojai 
privalo atlikti ne tik savo 

rofesires pareigas, bet ir 
plačiai reikštis visuomenėje 
ir, svarbiausia, prisidėti prie 
komunizmo skiepijimo.žmo
nėse. Gydytojai turi virsti 
energingais ateizmo sklei
dėjais- Tokias mintis "Ko
munisto“ žurnale (nr. 6) pa
skelbė "Sveikatos apsau
gos“ žurnalo redaktorius E. 
Selelionis. Dar kitus suma
nymus "Komunisto“ sureng
tame pokalbyje iškėlė kai 
kurie gydytojai bei spaudos
žmonės.

Pagal Selelionį, "su žmo
nėmis gydytojas turi kalbė
ti ne vien apie ligas. Gydy
tojo visuomeninėje veikloje 
negali neatsispindėti mora- 
lines-etinės, visuomeninės- 
politinės problemos.“ Esą, 
medikai turi plačiausias 
galimybes demaskuoti ža
lingas praeities ir ypatingai 
religines "atgyvenas“, žo
džiu, ‘

UkHniMgai aiiBttjo savo revoliucijos 12 metų 
Parade dainavo Mliono dolerių vertės sovie- 

ybos taškai ir f*"*1”1*.

***>«< M

i aje įvykusioje 
?si;oje apie Ci-

*r Civilinio 
o 'statymo 
-lamas. A.

reikalą 
sc-'alistinį 
£ darbo 
\.i auklė- 
at mų lai 
’ia nuro- 

ii etijoje Sta- 
ovo laikais la- 
išbandyta ir 
imui nebesve- 

on : organizuoti
- osius teismo pro- 
e arpiškai įmonėse, 

kolchozuose ir 
o v ozuose. Kita priemo

li ’ amosiose ir civi- 
c.e iš anuojamo

se sesijose turi dažniau da- 
hvauti visuomeninių orga
nizacijų atstovai. Tai ir vėl 
Iietuvai privalomi maskvi- 
riai balševikiniai pavyz
džiai.

Lietuvoje dabar esą 5,700 
gydytojų-

RUSAI PABALTIJO 
KOM. VADOVYBĖJE

Latvijos komunistų parti
jos centre yra 170 narių, iŠ 
,ų 57 rusai, tai yra 337©.

Estijos centro komitete 
larių yra 150, iš jų rusų 46, 

arba 80%.
Lietuvos komunistų cent* 

o komitete yra 176 nariai, 
ų tarpe rusų 49, arba 28%

Vadinasi, Lietuvos komu
nistų vadovybėje rusų tėra 
išlyginti mažiau kaip Lat- 
ijoje ar Estijoje.*>AB£GO 5 VOKIEČIAI SU 3 KARIAIS
Iš Rytų Vokietijos į Bava- 

į pabėgo 5 vokiečiai kar
šu sienos sargybiniu. Be 

ų, ten atbėgo ir 2 sovietų
kariai.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Rūpesčiai dėl

(E) drausmės pažeidimų 
pavyzdžių šių dienų Lietu- 

o e tiek daug, kad ir laik
ai iai šiai temai skiria ve

damuosius, gi Vilniaus ra
dijas telkia alermuojančias 
žinias. "Tiesa“ vedamaja
me (nr. 156) piktinasi vad. 
prirašinėjimo pavyzdžiais* 
pav. Ukmergės "Vienybės“ 
šaldymo įrengimų gamykla 
turėjo pradėti gaminti že
mės ūkiui labai reikalingą 
mašiną GAN-8. Ir gamyklos 
direktorius prirašė, kad pa
gaminta 250 mašinų, nore į- 
monė nebuvo pagaminusi nė

8«6cotių dydžio ai 80 c*
TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietą

Nedrausmingumu pasižy-

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją. apie jos pa
dėti. kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokis 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, sa 
žinės laisvę ir tt ir 11

Ypač šiuo metu R nandb 
pa Ir idomi paskaita >»> 
kaina tik 60

kvietiniai juokai
Laiškas redakcijai:
Brangus drauge redakto* 

j nau• .J
i Aš nebesusivokiu. Viena* 
įme vadovėly skaičiau, kad 
komunizmui atėjus mes ne
turėsime pinigų, o kitame, 
kad turėsime. Kuris jų tei- 
singai ir kuris klaidingai ra
šo?

siliko prie mumijos.
Netrukus jis mokslinin

kams pranešė, kad mumija 
yra 3.056 metų

Nustebę mokslininkai pa
klausė enkavedistą, kaip jis 
tai sužinojo.

—Paprastai. Mumija pati 
prisipažino,— atsakė saugu
mietis.

Brangus drauge skaityto
jau!

Komunistinėj santvarkoj 
vieni pinigų turės, o kiti ne
turės.

• • •
Sovietų archeologų ekspe

dicija Egipte iškasė mumi
ją, bet negalėjo nustatyti 
jos amžiaus-

Slaptosios policijos atsto
vas. kuris buvo toje ekspe
dicijoje. liepė pasišalinti 
mokslininkams ir vienas pa-

• « •

Prof. V. Stoka apie Leniną
Buvęs žymus Rusijos 1917 

m. revoliucijos veikėjas, se
niau Petrapilio, o Lietuvos 
nepriklausomybės metu Vy
tauto D- Universiteto teisės 
profesorius, dabar gyvenan
tis Washingtone Vladas 
Stanka parašė įdomų straip
snį apie Leniną. Straipsnis 
išspausdintas Novoje Russ- 
koje Slovo liepos 12 d. Čia 
trumpai atpasakojamos to 
straipsnio kai kurios įdo
mesnės vietos.

Kokius tikslus Leninas 
turėjo, kai jis grįžo 1917 m. 
užplombuotame vagone per 
Vokietiją iš Šveicarijos Ru
sijon ir pradėjo "gilinti re
voliuciją“? Tokį klausimą 
kelia VL Stanka ir atpasa
koja Lenino pažiūras į vals
tybę, kurios jo buvo išdėsty 
tos 1918 m. išleistoje knygo
je "Valstybė ir revoliucija. 
Markso mokslas apie valsty
bę, proletariato revoliucijos 
uždaviniai.“

Ten buvo pasakyta: Vals
tybė yra klasių priešginybių 
padarinys. Valstybė tai prie
monė išsaugoti pavergtąją 
klasę. Kiekviena valstybė y- 
ra savotiška priemonė iš
naudojamai klasei spausti, 
todėl kiekviena valstybė ne

tė visi, ypač rusų valstiečiai, 
kareiviai ir darbininkai. To
kie Lenino šūkiai jiems pa
tiko ir pritiko. Nereikėjo dė
ti daug pastangų, kad kiltų 
didžiausia masių neapykan
ta prieš valstybę ir jos val
džią.

Apie sukūrimą geresnės 
valstybės liaudies masių ne
buvo galvojama, nes neapy
kanta prieš valstybę ir noras 
ūmu laiku sunaikinti visus 
kapitalistus nustelbė visa 
kita.

Leniną masės pasekė. Jis 
tapo šalies šeimininkas. Bet
ar tapęs tokiu jis įvykdė tai, 
ką skelbė?

Biurokratijos aparatas pa
didėjo kelis kartus. Kitaip ir 
būti negalėjo, nes. valstybei 
paėmus į savo rankas tvar 
kyti visą ūkį. buvo ir yra gy. 
vas reikalas žymiai daugiau 
visokių valdininkų, vienas 
kitą kontroliuojančių

Suvalstybinus žmonių įsi
tikinimus. teko sudaryti žy
miai skaitlingesnis policijos 
aparatas, kad būtų, kas se
ka, ar piliečiai ištikimi bol 
ševizmui, o kartu ir vyriau
sybei O kadangi atsirado 

neklaužadų“, todėl ir kalė-
laisvesne liaudies. Iki y^'jįmų skaičius žymiai padi- 
valstybė, nėra laisves. dėjo. Iš visų laisvių Stalino

Iki šiol visos buvusios re- j metu teliko tik viena — gar- 
voliucijos tobulino valsty- v--x- -- -
bės mašineriją, todėl ją rei
kia sudaužyti, sumušti. įvy
kių eiga verčia sukoncent
ruoti revoliucijos visas pajė
gas valstybei išardyti, o ne 
tai valstybei patobulinti

Kada kalbama apie lais
vę, valstybė nustoja gyva
vusi. Visas liaudies ūkis 
taip turi būti sutvarkytas, 
kad jo valdininkai gautų ne 
didesnę algą už darbininko 
uždarbius. Ir visa tai turi bū
ti ginkluoto proletariato 
riežiūroje, jo kontrolėje.

letariatui reikalinga tik 
mirštanti, pusiau valstybė,

prie:
Prol

binti Staliną, dėkoti jam už 
gerą, laimingą gyvenimą.

Tuo būdu išaugo nauja 
valstybė su keleriopai dides
ne armija, su nauja kalėji
mų sistema, kita dešimterio
pai didesne biurokratija ir 
kartu su sava gausia polici
ja*

Senoji Rusijos valstybė 
su savo carais Ivanu Žiau
riuoju, gubernatorium Mu- 
ravjovu-koriku ir kitais pa
siliko toli užpakaly.

Ko Leninas nespėjo įgy
vendinti, Stalinas pastūmė
jo toli pirmyn. Kurie jo ne-

tai yra visa turi būti taip1 paklausė, išdrįso pareikšti 
tvarkoma, kad valstybė tuoj 8370 atskirą nuomonę, tie 

buvo suimami, kalinami, žu
domi. visai nepaisant jų tu- 

----- - rimų bolševizmui nuopelnų.

mirtų, pranyktų.
Leninas skelbė kariuome-

nereikalinga biurokratija, 
parlamentas, demokratija*

Rusi jos valstybė buvo de
spotijos valstybė. Jos neken-

kaip Trockis. Krylenko, Bu- 
charinas. Rykovas, Zinovje- 
vas, Kamenevas ir kiti dė^ 
nepaklusnumo Stalinui pra-. 
rado savo gyvybes. Stalino

bendrakeleiviai . maršalai 
Tuchačevskis, Bliucheris ir 
kiti buvo nubausti mirtimi. 
Ir tie, kurie klusniai vykdė 
Stalino pavedimus, suiminė
jo kitus, tardė ir baudė, kaip 
Jagoda, Eževas. Berzinš ir 
kt, buvo taip pat be jokio 
pasigailėjimo likviduoti.

Bet ir Chruščiovas, nors 
pasmerkė Staliną, vistiek 
nieko geresnio negalėjo su
galvoti — jis vykdo stali
nizmą toliau ir be Stalino.

Visa tai turint prieš akis, 
kyla klausimas, kas gi buvo 
Leninas? Veidmainys, vie
na žadėjęs, o kita įgyvendi
nęs? Apgavikas?

Vladas Stanka prileidžia, 
kad Leninas tikėjo, ką skel
bė, bet gyvenime įvyko ki
taip.

Visa, kas dabar Sovietų 
Sąjungoje turima, vyko sa
vaime. kaip neišvengiama 
diktatūros būtinybė.

1922 m. kovo 22 d- komu
nistų partijos H-rne suvažia
vime Leninas prisipažino:

"Štai mes metus išgyve
nom. valstybė mūsų ranko
se, bet nauja ūkio politika 
ar mūsų noras? Ne! Šito pri
pažinti mes nenorime. Ji nė
ra pagal mūsų norą. O kas 
atsitiko? Mašina išspruko iš 
mūsų rankų. Atrodo, lyg 
žmogus ją vairuoja, bet ji 
važiuoja ne vairuojama 
kryptimi. Ją vairuoja slap
tai kas kitas. Dievai žino iš 
kur atsiradęs, ne tai speku
liantas. ne tai privatus ka
pitalistas. O gal vienas ir 
kitas, bet masina eina ne ta 
kryptimi, ne taip. kaip ją 
vairuojąs įsivaizduoja, tas. 
kuris sėdi prie tos mašinos 
vairo.“

Tai buvo pasakyta naujos 
ūkinės politikos—Nepo me
tu. Nesunku tuose Lenino 
žodžiuose įžiūrėti jo nusimi
nimą. nusivylimą ir gal įsiti
kinimą, kad jo planai neį
vykdomi, kad jo laimėjimai 
virsta pralaimėjimais

Vladas Stanka teigia, 
kad sovietinės despotijos į- 
gyvendinimo garbė tenka 
Stalinui Bet Leninas neša 
visą atsakomybę, kaip vie
nas iš aršiausių griovikų. Le
nino sudarytose sąlygose 
galėjo tarpti Stalinas.

Ir nuo savęs pridėsime, 
kad Stalino išugdytoje de
spotijoj galėjo iškilti ir 
Chruščiovas, stalinizmo pa
veldėtojas.

j. vncs.

Rytų Vokietijos komunis
tų vadas Ulbricht jaunuolių 
parade paklausė vieną jau
nuolį :

—Kas yra tavo tėvas?
Draugas Ulbricht,—atsa

kė jaunuolis.
—Gerai. 0 kas yra tavo 

motina?
—Partija.— nemikčioda

mas atsakė jaunuolis.
—Bravo. O kuo tu nori 

būti užaugęs?—klausė pa
tenkintas Ulbricht

—Našlaitis,—atsakė jau
nuolis.

« « •
Iš Vengrijos jis parašė: 

"Sveikinimai iš laisvo Buda
pešto.“

0 nuvykęs į Austriją iš 
Vienos parašė: "Sveikini
mai iš laisvo Popovo.“

« « «
Klausimas: "Kuo laikyti 

Sovietų Sąjungą: draugu ar 
broliu?“

Atsakymas: "Žinoma. — 
broliu, nes draugus jūs gali
te pasirinkti, o brolio ne.“

Ar skaitei 
šias knygas?

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
psl., kaina $2.

M^S NEŠĖM LAISVĘ* Lie
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaus 
idomūs atsiminimai* II 
patašyta ir praplėsta lai
da, 196 psl., kaina $2.00.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 
na $3.50.

360 psl., kai-

VYNUOGĖS T" 
SAI. Ju’iv 
lėrašiių 
kaina $2.0

r< \KTV- 
*i-

ŠVENTADIENI UJS
TO, Mariaus Katiliškio 1 ~

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.

Rytų Vokietijos komunis.] VAEPAS Dr. 5 daug jdo. 
ų vadas Ulbricht maudyda- mi 5traipSnių, 278 pd., 
masi upeje pradėjo skęsti.
Jį išgelbėjo jaunuolis. Ul
bricht paklausė savo išgel
bėtojo. kuo jam galėtų atsi-

— Surenk laidotuves val
stybės lėšomis. Kai mano tė
vas sužinos, kad aš tave iš* LIETI IVn 
gelbėjau, jis mane užmuš —1 
atsakė jaunuolis.

• •

kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitvtės eilėraščiai, 
pfemijuOta knyga, 80 pe1 
kaina $2.00.

srjv A
MERI K. tlJ t. .ucneiso- 

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

Inspektorius turėjo lan
kytis vienoj Bulgarijos mo
kykloj. Mokytojas liepė vai
kams parašyti rašinį, kuris 
bus parodytas inspektoriui.! ATSIMINIMAI APIEJUO- 
Mokytojas pagyrė vieno vai-iZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet* 
ko rašinį, kuriame buvo pa-: ronėlė Liūdžiuvienė, 8» 
rašyta, kad jis turi 3 mažus į psL kaina .. $1.00
kačiukus ir jie visi yra ko-1 ___ *
munistat Bet mokytojas la- RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
bai nustebo, kai inspekto- ATSIMINIMI, parašė Juo- 
riaus atvykimo dieną minė- 28(5 Liūdžius. 246 t»u>u 
tas mokinys pataisė savo ra-' piai* kaina $:!»»«.
šinį: tik 2 kačiukai besą ko
munistai* MURKLYS, A. Giedriaus graži

apysaka jaunimui, 130 pae 
kaina.......................... gi^o.

— Kodėl pakeitei savo 
rašinį? — paklausė moky-
toja"n5,. . . . . i VIENIŠI MEDŽIAI. r.«na
. — D?) to* kad v,e’?as nas, parašė Aloyza- B,
čiukas šį rytą praregėjo, — 
atsakė mokinys.

'NEPRIKLAUh
Rytų Vokietijos komunis-, tuVĄ STA 

tų vadas Ulbricht miręs nu-, Skipičio a 
ėjo prie dangaus vartų ir: kaįn
pasibeldė.

Vartus pravėręs Šv. Pet
ras paklausė, ko jis nori.

Ulbricht atsakė, kad nori 
įeiti į dangų.

— Ne, tu turi eiti į peklą.
— atsakė jam Šv. Petras.

Po trijų dienų 3 velniai 
pasibeldė į dangaus vartus 
Šv. Petras jų paklausė, ko 
jie nori. Jie vienu balsu 
atsakė:

— Mes esame pirmieji 
pabėgėliai iš peklos.

nas, 117 ,'sl

TŪZŲ KLUBĄ.- mi*™ 
Tūlio 11 novelių 196 psl. 
kaina

ANGLŲ KAIBO5 į 
M ATI K A, 235 psl.. kieti vu 

sėliai, kaina. ............. $3.5*

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para 
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psL, kaina 
$2.00.

DAR GALIMA GAUTI

Dar turine labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos—

"Ar

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

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

*_^„ galima gauti
popiežius yra Keleivio administracijoje 
aukas?" So. Boston 27.

227 psl., kaina tik $1.20. og E.



Nr. 32, 1964 m. rugpiūčio 3 KELEIVIS, SO. BOSTON

įsikalbėjimas 
Maikio su Tėvo

— Nu, pasakyk. Maiki, 
kas atsitiko Amerikos poli
tikoj?

— Artinasi 
rinkimai, tėve 
ruošiasi kovai 
gus tai kovai. Tai paprasti ■' 
dalykai, nieko nauja.

— Ne. Maiki, dalykai nė
ra paprasti.

— Kodėl?
— Nu, ar tu neskaitai ga- 

zietose, kas darosi? Respub
likonai pastatė Golduaterį 
savo kandidatu ir patys 
prieš jį sukilo. Atrodo, kadį 
jų partija iškriks, kaip žydo 
bitės.

— Tėve, mums nėra rei-Į 
kalo respublikonais rūpin
tis, nes tai jų dalykas-

— Maiki, aš ant to neso-' 
glasnas. Mudu gyvenam A- 
merikoje, ir mudviem rei-’ 
kia žinoti, kodėl čia tokie’ 
dzivuliongai darosi? Kodėl; 
partija prieš savo kandidatą• 
kelia (revoliuciją? Jeigu 
Goldwateris respublikonam 
nepatinka, tai kam jie savo 
seime vienbalsiai j j užgynė? 
Mano razumas negali šito 
biznio išfigeriuoti.

— Tą "revoliuciją“ prieš 
Godlwaterj kelia ne respub
likonų partija, tėve. bet seni 
tos partijos vadai. Partija 
juos paliko ir balsavo už 
Golduaterį. Jie liko gene
rolais be armijos, todėl ir 
blaškosi, o demokratai iš to 
džiaugiasi ir sako, kad res
publikonų partija jau susi
skaldę. Bet panašių skilimų 
buvo toj partijoj ir seniau. 
Pavyzdžiui, 1912 metais at
simetė nuo jos Tadas Roose- 
veltas ir sudarė "progresy
viąją“ partiją, kurios ženk
lu pasirinko briedį, todėl ji 
buvo vadinama dar ir "bul
mūzų44 (briedžių) partija.

— Jes, jes, Maiki. aš atsi
menu "bulmūzų“ partiją. 
Pasakyk, kas su ja atsitiko?

— Ji išnyko, tėve- Bet res
publikonams ji pakenkė. 
Tais metais prezidentu buvo 
išrinktas Woodrow Wilson. 
demokratas, kuris įvėlė A- 
meriką į Pirmąjį Pasaulinį 
Karą. Žmonės tam karui ne
pritarė. ypač ateiviai, todėl 
smalkiai buvo suvaržyta jų. 
spauda, su kiekvienu laik-; 
raščio numeriu reikėjo duoti 
politinių žinių ir straipsnių 
vertimus, ir kai kurie laik-į 
raščiai buvo uždaryti. Buvo

prezidento 
ir partijos 

renka pini-;

daug areštų. Čia gimusiems 
piliečiams buvo atimama 
pilietybė, ir jie buvo sodina
mi kalėjimam Taip buvo 
persekiojamas Socialistų 
Partijos vadas B. Debsas. Ir 
visas tos partijos Vykdoma
sis Komitetas dėl to, kad pa
sisakė prieš kąrą, buvo nu
teistas 10 metų kalėjimo. 
Dėl tokio Wilsono valdžios 
griežtumo 1920 metų rinki, 
mais demokratų partija bu 
vo sumušta, ir prie valdžios 
vairo vėl atsistojo respubli
konai su prezidentu Hardin 
gu priešaky- Nuo tada res= 
publikonai valdė Ameriką 
iki 1932 metų. Vadinasi, po 
skilimo jie atsigavo. Partija 
miršta tik tada, kai žmonės 
ją pameta, bet jei nuo jos 
atkrinta sustingę seni va
dai, jai gali būti dar svei
kiau.

— Maiki, aš pastebėjau 
dar vieną čiudną prajovą. 
Su tais respublikonų tūzais, 
ką prunkščia prieš Goldwa- 
terį, sutinka ir "Laisvės“ re
daktorius Rokas Mizara. Jis 
ne tik prunkščia, ale stačiai 
piestu stoja prieš Goldwate- 
rį. Nu, pasakyk, ar tai ne 
čiudna klumpanija?

— Keistoka, tėve. Bet yra 
sakoma, kad kraštutinybė? 
visada susitinka. Jos susiti
ko ir šiuo atveju — komu
nistiška kraštutinybė su at- 
žagareiviška respublikonų 
kraštutinybė- Prieš Goldwa- 
terį bumoja ir Kubos dikta
torius Kastras, kuris bijosi, 
kad tapęs prezidentu Gold- 
wateris galės padaryti jam 
galą. Nervuojasi ir Chruš
čiovas.

— Tai tu. Maiki. rokuoji, 
kad Goldwateris būtų gei-as 
prezidentas, jeigu tokie vil
kai prieš jį staugia, ar ne?

— Tėve, nėra tokio žmo
gaus. kuris visiems būtų ge
ras. Bet Goldwateris respub
likonų partijai atrodo geras. 
Už jį ketina balsuoti net ir 
kai kurie demokratai.

— Bet nuo demokratų eis 
dabartinis prezidentas Lyn- 
don Džiansonas. Maiki.

— Johnsonas, tėve. yra 
neblogas prezidentas, gal 
geriausias, negu kokį demo- į 
kratai yra turėję, bet vis 
dėlto jis ne visiems demo
kratams patinka. Pavyzdžiu 
gali būti Robert Kleberg, 
didžiausios rančos pietų 
Texase valdytojas, kuris

laikraščių reporteriams pa
sakė: "Paprastai aš balsuo
davau už demokratus, bet 
šį kartą balsuosiu už respub
likoną Golduaterį.“ Ir jis 
prižadėjo gerokai paremti 
Goldwaterio rinkimų kam
paniją pinigais- Kitas Tex- 
aso demokratas J. Ernest 
Stroud ketina surinkti tai 
kampanijai milioną dolerių. 
Demokratas Fausto Yturia 
taip pat sako: "Aš remsiu 
Goldwaterį. nes tik jis gali 
išgelbėti mūsų šalį. Johnso
nas visai nepaiso, kad iš už
sienio įvežamoji jautiena 
žlugdo mūsų gyvulių ūkį.“ 
Panašiai kalba ir kiti Texa- 
so valstijos ūkininkai.

— Tai tu rokuoji, kad 
Goldwateris bus išrinktas 
prezidentu, ar ne?

— Aš manau. tėve. kad iš 
visų respublikonų jis turi 
daugiausia šansų. Vis dėlto 
aš abejoju, ar jis praeis. Ma
tai. mūsų Amerikoje yra jau 
įsigyvenusi tokia tradicija 
kad žmogus, kuris užima 
mirusiojo prezidento vietą 
būna išrenkamas ir toliau 
prezidentauti. Taigi, atrodo, 
kad Johnsonas taip pat bus 
išrinktas-

— Nu. jeigu tu mislini. 
kad jis nesiektas preziden
tas. tai gal ir teisybė, kad 
mudviem nėra ko labai rū
pintis. Kas bus. kas nebus 
Amerika nepražus!

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Alė Rūta, MOTINOJ 
RANKOS, romanas apn 

į motinos meilę, jos tikslą h 
rūpestį išauklėti savo vai 

Į kus pilnais žmonėmis ir ti 
ikrais lietuviais, 397 psl. 
i ksina S4_QQ_

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
įuotas romanas iš politinių 
-migrantų gyvenimo, 268 
»sl.. kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
532 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
į NŲ GIESMĖ, premijuotas 
! omanas, 201 psl., kaina 
i >2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas. 205 pusi., kaina 

S2.50.

Alovzas Baronas: VIENI 
Ji MEDŽIAI, 117 psl. kai
ta $ 1,50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psL, 

į kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU 
PADĖTINĖ, premijų o t a i 
omanas Iš Vinco Kudirkos 

gyvenimo, 394 pusi kaina 
S4.00

Vincas Ramonas: MlG-
OTAS RYTAS, 166pusl.,

varną $2 00.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre 
nijuotas romanas, 279 psl 
<aina $3.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
pusi., kaina $4.56.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Socializmas ir religija
STEPONAS KAIRYS

Socializmas, kaip mokslas visuomenės gyvenimo ei
gai pažinti ir, jų paveikiant, siekti tam tikros visuomeni- 
nės tvarkos, neturi betarpiško įyšio su religija. Religijoj 
žmogus ieško atsakymo į ’ amžinuosius klausimus“. į žmo
gaus būties problemas, religija jo mintis nukelia toli nuo 
kasdieninio gyvenimo turgavietės j dangiškuosius tolius. 
Socializmas yra ištisai žemiškas, susijęs su žirtonijos gy-j 
venimu ašarų pakalnėje, su žmonių santykiais ir siekimais j. 
joje. Žmogaus socialistinių pažiūrų ir jo religinių įsitiki-: 
nimų įyšys susidaro pirmučiausia paties žmogaus sąmo
nėje. kurio je jie susiduria ir tampa reikalingi derinti.

Ar socializmas rodo šiuo atsitikimu agresijos, nepa
kęsdamas šalia savęs religinių žmogaus įsitikinimų ir pa
čios religijos?

Musų priešininkai iš klerikalinių sluogsniu tarpo į tą 
klausimą atsako, su mažomis išimtimis, labai kategoriškai. 
Kai mes pradėjome veikti Lietuvoje, katalikų bažnyčios 
galvos pasitiko mus šiurkščiu kaltinimu. Anot jų. kas 
socialistas, tas ir bedievis, religijos priešas ir jos griovi
kas. Vėliau jie nuėjo dar toliau: jie viešai tvirtino, kad 
socialistai esą pikti žmonės, be moralinių varžtų, tvirkiną 
"prastus44 žmones, dėl to jie esą piktojo talkininkai.

Toks socialisto vertinimas, buvęs įprastas ne tik Liet- 
tuvoje. neišnyko ir šiandien, nors jis jau virsta kaimiško 
klebono požymiu. Kaipgi yra iš tikiu jų?

J tą klausimą atsakydami, mes turime visų pirma iš
vesti aiškią skiriamąją liniją tarp religijos bei relig^nų 
žmogaus įsitikinimų ir pačių tikybinių sistemų, atsirėmu
sių į nekintamas ir neklaidingas dogmas, kietai stabili
zuotas.

Kiek individas savo religinėse pažiūrose ii* jutimuose 
yra žmogus pats sau. laisvas ir tepriklausomas nuo savojo 
proto ir sąžinės, tiek. prisidėdamas prie kurios tiky
binės sistemos, tapdamas tikybinės bendruomenės nariu, 
jis tos laisvės netenka — jam darosi privalomas bendras 
bendruomenės tikybinis pagrindas. Sakysim, krikščioniui 
Naujasis testamentas, kuriuo remiamas Kristaus mokslas, 
mahometonui —Koranas.

Juo labiau bendruomenė yra linkusi į ortodoksiją, 
į autoritetinį principą, tuo daugiau jos narys netenka 
laisvės savo išmanymu spręsti religines problemas. Jis 
pasidaro savotiškas tikybinės valstybės pavaldinys, pri
valąs būti stropiai paklusnus-

Logiška, kad tikybinės sistemos, besivaduojančios 
autoritetiniu principu, turi išvystyti savo hierarchiją su 
aukščiausiu autoritetu priešaky. Dvasiškos hierarchijos 
uždavinys — vadovauti tikybinei bendruomenei ir paski
ram asmeniui jų religiniame gyvenime ir dažnai už juos 
spręsti tikybines problemas. Religinės laisvės čia žmogui 
lieka dar mažiau.

Autoritetinės tikybų sistemos, save laikydamos ne
klystančiomis, nepakenčia kitaip tikinčiųjų ir yra linku
sios į aktyvią agresiją, i "užkariavimus“ ne vien tik įtiki
nimo priemonėmis. Savo laimėjimams patikrinti jo6 imasi 
vadovauti ne tik tikybinės bendruomenės religiniam gy
venimui. bet ir visam jos gyvenimui, kaliais eidamos labai 
toli. Religinis autoritetas tuomet būna panaudojamas ir 
visai žemiškiems tikslams; tikintysis darosi klusnus įran
kis tikybinių hierarchijų rankose, dažnai eidamas net 
konfliktan su savo religiniais įsitikinimais ir su savo 
sąžine. '

Kalbėdami apie socializmo santykį su religija, mes 
skiriame religiją nuo tikybinių sistemų ir šias pastarąsias 
nuo dvasinės jų hierarchijos. Mums kiekviena jų yra sau 
ir viena kitos nepadengia. Papildomai tenka pasakyti, kad 
tikybinėms sistemoms nužengus į žemę. į žmones, tikybi
nei hierarchijai pasiėmus tvarkyti ir žemiškus žmonių rei
kalus. tikybinės srities ir socialistinio sąjūdžio ryšis darosi 
pastovus, labai dažnas ir gyvenimiškas- Ii vienąs. ir ant-

Puslapis penktas

Matome 3 seserį/ lavonus. Jos žuvo gaisro metu. besi
stengdamos pro langą išlaipinti savo 4 metą broliuką. 
Bet žuvo jos pačios ir broliukas, o kiti šeimos nariai— 
motina su 6 vaikais išsigelbėjo.

t

KAS a YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

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

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jo? kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS"

636 E Bmdway------------- So. Boston 27, M

ras veiksnys, siekdami vadovauti žmonių bendruomenei, 
susitikdami susiduria krūtinėmis, bent alkūnėmis skau
džiai kits kitą kliudo, ir jų santykiai iš esmės keičiasi. Ar 
ir šiuo atsitikimu socializmas yra agresyvus, pirmas pradė
damas pulti?

Veiklusis socializmas, eidamas su praktiškais savo 
uždaviniais į dirbančiųjų mases, iš karto ir aiškiai nusta
tė savo santykius su religija. Pirmosios socialistinės par
tijos, savo programas pagrindusios moksliškojo socializmo 
pradais, aiškiai formulavo, kaip jos žiūri į religiją: 
visiška religinių įsitikinimų laisvė. Tikėk, kaip nori. Kaip 
ir kų tiki — tavojo proto ir sąžines dalykas ir šioj inty
miausioj žmogaus būsenos srity niekas neturi teisės žmo
gaus prievartauti.

Socialdemokratijos programa siekia ir realaus sąži
nės laisvės patikrinimo. Ji reikalauja atskirti bažnyčių 
nuo valstybės ir mokyklų nuo bažnyčios.

Tai reiškia, kad socialdemokratų nusistatymu tiky
biniai ir tikybinių bendruomenių reikalai nebūtų siejami 
su ūkiškais ir socialiniais santykiais ir pirmoje eilėje ne
veliami į politinį gyvenimą. Visiška tikybinių bend’*uo- 
menių laisvė pačioms tvarkyti savo reikalus, neįsileidžiant 
į juos policininko, bet ir jam netalkininkaujant, nors tai 
būtų ir pelninga-

Dėl ko taip nusistatyta?
Krikščioniškųjų tikybų praktika praeity, ypač kata

likų ir pravoslavų bažnyčių, davė perdaug medžiagos to
kiam reikalavimui. Absoliutinėje Rusijos monarchijoje 
valstybės ir bažnyčios bendradarbiavimas buvo tiek ryš
kus ir pastovus, kad jis gavo oficialų suformulavimą: carų 
Rusija remiasi trimis banginiais, kurių vienas yra pra- 
voslavija.

Carų despotija mokėjo visiškai pajungti savo reika
lams stačiatikių bažnyčios hierarchiją ir bažnyčią panau
doti kaip moralinę prievartos priemonę liaudies klusnu
mui palaikyti.

Katalikų bažnyčia savo autoritetui stengėsi pajungti 
į politinį gyvenimą ir. religiniais motyvais valdydama ti
kinčiųjų minias, per jas bandė valdyti kktalikiškas valsty
bes pati ar per sau klusnius monarchus. Bažnyčios hierar
chija naudojo tikybinius žmonių jausmus kaipo įrankį vi
sai žemiškiems tikslams. Kur ji buvo pakankamai įsitvir
tinusi. bažnyčia stodavo už esamos santvarkos šventumą 
ir neliečiamumą. Kristaus ir Dievo vardu pateisindavo to
kias socialines neteisybes, kurios šaukėsi dangaus keršto. 
Prisiminkime kad ir feodalų gadynę Europos vakaruose 
ir Lietuvoje. e

Tuomet bažnyčia, katalikų vyskupai ir vienuolynai 
lygiai su pasauliečiais laikė savo žemėse vergus-baudžiau- 
ninkus ir neblogiau už kitus mokėjo raižyti rykštėmis jų 
nugaras. Kas tuomet drįso sukilti prieš esamą santvarką, 
buvo bažnyčios smerkiamas kaip atskalūnas ir Dievo nu
statytos tvarkos ardytojas-

Katalikų bažnyčia savo autoritetui stengėsi pajungti 
ne tik politinių, ekonominių ir socialinių santykių sritį, 
bet ii* mokslą. Pavyzdžiui, italų filosofas Giordano Bruno 
turėjo savo gyvybe užmokėti už tai. kad jo skelbiamas 
mokslai nesutiko su bažnyčios viršūnių skelbiamuoju. Pa
saulinė valdžia tada buvo klusni dvasiškajai. todėl 1600 
m. Bruno buvo sudegintas. V įsas inkvizicijos laikotarpis 
su jos žiaurumais buvo pridengtas Dievo vardu ir kova 
dėl jo nustatytų tariamai amžinų tiesų. Tai tik ryškesni 
žmogaus sąžinės prievartavimo pavyzdžiai.

(Bus daugiau).

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS • Garbė už pinigus nenu- 
_______ perkama.

Gražų Lietuvos žemėlapi . ,, .
.. .... i . . . . Knyga yra sinkias kovoje| galite raut. Kele.™, .dm- .viesaus gyven!.

■ niatracijoj už 50 centų.

I
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Taip atsitiko Samarkande 

7S1 metais
Tęsinys

Vieną liepos mėnesio rytą. 751 metais, generolas Zi- 
yad Ibn Salih pabudo savo stovyklos palapinėje netoli u- 
pės Talos ir taip pat netoli miesto, kuris turėjo tą patį 
vardą. Tai buvo malonus Talos upės slėnis, tiesia linija 
150 mylių į šiaurės lytus nuo Taškento, bet pasiekti tą 
slėnį reikėjo žygiuoti per kalnus, kas reikalavo iš Ziyad 
armijos didelių pastangų ir didelio jėgų įtempimo.

Čia gen. Ziyad Ibn Salih sukoncentravo savo 30.000 
armiją, kurią sudarė persai, arabai ir turkai, prieš kinie
čius ir turkų Karluk armiją, kuriai vadovavo gen- -Koa- 
Hsien-Chih.

Gen. Ziyad prieš mūšį atliko religinę ceremonija, 
•laikydamas savo ištiestas rankas, ant kurių jam tarnas 
I#dė vandenį iš apeigų indo. Po religinių apeigų ir po ry-' 
tinės maldos-Alachui jis pakvietė savo štabą duoti pasku
tinių įsakymų. Pirmam saulės spinduliui suspindėjus, gen. 
Ziyad vėliava, o taip pat ir korpusų vėliavos suplevėsavo, 
trimitai sugaudė, ir islamo armija puolė. Kavalerija su ie
timis ir kardais, pėstininkai su saidokais ir kuokomis, bet 
ir gen. Koa armija buvo kovai pasiruošusi.

Penkias dienas tos dvi armijos kovėsi ant Talos upės 
krantų, pasitraukdamos. persigrupuodamos ir vėl susikib- 
damos- Puikūs arabų žirgai krito nuo spiečiaus kiniečių 
strėlių, raiteliai šoko nuo kritusių žirgų ir griebėsi kardų, 
nes abiejų pusių pėstininkai buvo per arti vieni kitų. 
kad būtų galima vaitoti saidokus. Taigi buvo vartojami 
kardai, durklai ir kuokos. Pagaliau į mūšio jūrą įsiliejo 
arabai ant kupranugarių, triukšmingai mušdami cimbo
lus ir gąsdindami kiniečių arklius, kurie pasidarė nebesu
valdomi. Gen. Koa armija buvo tokia žiauri ir karinga, 
kaip ir pats Koa. Jis buvo vyras, kuris nebuvo pratęs būti 
nugalėtas, bet šiame mūšyje jo žvaigždė nusileido, nes jo 
valdoma turkų kariuomenės dalis—Karluk—pikta dėl 
klastos, kurią Koa papildė Taškente, atsisuko prieš jį patį 
ir perėjo i riešo pusėn.

Turkų Karluk armija, kuri turėjo pačius geriausius 
saidokininkus ir greičiausius arklius, nulėmė mūšį. atneš
dama nelaimę imperatm iaus T’ang armijai, kuri buvo už
pulta iš priešakio ir fla- savųjų iš užpakalio. Tūkstančiai 
kiniečių krito mūšio lauke, kiti tūkstančiai buvo paimti į 
nelaisvę- Likučiai Koa armijos pabėgo į kalnus rytų pu
sėn. Su savo armijos likučiais pabėgo ir pats gen. Koa.

Tai buvo galas Kinijos valdžiai tame pasaulio kampe, 
kurį vėliau užkariavo Rusijos caras, o šiandien tą šalį val
do komunistinis despotas.

Bet čia nėrą tos istorijos pabaiga. Tarpe belaisvių, 
kuriuos gen. Ziyad vedėsi į Samarkandą. buvo specialistų 
tos pramonės, kuri Kinijoje buvo praktikuojama jau šeši 
šimtai metų. Tai popieriaus gamyba. Samarkandas sto
vėjo tokioje vietoje, kur buvo gero ir popieriaus pramonei 
tinkamo vandens- čia taip pat netiūko tam reikalui ir tin- į 
karnos žaliavos. Taigi neužilgo kiniečių specialistai be- j 
laisviai buvo pristatyti prie darbo. Taip gimė Samarkande i 
pirmas popieriaus fabrikas, suklestėjo popieriaus gamyba 
j vakarus nuo kinų didžiosios sienos.

Samarkando popieriaus gaminiai, o ir popieriaus 
specialistai pamažu plėtėsi į vakarus, ir popierius pakeitė 
papirusą ir kitą tuo metu vartojamą rašomąją medžiagą.

Europoje pirmas popieriaus fabrikas buvo įkurtas 
Nuemberge, Vokietijoje. Vokietijoje J- Gutenbergas iš
rado ir knygų spausdinimo masiną, ir popieriaus reikšmė 
stovi visa žmonijos dvasinė kultūra.
dabar nepaprastai padidėjo. Ant popieriaus lapo šiandien

O ką šiandien galima pasakyti apie Samarkandą? 
Po arabų tą rytų perlą užpuolė mongolai, vedami čingis- 
khano, kuris Samarkandą visai sunaikino. Vėliau Tamar- 
lanas vėl grąžino tam miestui puošnumą ir didybę- Rusai 
Samarkandą užkariavo 1868 metais. Komunistų valdomas 
Samarkandas kurį laiką buvo Uzbekų Respublikos sosti
nė. šiandien jis turi apie 200,000 gyventojų ir verčiasi 
šilko medvilnės, sidabro ir aukso gamyba, čia dar garnį- 
narni keramikos išdirbiniai ir vynas, kaip Ui buvo daroma 
ir prieš daugelį metų kiniečių saidokininkų ir Ziyad Ibn 
Salih triumfo dienomis.

Galas.

Yaiafai iš buvusios prezidentienės Jacqtieline Kennedy 
gyvenimo. Viršuje kairėj, kai ji buvo 6 metų, dešinė
je—23 mėty, apačioje kairėj, kai ji ištekėjo už John 
Kennedy 1953 m. rugsėjo mėn. ir dešinėj—šty metu 
birželio mėnesį. Praeito liepos mėnesio 28 d. buvo jos 
35-sis gimtadienis.

Kitą dieną pas mus atva
žiavo mūsų geri d išaugai Le
onas ir Elena Brazauskai. Ir 
jiems buvo maloni nauja 
pažintis-

Tada abu. Brazauskas ir 
Januškis, atrodė kaip ąžuo
lai, aukšti ir stiprūs. Mes bu
vome prieš juos lyg svirp- 
liai.o štai pernai kiek pasir
gęs liepos 4 d. mirė Leonas 
Brazauskas. Iš jo laiotuvių 
parėję sužinojome, kad lie- 
jx>s 1 d. mirė J. Januškis. 
Kas prieš metus aną mano 
minimą dieną galvojo, kad 
po metų abu tuodu ąžuolai 
lieveik vienu kartu kris!

Luckienė

WATERBURY, CONN.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoj ų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausinius prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Lavv,
8 Belgrade Avė., Roslindale.
Boston, Mass. 02131.

Klausimas

Viaa
parity1 

atsvers.

padėk ant Tu mi amžinas, kaip 
— man© lamina ««• ° Heturtikaa ta

di!
St. Santvaras

Benediktas Rutk

TU — SAKALAS

Skiriu Teresei Lindstrom
Tu — sakalas aukštų padangių, 
tavo greiti sparnai, 
f tave mintys nusidangė, 
nors tu to — nežinai.

šauki mane j tolį skristi, 
kviečia balti kalnai.
Tau mano amžina jaunystė, 
nors tu to — nežinai.

Vai, sakale, laisvų padangių = - 
tave mylėsiu amžinai ii
labiau už žemę — motę brangią, 
nors tu to — nežinai t

Šeimininkėms j
Apelsinų ir razinkų pyragas J

Pusė puodelio sviesto ar 
margarino, 1 puodelis rudo! 
cukraus. 2 gerai išplakti 
kiaušiniai. 1 vidutinio didu
mo plonos žievės apelsinas 
ir 1 puodelis razinkų. abu’ 
kartu sumalti mėsos mašinė
le. 2 puodeliai persijotų mil
tų, pusė šaukštelio muškato 
riešuto, pusė šaukšto riešu
to, pusė šaukštelio cinamo
no. ketvirtadalis šaukštelio 
druskos. 1 arbatinis šaukš
telis valgomosios sodos, iš
tirpytos pusėj puodelio van
dens ir viename valgomaja
me šaukšte rūgusio pieno ar 
pasukų.

Apelsiną ir razinkas su
malti mašinėle. Miltus, drus
ką ir prieskonius sumaišyti 
drauge. Išsukti sviestą, de
dant palaipsniui cukrų.

Baigus išsukti sviestą, su
dėti išplaktus kiaušinius ir, 
dalį miltų mišinio. Išmaišyti Į 
apelsinų ir razinkų mišinį 
ir dėti kitą dalį miltų, rūgusį 
pieną su soda. Baigti sude
dant paskutinę dalį miltų.) 
Tešlą supilti j 8-12 colių for
mą ir kepti 350 laipsnių 
kaiščio krosnyje 45-50 mi
nučių. Iškepus atvėsinti ir 
pertepti savo mėgiamu kre
mu.

Ratai palieka tėvynę be 
alavų. Tačiau kartą palikus

dai

Dr. J. Girnius

HARTFORD, CONN.

Nesaugu ir namuose

Paskutiniu metu mūsų a- 
pylinkėje priviso visokių 
valkatų. Nėra savaitės, kad 
kas nors nebūtų užpultas.

Liepos 3 d. apie viumakti 
Manchestery netoli savo na
mų buvo primuštas Viktoras 
Kovas- Du jaunuoliai papra
šė jį pinigų. Kovas nenusi
gando ir jaunuolius išbaręs 
nuėjo toliau. Jaunuoliai jį 
sekė ir prie pat namų iš pa
salų kirto kelis smūgius į 
galvą taip, kad Kovas be 
sąmonės buvo nuvežtas į li
goninę.

Po kelių valandų užpuoli
kai buvo suimti.

Liepos 4 d. apie 10 vai. 
vak. buvo užpulta Pakalnie- 
nė. Plėšikas buvo pagrobęs 
jos rankinuką, bet jai sušu
kus ir kitiems žmonėms ne
toli pasitaikius, užpuolikas 
pabėgo, rankinuką pametęs.

Pakalnienė su sumuštu 
veidu buvo nuvežta į ligoni
nę. kur daktaras, veidą su
tvarstęs. paleido ją su 6 me
tų išgąsdinta dukra namo- 

Liūdna sukaktis

.Jau praėjo metai, kai mi
rė Keleivio redaktorius Jo
nas Januškis. Man jį teko 
matyti tik vieną kartą. Tai 
buvo. rodos. 1946 m. vasarą.

Tada vieną pavakarę pas 
mus atėjo vyras ir pasisakė 
esąs Keleivio reaktorius, at
važiavęs čia pasidairyti bei 
skaitytojų aplankyti. Malo
nu buvo su juo pasikalbėti, 
paprašėme jį paa mus per
nakvoti.

ALT kongresą prisiminus

šeštasis Amerikos Lietu
vių Tarybos Kongresas jau 
praeity.

Mūsų kolonija, kad ir 
kukliai, prisidėjo prie jo pa
sisekimo. Kongresas buvo 
plačiai garsinamas per vie
tos radiją, o ypačiai ameri
kiečių spaudoje. Kongrese 
dalyvavo ALTo direktoriai 
komp. A. Aleksis ir Marce- 

: fiė Andrikytė, Bendiuome- 
' nes pirm. dr- P. Vileišis ir J. 
Veličkos su sūnumi Ed var
čių.

WaterburieČiams džiugu 
ir garbė, kad jų atstovai ak- 

. tingai pasireiškė kongreso 
; darbuose. Veteranui muzi- 
I kui - visuomenės veikėjui 
komp. A. Aleksiui kaip tik 
ir pritiko "pradėti“ ir "už
baigti“ kongreso iškilmes. 
Atidaryme jis akomponavo 
Amerikos ir Lietuvos him
nams. iškilmingose pamal
dose. kurios vyko paminkli
nėje JAV šventovėje (Nati
onal Shrine of the Immacu- 
flate Conception) grojo var
gonais bei vadovavo visai 
muzikinei programai.

Choro pirm- M. Andrikv- 
tė buvo išrinkta į kongreso 
sekretoriatą. Drauge su buv. 
ALTo informacijos biu o 

J direktore M. Kižyte jie aii- 
įSankė Connecticut valstybės 
'senatorius Thomas J. Dodd 
ir Abraham A. Ribicoff ir iš 
jų išrūpino kongresui sveiki
nimus.

Waterburio vardu kong
resui aukų įteikta $111.00 
per M. Andrikytę- Aukojo: 
AVaterburio ALTo skyrius 
$25. Po $10 — kun. klebo
nas E. Gradeckas. miesto 
meras Joseph McNellis su 

/ponia ir L. Vyčių 7-ta kuo- 
' pa. M. Andrikytė — $6. Po 
$5 — kun- R. Juškauskas. 
komp. A. Aleksis. adv. J. 
Alishausky, dr. W. Shukai- 
tis. J. Valaitis. J. Alanskas, 
P- Kudzma, A. Alanskas. 

•Kiti po mažiau. Pažymėti- 
1 na. kad iš tos sumos vietos 
l Vyčiai sudėjo $76.

Valio Waterburio lietu
viai !

Viltis

GERIAUSIA DOVANA

•Jei galvojate apie dova 
ną savo pažistamam ar 
draugui, tai atsiminkite 
kad geriausia dovana bu? 
šio* knygo?*

Stepono Kairio "Tau, Lie
tuva'*. kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių lieivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vrieliais $4.
Inetai* $6.00.

Stepono Kairio 
budo”, kaina $5 JO

Kipro Bielinio "Penktieji

Prieš porą metų mano vy
ras pirko namus ir manęs 
neprirašė prie namų popie
rių. Kodėl jis taip padarė, 
man neaišku- Žmonės man 
sako. kad jei mano vyras 
pirmas numirtų, tai valdžia 
atimtų pusę namų. Jis atsi
sako visus popierius dabar 
perrašyti, nes sako. labai 
brangiai kainuos. Aš jį pra
šiau. kad nueitų pas advo
katą ir surašytų testamentą, 
tai jis atsisako. Sako, kai aš 
numirsiu, namų nenusine-w •siu.

Mes turime vieną sūnų. 
Kas atsitiktų su manim, jei 
vyras pirnias numirtų, nesu
rašęs testamento?

M. B.
Maryland.

Atsakymas

šioje srityje Maryland Į- 
statymai yra tokie pat. kaip

ir Massachusetts Įstatymai 
Tamstai rūpima prasme- Jei 
vyras numirtų pirmas, tai 
Tamstai tektų vienas treč
dalis jo palikto turto.—ir 
kilnojamojo, ir nekilnoja
mojo turto. Du trečdaliai 
tektų Tamstos sūnui (arba 
dukteriai, skirtumo nėra). 
Yra netiesa, kad valdžia pa
imtų pusę namų. Namų po
pierių surašymo būdas gali 
atsiliepti į paveldėjimo mo
kesčių dydi, kuriuos tektų 
sumokėti Maryland valsti
jos mokesčių įstaigoms mir
ties atveju.

Jei Tamstos vyras norėtų 
namus pervesti tokiu būdu. 
kad jūs abudu būtumėte tų 
namų savininkai, tai tas ga
li būti padalyta be didelių 
išlaidų. Pasiteiraukite pas 
vietini advokatą, ir jis jums 
pasakys, kiek tai kainuotų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV, Barboros Amoni e

nės "Kryžiau? KeilU kJiu»rc 
aprašymas, surašė A. L. N«s- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95

D1L LAISVOS LIETUVOS. Lieti 
vos ,ocii1(kr''kr»ty mit*' <M bol 
šėriku okupacijos ir teroio Lieti 
voje. Kaina............................25 Cnt

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Aniceta? Simutis.. denar? 
bė žinių lietuvio ir anelc kalbomi- 
apie lietuvius rišame o«<»nh 

464 psl- Kaina ....................... 96.50

DIENOJANT. "knvrn.-Hn kars'iau< 
■Onsos Kinro Sielinio i<ion»A« 
minimai. 464 pal.. kabia. — 9F.no

1906 METAI. Kinro B;elv-S» atsrimi 
nimo antroji dalis. 592 purianiri 
Kaina ............................. .......... 9«.<X

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJF 
surinko ir suTedaravo Jnna« Rs 
lys. 472 dainos sn m’domi*. Ane 

Hikai duotas kiekvieno- dnino* 
turinys, todėl tinka dovanoti n 
Beturi šk ai nekalbantiems. jriš*s 
*26 pusi. kaina ......................95.0C

SOCIALIZMAS TE RELIGIJA. P' 
rašė E. Vandervelde. vertė Vard*■ .*.,,. •• • •..• ^t6

MARLBOROUGH’S LTTRUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. e* 
ras vadovėlis Beturiu kalbos 
kytis angliškai kalbančiam. 14’

‘ ‘ * ........................... 9L*$
LEMAITES KASTAI. Oarriorioa 

sų rašytojos pirmojo ksio mr 
Amerikoje parašyti vaizdeliai r 
rašytojos oa veiksi a, 12? pu-lanis 
krioš ................................... 5<- r

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ 
Leonas Bliumas. Trump* 

zmo aiškininmas. Kaina 26
Parašė
sociali 2

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Vala
ko romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kaina........................... 94.00

’JETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagria- 
dai. Paclins Galaunė, didelė kny
ga su oaarybe paveikslų, gorai.ie 
popieriuje. Kaina................... 98.66

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumo* bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai dau* informacijų, 96 mi. 
Kaina .................................... 40 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI ra< 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1796 metais 
nurašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl„ gsras popierius 
kaina ................................  P10.0T-

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys įrištus | sienų 
Autorius, pats buvęs kunigas. ap
rašo, kaip kunigas Vasari? išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 

kieti virtai, 6*1 puslapis

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Value- 
ko Tomans? i? 19S5 metu Suvilki- 
jos ūkininkų sokil5"“' oneš Sme
tonoj diktatūrų. Tirr.a -jaiis 
0*1. K *m* —— - -

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
va’zd* krašto lietuviu istorij*, 
p-a’isiai iliustruota, parakė St. Mi- 
rhebonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais 95.00. minkštais 
viršais........................................ 94.00

IETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžia*, ir jdomial parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš mictro. {-oriausia dovana, kiek
viena proga, prašiai® kietais vir

šeliai*. iliustruota. 416 pn-'.ipių. 
/Hopbr- for">n»o. Ka’na .. *5 Bo 

«MXTAI OEMOKRATIJA IR B'k£z- 
ŠEVTZMAS Parai Kautski, nau- 
jausior is žiniomis psnildyta tuo
klausimu knvjfuvė Kaina.. 25

tVTT.GSNl? J PRAEITI. K. tuno 1- 
lomūs atsimirinai. 477 dsI.. kai
na ........................................ 93.00.

IETUVOS iCI ALDE MOKRATŲ 
OARTiJOB PROGRAMINES GAL. 
Riš. 52 c?l., kaina......... 25 CsA

KODfti, AS NETIKIU J DfEVAT
Atvira nuomonė, jdojaūs arfe-utr.eu- 
tai. Ka.ra .............. 20 CuA

JUOZAS STALINAS, arba 
Kaukar.o išponis buvo pa«idaręa 
Rusijos diktatorių. Kama 25 Cnt.

t IETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
.Amerikos lietuviam- 144 pusla
pių. Kaina................................ 91.06

• I.IKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl m.omoae 'tf- 
ra vienybės, 80 psl., kaina .. ti.06

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. F Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .— 9-5.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar (Salėjo 
toks tvanas būti ir ka apie tas sa
ko mokslas? Kaina........... 26 Cnt.

SAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė, 250 įvairių Hetu. 
viškų ir kitų tautų valgių receptu, 
132 puslapiai, kaina...............91^9

CEZARIS, Mirko JeauHČ romanas 
trijose dalyse, kiekviena daiis^^e
92, ara visos J.- dalys .. 96.1

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Knrya, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ 95.09

i SIAURUOJU TAKELIU, K. & 
Kriaučiūno atsiminimai iš JJeto- 
epa fe i* Amerikon lietuviu i-vve- 
nimo. 178 psl„ kaina ........... 92.09

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai Ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi 

‘ i irmenės santvarka kodėl ji
keisis. Kaina ........................ SS CK

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naolinfcS 
knyga šių dienų klsasimaar^ su
prasti. Kaina ............................

ma fr pinigu* praĮome dusti fino adresą: 
KELEIVIS

B. Bmdway---------*-------- Sk Baitam 27, fr.ua.

fr.ua
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Prašo atsiimti laimėjimus

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinant) prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
2-jj atsiminimų tom4 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, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos IJtera- 
tūrutt Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00

$6.00 ” $4.00 
$6.00 ” $4.00

$2.50 ” $1.80

K. Bielinio Dienojant ** ”
K. Bielinio Penktieji Metai
K. Bielinio Teroru 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 $19.89 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

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

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplemood, Chicago 29, IU.

J. Valaitis, 1507 So. 51th Are., Cicero 59, IU.

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.

A. šemeta, 13508-10 Woodworth RdM E. Cleveland 12, Ohio.

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

VYKIAUSIOJI LITERATCROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBE “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Maaa., 02127.

Viaaie Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West o7th SU 10lh fL, New York, N. Y„ 

10019.

L. Darbininkų Dr-jos ge
gužinėj laimėjo: J- Saka
lauskas Nr. 79, J. Šaparnis 
Nr. 484. H. Balukonienė Nr. 
474, N. Kovai Nr. 252. R. 
Paul Nr- 173, C. Sabalis Nr. 
372. E. Jankauskienė Nr. 
39, H. Mozuiaitienė Nr.255, 
P. Ba lūšis Nr. 435. F. Bartol 
Nr. 08102, B- Medickienė 
Nr. 081398. R. Mackevičius 
Nr. 081377, Janušienė Nr. 
45, P. Pliskevičius Nr. 1963.

Tuo reikalu kreiptis j N- 
Jonušką. 15 Cotfcon St., Ros
lindale. Mass.. tel. 327-7949. 
J. Kovai Nr. 253.

Susituokė inž. R. Bričkus

Rugpiūčio 2 d- Rima Ste
ponaitytė ištekėjo už inž. 
Romo Bričkaus. Medaus 
mėnesį jaunieji praleis Mek
sikoje ir grįžę gyvens Cam
bridge, Mass.

Sveikiname jaunuosius ir 
linkime ilgo ir laimingo gu- 
venimo.

Karvelis steigia 
skyrių

ivo

VIETINES ŽINIOS
LDD

Prieš liepos 26 d. rempe- 
ratūra nukrito iki 60 laips
nių. Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos gegužinės dieną ry
tas buvo debesuotas, geros 
dienos nežadantis. Kilo abe
jonių. ar neverta gegužinę 
atšaukti.

8 vai. ryto pro debesis 
prasiveržė saulutė ir atšilo. 
Diena pasidarė palanki ge
gužinei. Komiteto bendra
darbiai ėmėsi darbo. Vidu
dieni jau buvo gegužinės 
vietoje. t

Reikėjo paruošti stalus 
svečiams pavaišinti, čia tik
rai daug pasidarbavo M- Ži- 
rolienė, M. Yalmokienė, E.

^laimėjimui. Visų pasitenki
nimui Bajerciai ir Geguzie- 
nė atvežė svečiams skanių 
dešrų ir kitų užkandžių.

Autobusų tvarką prižiūrė
jo P- Tirolis. C. Kunigetta ir 
G. Stazdas.

Pirmieji gegužinėn atsi
lankė A M. Aleknos. Visu 
buvusius prie baro svečius 
Aleknos pavaišino. Nuo jų 
neatsiliko Žvingilas ir P.1 
Rubinskas-

Aleknos, Klimkos, P. Ru
binskas ir kiti žiemą pralei
džia Floridoj, o vasarą čia. 
Jie atsilanko ir LDD gegu
žinėje.

Gegužinės diena prabėgo 
labai smagiai. Lietuvių Dar
bininkų Dr-jos komitetas ta-

Žinomas Chicagos preky
bininkas Jonas Karvelis su
sitarė su Cosmos Parcels 
Express (327 Broad way. 
So. Boston, Mass.) vedėju 
J. Vaičaičiu įsteigti čia savo 
skyrių. Jau gauta pirmosios 
siuntos knygų ir plokštelių-

Prekybininkas J. Karvelis 
yra išleidęs ir bostoniškių 
])oetų Ant. Gustaičio ir St 
Santvaro poezijos plokštelę. 
Tai pirmas tos rūšies lietu
viškas leidinys.

IA1 _

Keleivio administracijoje 
galite gauti ifcos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Milvidienė. B. Dabšys. E. j-jg visiems į gegužinę atsi- 
Vite ir kiti. Šaltais gėralais lankiusiems nuoširdų ačiū.
rūpinosi J. Valirauskas, K. 
Zabitis. C. Marcilionis, V- 
Jaskūnas ir N. Jonuška.

Prie vartų atvažiuojan
čius svečius pasitiko L. Ei- 
dūkas ir A. Vadelis. Veroni
ka Aluzienė paruošė gėlių

Iki pasimatymo kitoje pa
našioje gegužinėje!

Kor.

SAVO GYVENIMO APSAUGAI 

PASIMATYK SU ŠIUO VYRU IS 

EQUITABLE LIVING INSURANCE

Living Ins. specialistą# gali padėti jums sudaryti tinkamą 
planą apsidrausti ir jį pritaikyti jūsų kišenei. Jis yra patyręs 
draudėjas, kuris gali išaiškinti, kaip Living Ins. sudaro fondą 
jūsų vaikams kolegijoje mokytis, kaip jums gauti patogią pensiją 
ir lėšų netikėtam reikalui arija jūsų šeimai jums mirus. Tai vyras 
iš Equitab!e.

Henry W. Adukonia. 628 Waabingt4m SL, Dedham, Mase. 
Tel. 423-4560 ir PR 3-7641.

Prašau smulkesnių informacijų apie Living Insurance

Pavardė.................................gimimo metai .... mėn. .... diena..

Adresas ........................................................... Telefonas ................

(Iškirpę užpildykiet ir atsiųskite auklčiaa duotu adresu)

Lapkričio 14 d. Bostono Woodhaveną, pašarvotas 
’ Baltijos ir Žalgirio tuntų 15 Shalens Įstaigoje ir liepos 

m. veiklos minėjimas. 27 d. palaidotas St Johns
i-apkričio 15 d- l.iiuanis- kapinėse Queens, N.Y. 

tinęs mokyklos vakaras So.j 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
Iii aukšto salėje, 

į Giuodžio 26 d. Senųjų 
Lapinų vakaras.

BROOKLYN. N.Y.

Mirė Juozas Babravičius1 1
Liepos 22 d. Rivierai 

Beach. Kia.. mirė Juozas 14a- 
biavičius-Babrovicz. 72 m. 

•amžiaus, palikęs liūdinčius 
Įžmoną Antaniną, du sūnus

PARDUODAMAS Į \ f ii* i AS
Ai ont e !•>. M ss„ parduoda

mas 2 botų po 6 kan b Eus na
mus.—3 «uružai iš temcn tinių 

...... .. bkolu. lietuvių parapijos riliose.
velionis buvo geras lietu- iki didelio marketo tik 5 min. 

vis. malonus Žmogus, visada patogi susisiekimo \ieta. saG- 
didžiavosi esąs dzūkas.
Dzūkai moka dainuoti, mė
go dainuoti ir Juozas, žo
džiu. buvo mielas žmogus, 
kuris ilgai bus geru mini
mas-

Ilsėkis, Juozai, laisvoje; 
Amerikos žemėje!

Vienas iš dalyvių

UŽSUKITE PAS MUS

ninkas gyvena II aukšte, 
Montelio St.

11 N.

r;y ieškojimai

Giminės i.š Lietm<»s ieško 
.Mortos ir Igno Taradauskų ir jų 
sūnaus Liudo. Jie gyveno t hica- 
goje. Jie patys arba kas apie 
juos ką žino prašomi raš\ti šiuo 
adresu:

Aleksandras Misai! is.
622 Sth Street,
So. Boston, Mass. 02127

(32)
!—-Joną. gyv. Dllenville. N. j ------------

AlahaiMa {dMn>O*nw George } j,. Ka2:iinier<$ .gyvenantį Viena tokių yra Keamy,
YVallaee, užkietėjęs segregacijos Ųueens. dukterį Hottendor- tik 12 myliu nuo Nevv Yor- 
šalininka*, pranešė save valsti- fienę gvv Oxnard, Cal.. ir| ko. Ji nedidelė, bet turi kuo
jos demokratų delegaeija., kad. seserį Vaičiūnienę. Į didžiuotis: nauja bažnyčia, j _______
jt yrateiavadrTTi^-atąkonven : Velionis Yanškių kaimą.! baigiama Įrengti parapinė Vedybų tikslu noriu susipa- 
cljoje hahuoti ka p lefusno. , Valkininkų vaisė.. Trakų mokykla, statomas naujas žinti su vyru apie 65 m. am- 
_ t ' apskr.. paliko dar prieš Pir- vienuolynas seselėms moky- i ž*aus. Turiu gražų ūkį. Daugiau
Svečia vos akt. L. Barauskas,; ...L,„t:.: i/..., 1^; - finansiškai — — — z,n,y <‘uos,u '

Vedybos

Žinomas jaunosios kaitos

mąj: pasaulini karą. Jis. j to joms, finansiškai pajėgus Ella Kasputis, DR. Austin- 
; kaip ir daugelis tų laikų imi-i lietuvių bankas ir du moder-i borg. Ohio.

, . t s grantų, “mokslus“ baigė pas! nūs klubai —Lietuvių Ka-Į
dramos aktorius L. Baraus- kaim„ •■<ia,.akto,.ių-, bet ge- ra, ir Lietuvių Politiko, 
kas. dabai gyvenantis.(hi- raj Ulbėjo lenkiškai, rusišt talikų Bendruomenes Cent-;

Klubas.cagoje, pastaruoju metu suikai h. aiiku geriausiai dzū-savo žmonele viesejo Brock-;
tone pas savo gimines-Pei-j Atvykęs i Ameriką. Juo- t . - • mrwi-.rniįUi irenvi 
erų sekmadieni. Viščinių za. tuoj?suplato kĮ,<Į beI » -o3en.uk. ireng.
lydimi, jie apsilankė ir Bos- moks,o nj() gyvenim0 ma'-
tone ir praleido jaukią va- neturėsi lodė, vakarais lan. Vykdami į New Jer«,y.

kė anglų kalbos mokyklą, sustokite Kearny šios betu- 
Dirbo visokius darbus, bet J kolonijos.lietuvių darbi- 
pramokęs angliškai, prade- tumo *r sugebėjimų pamaty- 

jo mokytis vairuoti tramva
jus. Kurį laiką buvo vairuo
tojas, bet vėliau perėjo i V- 
nited Bescad bendrove, kur

landą su teatro darbuotojais 
Gustaičiais ir Santvarais.

Akt. Leonas Barauskas 
Vokietijoje yra vaidinęs 
Ravensburgo Lietuvių Dra
mos Sambūry, kuriam vado
vavo akt Al. Gustaitienė 

Šio teatralų ir senų bičiu- buvo geresnės sąlygos. 

Jos darbininkai

(33)

Abiejų klubų puikūs pa-

ti. Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centre (6 Davis 
Avė ) ir Lietuvių Politikos 
Klube (134 Scbuyler Avė.)
pajusite lietuvišką nuotai
ką. sutiksite senų pažįstamų 

Laukiame atvykstant

Ar turi šitas 
knygas?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žeme. 
lapių, 96 psl., kaina .. $0 75

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS «au 
........................ $0.50

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

lių susitikimo proga buvo
aplankyta ir puošni Petro! '^os darbininkai pradėjo!
Viščinio rorirUneiin Rmek. Organizuotis ir 1912 m. SU-1 • ..... -i- 1Vfiam° rezi e c ja streikavo. Velionis Juozas ir “ čia ‘šsivesite daug g»l»ų DĖL PINIGŲ. 3 veiksmą dra-

kain orranizaeiniam ėdat- »r malonių įspūdžių. ma. L. Tolstojus, 62 PsL.Jcaį

GYVULIŲ PROTAS. 212 psk, 
kaina 75 centai.

tone, kurios malonūs šeimi
ninkai savo svečius taip pat
atvirom širdim pagtobojo. , be. taip ii streike nebuvo pa-

______ _ Įskutinysis. Streikas buvo
! pralaimėtas, r

Inž. V- Sirutavičius Ke
leivio bibliotekai dovanojo 
nemažą kiekį knygų. Ačiū 
jam už tai.

,36? PARENGIMŲ KALENDORIUS 
psl. apie 26.000 žodžių, kai
na _______________ $4.0t' Rugpiūčio 9 d. Minkų ra- 

Lietuvių-anglą kalbų io-; (jjj0 m gukaktuvinė ge- 
dynae, redagavo Kamavi- ^^įnė Brocktone, Fair 
naitė ir šlapoberskie, apiej Grounds.
27.000 žodžių, 511 pat, kai-; ' » # ,
naū^Xi -į—- fc-! Rugsėi° 6 d'Lietuvil! Dar‘

dvnas. Viliaus Peteraičio. n 
laida, daugiau Kaip 30,000

bininkų Dr-jos 21 kuoi)os 
banketas So. Bostono Lietu-
irių Pil. Dr-jos II aukšto sa-1 
Įėję.

Spalio 4 d- Balfo vakaras 
Baravyko apie j Bostono Lietuvių Pik 

3?,000 žodžiu, 583 puslapiai, j Dr-jos III aukšto salėje. 
k«ina_____ ...— $6.00.Į * * *

Spalio 11 d. Laisvės Var-

žodžių, 58® psL, kaina $7.00.

zodynaa, .edagave prcf. J. 
Balčikonis ir yra apie 
45,000 žodžių, 090 ptL. 
kaina ..... ............. $12.00

Juozas ne-
gri-teko darbo. Tada jis vėl 

žo tramvajų vairuoti.

Bene prieš 1-5 metų tram
vajų vietoje buvo paleisti 
busai. Juozas išlaikė reika
lingus egzaminus ir vairavo 
busus, priklausė vairuotojų 
unijai.

J. Belza,

Liet. Katalikų B-nės
Centro oirmininkašT—

M. Služis,
Lietuvių Politikos Klubo 

pirmininkas

LYTIŠKOS LIGOS, 
tulaitis, 24 r1I _ 

i Si 
i 3

k.* . . i . .
n«l.. kaina

$0.35

dr. F. Ma-
’-airi* -°5

; ‘ i ' — A, 
......... S0.10

SKAITYK
CHELSONO

STASIO Ml- 
PARAŠYT4

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATU PARTIJOS PROG- 
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL, 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl.. kaina .. $C.2$

KNYGĄ: '“Lietuvių Išeivija'JAUNASIS SOCIALDEMO- 
Apie prieš 10 metų Juozą Amerikoje," oa.iz-. pa. KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 

ištiko pirmasis širdies smū
gis.. reikėjo išeiti Į pensija.
Tada jis pardavė namus 
Brooklyno priemiesty Midd-į 
le Yillage ir išvažiavo i Flo 
rida.

I Ten jis gražiai Įsikūrė, bet 
likimas neleido ilgai džiaug-į 
tis gyvenimu. Prieš du metu 
Juozą ištiko antrasis smūgis, 
o praeito liepos 22 d. vaka
re buvo paskutinysis — Juo
zas mirė-

DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK 
STAIS VIRSAIS $4-00
hlE’l AIS—SS.O<>

35 centai

SIELOS BALSAI, J. Sir.elsto- 
riaus eilėraščiai. 221 psk. kai
na ..................................... $0.76

po metinis koncertas So. Liepos 26 d. jo kūnas bu- 
Bostono Lietuvių Piliečių, v° parvežtas i Brooklyną-
Draugijos didžiojoje salėje, ______________________ ___  _
treciam aukšte.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų orgąąjzaeija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
įau atšventė savo DEIMANTINI JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia k tnrttaghivsla frateraaltei organinei ja 
lietuvių tarpe turi daugiausia nariu ir ««uoo iidžiausi ka
pitale.
aąnMrtitntms Heleris uKTEšKO ET1? APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes fino: 1) kad SLA aporaaua a«t>, sū
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagel
bės pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMA8 pelne neieško, 
o stengiasi savo nariams telkti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternaMnę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
810,000.00.
SLA Taupomoriff apdraudas svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo petiMtų sunkumų.
SLA akcidentaHni apdraudė nOmUnps Mala laikėte kiek-

SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.

Kas neri platamių Mfarmadjų tsRu rato f SLA Centrą:
UVUANUir ALUANCB & AMKKICK 
WaM Mtb AM Nw Tark L N. Y.

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta.» P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

VT 17 A6Liur
FREEDOM, p-rašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETŲ- 
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 
rys, 225 psl.. kaina .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na ..................................... $0.16

IŠ DŪMINĖS LCSNELŠ8. K 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psu, Raina .................... $1.00

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

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais
Į viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
i viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
' Perkant abi dalis kaina tik:...........................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama.............................................. . ............ $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla-

I pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................  $3.00

Į Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.................................................... $2.00
Prof. P. Pakarklio Sena ais Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čicagietės Įspūdžiai komuni*tų 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 .... • • .... • • • • «••• « • .... v....... . • $—..00

KA1I SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

D" STRAIPSNIAI 
atsirado popiežiai, n>

EILĖS 
(Kaip
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir Rt.), 97 psl., kaina .. $0.26

MATERIAUSTIŠKAS ISTORI
KAS SUPRATIMAS. 80 psL, 
<aina .........  ................. 5C.29

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks- 
’no komedija, 29 psL, kai- 
kaina ............................ $0.25

ALKOHOLIS Dt KŪDIKIAI, 
karna ............................ $0J6

DAlNuS aPIE LAISVŲ, A. 
Giedraitis, 32 peL, kai
na ..................................... $0.76

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

YRA SOCIALIZACIJA, 
Kautsky, SI psl., kai

na ..................................... $0-30
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos s- 

pysakos. A. Antanov, 45 psl„ 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:

Su luv.toa Z i, t

4 1

o3en.uk


Puslapis aštuntas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 32, 1964 m. rugpiūčio 5

Km nori važiuoti 
į Lietuvių Dienų?

Išvažiuojama iš Bostono 
rugpiūčio 21 d. 7 vai. ryto. o 
iš New Yorko atgal rugpiū
čio 23 d. 7 vai. vak.

Kelionė ten ir atgal $10.

Veitų inžinerijos įstaiga Paminėjo Darių ir Girčmą

Vytenio Vaay liūno vargonų 
koncertas

Vytenis Vasyliūras pra
dėjo savo muzikinį išsiauk
lėjimą. kad, būdamas dar 
tik septynerių metų. pagrojo 
lūpine armonikėle kalėdines rimus, 
giesmes Dilingeno pradi
nės mokyklos kalėdiniame 
pasirodyme. Jis jas pagrojo 
visai nesimokydamas — iš 
klausos. Tai pasakė, kad jis 
turis Įgimtus gabumus ir tin
ka muzikai studijuoti. Savo 
studijas jis pradėjo Kolum
bijoje būdamas 10 metų ir 
jas tęs visą savo gyvenimą.

koncertas bus Methuen Me
morial Hali salėje. Methu
en. rugpiūčio 8 d. 8:30 vai.

Kas norėtų važiuoti į Lie
tuvių Dieną New Yorke rug
piūčio 23 d. kartu su Bosto
no tautinių šokių šokėjais. Paragink savo pažįstamus 
prašomi kr eiptis j Oną Ivaš- išsirašyti Keleivį, 
kienę tel. AN 8-1618 ' metams $5.

Jis gros Cesaro Franko. Je
ronimo Kačinsko, Paul Hin-i 
demith. J. Jule Roger-Du-į 
casse ir John S- Bacho kū-i

Bilietų kaina — 1 doleris. 
Kelias į Methuen Memorial 
Hali iš Bostono — 93 iki 
Lavvrence. o ten tiesiai 
Broaduay iki pačios salės.

ši salė yra labai graži. į- 
domios konstrukcijos ii- re
tai gražios vidinės ornamen
tikos.

30 M. SUKAKTIES LINKSMAS METINIS DIDYSIS

lietu™ radijo
PIKNIKAS

Iš naujųjų ateivių dau- Legionierių Stepono Da
giau Bostoną apleidžia, ne- liaus postas savo gegužinėj 
gu į jį iš kitur atsikelia. Iie- liepos 19 d- gražiai paminė- 
veik visi baigusieji Bostone jo žuvusių lakūnų Stepono

REAL ESTATE
EDMUND L KETVIRTIS

PAULA B. KETVIRTIS i 
LICENSED BROKERS

Šiuo laiku Vytenis yra ge
ras pianistas, grodamas su 
savo tėvu koncertus, ir pui
kus vargonininkas, duodąs 
koncertus. Šią vasarą jo

Jurgėlos susilaukė sūnaus

Aldona ir Vytautas Jur
gėlos susilaukė pirmgimio 
sūnelio Vytauto. Sveikina

SEKMADIENI, RUGPIŪČIO - AUGUST 9 D-
PUIKIAME ERDVIAME BROCKTON F AIR GROUNDS 

Belmont St., Brocktone
Programa 

4 valandų po pietų:

mokslą išvažiuoja dirbti 
kur kitur. Išimtį sudaro in
žinieriai Romas ir Brutenis 

I Veitai. Jie. universitetą bai- 
i gę Bostone, buvo išvykę ki
tur dirbti, bet vėl sugrįžo Į 

{Bostoną ir čia įsteigė savo 
! inžinerijos įstaigą. Linkime 
jiems geros sėkmės.

Abu Veitai sukūrė gra- 
1 žias lietuviškas šeimas, au- 
! gina gražų atžalyną- Abu 
«yra veiklūs visuomeninin
kai.

Vėl bus nauja šeima

Dariaus ir Stasio Girėno 
31 m. mirties sukaktį. Be sa
viškių, gražią kalbą pasakė 
kandidatas į Mass. senato-' 
rius adv. James J. Twohig. Į J 

Iškilmėms vadovavo pos- ’•*’* 
to vadas Edvardas Straz
das.

REALTY :KETVIRTIS
37» WCST BROAOWAV 

SOUTH BOSTON. MASS., 02127

TeL 268-4649
VVVVV1

enm

me!

3E

Trans-Atlantic Travel Service
viešbučiu užsakvmu?.------- I ----- ’ex i 1 Air filtro vo

fzvoa wjzs-------
8100,000 I. J. Fox Kainų ir arabūzin 

1965 metų madų paroda.

Norma Razvadauskaitė ir 
Vincas šnipas susituoks 
rugpiūčio 15 d. Vestuvių 
vaišės bus So. Bostono L. P. 
Dr-jos salėje 1 vai. popiet.

Svečia* iš Mexico

Su. Bostone parduodamas 4 
aukštų namas. Jame yra 3 butai 
ir batų dirbtuvė su mažu bute
liu. Jei pirkėjas bus suintere
suotas batų dirbtuve, jis galės 
pirkti jos mašinas ir įrankius 
už $1.500.

Kreiptis: 171 W. Mh Street. 
So. Bostone, tel. 269-0154.

(35)

Vyrui ar moteriai išnuomo
jamas kambarys ir virtuvė su 
visais įrengimais pirmame aule- 
šte. arti jūros ir krautuvių, 96 
G St„ So. Bostone, L Masiiionis.

(32)

1. šokiai, vadovauja 
Ivaškų

Ona

2. $100,000 I. J. Fox kai
lių ir drabužių 1065 metų 
madų paroda, vadovauja 
B. Koritis.

3. Gražuolės ”.Miss Lithu
ania of N. E.“

4. šokių varžybos 
orkestrui grojant.

5. ’Unde 
vaikams.

šmito

John*4 klounas

6. Laimėjimų paakirsty-

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

tadena sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

7. Skaniausių valgių 
gėrimų bufetas.

ir

Praeitą šeštadienį mūsų 
įstaigą aplankė A. Mali
nauskas, senas Keleivio 
skaitytojas iš Mexico. Me. 
Ta proga jis pratęsė savo 
prenumeratą.

C & P ROOFING CO.

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

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

C AP Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskiai 
Tel. 288-1421 ir UR 9-i»o5 
Skambinti po 5 vai. vakaro

PARDUODAMAS NAMAS

3 butų, Dorchestery, netoli 
Uphams Corner, labai geros pa; 
janaos, kaina $10,000, įmokėti 
reikia $2.500. Neturintieji tos 
sumos prašomi nesikreipti.

Skambinti tel. 427-1066.
1

Peter Maksvyti*
Carpenter A Builder 

925 E. Fourth SL,
So.

Atlieka visus pataisymo, fu 
to ir projektavimo darbas ii 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų. reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3636

Telefonas: AN 8-2805 J
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

IFCDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL vale. 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTt 
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- vmoorocooaooooooc jo 
ko išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. >>
Medžiagas,
KAINA
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.

įstaiga lietuviška, kreipkitšs lietuviškai 
VISI SIUNTfiJAI ĮSITIKINO, KAD MCSU ĮSTAIGA SĄŽ’NIN-
421 < I TCI AI DATA O V Al*I A tl i£I 4 f TIKTJCl A

srndas, skarytes, megztinius ir kt. galima pirkti SAV1- 
inšų įstaigoje.

G1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame s-o INTURISTO įgaliojimais 
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. Ketvirtadieniais nuo

9 vai. ryto iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 
TKDUA8: JONAS AIMIMONIS

Vertingos laimėjimo ir įžangos dovanos. Malonumai visų 
amžių ir visai šeimai: vaikams—klounas, tėvams—baras, 
ponioms ir panelėms—madų paroda, merginoms ir vaiki
nams—gražuolės rinkimai, visiems—šokiai. Atvažiuokite 
visi šios vasaros baigti puikiame didžiajame ir paskuti- 
najame šį sezoną piknike.
Bušai išeis nuo S. B. Liet. Pil- Dr-jos 1:30 vai. po pietų.
Įžanga į Brockton Fair Grounds suaugusiems $1.00, 
vaikams — 50 centų.

Kviečia rengėjai
STEPONAS IR VALENTINA MINKAI

R The Apothecary
TiETVVISKA TIKRA VAISTINE

ANTANAS S1DLAUSKAS
STATYBOS KONTRAkTORILS

Dažymas mūro ir 
darbai ir kt

Pertvarko
Su mumis niekas nepajėgta 

varžytis.
Skambinti nuo 9 vai ryto 

iki 5 vai vakaro 
tel-L12-2776 

400 Norfolk Street

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

išpildome gydytojų reParduodame tiktai 
ceptus ir turime visus gatavus

Jei reik vaistų — eikit į 

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

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

Telefonas AN 8-4020
Nuo 0 vaL ryto iki 8 vaL v, išsi yrus šventadienius ir

Vienas ^pašaukimas telefonu vertas 1 $ 25.00

SHELHEAD 
MODEL

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis N.
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lų sutvarkė, įsigydami 
SHELHEAD burnerį. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumų 
be 'rūpesčių per ištisą 
žiemų. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas, šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams.
SHELHEAD burneris —
.......sumažins jūsų kuro sus kai tas,
... užtikrins mažiausių šilimos nuostolį. 
....garantuos gerų ir tylų veikimą.

FORTDNA OIL CO.
487 Washington St. 

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teisino Rūmu

This coupon 
is worth $26

NAME ...............................................
STREET ..............................................
CITY.............................TEL...............
Wc wouid likę further Information about 
yoar speciai offer on oil barner installatiot

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS
PAČIUOSE BURNERIUOSE ___________________________

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

ir krautuve 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 mokė 
tį, ir užsakyti daiktai prista
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to, 
priimami maisto siuntiniai 
sudaryti čia, ar užsakant iš 
Europos firmų standartiniai 
ar sudaromi pasirinktinai

Katalogai gaunami ang
lų, ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

įstaiga atidaryta kasdien 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL vak.

Cosmos Parcel* Eapress 
Corp.

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

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaiti

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalu 

Elektros Prietaisai 
j Ršpcstingsi taisome laikrodžius.

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 84649

DOVANOS ! LIETUVĄ 

Siųskite dovanų sultiniu*
giminėms į
įstaigą. Čia kalbama lietu1 
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau
jant 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

I Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
•Draudžiame nuo polio, viao-
• kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
! mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
į Visais insurance reikalais 
{kreiptis:

BRONIS KONTRIM
J act irę of thePeaee—CoastaMe 

598 E. Broaduay
So. Boston 27, Mase. 

t Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

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

J viską, kų pataisyti reikia. : 
Naudoju tik geriausią 

medžiagų.
JONAS STARINSKAS 

226 Savia Hill Ava.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka
Biznio reikalais kreiptis j 

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

TeL AV 2-4628

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 
Rakmadiantais ir

pagal aontsrim*
465 Coknabia Romi

Arti Upham’s

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)
Lietaria Gydytojas ir Chirurgą* 

X RAY
524 Broaduay,

So. Boston, Mass.
VALANDOS aso 2 iki 4 ir S iki 7

TEL. AN S-2712 
> Namai ir C kia:
287 Coneord Rd„ Billerica. M

TEL. MO S-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insuraaco 

469 W. BROADWAY

Office Tai AN 8-6948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4142

Benjamin Moore Dalai

Stiklas
VMda reikmenys

Reikmenys phnnberiama 
Visokio geleiies daiktai




