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Tnrkų lėktuvai bombardavo 
Kipro salt

Turkijos lėktuvai pakartotinai bombardavo Kipro 

•alą- Turkija, Graikija ir Kipras kreipėsi j Saugumo Ta

rybą. Ji priėmė paliaubų nutarimų. Turkai varo graikus 
lauk ii Istambulo.

Jau seniai Kipro saloje Į jeigu dar ir sovietai kuriais 
neramu, bet praeitą savaitę nors veiksmais j tuos įvykius'
ten ginklai dar labiau pra
dėjo žvangėti. Turkijos lėk
tuvai kelis kartus bombar
davo graikų sodžius, ir yra 
šimtai aukų.

Turkija piraioji kreipėsi 
į Saugumo Tarybą, skųsda- 
mosi. kad kiprieciai graikai 
non jėga paimti visą kiašto 
valdžią. Tuoj skundus įteikė 
ir Kipras su Graikija.

Kipras prašo sustabdyti 
turkų agresiją prieš Kiprą 
jo civilinių gyventojų naiki 
nimą. Kipro vicepreziden 
tas turkas Kutchuk atskira 
me skunde kaltina graikus 
kad jie sulaikė vandens tie 
kimą turkų miestui Ktima 
kuriame yra 2,500 gyvento
jų, ir tuo būdu brutališkai ir 
necivilizuotai pasmerkė juos 
mirčiai.

Saugumo Taryba nutari 
reikalauti sustabdyti kari
nius veiksmus. Panašaus tu
rinio raštus pasiuntė Turki
jai. Graikijai bei Kiprui ii 
prez- L. Johnsonas. Netgi 
Chruščiovas patarė Turki jo; 
vyriausybei nutraukti kari 
veiksmus ir pareiškė Kipru 
savo simpatiją. Mat. sovie 
tai jau iš seno turkus laiko 
savo neafelaidžiais prieši 
ninkais. tai ir dabar nusitei 
kę prieš Turkiją.

Makarios sakosi prašęs 
Sovietų Sąjungos ir Arabų 
Jungt. Respublikos pagal
bos, jei Turkija nesiliaus 
puolusi kipriečių graikų po
zicijų ar mėgins išlaipinti 
Kipre savo kariuomenę.

JAV laivynas Vidurže
mio jūroje yra irgi pasiruo 
šęs veikti. Skelbiama, kat 
jis koncentruojasi prie Kip 
ro tik ten esantiems JAV pi
liečiams evakuoti, bet Jo 
vaidmuo gali ir pasikeisti

nutartų įsikišti. I
Tokios politinės ir karinės! 

įtampos atmosferoje turkai ■ 
pradėjo tremti graikus iš Is- į 
tambulo. kurie ten nuo se
niau gyveno. Jau ištremta 
per 1,000 asmenų. Ten dar: 
gyvena apie 9.000 graikų, i 
bet. spėjama, ir jų dienos su-, 
skaičiuotos, jeigu Kipro sa-j 
los reikalai nebus taip su-j 
tvarkyti, kaip Turkija pa
geidauja-

Taigi virš Kipro salos su
sitelkė pavojingi debesys, 
kurie gali sukelti karą tarp 
dviejų NATO narių—Turki
jos ir Graikijos. Aišku, so
vietai to tik ir laukia, kad 
galėtų šia nelaime pasinau
doti ir patys įsitvirtinti Vi
duržemio jūroje, apie ką ir 
Rusijos carai svajojo.

Kaip visa tai baigsis, kol 
kas dar niekas tiksliai nega
li numatyti, tik pripažįsta
ma. kad pavojus didelis.

Rasinės riaušės 
New Jersey City

Čia dėl girtos negrė.s. ku
rią policija norėjo suimti, 
kilo didelės riaušės- Paaug- 
iai negrai pradėjo mėtyti į 
Miliciją butelius ir akmenis.

Viršuje JAV laivas naikintojas Maddox, kurį buvo užpuolę šiaurės Vietnamo tor
pediniai laivai. Dešinėj to laivo kapito nas Herbert L. Ogier. Apačioje JAV lėk
tuvnešis Ticonderoga, nuo kurio pakilę lėktuvai padėjo užpuoliko laivus išsklai
dyti. Vienas ty priešo laivų nuskendo, o kiti du šiaip taip pasitraukė.

JAV oro pajėgos sudaužė 
Š. Vienamo karines bazes

Šiaurės Vietnamo laivai užpuolė JAV laivą. JAV lėk

tuvai bombardavo Š. Vietnamo laivus ir jų bazes. Kongre- 

sas pritarė prezidento žygiams. Saugumo Taryba svarsto 

tą reikalą. Kinijos ir Chruščiovo grasinimai-

Š. Vietnamo komunistų ri žinoti, kad Kinijos vyriau- 
partizanai paskutiniuoju Į sybė ir liaudis visuomet ma- 
metu darosi vis akiplėšiškes- no tai, ką sako. 
ni. .Jie pradėjo pulti jau net i
netoli Pietų Vietnamo sosti- į Taip šūkauja kinai, sto- 
nės. Pagalbą jie gauna iš Š. i vedami už šiaurės Vietna- 
Vietnamo komunistų. Pa-! mo pečių.
galiau Š- Vietnamo torpedi- j
niai laivai bombardavo JAV _ Panašiai kalba ir Chruš- 
laivą tarptautiniuose vande- čiovas, nors šiaip ideologi- 
nyse. Tonkino įlankoje. į niais Ir kitokiais klausimais 

. ; pastruoju laiku su kiniečiais 
komunistais ir nesutaria. Jis 
irgi kaltina JAV dėl agresi
jos veiksmų prieš Š- Vietna-

Darbininkų unijos 
prieš Goldvcaterį

Kongo partizanai 
žengia pirmyn

Bilionas kovai su 
skurdu

JAV nedelsė už tai atsi
keršyti, subombarduodama 
Šiaurės Vietnamo laivus ir 
jų bazes.

Aišku, reikalas atsidūrė 
Saugumo Taryboje, kuri nu
varė j posėdžius pakviesti a- 
oiejų Vietnamu atstovus.
Bet Š. Vietnamo užsienio 
reikalų ministeris pareiškė,

•■La o ♦xjė-z'xvrz\jio aarv atovvvv aavuiiyg,

nes Saugumo Taryba netu
rinti teisės tirti Š. Vietnamo 
susidūrimo su JAV. Tą teisę 
teturi JAV, Sovietų S-ga ir 
tos valstybės, kurios dalyva
vo Genevos konvencijoje 
1964 metais, kada buvo 
sprendžiamas Vietnamo Il
gimas.

Prez. L- Johnsonas papra
šė kongresą pasisakyti dėl 
prezidento padarytų ar bū- 
oimų veiksmų V įetnamo 
Konilikte. Atstovų rūmai 
vienu balsu, o senatas tik 2 
raišuojant prieš pritarė pre
zidento žygiams ir suteikė 
uam nepaprastus įgaliojimus 
ir teises panaudoti reikia
mas priemones prieš agresy
vias jėgas pietryčių Azijoje.

Prez L. Johnsonas aiškiai 
pareiškė, kad JAV nenori 
karo išplėsti. Jos tik atsiker- 
šijo uz komunistų užpuoli
mą ir parodė savo pasiryži
mą atremti agresiją visoje 
pietryčių Azijoje. O JAV 
jėgos ir ten yra galingos.
Ramiojo vandenyno JAV 
7-tasis laivynas tun 125 lai
vus su 650 lėktuvų ir 60,000 
karių. Aviacija Hawajų, O- 
kinavos ir G uam salose turi 
1.500 lėktuvų- Jų kelis šim
tus turi marinai, kurių skai
čiuojama oO.oo”. Fu? to dar 
pridekime 2 pėtininkų divi
zijas Korėjoje, parašiutinin
kų brigadą Pietų Vietname 
ik kitus dalinius.

šiaurės Vietnamas kol 
kas naujų agresijos veiks
mų nesiima, tik grasina. Jis, 
žinoma. JAV veiksmus va
dina agresija ir mirtinu nu
sikaltimu. už kuri turi būti 
užpelnyta bausmė. Kinijos 
•liaudis, sakoma, yra pasiry- j laikas baigiasi 1965 m. lapkri 
žūsi savanoriškai atremti čio mėnesi. Jis žada nebekandi 
JAV agresiją ir ginti savo 
tėvynę. Esą. imperialistai tu-

mą ir. būdamas Kaukaze, 
pareiškė, kad Sov. Sąjunga 
atliks savo šventą pareigą 
ginti savo tėvynę ir savo 
draugus—socialistines vals
tybes. Sov. S-ga karo neno
ri. bet jei imperialistai jį iš
provokuos, tai būsiąs galas 
kapitalizmui

Kol kas visa tai dar tik 
žodžiai. Ar jie pavirs veiks
mais ir kokiais, šiandien dar 
nežinoma.

Pietų Vietnamo vyriau
sybė paskelbė visame krašte 
nepaprastą padėtį, nes bijo
ma S. Vietnamo masinio 
ir atviro puolimo.

Automobilių unijos 
derybos eina galan

Unijos sutartis su bendro
vėmis baigiasi rugpiūčio 31 
d. Derybos dėl sutarties pra
tęsimo prasidėjo prieš 6 sa
vaites. Darbdaviai jau bai
gia nagrinėti unijų pateiktus 
reikalavimus. Unijos laukia 
darbdavių pasiūlymų. Pa
sak bendrovių, unijų reika
lavimai bendrovėms atsieis 
$1 darbininko algos padidė
jimo per valandą, o unijos 
visa tai vertina tik 36 cen
tus.

Spėjama, kad bus susitar
ta be streiko.

Unijų centro AFL-CIO Komunistų vadovaujami Rugpiūčio 8 d. atstovų 
vykdomoji taryba, susirin- Kongo partizanai vis veržia- rūmai 226 balsais prieš 184 
kusi Chicagoje. vienbalsiai s* pirmyn. Jie jau užėmė priėmė kovai su skurdu įsta- 
pasmerkė respublikonų rin- svarbų Stanleyville miestą tymą ir paskyrė 947 su puse 
kiminę platformą ir pasisa-1 *r tuo būdu atkirto centro bilionų dolerių jam vy kely- 
kė prieš Goldwaterio kandi- i vyriausybę nuo visos Kongo. U. t z tai balsavo 204 demo-
datūrą į prezidentus. šiaurės. į.raU!-Ir,“ respublikonai.

t • m . • Tai didelis vyriausybes lai-Jungtimų Tautų organi- mėjimas.
zacijos tarptautinis dalinys, biHų jau prfė
kuns ten buvo pasiųstas mė iiepos mėnesį. Dabar jis 
tvarkai atstatyti, jau aplei- vėj eįna į atstovų ru
do kraštą, o Tshombes nau- pakeitimams suderinti, 
joji vyriausybė dar nespėjo
tinkamai savo karinių jėgų Naujienų dienraščio 
sutvarkyti.

Tshombe tikėjosi su ko- metų Sukaktis 
munistais susiprasti, todėl iš

Anot AFL-CIO 29 vykdo
mosios tarybos narių, res
publikonų rinkiminė plat
forma ne tik nepriimtina, 
bet verta pasibiaurėjimo. 
Tai yra sveiko proto įžeidi
mas, nieko neduodąs šių die
nų gyvenimui. Goldwateris

Du negrai nušauti, keliolika esąs natūralus darbininkų
policininkų sužeista. Api 
plėštos 25 krautuvės

priešas, ir. anot. unijų cent
ro valdybos pirm. Meany.i kalėjimo paleido jų vadą Rugpiūčio 1 d. sukako 50

Nevv Jersey City gyvento- Goldwaterio tikslas esąs Gizenką, bet apsiriko. Ko- metų. kai Naujienos Chica-
darbininkų sąjūdi suskaldy-: munistų partizanų vadai y- goję pradėjo eiti kasdien. -_____- 7- * ~ 10 -ijų turi 270.000. iš jų apie 

10% negrų.

Lodge aiškins JAV 
ootitiką Azijoje

Prez- L. Johrsonas pave
dė buv. ambasadoriui Pietų 
Vietname Henry Cabot

ti ir sunaikinti-

SALINGER PASKIRTAS 
SENATORIM

Buvęs Baltųjų Rūmų spau
dos sekretorius Salinger pa

ra paraošiami raudonojoje: Nuo 1914 m. vasario 19 d. 
Kinijoje. i iki tų pačių metų rugpiūčio

1 d jos ėjo kas savaitė. Tai 
MIRĖ LENKUOS pirmas lietuvių dienraštis
PREZIDENTAS Amerikoje.

Rugpiūčio 7 d. mirė Len- tyriausias redaktoriusaos seKreionus oannger pa-, • u. „ui e ju:skirtas baigti mirusio Kali-į kijos prezidentas Aleksandr nuo pat pradžios iki šiol s j
fornijos senatoriaus Engle Zavadski. 64 m, amžiaus.
terminą. Salinger savo kan- Nors spėjama, kad mirėLodge vvkti i Nato ir drau- . 77?1*n,a; *...... ' . A .• didaturą i senatorius stato vėžiu, bet tikrosiosęiškų Azijos valstybių sosti 

nes ir išaiškinti sąjunginin
kams ir diplomatams JAV 
po-litiką pietryčių Azijoje.

Kadangi metus jis vi a bu
vęs P. Vietname, tai jo žo
dis, paremtas patyrimu, tu-j 
rėsiąs didesnės reikšmės. 
KNYGA APIE SKURDĄ?

Joje šen. H. Humphrey 
kalba apie 35 mil- skurstan
čių amerikiečių.

Italijos ambasadorius Praneš- . . .
zijoje Muilo Bro«io ptrta, ■?e«nl oz»uef»tr»vo
šiaurės Atlanto valstybių orga- balsuoti

nizacijos (NATO) gen. sekre- Vienuolikoje pietinių vai-į 
toriaus pareigas, kurias iki šiol, stiji} negrų balsuotojų jau 
ėjo olandas Dirk U. Stikker. užsiregistravo 2 milionai.

mirties
Kalifornijos valstybėje. priežasties nieks nežino.

SdmeiMi
šitie 3 pilietinių teisių šalininkai prieš 6 savaites buvo 
nuvykę į Philadelpliią, Miss., ir ten dingo. Policija 
negalėjo jų surasti, šiomis dienomis surasti 3 užkasti 
lavonai netoli minėto miesto. Policija neabejoja, kad 
tai bus tų dingusiųjų — Andrew Goodman, James E. 
Chaney ir Michael H. Schwerner — lavonai.

maža pertrauka yra dr. Pi 
jus Grigaitis.

Sukakties proga Lietuvos 
atstovas Juozas Kajeckas 
atsiuntė Naujienų vyr. re
daktoriui gražų sveikinimą.

Jr mes linkime Naujie
noms nepailsti kovoti dėl 
laisvos, demokratinės Lietu
vos ir visų darbo žmonių ge
resnės ateities.

Redaktoriai pas 
prezidentą

Rugpiūčio 3 d. prez. John
sonas priėmė neanglų kal
bomis laikraščių -redakto
rius- Lietuvių dalyvavo 7.

Prezidentas pasakė kalbą 
ir pakvietė vaišių.

Jungtinių Tautą generalinio 
sekretoriaus U Thant tarnybos

datuoti, todėl jau dabar spėlio
jama, kas bus jo vietoje.

/ ė



*'«<•** ailCiem

visi j Lieta vių Dieną Pasaulinėj 
parodoj New Yorke

Tauta, nesireiškianti sava kūiyba, savy užsidariusi, 
kitų tauta nevadinama. Tauta privalo ne tik reikštis moks
le, kultūroj, sporte ir kitose gyvenimo šakose savųjų tar
pe, bet turi tais darbais ir veikimu ir kitiems pasirodyti.

Štai vienas šių dienų pavyzdys. Lietuvos vardas ge
rokai buvo svetimas Australijoje. Apie tenykščius lietu
vius dažnai tik gyvenamosios vietos gyventojų težinota, 
kad jie atvykę iš Vokietijos, kaip nuo komunistų pasitrau
kusieji iš Lietuvos. Žinota, kad jų esama įvairių profesijų 
gerų darbininkų ir mokslą bei sportą mėgstančio jaunimo, 
kaip ir kitų tautybių tarpe- Bet štai iš JAV tenai nuvyko 
lietuviai krepšininkai, kurie pasirodė daug geriau, negu 
kiti. kurie pasiekė nekasdieninių laimėjimų. Ir kai niekad 
iki šiol australų spauda šių rugtynių proga paskyrė vietos 
lietuviams ir Lietuvai. Vadinasi, mūsų sportininkai lietu
vių ir Lietuvos vardą nepaprastai pakylėjo, ir į mus buvo 
atkreiptas didžiulis australų visuomenės dėmesys ir mūsų 
vertybės plačiai pastebėtos. Tai išeina j naudą visam 
Lietuvos laisvės klausimui.

Pasaulinėje parodoje yra vėl gera proga JAV lietu
viam* su savo tautos kūryba pasirodyti viešai pasauliui 
iškelti Lietuvos vardą ir atkreipti kitų dėmesį į jos šių 
dienų nelaimingąjį likimą.

Sup antama, kad tokią progą mes turime gerai iš 
naudoti. Tam ir Lietuvių Dienos Pasaulinėje Parodoj* 

cmitetas įdėjo daug darbo, pakėlė daug rūpesčių ruoš
dama* atitinkamą programą. Visa mūsų cpauda tas pa
stangas gerai įvertino, bet dabar pasirūpinkime, kad jos 
»'eT*nei*u niekais, kad jos duotų vertus rezultatus- O tai 
jr.u priklauso nuo mūsų pačių, nuo programos vykdytoje 
ir to darbo rėmėjų.

Tenka laukti, kad ši Lietuvių Diena taip pat at
kreips į save kitataučių visuomenės dėmesį ir taip pat 
patarnaus lietuvių kultūros garsinimo ir aplamai Lietu 
vos problemoms. Bet yra būtina, kad ir mes patys kuo 
sausiausiai į Lietuvių Dieną atsilankytume, jos programą 
išgirstume ir pamatytume. Šioje parodoje ir kiti labiau 
veržiasi ten, kur jau daugiau žmonių susispietę, nes žino. 
kad ten turi būti kas nors didžiai vertingo. O dar kartą 
prisiminkime, kad čia suvažiuos geriausieji chorai su] 
1.460 dainininkų ir net 700 tautinių šokių šokėjų. Vadina
si. verta visa tai pamatyti

Šioje parodoje kiekviena tautybė stengiasi iš kitų 
savo originalumu išsiskirti ir atkreipti į save dėmesį. 
Paskirų tautų paviljonuose kabama savo krašto kalbomis 
ir dėvimi savo tautiniai rūbai, o kai kur gaminami net ir 
tautiniai valgiai ir jais kiti vaišinami- Dėvėkime ir mes 
bent tą lietuvių dieną savo puošnius tautinius drabužius ir 
kalbėkimės lietuviškai. Tegul kiti ir mus regi, girdi ir iš 
kitų išskiria.

Taigi visi. iš visur ir įvairiomis priemonėmis į Pasau
linės Parodos Lietuvių Dieną rugpiūčio 23 d. New Yorke *

Ja V politines keistenybės
JAV gyvenime tvirtai įsišaknijusios politinės laisvės, 

tvirtai prigiję ir gyvenimo praktikoje vykdomi demokra
tiniai principai, tai tikrai keista, kaip čia, nors ir pogrin
dy, gali išsilaikyt toka kraštutinytė, kaip Ku Klux Klan 
teroristinė orgšanizacija.

Ir dar keisčiau. į Ku Klux Klaną nariais nepriimami 
žydai, negrai, arabai ir geltonosios rasės žmonės- O štai, 
Georgijos valstybės Ku Klux Klano vadas „didysis aitva
ras“ (Grand Grapon) Calvin F. Craig, 32 m., pareiškė, 
kad jie Barry Godlwaterį laiką savo organizacijos kandi
datu į JAV prezidentus ir tikisi, jei Goldwateris bus iš
rinktas, gal ir Ku Klux Klanas galės savo veikimą lega
lizuoti.

John Birch sąjūdžio šalininkai taip pat nėra palan
kūs žydams, bet ir jie pritaria Goldwaterio kandidatūrai 
į prezidentus. Kas čia veidmainiauja? Kur šuo pakastas?

Buvusioje respublikonų konvencijoje Los Angeles 
buvo įnešta rezoliucija pasmerkti ekstremistus — kraš- 
tutinybes iš kairės ir dešinės. Rezoliucija buvo nubaubta, 
nepriimta. Kodėl? Gal nenorėta susipykti su dešiniųjų 
kraštutinybės šalininkais?

O kai kurie iš respublikonų tarpo atsakingi politikai 
prikiša demokratams, kad jų vyriausybė esanti „per 
minkšta“ santykiuos su komunistinėmis valstybėmis ir 
aplamai su komunizmu. Kur čia nuosaikumas?

Visos tos politinės keistenybės ypačiai iškyla ir iš
ryškėja prezidento ir parlamento rinkimų metu, kai pra
sideda aistringas balsų gaudymas. Tada kaip tik išgirs
tame daug visokių pažadų ir ketinimų iš kandidatuojančių 
asmenų lūpų, bet iš tikrųjų yra maža garantijos, kad tie 
pažadai bus kada tesėti*

Kairėje šen. Hubert Huaphrey, spėjnaSH demskraty 
kandidatas į vieceprezideatuM. sa sca. John O. Pastore, 
kuria demokratą konvencijoje Atlantic City, K. J., rug
pjūčio 24 d. pasakys

politika Kremlius siekė Pa
baltijo pajūrio.

įsikūrusios Lietuvoje. Lat 
vijoje. Estijoje garinės ba
zės buvo tik įžanga į tų tri
jų valstybių likvidavimą ir 
jų pavertimą savo kolonijo
mis.

Su raudonosios armijos
bazių atsiradimu Lietuvos 
darbo žmonės laikėsi ramiai 
ir baiminosi, kad Sovietų 
Sąjunga neprimestų Lietu
vai savo santvarkos- Jokio 
sukilimo tada nebūta. O ko
munistų visoje Lietuvoje ta
da nebuvo nė tūkstančio..

Dar carinės Rusijos me
tais išbandyta klasta ir melu 
naudojantis, Lietuvai buvo 
įteiktas ultimatumas, ir, 
nors Lietuvos vyriausybė su
tiko Sovietų Sąjungos reika
lavimus patenkinti, vyriau
sybę pertvarkyti, vis tiek 
raudonoji armija įsibrovė 
Lietuvon, ir atsiųsti iš Mask 
vos emisarai — Lietuvoje
Dekanozovas, Utvijoje ir

DALYKAS YRA DYKAS džeto kelm paimto paris- yy tvarkė tų vals-
mentas- Pr. Dailidė, kaip tybi™reikalus pagal Mask- 
buvęs parlamentaras, žino, ^alį raudonosios ar 
ir neabejojame, kad jis tai’ r

Kas kitur rašoma

Buvęs Lietuvos Žinių 
bendradarbis. Lietuvos sei
mų liaudininkų frakcijos na
rys, dabar nuolatinis Drau
go bendradarbis Pranas 
Dailidė jau įsijungė į res
publikonų išrinkto kandida
to į prezidentus rinkiminę 
kampaniją.

Draugo nr. 181 jis prikiša 
lemokratams, kad jie buvę 
išlaidus, gyvenę ne pagal 
pajamas ir demokratus va
dina tariamais liberalais,
. es tikrasis liberalizmas is
torijos bėgyje kovojo su 
valstybės absoliutizmu, sie
kiančiu pavergti žmogaus 
asmenybę.

Toli čia griebtasi Val
džios įsikišimas į kai kurias 
gyvenimo sritis nėra abso
liutizmas. Na, kad ir neg
rams teisių praplėtimas ar 
gi turi ką nors bendra su 
absoliutizmu? Arba kapita
listų sudraudimas kelti savo 
gaminių kainas ar tai bus 
valdžios išsiplėtimas abso
liutizmo link?

Bet ne tas reikalas.
Iš kur toks Pr- Dailidės 

įsitikinimas, kad je
„Goldwateris bus išrink

tas sekančiu šio krašto pre
zidento, tai yra tikrą, kad 
valstybės išlaidos bent pen
kiais bilionais bus sumažin
tos. O jeigu pasirodytų pa
jamų pertekluis. tai tas per
teklius bus panaudotas vals
tybės skolų mokėjimui

„Taigi respublikonų fi
nansinė politika griežtai 
skiriasi nuo demokratų po
litikos ir rikiuojasi ne į par
tijos pozicijų stiprinimą, o 
į dolerio pastovumo išlaiky
mą. Niekam nežadėdami 
dovanų iš valstybės iždo, 
kaip daro demokratai, res
publikonai gali netekti, ži
noma, savanaudžių rinkikų 
balsų. Bet jau seniai laikas 
tokiems rinkikams priminti, 
kad valstybės iždas negali 
būti paverstas melžiama
karve. juo labiau, kada val
dančioji partija, skirstyda
ma iždo subsidijas, turi 
prieš akis partijos, o ne 
bendrus valstybės intere
sus.“

Kada, kur ir kam demo
kratai žadėjo iš valstybės iž
do dovanų, Pr. Dailidė ne
nurodo.

o
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Jd pensijos negavai, dabar 
gal gili gauti

mįjos remiami.

Toliau dar meluojama:
*

„Šiuo lemiamu lietuvių 
tautos apsisprendimo mo

zino, kad rinkimų meto jį 
parlamentą ar renkant pre
zidentą visų pažadai reika-1 
lingi labai atsargiai pasver
ti. H| _

mentu liaudies masės dar la- 
Iš anksto tvirtinti, kad, iš-1 biau susitelkė apie Lietuvos 

rinkus Goldwaterį, valsty- Komunistų partiją, nes tik- 
bės išlaidos bus sumažintos tai ji nuosekliai gynė gyvy- 
5 bilionais, yra neatsargu ir j binius socialinius ir nacio- 
per anksti. To tiksliai nė nalinius darbo žmonių inte- 
patsai šen. B. Goldwateris resus. vedė mases į demo- 
dar negalėtų pasakyti, o štai krati jos ir socializmo per- 
Pr. Dailidė jau žino... | galę. 1940 metų liepos 14-15 

d.d. įvykusiuose rinkimuose
MELŲ MAIŠELIS, |į Liaudies ’ Seimą už Uetu-
PURVŲ GNIUŽT1S | vos Komunistų partijos or

ganizuoto pažangių patrio- 
Dėl Lietuvos įjungimo į Į tinių liaudies jėgų bloką — 

Sovietų Sąjungą lietuvių Lietuvos Darbo sąjungos — 
kalbą vartojančių komunis- kandidatų sąrašą balsavo 
tų sąžinė nėra rami Jie kas- 99.19 proc. rinkėjų.“ 
met tuos įvykius prisimena
ir visaip teisina Lietuvos pa- I® tikrųjų gi vadinama- 
vergimą. Tiesiog meluoja. ®i® liaudies seimas buvo tik 
iškraipo faktus ir Lietuvos lietuvių tautos pasityčio- 
nepriklausomybės metus jimas. Buvo sudarytas tik 
drabsto purvais. vienas kandidatų sąrašas ir

- „ i u i ... tai tik tiek, kiek į tą „sei-

Mokytojo nr- 61 rašo:
Yra neginčytinas faktas,

„Kai 1940 metais susi- kad nepaisant prievartavi- 
bankrutavusi lietuviškųjų mo rinkimuose dalyvavo ne 
buržuazinių nacionalisto! daugiau 10-16% ir dauguma 

savo balsuaatidavė iškir
pę iš laikraščio Putelės kari
katūrą.

„Sovietski istorik“ E. Dir
velė gabus pameluoti ir fak
tus iškraipyti, bet tas jam 
garbės nesudaro.

ėmė blokštu į hita- 
VoMetijos prieglobstį 

ir lietuvių tautai pribrendo 
laikas galutinai apsispręsti, 
kokiu keliu toliau eiti, Lie
tuvos darbo žmonės, Komu
nistų partijos vadovaujami, 
broliškųjų tarybinių tautų 
padedami, bendrais revoliu
ciniais veiksmais likvidavo 
fašistinę diktatūrą ir nedve
jodami pasuko į naują gyve
nimą. Tuo būdu dar kartą 
parodytas aukštas Lietuvos 
liaudies klasinis susiprati
mas, politinis jos subrendi
mas.“

Kaip tik 1939 m. pabaigo
je Lietuvos vyriausybė vals
tybės vairą nepasuko Vo
kietijos link, bet papildomai 
pasirašė su Sovietų Sąjunga 
nepuolimo ir apsigynimo su
tartį ir sutiko leisti Lietuvo
je įsikurti Sovietų Sąjungoj 
kariuomenės (tada dar rau
donąja armija vadinamos) 
bazes. Vadinasi, Kremliaus 
interępai visais požiūriais 
buvo apsaugoti. Bet Sovietų 
Sąjungai ne tai rūpėjo. Iš 
carinės Rusijos paveldėta

Ir taip rinkikams lieka vis senas galvosūkis, už kurį 
kandidatą savo balsą atiduoti? Kurio iš jų pažadai tikres
ni? Kuris jų mažiau kalba tiktai rinkiminei reklamai, o 
daugiau laikom gyvenimo tikrovės?

uždarbis 
apsaugai 

praneštas- Šios įstaigos tar
nautojai visada yra pasiren
gę ir susirūpinę suteikti jum 
reikalingas žinias. Jie turi 
ir knygeles su žiniomis, kiek 
išmokama nedarbingumo, 
pensijos ar mirties atvejais. 
Knygelėse nurodoma, kiek 
reikia darbo kreditų išmo
kom gauti, kokio dydžio ga
li jos būti. kuris dar šeimos 
narys gali jas gauti su jumis 
drauge.

Socialinės apsaugos tar
nautojai taip pat nurodys, 
kas reikia su savimi turėti, 
atėjus įteikti pareiškimą 
(application). Pav., visada 
reikia turėti socialinės ap
saugos kortelę. Jei rūpinatės 
pensija, teks įrdoyti savo 
amžių ir tikėti paskutinių 
darbo metų W-2 formą. Jei
gu vertėtos savarankišku 
darbu (self-employed), rei
kės paskutinių metų mokes
čių formos (tax retom) nuo
rašo ir įrodymo, kad tafor- 
ma buvo užpildyta—pav., 
panaikinto čekio arba pini
gų perlaidos šaknelės (mo- 
nei order stub)-

Našlė, turinti teisę į velio- 
nies vyro pensiją, privalo tu
rėti jungtuvių metrikas ir 
taip pat metrikas mažame
čių »aikų. Jei yra 62 metų 
arba vyresnė, reikės savo 
amžių įrodyti.

Kas rūpinasi nedarbingu
mo (disability) pensija, pri
valo paaiškinti savo sveika
tos padėtį ir dėl ko ji kliudo 
dirbti, o taip pat nurodyti 
pavardes bei adresus gydy
tojų. kurie sveikatą tikrino.

Jungtinėse Amerikos Vals- gauti, jeigu jūsų 
tybėse daug žmonių, sulau- buvo socialinei 
kusių 65 metų, neturi nuo
vokos, kad jie gali kas mė
nuo gauti socialinės apsau
gos pensiją, kaip tai yra pa
stebėjus Angelą O. O’Brien,
Bostono socialinės apsau
gos skyriaus vedėja.

Socialinės apsaugos pen
sija neateina automatiškai, 
savaime. Jai gauti reikalin
ga būtinai kreiptis į sociali
nės apsaugos įstaigą ir už
pildyti atitinkamą pareiški
mą-

Angelą O’Biien yra pa
reiškusi, kad pastaraisiais 
metais socialinės apsaugos 
įstatymas buvo išplėstas, dėl 
to kai kurie asmenys, kurių 
anksčiau jis nelietė, dabar 
gali juo pasinaudoti. Tie as
menys, kuriems prieš kele
rius metus socialinė apsau
ga buvo atsakyta dėl nepa
kankamai Ugai išdirbto lai
ko, turi vėl kreiptis į socia
linės apsaugos įstaigą ir pa
tikrinti savo teisę.

Daug asmenų virš 65 me- 
tų. kurie dirba pilnai ar dali
nai, dabar turi teisę gauti 
socialinės apsaugos pensiją.
Pavyzdžiui, jeigu kieno mė
nesinė pensija yra virš SI06, 
o per metus uždirba $2,006. 
tai turi teisę gauti $650 iš 
socialinės apsaugos įstaigos.

Šis asmuo turi teisę į da
linę socialinės apsaugos 
pensiją, nes jis tepraranda 
tik vieną dolerį nuo kiek-
vienų $2. kai per metus už
dirba $1.200 iki $1,700. jam 
atskaitomas doleris už dole
rį tiktai virš $1.700 metinio 
uždarbio.

Angelė O. O’Brien pabrė
žė, kad yra dvi grupės žmo
nių, kurie turėtų kreiptis į 
artimiausią socialinės ap
saugos įstaigą: tai tie. kurie 
yra virš 65 metų, nors jie 
dar dirba, ir tie. kuriems so
cialinė apsauga buvo atsa
kyta dėl nepakankamai il
gai išdirbto laiko.

* ♦ *
Nereikia laukti dfenog, 

kai bus gyvas reikalas rū
pintis socialinės apsaugos 
pensija. Daug žmonių del
sia, kol pasitraukia iš dafbo, 
sunegaluoja arba mirtis iš
tinka šeimą. Tada tik pra
deda teirautis, kiek jiem ga* 

! lėtų padėti socialinė apsau
ga. Kai kurie, laukę net iki 
„paskutinės minutės“, ima 
nekantrauti, ar greit pradės 

apsaugos

7ODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžių, kai
na • • ..»•••••.. ...♦■■■■.. ...• $4.00 

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 pri., kai
na — $5.00.

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

Čia reikia dar pastebėti, 
kad tas „liaudies seimas“ 
tariamai išrinko delegaciją _
vykti Maskvon ir prašytinu socialinės 
Lietuvą priimti j Sovietų Są- į ?pu. _ 
jungą- Iš tikrųjų delegacijos 
nariai buvo Dekanozovo nu
matyti ir atrinkti. Be komu
nistų ton delegacijon pate
ko toks komunistų samdi
nys, kaip Justas Paleckis, 
vargšė S. Nėris, St Vainei
kienė ir kt Tarp jų buvo ir 
20 metų už žmogžudystę nu
baustas kalėti P. Zibertas. 
komunistų paleistas iš kalė
jimo bausmės neatlikęs ir 
pasiprašęs priimti į komu
nistų partiją.

dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
k«ina ...........................- $6.00.

Nesunku reikalą patvar-
kyti ir pranešti, kiek galite kaina

žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45.000 žodžių, 990 pri.,

»•••£ w • ••• • • •••• $12.00

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo. 

mios knygos—

„Ar Romo* popiežių* yra

227 psl., kaina tik $1.20.

City, NJ„ policininkai 
kraštavę, kurios langas

maigiųjų gėrimų 
n kilos
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KAS NIEKO NEVEIKU, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASK 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Lietuvis išgelbėjo miesteli Lietuvė turi patentą

Vietos veikėjų Onos ir 
Viktoro Rakauskų sūnus Al
binas. elektros inžinierius, 
su dviem draugais išgelbėjo 
nuo bankroto Berwick mies
teli, Pa. Šitame angliakasių 
miestely jis sukūrė bendro
vę ir gavo valdžios užsaky
mą $250.000 vertės.

Streikuoja darbininkai
Jau ilgokai streikuoja G. 

F. Wright & Wire ir Wor- 
cester Stamped Metai bend
rovių darbininkai. Negana, 
kad darbininkai jau seniai 
be darbo, bet teisėjas Gold- 
berg juos dar nuteisė po $10 
už sėdėjimą ant bendrovės 
žemės. Streikuojančių ir nu
baustųjų tarpe yra ir lietu
vių. pav. Antanas šakalis- 
J. Šalaviejus Vokietijoje

J. šalaviejus rašo iš Bad 
To’z. kad ten gamta labai 
graži, kad daug ką matęs. 
Jis ten lankosi pas savo dūk- 
ten ir žentą pulk. Carmak. 

Svečiai ii Floridos
Woreestery dabar atosto

gauja iš Floridos atvykusios 
kelios šeimos, kurios čia se
niau gyveno. Tai Repečkos, 
Žukai ir kiti.

Jūsų bendradarbį aplan
kė Jennie ir Juozas Neviai 
iš Miami ir paliko glėbį do
vanų. už kūnas nuoširdžiai 
dėkoju- Jie dar žadėjo su
grįžti j Worcesterį.

PALENGVINKITE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, e pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai -pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingų sumų-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
vis mažiau bebus tokių, ku- 

reikės siųsti primini

Alena Morkūnienė, Lietu
voje mirusio chemiko V. 
Morkūno našlė, Amerikoje 
užpatentavo savo išradimą, 
naudingą moterims ir dak
tarams: atidarius rankinu
ką ar dėžutę, užsidega lem
putė.

Gavau sveikinimų

Gavau gražių atvirukų iš 
Maine valstijoje atostogau
jančių inž. Stasio ir Magda
lenos Butvyčių, Keleivio 
skaitytojos Alenos Arminie
nės iš Baltimorės. Ji viešėjo 
pas gerus draugus Juozą ir 
Oną Makaravičius Thomp- 
sonville, Conn., lankė Aleną 
ir Bernardą Vilkišius Chi- 
coppe. Mass. Ačiū.

Mirė 6 lietuviai

Liepos mėnesį mirė Jonas 
Struckus. Adomas Varsec- 
kas. Juozas Tauras, Jokūbas 
Saulėnas. , Kazimieras Gri
gonis ir Ieva Paškevičienė- 

Vedė inž. A. Vagelis
Inžinierius Antanas Va

gelis liepos 25 d. vedė dantų 
gydytoją Oną Šukytę.

P. Kerši* liūdi

Keleivio skaitytojas Pra
nas Keisis labai liūdi savo 
seno draugo Juozo Tauro, 
su kuriuo jis kartu atvažiavo 
į šią šalį.

A. Dailydė sveiksta
80 metų amžiaus Antanas 

Dailydė. kiek laiko negala
vęs. pradeda krutėti. A- Dai
lydė seniau buvo žymus vei
kėjas, draugijų organizato
rius -ir vadovas.

Ir ''jaunuolis“ Antanas 
Kramilius dar tebeseka vi
suomeninį gyvenimą ir daly
vauja įvairiuose parengi
muose ir vis tebesišypso.

J. Krasinska*

šitaip atrodo nufotografuotas iš $5 mylių atstumo JAV raketoje Ran-
ger 7 buvusiais foto aparatais. Mokslinio kai dabar tas nuotraukas studijuoja.

-• .T..'

V. B- Raulinaitis. A. Rugys.»SUVAŽIUOJA LIETUVIŲ 
V. Urbonas, D. Vaičius, j EVANG. JAUNIMAS 
Vaišnoraitė. A. Valavičius.

Keleivio

Šiandien, kada priei 10 
matų miręs Juozas Stalinas

tas didžiausia žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestos ii
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistų 
knygelę —

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAIN1N- 
KAS PASIDARĖ RU

SUOS DIKTATORIUM 
Kaina 29 centai.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

"Ii praeities tave sūnūs te 

stiprybę 
Liętuvos 
darome?

ii?

himne, o ar taip 
Ar pažįstame jos

Vandos Siyra dr. 
parašyta 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma,
$12. Jų galite gauti Keleivio 
administracijoje.

Naikio tėvo kraitis

WATERBURY, CONN-

Dr. P. Vileišis giriasi 
Dr. P. Vileišis, parvažia-

vę^ig. Clevelandę L. E 
ruomenės Tarybos šuvazid-' 
vimo. skambino telefonu 
savo gerbėjams ir gyrėsi, 
kad jį kviečia užimti Vliko 
pirmininko vietą, nes Vlike 
esantieji tam nėra tikę.

Waterburiečiai iš to tik 
juokiasi-

Dypeliukas

AUKOS L. I. TŪTOS 
FONDUI

Vliko vedamai Lietuvos 
išlaisvinimo .kovai remti Į 
Tautos Fondo pirašymus 
jautriai atsiliepė lietuviškoj* 
visuomenė. Žemiau duoda 
mas sąrašas asmenų, auko
jusių Tautos Fondui:

A. Skučas $30. B. Kučin& 
kas $25. A. Macelis $17.50,

Po $15: Juoz- Kungys. J, 
Kuodys, P. Žilinskas, J j 
Giedraitis—$12.

Po $10: T. Aleksoms, A’ 
Andriušaitis, I. Banaitienė. 
A. ir E- Bartnikai. L. ir B. 
Bieliukai. V. čečetienė, Jos. 
Gribauskas. P. Jucaitis, Kra- 
likauskas. Kuprionis, A. Ku
čas. A. Klemas. J. Kaunas. 
V. Kasakaitis. Ig- Končius, 
J. Krukonis. Pr. Lekutis. A 
Maceika. Ged. Naujokaitis, 
Em. Paliokienė, P. Pupius,

A. Viliušis.
Po $5: S. Balsys. M. Gal

dikienė. V- Gustaitienė. A. 
ir B. Krikščiūnai. Ang. Kar- 
nienė. K. A. Keblys. C. Kru- 
šinskas, A. Lažaitis. J. Ma
riukas, V. Musionis. J- Va- 
lukonis.

Aukos iš organizacijų:
Pas. Liet Katalikų orga- 

sąjunga per M, Galdjr

Informacijų bostoniečiai 
kreipiasi i Bernardą Žilins
ką Bostone, o smulkesnių 

Amerikoje ir Kanadoje žinių ir registracijos reika- 
gyvenąs lietuvių evangelikų |afe j Va,terį Bendiką 2845 
jaunimas suvažiuoja savo w 40 gt Chicapo 32 
kasmetiniam susitikimui. Nakvynė ir maistas kai-

giai per Vainių $20. Liet 
Moterų Atstov. N. Y. Klu
bas per M. Kregždienę $20. 
N.Y. Liet. Katal. Darbin. 
Klubas per C. Krušienę $10.

Visiems nuoširdžiai dė
koja
L. I. Tautos Fondo Valdyba

MONTREAL, QUE.

Mirė R. Valentas

Gražią liepos 23 d. į am
žinybės vietą palydėjome 
seną Keleivio ir Naujienų 
skaitytoją Romą Valentą, 
dar nesulaukusį žilos senat
vės. vos per vieną kapą me
telių persiritusį- Velionis bu
vo nuoširdus lietuvis, demo
kratiškai galvojąs žmogus.

Ilsėkis ramiai, brangus il
gų metų drauge ir kaimyne. 
Kanados žemėje! Tavo liū
dinčiai žmonai Valerijai 
nuoširdžiai linkiu ištvermės 
šį skaudų smūgį pergyventi 
ir gyvenime nepalūžti.

Petras Zabiela

Visą pasaulį padėk ant 
svarstykrų — mano motina 
atsvers.

Longfelew

kuris įvyks rugsėjo 5 ir 6 
dienomis Lake Vilią, Illi
nois. arti Chicagos- Suvažia
vime tikimasi išvysti lietu
višką jaunimą iš tolimesnių 
šio. kontinento kraštų, kuris

' i - 2t S 1 *

drįHart;
vimą. Toks suvažiavimas Į- .
vyko praeitais metais Cape “nt nauJ^Jj a rct*
Cod. nuriti parašyti ir senąjį.

nuos 12 dolerių.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio’' administraci
ja prašo mielųjų skatytojų. 

kurie

SLA M ANOR—ATLANTIC CITY. N J.

Naajas SLA Poilsio Namas garsiame kurorte Atlantic 
CRy, NJ., 155 States Avė, jau atidarytas ir priima 
vasarotojus. Sis namas tinka šeimoms, pavieniams 
ir patogus visuomeninių organizacijų suvažiavimams. 
Kambariai gerai įrengti* kiekvienas jų turi atskirą 
maudynę ir visus patogumus. Nuo namo iki jūros tik 
pusė bloko. Kambarių kainos prieinamos. Kambarys 
sa dviem lovom dviem asmenim SS ar $9. Kambarius 
AIHance of America, 307 West 30th Street New York, 
rezervuokite ii anksto per SLA Centrą: Lithuanian 
N.Y. 10001, arba telefonu. Area Code 212, LA 4-5520.

Mūsų skaitytojai, at nauji n- 
: darni prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

Po $5.00: N. Išganaitis. 
Hamtramck. Mich., V. 
Klemka, Arlington. Mass.

J- Grigas. Litchfield, Mich. 
$4.50.

J. Bakanavičius, Montre
al. Canada. $ 4.00.

P. Cicėnas, London. Ont.. 
Canada. $3.00-

Po $2.50: J. žemaitis. 
Lethbridge. Can.. P. Jacob- 
son, Greenbush. Mass.

Po $2.00: W. Bryling. 
Baltimore. Md-. P. Meškaus
kas, Chicago. III.. J. Savu- 
lionis. Miami, Fla., F. Mitu- 
za, Hartford. Conn.. L. Sta
siulis N. Miami. Fla.

V- Repečka. St. Peters- 
burg. Fla., $1.75.

Po $1.50: S. Zavackis.; 
Phoenix. Ariz.. J. Pinkevi-i 
čius. Rochester. N.Y-, A. į 
Vainoris. Pittsburgh. Pa., JJ 
Daržinskas. Mt. Clemens. i 
Mich.

Po $1.25: J. Gužauskas. j 
Waukegan. III.. J- Balchū- 
nas. Maple Shade, J. J.. J. 
Kuzen. Paterson. NJ., J. 
Banis. Chicago, III.

Po $1.00: A. Želaitis, Lin
coln. N.H.. I. Fo>lk, Dorches
ter. Mass.. J. Kovas, Man
chester, Conn., J- Petrus. 
Worcester, Mass.. J. Pilky. 
W_ Hartford, Conn. S- Ma- 
tilis, Baltimore. M d., S. 
Žvirblis. Brooklyn, N-Y.. J. 
Beker. Hartford, Conn., J. 
Ambrasas. Montreal, Can.. 
M. Sibavičienė. Kingston. 
Pa., W. VVasilauskas. Wa- 
tertown, Conn., J. Stradom- 
ski. Ontario. Can-, J. Žvirb
lis, Rochester. N.Y., M. 
Thompson. Bridgeport, Co
nn ec t., P. Vencunas. Altą, 
Canada. V. Kalvei. Ozone 
Par k.N.Y.. V- Jonušas. Bri- 
ghton, Mass.. T. Bikinaitė. 
Chicago. III., R. Yatulienė. 
Ontario. Can. P. Valiukonis. 
Los Angeles. CaKf-, A. Tam- 
kt». Worcester Masu A. 
Urban. Rockford, IH.. J. 
Evoskevich. Camden. N J.. 
F. Duoba. Brockton, Mass.. 
A- Svalbonas. Brooklyn. N. 
Y., P. Kavaliauskas. Albur- 
querque. N, M.. V. Geronai- 
tis. So. Boston. Mass., S. 
Weaver. Bridgeport. Conn-.

J. Gumuliauskas. Michigan 
City, Ind., R. Yakavonis. 
Bristol, Conn.. J. Machonis. 
Moundsville. W. Va.. J. Ka- 
zokaitis. Sharon. Pa-, J. 
Rupšis. Amsterdam, N. Y., 
J. Tamulaitis. W. Lynn, 
Mass., S. Knasas. Chicago. 
Ilk. K- Kazilas. Amsterdam. 
N.Y., P. Daupar. Gulfport, 
Fla.. K. Dumbrys. Phila., 
Pa-. W. Alukonis. Hudson. 
N. H.. M. Junkuski, Phila.. 
Pa., J. Gritėnas. Toronto. 
Can.. G- Marcinka. Sey
mour. Conn.. M. Lukauskie- 
nė. Methuen. Mass.. H. Ku- 
telffe. Waterburv. Conn., V. 
Vadeiša. So- Boston. Mass. 
Mrs. Bakus. Ook!awn. Ilk. 
Z. Locke, Chula Vista, Ca- 
lif.. M. Nedzinskas. Brook
lyn. N.Y.. J- Jasinskas. Chi
cago. Ilk. F. Sillus, Chicago, 
Ilk. J. Garelis. Verona. N.J-, 
J. Savage. Bridgeport, Conn 
A. Ušauskas, Dedham. Mass 
G- Lokamas. Omaha. Neb., 
P. Kiugelis. Waterbury, 
Conn., W. Butman. Union- 
ville. Conn., A. Swekosky. 
Mich-. J. Marcus. Ft. Wil- 
liam. Ont. Canada.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui paramos tariame širdin
gą ačiū!

Keleivio Administracija

KAS TIE MOŠŲ ŠAUNŪS 
AMBASADORIAI?

Lietuvių krepšinio rinkti
nę. Australijoje skynusią 
laimėjimo laurus, sudarė: 
Algis Varnas (kapitonas) ir 
L. Jesevičius (abu iš ASK 
Lituanica Chicagoje). Pr. 
Čekauskas (Detroito LSK 
Kovas). E. Šilingas. A. Mo
tiejūnas ir Ed- Modestavi-
čius (LSK Žaibas. Cleve
lande). B. Sedlickas ir Alg. 
Jankauskas (Toronto Auš
ra), V. Bazėnas. A. Adzima 
ir E. Slomčikas (visi trys iš 
Gintaro Waterbury),— iš 
viso 11 žaidėjų. Išvykos va
dovas — inž. Valdas Adam- 
kavičius. treneris :— Vyt 
Grybauskas- • i •

KARALIENE SVEIKINO
ŠIMTAMETĘ LIETUVĘ

Anglijos karalienė Elz
bieta II pasveikino telegra
ma Juzę Jarmalavičienę. lie
tuvę. gyvenančią Australijo
je. kuri šiemet minėjo savo 
amžiaus 100 metų sukaktį.

Tai progai atžymėti Syd-

KNYGOS JAUNIMUI
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir seneliai 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka, 130 psl., kaiaa . . $1AO

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

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

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

pusi., kaina ....................... $2.00

ney Lietuvių Socialinės Glo
bos Moterų Dr-ja birželio 

; 14 d- surengė šaunų pokylį.
Senutė Lietuvoje buvo ū- 

kininkė nuo Rokiškio. Ji dar 
gana stipri, savo gyvenime 
tesirgo tik prieš porą metų 

Į plaučių uždegimu ir nuo to 
, laiko jau taip gerai nesijau
čia. kaip pirmiau.

"Laisvės mintis nemiršta, 

kryžiuoti! Kai visa tauta su

pranta. kad mirti dėl laisvė* 

o gyventi vergijo- 

tokios tauto* ne-
; »«*

IIZLYNI KARVEUAI, Aloyzo 
rono apysakaitės •ue

Taip pasakė vokiečių va
dui Sachsei lietuvių valstie
čių sukilėlių vada*, kryžiuo
čių klasta pagautas prie Ka
raliaučiaus pilies.

i
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Ir reikia raiyti
paf*1 plan*

Niekam nėra paslaptis, 
kad j susirašinėjimus Sovie- 
tijoj, taigi ir Lietuvoj, val
džia žiūri kreivai. Ir juo ku
ris dažniau susirašinėja, tuo 
jis labiau yra sekamas.

Todėl atsargesni retai ir 
terašo. Sako. kad mums bū
tų labai malonu dažniau su
sirašinėti. bet „turime nor
mos ir plano laikytis, nes, 
jų nesilaikydami, galim vis
ko nustoti. Todėl tenka bū
ti mažiau raštingiems — re
čiau rašyti.“

Melagiu ir tikrovė

Maskvos klapčiukai Jo- 
kubkos, Misevičiai ir jiems 
panašūs drįsta skelbti, kad 
į Lietuvą nėra reikalo siunti 
nių siųsti. Misevičius, nuva
žiavęs į Lietuvą, iš Palangos 
Vilny rašo. kad maisto esą 
pakankamai, trūkumo nėra 
o iš ten į Vakarus išvažiavę* 
lietuvis Eltos koresponden 
tui pasakė, kad Lietuvoje 
pyragų neturėjo nei per Ka
lėdas. nei per Velykas, baltų 
miltų krautuvėse nėra. par
davinėjama „pilka duona* 
iš kukurūzų, avižų ir miežių. 

Ii eigos tik pietūs
Vilniaus ir Kauno mieste 

valgyklose pietūs 1 rublis, g 
geresnėse 2 rubliai. Atsimi
nt, kad vidutinis mėnesinis 
atlyginimas yra 60 rublių, 
regime, kad valgykloj val
gydamas toks darbininkas 
ar tarnautojas vien pietums 
išleidžia pusę savo uždar
bio, o geresnėje valgykloje 
ir visą uždarbį- Taip yra ko
munistų rojuje, o kapitalis
tiniame pragare pietus gab 
pavalgyti už vienos valan 
dos darbo atlyginimą.
Karvutė kolchozininkui — 

viskas
Karvutė kolchozininkui 

yra viskas,— be jos jis ne
pragyvens. Maža buvo lie
taus. nebuvo kur karvutės 
pririšti...

Tai Lietuvos kolchozinin- 
ko žodžiai, bet mūsiškiai 
Maskvos padlaižiai iš jų tik 
juokiasi ir vargo žmogaus 
dejavimų negirdi. nes jų 
karvutė yra visa paverg
toji Lietuva, kurią šie raudo
ni veršiai nuo ryto iki vaka
ro čiulpia.

Nėra virvių
”Dėl siuntinio galvos ne

sukite. bet jei siųsite, atsiųs
kite 2 kilogramus virvių se
nos sofos spyruoklėms surai
šioti.“

Tai tikras balsas iš Lie
tuvos komunistinio rojaus.

O kokia teisybė jame?
Mokytoja grįžo iš Sibiro, 

dirbo kolchoze, gavo pensi
ją, bet po metų ją atėmė, 
nes jos vyras nepriklauso
moje Lietuvoje turėjo vie
ną samdinį- Jos nedarbin
gam vyrui apie pensiją, ži
noma. nėra ko nė galvoti.
Sniečkus apie „išvadavimo“ 

talkininkus
(E) Vilniuje įvyko iškil

mingas susirinkimas Lietu
vos okupacijos — „išvada
vimo“ 20-jų metinių proga. 
Liepos 18 d. pranešime A. 
Sniečkus paminėjo ir kultū
ros veikėjus, kurie įnešė ne
mažą indėlį kovoje prieš 
vokiečius — fasistinius gro
bikus. Jų pavardės: Liudas 
Gira, Petras Cvirka, Salo
mėja Nėris, Jonas Marcin-

I kevičius. Antanas Venclova. 
Jonas Šimkus. Kostas Kor
sakas, Juozas Žiugžda. Edu
ardas Mieželaitis. Juozas 
Baltušis. Stepas Žukas. Vy
tautas Turkūnas, Aleksand
ra Stas k »vičiūtė, Genovaitė 
Sabaliauskaitė, Abelis Kle- 
nickis. Romas Marijošius. 
Vincas Vitkauskas. Vacys 
Reimeris, Viktoras Valaitis. 
Stasys Zajančkauskas ii* ki
ti. Pagal Sniečkų šie meni
ninkai savo kūriniais ir tie
sioginiu bendradarbiavimu 
su sovietiniais kariais bei 
partizanais įkvėpdavę at
kakliai kovoti su priešu. Iš 
aukščiau cituotų ypatingai 
pagerbtas Liudas Gira — 
savo pranešime Sniečkus ci
tavo L Giros 1941 m- sukur
tą eilėraštį „Kirsim fašistus 
kaip dilges.“

J Žiugžda ir „konkretus“ 
liet tauto* apsisprendimas

• - - i
(E) Lietuvoje plačiai mi

nint Lietuvos okupacijos — 
„išvadavimo“ 20 metų su
kaktį. J. Žiugždai buvo pa
vesta aprašyti 1940 m. Kau
ne susirinkusio vad. Liau
dies seimo-nutarimus. Norė
damas įsiteikti okupantui, J. 
Žiugžda savo straipsnyje 
(„Tiesa“ nr- 169) nukalbė
jo, kad lietuvių tauta buvo. 
esą. pasisakiusi už sovietinę 
santvarką ne tik 1940 m., 
bet ir 1918 m. — tuo metu. 
dabar teigia Žiugžda, „lie
tuvių tauta visiškai konkre
čiai apsisprendė“, ir Lenino 
pasirašytas dekretas visam 
pasauliui skelbęs apie „Ta
rybų Lietuvos nepriklauso- 
mvhės DriDažinimą.“

Kitoje vietoje Žiugžda, 
sekdamas Sniečkaus pavyz
dį. puolė įvairius „šaltojo 
karo kurstytojus, revanšis- 
tus ir jiems tarnaujančius 
buržuazinius nacionalistus“. 
Esą. jie „demagogiškai“ 
švaistosi „apsisprendimo“ ir 
kitais tokiais šūkiais lietu
vių tautos atžvilgiu.“
Sovietai apie JAV negrų 

riaušes
(E) „Pogromas Harle

me“, „policininkai nesvy
ruodami pasiryžę šaudyti Į 
kūdikį ar į suaugusius žmo
nes“. „kruvinos skeldynės“.. 
Tokiomis antraštėmis sovie
tų spauda ir jos antrininkai 
Lietuvoje informuoja apie 
JAV buvusias riaušes Har
leme. Rochestery ir kituose 
miestuose. Ypatingai piktai 
JAV policininkų „žiauru
mą* ir JAV negrų „skriau
dimą“ vaizduoja Maskvos

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

TIKRA TEISYBE
Apie komunistus ją rasitt 

Keleivio išleistoje knygutė
'Tikra teisybė apie Sovieti 
Sąjungą.”

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

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

TASS agentūi-os atstovas 
New Yorke L- Ponomario-< 
vas.

Zimanas: saugokite* gandų 
skleidėjų, šnabždūnų

(E) „Komunisto“ žurna
le (nd. 6) „Tiesos“ vyr. re-i 
daktorius G. Zimanas iškė-į 
lė kapitalistinių kraštų ta
riamai vedamą kampaniją į 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
nusiskundė, kad Sovietuose 
trūksta knygų apie Lietuvą 
anglų, vokiečių ar prancūzų 
kalbomis, tuo tarpu, teigia 
Zimanas, „šiomis kalbomis 
skleidžiama iki valiai kny
gų. kuriose bjauriai šmeižia
ma Tarybų Lietuva ir jos 
liaudis.“ Apie Pabaltijo 
kraštus per mažai dėmesio 
skirią ir tokie žurnalai, kaip 
„Kultūra i žiznj“, „Novoje 
vremija“, kurie leidžiami 
užsienio kalbomis.

Zimanas, kaip ir kiti so
vietiniai pareigūnai, vis pri
simena tas nelemtas kapita
lizmo „atgyvenas“. Jo nuo
mone, pastaruoju metu kova 
prieš „atgyvenas“ žymiai 
sustiprėjo. Esą. vis dar yra 
veltėdžių ir savanaudžių ap
gavikų. Be to, kovoje prieš] 
„priešišką ideologiją“ .esą.] 
yra labai pavojingi gandų 
skleidėjai, šnabždūnai bei 
šmeižikai, žmonės, kurie 
„savo niekšišku liežuviu 
dergia mūsų tikrovę.“ Zima
nas šaukiasi sustiprintos ko
vos.

Jis dar priminė ir V. 
Stankevičiaus elgiasį. Šis 
mokslinės-techninės infor
macijos instituto kolektyvo 
bendradarbis, pasirodo, pa
sakodavo šlykščius anekdo
tus ir šmeiždavęs (bolševi- 
kinę) tikrovę. Stankevičius 
kolektyvo buvęs pasmerk
tas. Pagaliau Zimanas dar 
nurodė, kad vis dar pasitai
ką atvejai, kai „menki žmo- 
neliai (kodėl tik menki?-E.) 
šaiposi iš mūsų gyvenimo, 
o mes tik nuolaidžiai šyp
somės-“

Pramonėje nepaisom* 
gyventojų paklauso*

(E) Nebe pirmą kaitą Lie
tuvoje nusiskundžiama Lie
tuvos pramonėje Įsigalėju
siu reiškiniu: neatsižvelgia
ma į gyventojų paklausą. 
„Liaudies ūkis“ (nr. 6) pa
stebi, kad pramonė pagrin
diniu savo uždaviniu laiko 
Įvykdyti bendrosios produk
cijos gamybos planą, savi
kainos ir pelno užduotis, o 
tolesniu pagamintų prekių 
likimu mažai domisi.

Štai pavyzdys: 1963 m. 
pabaigoje ir 1964 m. pra
džioje Lietuvoje buvo smal
kiai sumažėjusi paklausa 
moteriškoms suknelėms iš 
vilnonių audinių. Jų sandė
liuose buvo prisikaupę dau
giau kaip 15.000 vienetų. 
Prasyta 1964 metais vilno
nių suknelių gamybą suma
žinti 6.000 vienetų, o jų vie
toje pasiūlyta gaminti dau
giau medvilninių moteriškų 
ir vaikiškų suknelių. Tačiau 
atitinkamos Įstaigos atsisa
kiusios sumažinti vilnonių 
suknelių gamybą, ir jos ir 
toliau gaminamos ir kaupia
si sandėliuose- Tas pats žur
nalas nurodė, kad vien 1963 
metais Lietuvoje veikian- Į 
čios mažmeninės prekybos 
organizacijos buvo atsisa
kiusios priimti drabužių už 
9.12 milionų rublių, kas su
daro daugiau kaip 10% vi-? 
so Lietuvos respublikai iš
skirto drabužių fondo.

Lietuviai į Tokio Olimpiadą
(E) Iš Lietuvos gautomis 

žiniomis į Tokio, Japonijoj,

Jersey City, N J., kilo rasiaės riaušės, čia 
licijos automobilį, kurio langas išmuštas, 
nušauti 2 negrai, 12 asmeny sužeista.

Latvių gimnazija Vokietijoje
• s

(E) Laisvojo pasaulio iat-> ir moksleivių bendrabutis, 
viai didžiuojasi Muensterio Kiekvienam moksleiviui nu- 
mieste veikiančia sava gim- matytas
nazija. Šių metų rudenį, 
spalio mėn.. ji keliama į 
naujai statomus rūmus- A- _ 
pie šią gimnaziją plačią in- teks išleisti penkis milionus 
formaciją paskelbė Vakarų markių (vienas ir ketvirtis 
Vokietijoje plačiai skaito
mas „Die Welt“ laikraštis.

mažas butelis su 
virtuvėle ir gyvenamuoju 
kambariu bei balkonu. Nau
jųjų rūmų statybai iš viso

miliono dolerių). Kaštus pa
dengia federalinė Vokieti- 

Latvių gimnazijos direkto- jos vyriausybė, krašto vy
rius prof. Vitens vokiečių riausybė ir pats Muensterio 
laikraščio atstovui nurodė,
kad „priešingai lietuvių ir 
vengrų gimnazijoms“, mū-

miestas- šalia naujojo gim
nazijos ir bendrabučio pa
stato latviai turės ir nemažą 

siškė — vienintele Vakarų kultūros židinį. Bus ir biblio- 
Vokietijoje — pripažinta
valstybės.“

Iki šiol gimnazija išleido gų- 
97 abiturientus. Prof. Vi
tens pateikė tokius gimnazi
jos lankomumo ir latvių Vo
kietijoje skaičius:

i
1962 metais latvių gimna

zijoje buvo 64 moksleiviai,
1963 m. — 97 ir šiais moks
lo metais — i 12. Didelė tų 
moksleivių dauguma (82) 
gyvena gimnazijoj veikian
čiame bendrabutyje. Visoje 
Vakarų Vokietijoje gyvena 
11.000 latvių. Jų tarpe yra‘mobiliu pasidžiaugti.
1,000 senesnio amžiaus as-" 
menų ir karo invalidų. Be
veik visi darbingo amžiaus 
jaunuoliai yra išemigravę į 
kitus kraštus.

Gimnazijos moksleiyiai 
yra atvvkę iš Įvairių Fed.
Vokietijos kraštų. Atvyksta 
ir užsienio kraštuose gyve
nančių tėvų vaikai, pav. 
šiuo metu šeši moksleiviai 
yra gimę Švedijoje, keturi 
•JAV. po du yra iš Prancū
zijos ir Anglijos. Pasak pro- 
feroriaus Vitenso. latviu
gimnazija neišsiverstų be 
vokiečių Įstaigų paramos-

Iš latvių aukų apmokami tik 
trys mokytojai, o kitą de
šimtį finansuoja socialinių 
reikalų ministerija Duessel- 
dorfe. Be šios Įstaigos, gim
naziją remia dar ir federali
nė tremtinių ministerija.

Naujuose rūmuose veiks

rudenį Įvyksiančią siroite 
olimpiadą tikrai vyksią Vil
niaus „Žalgirio“ irkluotojai. 
Neseniai jie iškovojo perga
lę Henley regatoje Anglijo
je. Be aštuonvietės. vyks ii 
kiti lietuviai irkluotojai. J 
olimpiadą vyks dar du leng
vaatlečiai K. Orentas ir A. 
Varanauskas, gal ir A. A- 
leksiejūnas (šie trys daly
vavo neseniai Los Angeles. 
JAV Įvykusiose JAV—So
vietų Sąjungos lengvosios 
atletikos pirrmenybėse). A- 
bejojama, ar Į Tokio vyks 
boksininkas R. Tamulis. 
Galutinė Sovietų Sąjungos 
olimpinių rinktinių sudėtis 
(jose bus ir lietuviai) paaiš
kės rugsėjo mėn. pabaigoje.

teka su 15,000 tomų, jų tar
pe ir nepaprastai retų kny-

JUOKAI IŠ ANAPUS

Didelis gražus Amerikos 
automobilis sustojo Lenin
grado gatvėje.

Praeivis sustojo juo pasi- 
gėrėti- _ . .

— Koks gražus sovietų 
automobilis — sako tas ru
sas. atsisukęs Į kitą praeivį, 
kuris taip pat sustojo auto-

KAS RAŠO SOVIETŲ 
KONSTITUCIJĄ

Paskutiniame komunistų 
partijos suvažiavime buvo 
numatyta sudaryti nauja So
vietu Sąjungos konstitucija. 
Buvo tam reikalui numatyta 
komisija, bet jos sąstatas 
viešai nebuvo paskelbtas. 
Dabar paaiškėjo, kad Sovie
tijos naujos konstitucijos 
autoriai yra Brežnevas. 
Švernikas. Pomerancevas, 
Kosyginas. Mikojanas ir' 
jos priešaky stovi pats Niki
ta Chruščiovas-

Iki šjol veikiančios Sovie
tų Sąjungoje vadinamosios 
Stalino konstitucijos visi au
toriai buvo Stalino pavedi
mu nuteisti mirti neva už 
neištikimybę partijai ir vy
riausybei. Tokio likimo su
laukė Bucharinas. Kemene- 
vas, Rykovas, Radekas ir ki
ti. Gal ir būsimosios konsti
tucijos autoriai, besivaržy
dami dėl valdžios sudės ko
munizmo garbei savo gal
vas.

Iki šiol sąjunginės respub
likos turėjo neva savas kon
stitucijas. bet jos visos buvo 
verstinės. Dabav jau nenu 

i matyta sąjunginėm respub
likom atskirų konstitucijų 
Visoje Sov. Sąjungoje veiks 
tiktai viena konstitucija ko
munizmo įgyvendinimui.

Mat, socialistinė santvar
ka ten esanti neva tai Įgy
vendinta, tad dabar žengia
ma Į „aukštesnio“ laipsnio 
santvarką — komunizmą.-.

KRATOSI STALINO 
VARDO

— Kvaily! Ar tu nežinai, 
kad" tai ne sovietų, bet Ame
rikos automobilis. — prabi
lo antrasis.

— Taip. Aš žinau, kad 
tai Amerikos automobilis, 
bet aš neturiu to žinoti.

« * «

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.

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

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

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

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
c •

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.

I VARPAS nr. 5, daug įdo
mių straipsnių, 278 psl.,

... . . kaina $2.00.
Stalino garbinimo metais;

ne tik miestai, gatvės. Įmo-j RUDENS SAPNAI, Kotry- 
"es buvo pavadinama jo: nog Gri it^s eilėraščiį 
vardu, bet ir kūdikiams bu- Dremiiuota *įnvea 80

disodąmi Stalino, ŠtaH-: »P P8 -
Kaina $z.uu.nos

v*
(mergaitėms) vardai.

Dabar daug kas tų vardų RIETUVIŲ 
kratosi. Pakeisti vardą ar; 
pavardę Sovietijoje nėra' 
lengva, bet norintiems Sta
lino vardo nusikratyti Įstai
gos padeda.

IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St Michelso

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

Imkit ir skaitykit 
ką tik iiėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOJ 

IMPERIJA SOVIETŲ

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

Sovietų pilietis nuėjo bal
suoti Į rinkiminės apylinkės 
būstinę. Ten jam Įteikė už- 
antspaudotą voką ir liepė į- 
mesti Į urną. Kai tas pilietis 
atidarė voką. norėdamas 
patikrinti balsavimo lapelį, 
rinkimų komisijos pareigu-' 
nas pasipriešino. Ibro1“*’ seserJ's-

— Bet aš noriu žinoti, už 
ką balsuoju. — protestavo 
pilietis.

— Ar tu iš proto išėjai? 
šaukė komisijos pareigūnas:
— Ar tu nežinai, kad rinki
mai yra slapti.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

GERIAUSIA DOVANA

-Jei galvojate apie dova 
ią savo pažįstamam a* 
(raugui, tai atsiminkite 
ad geriausia dovana bus 

dos knygos:
Stepono Kairio „Tau, Lie

tuva *, kaina $8.00.

Stasio Michelsono **Lie- 
Uehrija Amerikoje,“ 
minkšta* vrieliab $4

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, murklys, a. Giedriaus graži 
tos Vergų stovyklos; kuriose į apysaka jaunimui, 130 psl.,
kentėjo ir žuvo mūsų: kaina....................... $1.80,

giminės ir ’
draugai. Lietuvių kalba to-] VIENIŠI MEDŽIAI, roma- 
kios knygos dar nebuvo, j P^se A^yzas Baro-
Kaina $2.50. Gaunama Ke* 11' kama *h6°
leivio administracijoje. Į NEPRIKLAUSOMĄ LIE-
------------------------------------i TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $6.00

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina...............$3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

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

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

Tas knygas galTma gauti
Keleivio administracijoje;

So. Boston 27, Mas*.
836 E. Broaduray,

Kairio
lr«iw ta <n • Italijos gražuolė Emannela

n. .. . Stranana, kuri atstovavo Ita-
Kipro Bielinio T/Una Ujai tarptautinėse gražuoliu 

i varžybose Miami Beach, Fla„ 
Kipro Bielinio “Penktieji Prh»ą««ta labiausiai fotogeniš

ka (tinkamiausia fotografuoti).

/
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— O kodėl aš jų nema
tau?

— Todėl, tėve, kad jie 
pertoli. Tiktai pro žiūroną 
galima juos matyti. Jupite
rio mėnulius pirmutinis pa
stebėjo pro žiūroną 1610 
metais italas astronomas 
Galilėjas. kuris tą žiūroną 
pats ir pasidarė. Stebėda
mas kitas planetas ir saulę 
jis įsitikino, kad Kopernike 
teoriją, kuri aiškina, kad 
planetos sukasi aplink sau 
lę, o ne saulė aplink jas. yra 
teisinga.. Bet katalikų baž 
nyčia klaidingai tikėjo, kad 
žemė nejuda, bet saulė ap 
link ją sukasi, todėl kunigą; 
nusprendė, kad Galilėja* 
platina "bedievybę“, ir už
darė jį į tamsų rūsį. kur ji* 
neteko regėjimo. Tai paro 
do. tėve, kad planetomis ii 
mėnuliais žmonės domėjos' 
ir seniau- Net kovojo dė 
nuomonių skirtumo. Šian
dien mokslas yra pažengę, 
jau taip toli. kad tarp Rusi 
jos ir Amerikos eina lenkty 
nės. kurie pirma pasieks mė 
nulį. Nors praktiškos naudo 
iš to nematyti, bet kas pirm; 
tenai nutūps, tam bus dide 
lė garbė. Taigi lenktynės ei 
na dėl garbės ir prestižo.

— Olrait, Maik, tegul bu. 
mūsų Amerikai garbė!

ir religija

— Kaman. Maik. pasa
kyk, ką ten amerikonai ma
tė ant mėnulio? Ar grybai 
tenai dygsta, ar ne?

— Tėvas nori perdaug 
žinoti.

— Maiki. aš cekavas žmo
gus.

— Čia negerai pasakei, i 
tėve. i

— Kodėl negerai?
— Mūsų kalbininkai pa

taria sakyti "smalsus“. o ne 
"cekavas“.

— Apie tai. Maiki. galė
sim pasiginčyti kitąkart, o 
dabar aš noriu žinių nuo 
mėnulio-

— Bet kol kas. tėve. nuo
mėnulio dar nėra jokių ži-j 
nių, yra tik sensacijų apie 
mėnulį.

— O ką tas reiškia?
— Tai reiškia, kad iš A- 

merikos paleistas erdlaivis 
pataikė į mėnulį ir tenai su
dužo. tačiau nusileisdamas 
spėjo dar padaryti daug mė
nulio nuotraukų, kurios grįž
tamais spinduliais atėjo že
mėn. ir mokslininkai dabar 
sprendžia iš jų apie mėnulio 
pavilnių. Nors astronomai 
turėjo ir pirma daugybę mė
nulio paviišiaus nuotraukų, 
bet jos buvo padarytos nuo 
žemės, iš apie 238.790 mylių 
atstumo, todėl nelabai aiš
kios. Dabar gautosios yra 
padarytos iš daug arčiau, 
pati paskutinė tik iš už 3 
įmyliu nuo mėnulio pavir
šiaus, taigi daug tiksliau jį 
atvaizduoja.
; — Olrait. Maiki. bet kas 
atsitiko su tuo žmogum, ką 
tuos pikčerius tenai traukė?
- — Jokio žmogaus tenai 
nebuvo, tėve. Mėnulį nufo
tografavo pats aparatas. Jis 
buvo taip sutvarkytas, kad 
jį galima buvo kontroliuoti 
radijo signalais nuo žemės. 
Jo televizijos kamera nieko 
nedarė, kol buvo pertoli nuo 
mėnulio, bet kai tik priartė
jo. signalai nuo žemės tuo
jau paleido ją darban, ir ji 
•padarė daugiau kaip 4,000 
nuotraukų, kurias moksli
ninkai dabar aiškina.

__ O ką jie gali išaiškin
ti?

__ Jie sakosi yra įsitikinę.
kad mėnulio paviršius esąs 
gana tvirtas atlaikyti 15,000

svaių erdvėlaiviui su dviem 
žmonėmis.

— O kaip jie tą pavir
šiaus tvirtumą galėjo suži
noti. Maiki.

— Matai, pii-ma buvo 
spėjama, kad mėnulio pa
viršių dengia storas dulkių 
klodas. į kui-į sunkus laivas 
su žmonėmis galėtų nuskęs
ti. Dabar gi iš gautų naujų! 
nuotraukų jie įsitikino, kad' 
tokių dulkių tenai nėra. to-j 
dėl žmonės galėsią saugiai 
nusileisti. Tačiau svarbiau-į 
šią dalygą jie pamiršta, o! 
jei nepamiršta, tai nenori į 
apie jį kalbėti, būtent,— ko-Į 
kiu būdu žmogus galėtų į 
grįžti nuo mėnulio atgal?

— Vot. vot. Maiki. tu čia 
pataikei kaip pirštu į dangų- 
Jeigu kelias atgal būtų ga
rantuotas, tai ir aš. Maiki, 
apsiimčiau nulėkti mėnulio 
pažiūrėti, ale kai tie moks
linčiai nepasako, kokiu spa
sabu iš tenai sugrįžti, tai jau 
man geriau ant žemės lauk
ti. kol Gabrielius užtriūbys. 
Čia numiręs žmogus būsi pa
laidotas krikščioniškai, o te
nai tave galėtų samojėdai 
sudoroti.

— Mėnulis, tėve. yra ne 
gyvas žemės palydovas. Te
nai nėra nei samojėdų.

—O kiek reikia laiko-nu
keliauti į mėnulį?

— Tai priklauso, tėve. ko
kiu būdu keliausi. Jeigu lėk
si orlaiviu po 100 mylių į va
landą, tai kelionė užims 57 
dienas ir naktis. Bet "Ran- 
ger 7“ dabar lėkė tik apie 
70 valandų.

— Maiki. kaip aš supran
tu. tai žmonėms gyventi 
Dievas paskyrė tiktai žemę. 
o mėnulį paskyrė tik tam. 
kad naktys nebūtų perdaug 
tamsios.

— Astronomijos mokslas, 
tėve. kitaip mėnulį aiškina-

— O kaip?
, Į

— Jo niekas netvėrė iri 
niekas nepaskyrė jam tokio1 
tikslo, kad naktimis šviestų, 
nes yra planetų, kaip Vene
ra ir Merkuras, kurios jokio 
mėnulio neturi, ir naktimis 
tenai niekas nešviečia. Tuo 
tarpu kitos planetos turi net 
po keletą mėnulių. Pavyz
džiui. Marsas turi du tokius 
palydovus. Jupiteris 9. o Sa
turnas net 10.

Paragink savo pažįstamu 
išsirašyti Keleivį. Kairu 
metams $5.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI -

Alė Rūta, MOTINO. 
RANKOS, romanas api< 
motinos mei'ię, jos tikslą i 
rūpestį išauklėti savo vai 
kus pilnais žmonėmis ir ti 
krais lietuviais, 397 psl. 
kaina $4.00.

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

Jurgis Gliaudą, ŠIK5NO 
SPARN1Ų SOSTAS, premi 
juotas romanas iš politini! 
emigrantų gyvenimo, 26> 
usl.. kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, roraanat
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAI
NŲ GIESME, premijuota- 
romanas, 201 psl., kaim 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT 
NAGO UGNIS, premijuota? 
omanas. 205 pusk, kaina 
<2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI 
s! MEDŽIAI, 117 psl. kai 
-a $ 1,50.

Juozas Švaistas: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romana.- 
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
kaina $2.50.

Juozas švaistas: JO SU 
ČADET1NĖ, premijų o t a * 
omanas Iš Vinco Kudirko* 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
<4.00

Vincas Ramonas: M1G
-OTAS RYTAS, 166pusl. 
aina $2 00. -

Aloyzas Baronas: LIEP 
TAI IR BEDI »GNĖS, pre 
mi juotas romanas, 279 psl. 
kaina $3,90.

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

Pranas Naujokaitis: U* 
PEL1A1 NEGRĮŽTA 1 
KALNUS, 509 pusk, kaina 
$5.00.

STEPONAS KAIRYS

(Tęsinys)
Taip pat buvo ir vėliau, kapitalistinės tvarkos vieš

patavimo laikais. Bažnyčia laiku susiorientuodavo vyks
tančiuose visuomenėje pasikeitimuose ir, naujai tvarkai 
susikūrus ir įsigalėjus, pasiimdavo ją ginti ar bent pri
pažinti.. Ji patvirtino ir kapitalo dirbančiųjų išnaudoji
mą. Religijos autoritetu iš sakyklos, per mokyklas, spau
doje ji ragino išnaudojamus būti klusnius išnaudotojams, 
visu savo svoriu puldama tuos. kurie žadino dirbančiųjų 
sąmonę ir kvietė juos siekti naujos teisingos santvarkos.

Prisiminkime, kad ir popiežiaus Leono XIII encikliką 
Rerum Novarum, nukreiptą prieš socialistinį darbininkių' 
sąjūdį. Prisiminkim visai apčiuopiamus mūsų Antanavičių' 
žygius, kai vyskupą pavaduojąs prelatas ragino žmones 
rocialistus išdavinėti caro žandarams.

Socialistinis sąjūdis mokėjo savo siekimus ne tik 
nustatyti, bet ir už juos kovoti. Kai priešų eilėje atsidur
davo ir tikybinių bendruomenių vadovai, socialistai vedė 
kovą ir su jais- Jei kleras tai kovai panaudodavo savotiš
ką tikybinių dogmų aiškinimą tikintiesiems, socialistai 
iesdavo ir dogmų aiškinimą, dažnai remdamiesi Kristaus 
mokslu.

Bet ar tai buvo kova su religija, su tikybomis? Ne. 
Tai buvo kova su klero, atsistojusiu turtingųjų pusėje. 
Tuo kleras dažnai patikrindavo sau sotų stalą, bet už tai 
turėdavo mokėti nutolimu nuo Kristaus mokslo ir jo va
dovaujamų tikinčiųjų klaidinimu bei prievartavimu. Rei
kalaudama bažnyčią atskirti nuo valstybės, socialdemo
kratija atpalaiduoja ir klerą nuo reikalo ”griesyti“.

Bet mums sakoma: jūs esate klastingai nenuoširdūs, 
storinis materializmas, kuriuo jūs remiatės, viską žmoni- 
os gyvenime aiškina priežastingumo principu ir pasikei
timų priežasčių ieško ir jas suranda čia pat žemėje žmonė- 
e ir jų veikloje. Jis nepalieka vietos Dievo valiai pasi- 
eikšti. Ar tai nėia noras parauti žmogaus religinių įsitiki

nimų pačias šaknis ir dar klastingu būdu?
Visai teisingas priekaištas iš tų pusės, kurie mano, 

Dievybė tiesioginiai tvarko žmogaus ir tautų likimą, įsi
terpia į įvykių eigą kiekvienu Jai reikiamu atveju, kore
guoja nukrypimus, baudžia už jos valios nevykdymą, čia 
pat skirdama pabaudas piktiesiems, palaimindama gerųjų 
dorybes, jei tik jiems neskiria bandomųjų egzaminų-

Tų žmonių įsitikinimu visi žmonijos gyvenime įvy
kiai — karai, revoliucijos, didieji ir mažieji išradimai, pa
žanga ir atžanga — visa tai yra Dievybės valios pasireiš
kimas.

Istorinis materializmas taip įvykių neaiškina, bet ar 
tąs reiškia religijos parovimą ir jos niekinimą? Manome, 
kad ne. Taip manome dėl to, kad Dievybė* supratimas nė
ra bet kurios tikybinės sistemos stendarizuota sąvoka. 
Istoriškai imant, tas Dievybės supratimas keitėsi žmonėse 
nuo jo paties pasidirbto fetišo (dievinamo dalyko atvaiz
do) iki aukščiausio, tobuliausio Proto sąvokos, iki InM>- 
gui nepasiekiamų tobulybių esmės, kaip visų daiktų pra
džios, iš karto nustaciusios dėsnius, pagal kuriuos visata 
vystosi nekoreguojama. Ar toks Dievybės supratimas yra 
galutinis, mes nesiimame spręsti. Bet kad jis keitėsi am
žių bėgyje bent eilinio žmogaus sąmonėje, priklausomai 
nuo jo protinio lygio ir gyvenimo sąlygų, mums yi a visai 
aišku.

Ir ne tik paskiro žmogaus. Kataliku bažnyčia ilgus 
amžius vaizdavo pasaulio ir mūsų planetos atsiradimą pa
žodžiui taip, kaip tas poetiškai atpasakota Biblijoje. Kai 
evoliucijos teorija davė kitokį planetų ir joje gyvybės įssi- 
vystymo vaizdą, ar ir katalikų bažnyčios aiškinimuose 
kas nepasikeitė ir nesikeičia? Mes manome, kad is dabar
ties tikinčiųjų katalikų, jei jie būtų perkelti ! Galilėjaus 
amžių, daug kas kartu su Džiordanu Brunu nueitų an 
degančio laužo, jeigu jie parodytų Liūno įsiti mimų vir 
tumą-

Kaip bus ateityje, mes nežinome, bet mes laikytume 
visai natūraliu dalyku, jei po kelių dešimčių me ų. o ga 
ir anksčiau oficialioji katalikybė pasidarytų uoli istorinio 
materializmo šalininkė. Kad tikinčiųjų n scionių ei ese 
jau šiandien yra tokių, tai yra vieša pas aptis. r 1 yra 
geriausias argumentas prieš tvirtinimą, kad socializmas 
ir religija yra nesuderinami dalykai.

(Galas)

Benediktas Rutkūnas

PRARADIMAS

Žvaigždėm aptiškus kvepia pieva. 
Lakštingala prie upės užsimiršus kliedą. 
Giesmė jos ilgesiu nugirdo
kiekvieną pumpurą ir žiedą.

Vėdryną* lenkias prie vėdryno,
ir dobilas prie dobilėlio glaudžias.
Ai — vienas- Praradau pasaulį. Saulę — 
Tave! — Ir mano dienos graudžios--------

DRAUGYSTĖ

Topolis prie kelio ošia.
Siekia debesis galva.
Glėbia beržą baltatošį 
mylinčia ranka žalsva.

Taip abu tartum suaugę 
dalosi svajom, sapnais — —
Aš norėčiau tokio draugo — 
glaustis glūsnin amžinai.

šalių studentų vienas treč
dalis mokėsi savo lėšomis, 
kiti gavo įvairias stipendi
jas.

JAV besimokančio jauni
mo tais metais kitose šalyse

J studijavo 17 tūkstančių-
Svetimšaliai studentai pa- 

i sirenka JAV universitetus 
• į savo studijoms dėl to. kad 

jie yra įsitikinę, jog čia 
austasis mokslas gerai su
tvarkytas. O dalis jų atvyks
ta studijuoti dar ir dėl to. 
kad čia gyvena jų giminės.

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS .

šita modetininkė iš Singapore j 33 CAIRNLEA CRASCENT 
Kilu Sackman, pasirodžiusi Si-Į BELLSHILL
a«> (Tailand) sostinėje Bang-i . - cCOTT
kok madą parodoje tokiu apda-1 LANAKKoMIKL, MAJI I- 
ru, visos nustebino. Amerikoje LAND.
ji atrodytą net perdaug apsi-l

74,818 SVETIMŠALIŲ 
STUDENTŲ

Pereitais mokslo metais 
JAV aukštosiose mokyklose 
mokėsi 74,818 studentų, iš 
kitų šalių čia atkeliavusių.

Nors čia pragyvenimo są
lygos yra brangesnės, negu 
kitur, bet siekiantis mokslo; 
jaunimas ir tą nepatogumą) 
pakelia. |

i
Šiuo požiūriu pirmoje vie- j 

toje stovi Kanada, iš kurios 
JAV studijavo 8.458 jau
nuoliai. Iš Indijos studijuoja 
6.387. iš Japonijos ir Irano, 
po 3 tūkstančius, o iš kitur 
mažiau.

Iš kitur atvykusių studen-! 
tų daugiausia mokosi Kali-; 
fornijos universitete—3.927,' 
Kolumbijos — 2,289. New Tai graikė gražuolė Kiriaki 

Tsopei, kuri Miami Beach. Fla., 
gražuoliu varžybose išrinkta

LENKAI JUOKAUJA

Nikitos Chruščiovo atsi
lankymo Vaišuvon proga 
lenkai juokauja:

Prieš 20 metų mus vadavo 
raudonoji armija kitoje Vis- 
los upės pusėje stovėdama, 
kada Varšuva sukilusi vie
niša kovėsi su vokiečiais. 
Dabar laisvina Maskvos

saugumo valdininkai, kurių 
Nikitos atvykimo proga at
važiavo daugiau, negu rei
kia. priešaky su Nikitos as
meniniu perkūnsargiu ir 
draugu VI. Cekalovu.

Lenkijos saugumo valdi
ninkams nėra kas veikti, nes 
visą iškilmių tvarką pasiė
mė i savo rankas maskviniai 
saugumiečiai.

Yorko — 2.074 ir kitur ma
žiau.

Visu besimokančių kitų pasaulio gražuole.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Dauginės Įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neu-traliai, 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 sklandu*, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gimiraičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

636 E. Broadvay
“KELEIVIS’

So. Boston 27, Mass.

1 t



Pnplapfc Mfas KELEIVIS, 50. BOSTOR Nr 33.1964 m. rugpiūčio 12moterų skyrius
Pulgis Andriušis

Emigrantas
(Iš feljetonų rinkinio "Daina iš kito galo“. Nidos leid.)

Australų Imigracijos Departamento direktorius, iš
leisdamas savo Įgaliotinius į užjūrio kraštus, tarp kitko 
pareiškė:

Nors ir iš pragaro, bet kad man pristafytumėt rei
kalingą skaičių emigrantų, užplanuotų šių metų biudžete!

Vienas Įgaliotinis, pasisukaliojęs po Europos kraštus 
ir neko nepešęs, prisiminė direktoriaus atsisveikinimo žo
džius ir nuvyko tisiai i pragarų.

Liucipierius jį liepsningai priėmė savo įstaigoj ir. iš
klausęs reikalų, beviltiškai sušmešėlavo savo uodega, sa
kydamas: •

— Labai gaila, misteri, tuo tarpu tegalėsiu duoti vie
nų kandidatų. Tamsta jj rasi mūsų vartininko raštinėje

Australų Įgaliotinis, padėkojęs Jo Pragariška  jai Eks
celencijai už šiltų priėmimų, nuėjo pas vartininkų ir. ten 
radęs belaukiantį apšepusį kipšiukų, išsitraukė popieriaus 
•lakštų, plunksnų ir ėmė tardyti:

— Pavardė?
— Balabiesas!

— Užsiėmimas?
— Sieros žaliavų tiekimo viršininkas!
— Gerai, užrašysime: juodadarbis.
— Ne, misteri, aš buvau tikru bosu. tiktai po to. kai 

išeikvojau tris tonas sieros, mane atleido iš tarnybos ir 
dabar nori manim visai atsikratyti...

— Bus viskas kuo puikiausioj tvarkoj, mr. Balabies. 
du metus atidirbsi kontraktų ten, kur paskirs darbo įstai
ga. o paskui tokiems sveikiems velniams, kaip tu. mūsų 
krašte šimtai galimybių!

Po to australas paaiškino, kokiais keliais pasiekti 
Neapolį, kur jau lauks naujo transporto laivas-

— Tuo jau nesirūpink, misteri, aš pats susirasiu kuo 
trumpiausių kelių iš čia.

Paskirtų dienų Balabiesas su čemodaną išniro iš Ve
zuvijaus ugniakalnio dūmų ir. nusišluostęs nuo naujo kos
tiumo sieros pelenus, oru atskrido prie emigrantų laivo, 
kuris netrukus paleido garų Australijos linkui. Kipšo ark
linėse ausyse vis dar skambėjo Liucipieriiaus atsisveikini
mo žodžiai:

— Na, Balabiesai. Australija yra tavo paskutinis šan
sas, jei ten nieko nenuveiksi, tai nurašom tave į nuostolius. 
Kų gi mes kita galime tau padaryti, būdami nemirtingi, 
negalėdami tavęs nęi nužudyti, nei nukankinti, kaip tai 
gali lengvai padaryti mūsų raudonieji draugai savo liau
dies priešų bylose. Ir dabar, nelaimingasis, dink iš mano 
akių iki sekančio pranešimo!

Iš transporto stovyklos Bonegilos Balabiesų australų 
valdininkai burtų keliu nugabeno į Port Adelaidę ir tenai 
paskyrė į sieros rūgšties fabrikų.

Nors ir būdamas blogu velniu. Balabiesas vistiek li
ko velniu.

Jau iš pat pradžios neturėdamas jokių kalbinių sun
kumų, pirmiausia ėmė bandyti senų velnių numerį: išmo
kyti australų darbininkus... keiktis.

Pertraukų metu. srėbdamas sierų. kurių jam nebuvo 
sunku žaibo greitumu paversti arbata. Balabiesas jau v ie- 
nam darbininkui buvo bepradedąs šnabždėti ausin, tačiau, 
gerų valandikę pasiklausęs, patsai užsikimšo sau arklines 
ausis.

(Bus daugiau).

šitas Bostono lietuvių tautinių šokit sambūris, Onos Iva&kienės vadovauja
mas, šoko Lietuvių Dienos programoj Pasaulinėj parodej New Yorke 1939 m. 
rugsėjo 10 d. Vidury sėdi jo vedėja. Toj pat eilėj iš kairės antras—jos sū
nus Rimantas, dabar advokatas, kurio duktė ir sūnus koks Lietuvių Dienos 
programoj New Yorke rugpiūčio 23 d. Paskutinėj eilėje pirmas iš kairės A. 
Bendzevičius. dabar kunigas, trečioji A. Plevokaitė, dfahar Ruseekienė, mu
zikė. tri jus Algimantas Ivaška.

Ona Ivaškienė apie Lietuvių 
Dienų

Didysis lietuvių pasirody- 
, mas saviesiems ir amerikie
čiams jau čia pat. Tai Lie
tuvių Diena Pasaulinėje pa
rodoje New Yorke rugpiūčio 
23 d. Jos programon didelį 
indėlį įdės ir bostoniečiai, 
nes dalyvaus kompozitorių 
Juliaus Gaidelio ir Jeroni
mo Kačinsko vadovaujami 
chorai, Onos Ivaškienės tau
tinių šokių sambūris ir šv. 
Petro par. benas. kuris ly
dės dainininkų ir šokėjų pa- 
radą-

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Lavv,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 92131.

Klausimas

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygų, 
tai Keleivio administracijo

je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

HISTORY OF THE U- 
THUANIAN NATION, f»-

$.4.00, minkštai. $3.00. 

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

*10.

dr. J-B.
211

for freedom of Lithuania.'* 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1*50.

**Leave your tears in Mos- 
kow.M parašė B.

land of 
o L.

Ona Iva&kienė. kurios vadovau
jamas Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūris dalyvavo Lie
tuvių Dienos programoje Pa
saulinėje parodoje 1939 m. ir 
ten pat dalyvaus rugpiūčio 23 
d. Tai bus vienintelis toks šo
kių sambūris, visi kiti įsteigti 
vėliau ir todėl dalyvaus pirmą 
kartą.

Vienų vakarą užsukau šo
kėjų repeticijos pažiūrėti ir 
su jų vadove pasikalbėti a- 
pie tų Lietuvių Dienų.

Ona Ivaškienė. šiaip kal
bi moteris, bet. kai palieti 
jos visuomeninį darbų, ne
lengva žodį išpešti. Kam ta 
reklama, sako.

Sunkoka buvo ir šį kartų 
jų apie tai prašnekinti, bet
įtikinau, kad tai daroma nez
jos. bet šventės garsinimo 
reikalais, todėl gavau nors 
ir trumpus atsakymus į ma
no pateiktus klausimus.

—Žinau, kad Tamsta su 
savo sambūriu dalyvavai 
Lietuvių Dienoj Pasaulinėj 
parodoj New Yorke 1938 
nu rugsėjo 10 d. Kas Tams
tų tada paskatino ten daly
vauti?

—Tada mano sambūris 
dar tebebuvo vystykluose ir. 
žinoma, nebūčiau drįsusi 
ten pasirodyti, jei ne tauti
nių šokių specialistė M. Ba
ronaitė, kuri iš Lietuvos bu

vo atvykusi padėti paruošti 
šokių progi amą minėtai die
nai. Ji užsuko ir į Bostonų, 
vienoje gegužinėje pamatė 
mano sambūri- Patiko, to
dėl paragino dalyvauti Lie
tuvių Dienoje ir toje pačio
je salėje, kur dabar esame, 
pamokė šokti Kalveli ir Ku
bilų.

—Kiek iš viso šokėjų da
lyvavo ir kokius šokius šo
ko?

—Sunku tiksliai prisimin
ti. Šokėjų negalėjo būti dau
giau kaip 1(X). Neatsimenu 
ir iš kur jie buvo. šoko. ro
dos. 6 šokius vyresnieji ir 2 
jaunesnieji. Atsimenu Blez-
fjirip-alo Milrita SiilrZiu

purinę. Jaunesnieji šoko 
Kalvelį ir Kubilų.

—Kiek šokėjų buvo iš 
Tamstos sambūrio?

—Mano buvo 20 vaikų 
nuo 5 iki 8 metų. berniukai 
ir mergaitės. Kitų grupių bu
vo vyresni ir vien tik mer
gaitės-

—Kaip tas pirmas dides
nis pasirodymas Tamstos 
grupei, pavyko?

—Atrodo, kad labai ge
rai. Taip ir kiti sakė. Tas la
bai paskatino darbų tęsti ir 
jį tobulinti.

— O dabar gal žodį apie 
būsimų Lietuvių Dienų? 
Kiek ten bus šokėjų ir ko
kius šokius jie šoks?

—Kiek žinau, dalyvaus 
apie 700 šokėjų. Bus šokama 
vyresniųjų 8 šokiai ir jau
nesniųjų 2 šokiai.

—Ar bus šokių, kurie a- 
nuomet nebuvo šokti?

— Dabar vyresnieji šoks 
visus naujus, jaunesnieji gi 
Kalvelį ir Voveraitę, vietoje 
anuomet šokto Kubilo.
Kai kurie numeriai bus be 
galo įdomūs, nes. pavyz
džiui. Subatėlė ir Aštuony- 
tis bus šokami dainuojant 
visiems 1.400 dainininkų. 
Taip dar nebuvo šitoje šaly 
tie šokiai šokti-

—Kiek Tamstos šokėjų 
šoka ir kokio jie amžiaus?

—Mūsų bus dvi grupės: 
vyresniųjų 30 ir tiek pat ma
žesniųjų. pradedant 5 me
tais amžiaus, taigi iš viso 
bus 60.

kad
sambūvyje šoka jau antroji 

Seniau šoko tėvai, o 
jų vaikau Gal galite

—Taip. šoko Lilija Ro- 
Tnanskytė ir Gailius. Vėliau 
jie susituokė. Dabar šoka jų 
•dukros Laura ir Liuda ir sū
nus Grigalius. Dukra yra 
jauniausia sambūryje. Jie 
visi trys šoks New Yorke- 

:šoks ir mano sūnaus Riman
to, dabar advokato, duktė 
Nijolė ir sūnus Darius. Jų 
tėvas, šokdamas sambūry, 
susipažino su tokia pat šo
kėja Dalia Skudžinskaite ir 
jų vedė.

—Sakyk, ar Tamsta ir 
-Tamstos sambūris nebus 
'vieninteliai, kurie anuomet 
Lietuvių Dienoje dalyvavo 

•ir dalyvaus dabar rugpiūčio 
’23 dienų?

—Taip. Tamsta tikrai į- 
spėjai.

—Malonu tai girdėti. Ir 
Idžiugu, kad Tamstos dėka 
! Bostonas ir šiuo požiūriu 
Lietuvių Dienoje bus išskir
tinoj padėty. O iš kur, saky
kite, gausite lėšų tokį būrį 
nuvežti į New Yorką ir jį 
•grąžinti? Juk nepigus reika
las?

—Gegužės mėnesį suren
gėme vakarų. Šiek tiek už
dirbome. Gavome aukų iš 
So. Bostono Liet. Pil. Dr-jos 

ir Lietuvos Vyčių. Kaip
nors išsiversime.

—Matau, kad Tamsta ne 
tik sunkiai dirbi, mokyda
ma mūsų jaunimų šokti tau
tinius šokius, bet gauni rū
pintis ir lėšomis didesnėms 
išvykoms. Kas Tamstą ska
tina tiek savo jėgų eikvoti, 
gal būt, dar ir ne vieną do
lerį tam reikalui pridėti ir 
nepailsti štai jau netrukus 
net per 27 metus?

O. Ivaškienė susimastė ir 
patylėjusi atsakė:

—Nežinau nė kaip atsa
kyti. Kai žmogus dirbi kurį 
mėgiamų darbų ilgus metus, 
taip pripranti, kad nebeįsi- 
vaizduoji. kaip jį reikėtų 
pamesti. Iš jaunų dienų pati 
mėgau dainuoti ir šokti, bet 
ne vien tas mane. galima sa
kyti. amžinai pririšo prie 
tautinių šokių sambūrio. Aš 
myliu jaunimą, nes jis mūsų 
ateitis. Gerai suprantu, kad 
toks sambūris yra reikšmin
ga priemonė lietuvybei pa
laikyti. Ne mažiau jis svar
bus ir lietuvių bei Lietuvos 
vardui plačiuosiuose ameri
kiečių sluogsniuose garsinti- 
Štai kas man neleidžia be
veik prieš 27 metus pradėto 
darbo nutraukti.

Padėkojęs O. Ivaškienei 
už įdomią informacijų, pa
linkėjęs sėkmės Lietuvių 
Dienoje ir aplamai jos labai 
naudingam darbui, atsisvei
kinau, o ji nuėjo nutrauktos 
repeticijos tęsti.

J. Vanagas

Mano sūnus vedė kitatau
tę čia Amerikoje, nors aš 
visaip stengiausi jį atkalbė
ti. Jiedu pagyveno 3 metus, 
paskui nebegalėjo sugyven
ti, ir ji išvažiavo į Nevados 
valstijų ir ten gavo divorsų 
(skyrybas). Kol jie buvo ve
dę, ji prikalbėjo mano sūnų 
surašyti testamentų ir jai 
viską palikti- Aš apie tai vi
sai nieko nežinojau. Keletas 
metų po išsiskyrimo mano 
sūnus, kuris visada buvo 
silpnos sveikatos, rimtai su
sirgo. Jis atėjo gyventi pas 
mane. Dirbti jis negalėjo. 
Aš jį prižiūrėjau ir slaugiau. 
Jis man vis sakydavo, kad 
jo santaupos, automobilis ir 
taip pat jo Life Insurance 
bus mano. jeigu jis mirtų. 
Jis mirė ligoninėje prieš ke
letą mėnesių. Dabar pasiro
do. kad jis testamento, kurį 
surašė žmonos spiriamas, 
nepakeitė ir net Life Insu

rance yra paliktas jos var
du. nors ji jau yra ištekėju
si už kito vyro. Man teks su
mokėti net laidojimo išlai
das.

Kas man dabar daryti? 
Patarkite, ar reikia ja pa
traukti į teismą už tokią ap
gaulę?

R. V.
Massachusetts.

Atsakymas

Labai gaila, kad žmonės 
užmiršta pakeisti savo tes
tamentus, pasikeitus jų gy
venimo sąlygoms. Juk visai 
būtų lengva buvę nueiti pas 
advokatą ir pakeisti testa
mentą. viską paliekant 
Tamstai, jei sūnus to norėjo. 
Dabar reikalas keblus. Daug 
priklauso nuo surašymo bū
do. Jei Tamstos sūnus savo 
testamente pasakė, kad vis
ką paliekąs savo žmonai, 
neminint jos vardo, tada gal 
būtų galima teismą Įtikinti.

(Nukelta į 7-t, psl.)

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanot?

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW. Barboros Armonie- 

ngg ”Krvšiauš keliu“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....83.95.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
vos sočia’demokratą raštai dėl. bol 
ševiku okupacijos ir teroro Lieri.
▼oje. Kaina........................... 25 Cn?

pasaui jo lietuviu «nyna«
bė žinių fieturią i- anglą kaThoari- 
anie lietuviui ci-arne uusanlv. 

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

DIENOJ ANT. "knygnešio karaHa”-”
-iir-ns Kimo Bielinio idnmfis at«l 
minimai. 464 p«l.. kaina.—96.00

1906 METAI. Kipro Bielrr.io atsimi
nimų antroji dalis. 592 ruslanlai 

..... 96.06
LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 

•oriško ir ęuredaravo Jonas Ra 
lyg. 472 dainos so raidomis Anr- 

HSkal duota- kiekvienos dainos 
turinv- todėl rinka dovanoti rr 
lietuviškai nekalbantiems. ir«te 
926 pusL kaina .......................25.00

SOCIALIZMAS TR RELIGT-TA. P« 
rašė E. Vandervelde. vert? Vardo 
nos. Kaina ........................... 25 Cnt

MARLBOROT'GH'S LITHUANIAN 
BELF-TAUGTTT. M. lnkienė. va
ras vadovėlis lietusiu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. ’4< 
mL. kaina ........................... 21.26

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios me 
gq rašytojos pirmojo karo met’ 
Amerikoje parašyti vaizdeliai at
rašyto jos paveikslu. 128 pnsiania,
kaina •••••••••••••*•••••• 56 C*

TAVO KELIAS I 8OCIALIZMA 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 f

NEMUNO SUNOS, Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina............................24.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formą plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe pareit, tą, gerame 
popieriuje- Kaina ...................98.5v

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistą diktatū
ra faktą šviesoje. Trumpa bolševiz
mo Istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informaciją, 96 psl. 
Kaina .................................... 60 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIU PTNIGAI nu< 
seniausią laiką iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metai.- 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslą, 296 psL, geras popierius 

........................................ 210.0C

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijoee dalyse 
Visos trys dalys įrištos | viena 
Autorius, pats buvęs kunigas, a? 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygą, kieti viriai, 681 puslapis 

26.06

NEMUNO SCNCS. Andriaus Vaino
ro romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilime prieš 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
dsL Kaina................ .. *3.00.

LIETUVIU IŠEIVIJĄ AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
garsiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chebonas. virš 500 nu-laniu. Kai
na kietais viršaiv 95.00. mirkytais 
viriais....................................... 94.00

.TETUYA BUDO, Stepono Kalrto 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminima’, kaip Lietuva kė.ėsl 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai“ vir

šeliais. i!iu«truota. 416 puslapm, 
d’deiin Voemsto. Kama .. 96S0 

SOČIAI DEMOKRATIJA TR BOL- 
ŠEVTZM AS P»«tal Kautski. nau
jausiomis žiniomis papildyta ta# 
klao'imu knygutė. Kaina.. 25 OaS.

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. Žuko I- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai-OO

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES. 52 psl- kaina......... 26 Cnt.

KODCL AE NETIKIU J DIEVĄt 
Atvira nuomone, įdomūs argumen
tai. K r ^0 OuS

JUOZAS STALINAS, arba kalu 
Kaukazo išnonis buvo pasidaręe 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikintu 
Amerikos lietuviam-. 144 
pią. Kainu ............................... 21.0*

•'LIKO GRUPIU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūeuoue o6- 
ra vienybės. 80 psl- kaina .. 91.66

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas ii žemaičiu krik
što laiką, kieti apdarai —. 93.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar gulėjo 
toks tvanas bdti ir ką apie tui su
ko mokslus? Kaina...........28 Cnt,.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė, 250 įvairią lietu, 
viską ir kitų tuntą valgią receptą, 
132 puslapiai, kaiua...............91.26

CEZARIS, Mirko JeaulK romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis pe 
92, aru visos >.< dalys........... 66.06

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karyu, la-

. bai daug paveikslą, 255 psl. geru 
popiera. Kainu .....................  96.09

i SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Rriauėiūno •♦riminirnai iš lietu
ves ir ’« Amerikoa lietuviu gvv®, 
nimo. 178 psl-, kainu ........... 52.06

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

OEMOKRATINIO SOCIALI 7MO 
PRADAI. Populiari ir naudingu 
knyga šių dieną klassimau.s 
prasti. Kuinu ...........................

Ufeakymus lr pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

Se. Boston S?, Maso.

I
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$6.00 ” $4.00 
$6.00 ” $4.00

Nr- 33,1964 m. rugpiūčio 12AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS LITERATŪROS FONDOPRANEŠIMAS
Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 

2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psl„ kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveiksiu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

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

K. Bielinio Dienojant
K. Bielinio Penktieji Metai
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” " $2.50 ” $1.80

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 lęidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%x 11*4) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

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

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

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mieh. «
A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd„ E. Clevelaad 12, Ohio.

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

VYRIAUSIOJI LITERATCROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad
vvay, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SL, lOth fL, New York, N. Y, 
10019. _________________ _______________________

VIETINES ŽINIOS
Svečias ii Atlantos

Nelengva, bet skaudu 
Tiek daug gerų, mielų draugų... 
Ar lemta bus mums susitikti 
Toliojoj žemėj Vakarų?

Prie mūs Atlanto sidabrinio 
Pripratom, tarsi jo vaikau 
Arčiau čia pavergta Tėvyne — 
Arčiau ir karžygių kapai...

Bet mūs čia dienos suskaitytos: 
Galbūt rytoj, o gal poryt 
Plieninis žirgas pakinkytas 
Pradės mylias ugnim skaityt-

Tad likite sveiki, draugužiai! 
Širdy Jūs liksit amžinai.
Tegu Atlanto bangos ūžia — 
Jūs pulsą jusim ir tenai.

Ir kaip perlus iš jūros dugno 
širdis iškels atminimus 
Neįkainojamo brangumo — 
Svajonėmis lankysim Jus.

parduodamas namas Jieškojimci
Montello. Mass„ parduoda

mas 2 butų po 6 kambarius na- Ieškau senų pažįstamu Det- 
mas.—3 garažai iš cementinių roite. Aš esu per senas, kas au- 
bkolų. lietuvių parapijos ribose, retu mano namus perimti—kai- 
iki didelio marketu tik 5 min. na $12.000. Turiu automobilį ir 
patogi susisiekimo vieta, savi- Atvažiuokite pas mane gy- 
ninkas gyvena II aukšte. 741 N. venti.

Teisės 
patarimai

(Atkelta iš 6-to pusi.)
kad Tamstos sūnui mirus, 
ta moteris nebuvo jo žmona.
T aėiau, jeigu jis paminėjo

reikalą pakeisti. Ii vienu, ir Gm "ta M-°rtws įr. Uno Taradauskų ir ju
, . - ’ sesių UZ. p.igdiim. una sunaus Liudo. Jie gyveno ( hiea-
kltu atveju niekas negalėtų gyventi. Savo masina parvesiu ... ■
l amstai garantuoti galutino daiktus.
rezultato. Michael Paukšta. 950 So. U is-

r,-, , . , , consin St„ Hobart. Ind.
Del laidojimo išlaidų.— (36)

jei žmogus palieka koki ■—————————
nors turtą, laidojimo išlai- UŽSUKITE PAS MUS 
dos apmokamos iš palikto

Montello St.

Pensininkas ieško vyro ar mo
ters pensininkės. Veltui duosiu

John Žagaras. 121 Avė 
West, San Antonio. Tex.

90

Giminės iš Lietuvos ieško

goję. Jie patys arba kas apie 
juos ką žino prašomi rašyti šiuo 
adresu:

Aleksandras Misaitis.
622 «th Street.
So. Boston. Mass. 02127

(32)

Vedybos
Vedybų tikslu noriu su-ūpa-

tuito. Taigi, jei jo buvusi Viena tokių yra Kearny, 
žmona paveldi tą turtą, lai- tik 12 mylių nuo New Yor- 
dojimo išlaidos bus išskaity- ko. Ji nedidelė, bet turi kuo 
tos prieš tai. kai jai bus iš-< didžiuotis: nauja bažnyčia,' žin t i su vyra apie 65 m. am- 
mokėta likusioji dalis- Taip, baigiama įrengti parapine Hi1(kJii -
pat paskutinės ligos išlai- mokykla, statomas naujas 

vienuolynas seselėms moky
tojoms, finansiškai pajėgus 
lietuvių bankas ir du moder-

Mus aplankė Vincas Am- 
sie. dabar gyvenantis Atlan
toje. Ga. Jis prieš 14 metų 
yra ilgai gyvenęs Dorches- 
tery, todėl Bostono apylin
kėje turi daug gerų draugų, 
su kuriais susitikti jis ir at
važiavo kartu su savo žmo
na Ona. Žada pabūti iki 
rugsėjo mėn- Per tą laiką y- 
ra numatęs aplankyti ir ki
tas vietoves, net Cape Codą 
pasiekti.

V. Amsie yra senas Kelei
vio skaitytojas.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
susirinkimas

šį sekmadienį, rugpiūčio 
16 d. 2 vai. popiet So. Bos
tono Lietuvių Pii. Dr-jos pa
talpose bus Lietuvių Darbi- { 
ninku Dr-jos 21 kuopos na
rių susirinkimas. Jame bus 
duota gegužinės apyskaita, 
renkami rugsėjo 6 d- rengia
mo banketo šeimininkai ir 
šeimininkės ir tt

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

N. Jonuška,
sekretorius

savo pažįstamais Šiaurės ir 
Pietų Amerikos žemynuose, 
tik reikės žinoti tų asmenų 
telefono numerį. :

Bostone veiks antra 
trumpų bangų stotis (2000 
vatų 75 metrų banga), kuri 
palaikys ryšius su stotimi 
gegužinėje. Kurie turi trum
pų bangų priimtuvus, tie ga
lės girdėti minėta banga.

J. Antanelytė — gražuolė

Minkų radijo gegužinėje 
rugpiūčio 9 d. N. Anglijos 
lietuve gražuole išrinkta Jo
ana Antanelytė. mirusiojo 
dantų gydytojo ir jo žmonos 
Onos duktė- Ji yra mokytoja 
Bostone.

Vyr. amžiaus dirbančiųjų 
pora

IEŠKO BUTO,

3-4 kambarių, Higbland 
Park — Woodhaven rajone 
(New Yorke). Turintieji to
kį butą arba apie tai žinių 
maloniai prašomi paskam
binti po 7 vaL vakaro tel. 
GL 2-4892. Būsime dėgingi.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

dos bus išskaitytos iš jo pa
likto tuno. kaip pav. -ligoni
nės ir gydytojų išlaidos. Ta
čiau. jei Tamsta kalbėjais nūs klubai — Lietuvių Ka- 
ir tvarkei laidojimo reikalus ras ir Lietuvių Politikos 
su graborium. Tamsta gali talikų Bendruomenės Cent-

žinių duosiu laiške.
Elta Kasputis, DR. 1. Austin-

burg. Ohio.
(33)

būti ir asmeniškai atsakinga 
už tas išlaidas. Life Insuran
ce pinigai, jei buvusi žmo
na paminėta vardu, tikrai
teks
mu.

jai. be jokių išskaity-

Garbė už pinigus nenu- 
perkama.

Ar tori šitas 
knygas?

Se. Bostone parduodamas 
staiga mirusio Viktoro Vadei
vos namas — mūrinis, 4 aukštų 
su 3 butais ir batų dirbtuve, 
mašinomis, prekėmis, išdirbta 
vieta geram batsiuviui.

Kreiptis: 171 8th St_ So. 
Boston, tel. 269-0154

_____________________ (35)

PARDUODAMAS NAMAS

3 batą, Dorchestery. netoli 
l'phams Corner, labai geros pa
jamos, kaina $10,000, įmokėti 
reikia $2^500. Neturintieji tos 
somos prašomi nesikreipti.

Skambinti tel. 427-1066.

jrasys

Lietuvių Dienos
Kazys Tamošaitis, gyv 

So. Bostone, su savo 2 sūnu
mis rugpiūčio 23 d. važiuoja 
į New Yorką Lietuvių Die
nos programos į magnetinę 
juostelę įrašyti.

Rugsėjo 13 d. jie įrengs 
trumpų bangų radio stotį 
Atsiminimų radio geguži
nėje Royal Park. Rahway. 
N- J. Iš tos 2.000 vatų galin
gumo stoties gegužinės da
lyviai galės pasikalbėti su

Sunkiai
Mozūraitienės anūkė

Pag Mny.firajtjpnę
gyv. Dorchestery, atvažiavo 
iš Rochesterio, N.Y-, jos vai
kaitė Mary Koval-Kava- 
liauskaitė. 7 m. amžiaus. 
Rugpiūčio 5 d. ji su savo 11 
metų seserimi ir pusbroliu 
jodinėjo arkliais. FVW 
Parkvvay (Jamaica Plain) 
jodama, ji nukrito nuo ark
lio ir buvo velkama apie 50 
pėdų. Dabar ji guli vaikų li
goninėje dar be sąmonės.

Mūsų užuojauta jos tė
vams ir senelei, o jai linkim 
greičiau pasveikti.

Gražų Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio 

nistracijoj už 50

GRAMERCY1
Įsteigta l/l-i.7 

Turi
VNESHPOSYLTORG 

leidimą
ĮSkubu.'- pristatymas per 10-21 d.

(>i<ieli- pasirinkimas gardaus 
| maisto
f'K 27 .................................... $25.86
Iii sv. ryžių, 11 sv. kvietinių

•!.»; sv. cukraus, 4.C sv. de
lsimos kavos, 400 įframų daržovių

ai v vos

Klubas.
Abiejų klubų puikūs pa

štetai ir moderniški įrengi- D[DYSIS SAPNININKAS, 185 
mai. psl.. kaina ..................... $1.50

Vykdami į New Jersey, jjjypvyog RESPUBLIKOS 
sustokite Kearny šios lietu- ISTORIJA su spalvotu žemė- 
vių kolonijos lietuvių darbi- lapių, 96 psi., kaina .. $0-75 
tumo ir sugebėjimų pamaty
ti. Lietuvių Katalikų Bend- LIETUVOS 
ruomenės Centre (6 Davis ....
Avė ) ir Lietuvių Politikos NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
Klube (134 Scbuyler Avė.) kaina .............................. $0.20

ŽEMĖLAPIS «ai- 
......................... $0.50

Knyga yra gink
1 • •

dėl naujo šviesasis gyveni-
mo.

PRANEŠAME. KAD KNY

GOS ' LENGVAS BODAS 

IŠMOKTI ANGLIŠKAI“— 

NEBETURIME.

NAUJIENA

Dr. Kazy* Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, 11 
tomas, 336 psL, kaina $5.

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

Knygoje pfFmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go. POEZUA
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psL, kai
na $6.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio sdmipistmciiot.

SAVO GYVENIMO APSAUGAI

PASIMATYK SU ŠIUO VYRU IŠ 

EQUITABLE LIVING INSURANCE

Living Ins. specialistas 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 arba jūsų šeimai jums mirus. Tai vyras 
iš Equitable.

Henry W. Adnkonfe, 628 Washington SL, Dedham. Mass. 
Tel. 423-4500 ir PR 3-7041.

Prašau smulkesnių informacijų apie Living Insurance

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

Adrau ................................................. Tetefonu ...............

(Iškirpę užpildykiet ir atsiųskite aukščiau duotu adresu)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE (SLA)

Lietu vių patriotų organizacija gyvu*ja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didSanria ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir ««uoo lidžiausį ka
pitalą. ____ ____
Sąmoningas Aetnvts SC!T,r® APDRAUDOS. bet
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA aparauua gera, BV. 
resnės nten. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal* 
bąs pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
tematinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi.' nes paremta di
deliais tezei vais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki' 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akeidentalinė apdrauda reikalinga Bala laikais lriek-

S1A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.
STA kuopos yra Žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikis 
žinias apie apdraudė* ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
$•7 W«at SMh Steeet New York L N. T.

Turi
VNESHPOSYLTORG 

leidimą
I Televizijos aparatas .*287.445
1 Automobilis MOSKVICH $1,45245.03 
Skalbiama mašina $119.78

j šaldytuvas 240 litrų $265.22
Pilnas pasirinkimas puikių dovanų 

f Katalogų prašykite laiškais arba 
[ telefonu angliškai ar lietuviškai 

GRaMERI Y SHIPPING CO.
118 E. 2* St, Xew York 16. N. Y. 

Tel. MU 9-41.798
Atidaryta 9-5.30, šeštad. 9-1

GRAMERC Y INC.

Įsteigta 1946
Turi Finansų Oep-to licenzijų 

Apdrausta iki $20,000.00
I Pilnai garantuota. Pristatoma per 
12 savaites
J Be jokių atskakiavimų
|Gausite pasirašytą kvitą

Vertė 9 rubliai už 810.00
Persiuntimas iki 530.00—$2.75 

virš $150.00—10'i-
IgRAMERCY INC.

70 Broad St_ Newark. N. J.

pajusite lietuvišką nuotai
ką, sutiksite senų pažįstamų

Laukiame atvykstant 
ir iš čia išsivešite daug gilių j 
ir malonių įspūdžių.

J. Belza,

Liet. Katalikų B-nės 
Centro pirmininkas 

M. Služis.
Lietuvių Politikos Klubo 

pirmininkas

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTA 

KNYGĄ: "‘Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK-

GYVULIŲ PROTAS, 212 psL, 
kaina 75 centai.

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

i
i LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis, 24 psi., kaina *0.25

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

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl.. kaina .. 50.25

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 u- 5, Kaina

STAIS V IKSAIS 
KIETAIS—$5-Oti

$4.00,

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. Bos 9112 

Nevrark 4, N. J.

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina S2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kairia $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik........................... »..............$6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., K3ina................................................................ $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla- 
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik...................................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psL. .50 cnt.
Cieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina............................................... ...........$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina....................... —............ ——........ $1.00M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina___ $2.00

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psL. kai
na ....................................... $0.76

• • • M • t 4 p* • «* r*L_S-ur" rGxi
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl..'kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 
rys, 225 psL. kaina .. $5.00

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

(IS DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ..................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT LR VALGYT, ar. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KAU SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS D* STRAIPSNLaI 
(Kaip atsirado popiežiai, rv- 
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIM AS. 80 psL,
aaina .............................. $0^9

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl, sai- 
kaina .............................. $ūū»

IR KŪDIKIAI 
.............................. $0-25

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

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

KAS YRA SOC1AUZACUA, 
K. Kautsky, 31 psL, kai
na ....................................... $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a* 
pysakos. A. Antanov, 45 pal,

į kaina 10 centų
Užsakymas su pinigais prašo 

ma siųsti:

ALKOHOLIS
kaina ...

i
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Vietines žinios
KULTŪRINGOS PRANO IR MONIKOS LEMBERTŲ 

IŠLEISTUVĖS
šių pažiūrų bei sravių bičių* nuoširdžiai dėkoja visoms ir___ i__ i • •___ »• x • •> • •liai, ir visi apgailestavo, kad 
su tokiu visuomenės nariu

A lr J. Janužkevičiai 
Havajuose

Anelė ir Juozas Januške* 
vičiai. išvykę pasaulio pa
matyti, iš Hawajų sostinės 
Honolulu rugpiūčio 2 d. ra
šė Keleivio redaktoriui:

"Siunčiame gerus linkėji
mus iš Hawajų salų. kur y- 
ra nepaprastai gražių vaiz
dų — kalnai. įvairiausios 
gėlės, cukrinių nendrių, a- 
nanasų laukai. Teko para
gauti — labai skanūs saulė
je prinokę.

"Teko sutikti Keleivio 
bendradarbį A. Jenkins ir 
jo žmoną, kurie nuoširdžiai 
mus priėmė ir parodė visas 
įdomiausias vietas salos a- 
pylinkėje-“

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA U

Sekmadieniais 8-9 vai. ryta 
AM Bangomis 1190 kiiociklu 

FM Bangomis 103.7 megaciklu 
Iš U'KOX, Framtngnam. Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Artbur St

Pranas ir Monika Lem-. dalį sudarė rimta konceiti-1 tenka skiltis, 
bertai Bostone yra išgyvenę nė programa, kurią atliko I pr. ir Lembertams at- 
bene 14 metų. be savo tie- solistė Daiva MongirdaiU-! mjnimui visų bičiulių vardu 
Slonimo oarbo. skirto nn«n-. R,,k„,Lnn buVQ |teikuJ prancQzU daisioginio darbo, skirto pragy- Richardson. komp. Julius 

Inž. S. Malėnas išvyksta venimui. visada dalyvauda-Į Gaidelis ir muzikai Izido- 
j Peru

Inž. Stepas Malėnas. po-(
pieriaus gamybos specialis-Į p. ir M. Lembeilai buvo sūnui Vyteniui,
a&. išvyksta j Pei u \ aisty- j nuojatiniai Kultūros klubo Griego ir V. K. Banaičio so-

bę (Pietų Amerikoje) po--nariai jie lankė Kultūrinius natas, o sol Daiva Mongir- 
fabukui vadovauti.j-i.. k _ t

mi lietuvių kolonijos kultu- rius ir Vytenis Vasyliūnai
rinėje veikloje ar ja remda
mi savo aukomis ir įnašais. 

P. ir M

Čia smuikininkas Iz. Va- 
syliūnas. akomponuojant jo 

pagrojo

pieriaus laousui vauovauu.. Subatvakarius. Pranas daly- 
Inz. S- Malėnas yra buvęs vavo Bostono Lietuvių Dra-

istisus metus prie naujo po- - - - -
pieriaus fabriko statybos 
Pietų Vietname.

daitė-Richardson. muz. J. 
Gaideliui akomponuojant, 

mos Sambūrio veikloje ir į- su įsijautimu padainavo dvi 
vairiuose minėjimuose, ne į Pr. Lemberto žodžiams J.
kartą jų programą papuoš-i Gaidelio parašytas dainas— 

JAV šachmatų pirmenybės damas savo eiliuotu žodžiu. Meilės rytas ir Poetas. Pir-
Sekmadienį Sheraton 

Plaza viešbuty prasidės 
JAV šachmatų atviros pir
menybės, kuriose dalyvaus 
apie 300 šachmatininkų iš 
JAV ir užsienio.

Jose dalyvaus ir lietuviai 
vietiniai ir iš kitur. Gal at
vyks Tautvaišas. Žalys. Vai
tonis ir kt

BftOCKTON 18, MASS.

Trans-Atlantic Travel Service
psae^a suf\ arkyu aeuumsi rcuudiiigus uukumeniūc į

J
REAL ESTATE 

EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
UCENSCO BROKERS

KETVIRTIS REALTY
37» WC6T BROAOWAV 

SOUTH BOSTON, MASS-, 02127

Tek 268-4649
* »» rvr r
lMOOMMMMMMMOMM

visiems, šį atsisveikinio pa
rengimą parėmusiems ir at
tikusiems programą muzi
kos meno kūrėjams.

Atsisveikinimo progra
mai vadovavo rašytojas An
tanas Gustaitis.

Taigi—laimingos kelio
nės ir mūsų buvusiems arti
miems kaimynams!

REIKALINGAS BUTAS

Suaugusi šeima (trys asme
nys) ieško buto iš trijų ar ke
turių kambarių. Pageidaujama 
antrame aukšte.

Telefonas AN 8-3630.

lininko Lasard paveikslas ii* 
visų pasirašytas adresas, 
kuriame iškeliama ”į šiltuo
sius kraštus išskrendančių- 
jų“ geroji lietuviška širdis, 
paslaugumas artimui, visuo
meniškumas ii* kitos dory
bės.

Pianas Lembertas savo ir 
savo prisiegė’.ės vardu vi
siem susirinkusiems drau
gams tikrai nuoširdžiai pa
dėkojo, savo žadžius už
baigdamas eiliuotais pos
mais. kuriuos spausdiname

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sizht Street

South Bostoa 
Tel. AN 8-6645Ne vienam Pr. Lemberto ei- mąją J. Gaidelis dedikavo 

lėraščiui čia yra parašę mu- teksto autoriui Pr. Lember- 
ziką komp. Julius Gaidelis tui. o antrąją—jo simpatin- 
ir komp. Jaronimas Kačins- gajai žmonelei Monikai-, 
kos. o pagal jo eiliuotą teks- Vėliau buvo tarta eilė at- 
tą komp- Julius Gaidelis yra sisveikinimo žodžių. Bend- 
parašęs kantatą ”Demo- ruomenės vardu kalbėjo a- 
has“. kuri čia buvo atlikta pylinkės pirm. St. Griežė- 
Bostono Mišraus choro.. Be Jurgelevičius. Dramos Sam- 
to. P. Lembertas dalyv avo i būrio — akt. J. Jašinskas. 
teisininkų draugijos ir kitų biržiečių — baletininkas J. 
organizacijų darbuose ar Vasiliauskas, Kultūros klu

bo — jo pirm. poetas Z. Ga
velis. Baltų Dr-jos valdybos 
narys inž- Č. Mickūnas. žy
musis visuomenės veikėjas 
Justinas Vaičaitis. Draugo 
bendradarbis P. Žičkus. Ke
leivio redaktorius J. Sonda, 
literatūriniu žodžiu Praną 
Lembertą nupiešė dr. St 
Jasaitis. įteikdamas knygų 
dovaną atsisveikino dr. P. 
Galinis, nuoširdžiais jaus
mais palydėjo F- Gaidelie- 
nė ir kt. Akt Al. Gustaitie- 
nė nuotaikingai viena suvai
dino keletą humoristinių 
epizodų iš Pr. ir M. Lember- 
tų vaišingos pastogės.

Laimingos kelionės linkė
jimų iškeliaujantiems at
siuntė negalėjusieji atsisvei
kinime dalyvauti ar iš Bos-

vadovybėje. Taigi Lember- 
tų seimą Bostone buvo giliai 
įleidusi šaknis ir turėjo dau
gybę bičiulių.

Ir štai rugpiūčio 12 d. jie 
visam laikui išvyksta į Los 
Angeles. Kalifornijoje, kur 
jau yra įsikūrusi jų sūnaus 
inž. Vitaliaus Lemberto jau
noji šeima-.

Šia išvykimo proga rug- 
'i piūčio 5 d. Tautinės S-gos 
namuose bostoniškiai bičiu
liai išskrendančiai Lember-

I tų porelei suruošė šaunias iš
leistuves. į kurias, be gau
saus jų artimų Bostono kul
tūrininkų būrelio, iš Provi- 

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, dence atvyko ir poetas kan.
I Mykolas Vaitkus, tenykščių 
menininkų Kerbelių lydi- 

■ mas.
sas valstybes.

DIDŽIAUSIA SIUNTINI 
NAUJOJ

IŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
OJ ANGLIJOJ

Tenka pažymėti, kad šios; t®n0 c“0 ,™elu kvykusieji 
išleistuvės nebuvo tik pa.: adv. Z šalmene dr-Bro- 
prastas pasilinksminimas. .>■' Ire™ Bask“-. f: 
kaip panašiuose parengi- i Gl™us J- » E- Kačinskai

Išnuomojamas 2 suaugusiems 
1 kambarių ir virtuvės butas su 
apšildymu ir šviesa už $90 mė- 

šio laikraščio 7-tarn puslapy. vakarais: 69 Tho.

Išleistuvių stalai buvo la
bai meniškai ir skoningai 
papuošti įvairiomis gėrybė
mis. kurių po vieną ar kelias 
pagamino bei pagausino šio 
pobūvio viešnios ir svečiai.

Išleistuvių rengimo bran
duolį sudarė Laima Jasai
tienė. Aleksandra Gustaitie- 
nė Genutė Mickevičienė.į 
Angelė Vakauzienė ir Mag
dalena Vaitkevičienė. Jos

C&P ROOFING CO.

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

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

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai

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

mas Park. So. Bostone.

EKONOMIŠKAS
ir

PATIKIMAS
Leiskite su Jumis pasvarstyti 

Jūsų aliejaus ir burnerio 
reikalus arba problemas.

Pašaukite

WHITE FUEL CORP.•
pagalbai ar informacijai
STANLEY YELMOKAS 

AN 8-4500

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So.
Atlieku visus pataisymo, 
to ir projektavimo darbus ia lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatą, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados dd 9 va
landų vakaro.

Telefonu AN 8-3636

Ketvirtis&Co.
—J k ty KI «kbp>—■ 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai

i

i Telefonas: AN 8-2805 J
•Dr. Jos. J. bonovan]
br. J. Pašakarnio]

re dinis 
METUSIAS

Valandos: 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. 2 
Vakarai* įg anksto susitarus 5

447 BB0ADWAY 
South Boston, Mass I

i

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STfi 
Valandos*.

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadienis is—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West BROADWAY, So. Boston 27, Mass„ TeL AN S . 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 

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

Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami siskyrimo liūdesį. Tolesnę leistuves susirinko įvairiau-

ir kiti.muose yra įprasta.
Iškilmes pradėjo poetas Visi atsisveikinusieji pa-

kan. Mykolas Vaitkus, taik- brėžė P. ir M- Lembertų 
veikią mūsų kolonijoje, jų 
geruosius būdo bruožus, jų

liu žodžiu ir pluoštu atsiftii- 
nimų apibūdindamas iš
vykstančius. kuriuos jis iš;dosnumą visuomeniniams 
seno pažino, o drauge iš-: reikalams, o ypač jų didelę 
reikšdamas savo ir kitų iš- Į toleranciją. Dėl to ir į jų iš-

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAKTORILS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir
Su mumis niekas 

varžytis.
Skambinti nuo 9 vai ryto 

iki 5 vai vakaro
tel- LI 2-2776 

400 Norfolk Street.
Cambridge. Mass*

Rūpestingai taisome laikrodžio*, 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 1d- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vaL die- 
na. Pordimdama- Vėliausių 
pi—tinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

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

ISTAIGt LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTfiJAI ĮSITIKINO, KAD MCSŲ IŠTAIGA SAŽTNIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sa INTURISTO įsraiiojimaiš 

Siuntiniai pn.niami ka^iien nuo 9 iki 5 vai. vak.. Ketvirtad’-niais nuo
» vai. ryto iki 7 vai. rak. ir šeštadieniais'nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

AS: JONAS UMiMoMS

R The Apothecary
"LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

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

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pbarm.

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

Telefonas AN 8-6026
Nuo 9 vaL ryta iki 8 vaL vw ttakyrus šventadienius ir

Vienas ^pašaukimas telefonu vertas $ 28.00

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St

SHELHEAD
MODEL

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daupelis N. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namo šildymo reika-’ 

sutvarkė, įsigydami 
SHELHEAD bumerį. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumą 
be rūpesčių per ištisą 
žiemą. Geras kuro ir pi- 
nijrų taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
jryvenamiems ir komerci
niams namams. 
SHELHEAD burneris —

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teisino Rūmus

........sumažins jūsų kuro sąskaitas,

....užtikrins mažiausią šilimos nuostolį,

.... garantuos gerą ir tylą veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 
PAČIUOSE BURNERIUOSE

ŠILDYK NAMUS MCSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

Thi scoupon 
is worth 828

NAME ..........................................
STREET ......................................
CITY............................TEL ....
We wouid likę further Information 
your speciai offer on oil burner installation I

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

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

n užsakymai, čia 
sumokant nustatytą mokes
tį, ir užsakyti daiktai prista 
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to- 
priimami maisto siuntiniai- 
sudaryti čia, ar užsakant ir 
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 Parcels Express

DOVANOS Į LIETUVĄ

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8*2868

TeL AT 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

ir2— ir
pagal susitartais 

CohnnMa
Arti Upham’s

br. J. C. Landžius 
(Seymour)

Chirurgas

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

{Draudžiame nuo polio, viso- 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
! mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
! Visais insurance reikalais 
- kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastice «f thePeaee—ComtaM* 

598 E. Broadvray
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

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

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

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

I viską, ką pataisyti reikia. 
k Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava
8tiklaa Langams 

Vtaokl* reikmenys ”»1

Visokie

iLietaris Gydytojas ir 
X RAY

834 Broadvray,
So. Boston, Mass.

į VALANDOS sau 2 iki « ir S iki 7 
TEL, AN 8-2712

i Namai ir ūkis:
287 Cancord Rd- Billerica, Kasa. 

TEL. MO S-2S48

A. J. NAMAKSY
Real Estate «Iasaraace

409 W. BR0ADWAY 
South Bostoa,

Office TeL AN
Ma 
8-0948

Flood Sąuare 
Hardmare Co.

N. J. ALEKNA
__  EAST BROADVTAT
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Baajamin Moore Dažai

daiktai

1 V J




