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Demokratai prieš konvenciją 
turi savą rūpesčių

Pakanka rūpesčių ir demokratams prieš savo konven

cijų. Joje kils nemalonumų dėl dviejų valstijų delegacijų. 

Prezidentas Johnsonas suka galvų dėl platformos ir vic 

prezidento kandidatūros*

??”okL^ų-Jp3rtlj<>sL k°?’l ^us svarbus Vliko 
posėdis

vencija prasidės rugpiūčio1 
24 d. Atlanta City. N. J. Jo
je iškils klausimas, kokio iki 
šiol nebuvo. Mat. Mississip
pi valstija pasiųs dvi dele
gacijas — be „reguliarios“, 
bus ir Taikos demokratų 
partijos delegacija, kurios 
daugumų sudaro negrai* Ji 
įrodinės esanti tikroji tos 
valstijos demokratų atsto
vybė. nes Mississippi demo
kratų partija nėgių neprii
manti.

Galvosūkio sukels ir Ala- 
bamos delegacija. Ten dide
lis segregacijos šalininkas, 
pats žadėjęs statyti savo 
kandidatūra į prezidentus 
gub. Wallace pasistengė 
pravesti įstatytmą. kuris 
draudžia elektoriams pasi
žadėti balsuoti už demokra
tų kandidatų i prezidentus. 
Taigi, kils klausimas, ar ta 
delegacija yra aplamai ge
ros valios demokratai.

Partijos vadai susirūpinę 
rinkimine platforma, jos šū
kiais, kurie būtų patraukles
ni. negu respublikonų..

Demokratų kandidatas į 
prezidentus, aišku, bus 
Johnsonas. Jam betgi yra 
rūpesčio dėl tinkamo kandi
dato į viceprezidentus pasi
rinkimo* Ketinės valstijos 
yra nepatenkintos jo civili
nių teisių politika, todėl yra 
svarbu kuo mažiau balsų 
nustoti pietuose ir kuo dau
giau laimėti šiaurėje. Todėl 
reikia ir kandidatų į vice
prezidentus pasirinkti toki. 
kuris padėtų minėtų tikslų 
atsiektk

Kandidatų minimas ne 
vienas, bet kurį iš jų pasi
rinks prezidentas, šiandien 
gal dar ir jis pats neapsi
sprendė. Tai sužinosime ki
tų savaitę.

šeštadienį, rugpiūčio 29 
d.. New Yorke rinksis posė
džio VLIKo praplėstasis 
prezidiumas, kur grupių at
stovai pasakys savo grupių 
nusistatymų „Birželio 22“ 
komisijos surašyto protoko
lo ratifikavimo klausimu. 
Ši komisija, kaitas nuo kar
to ištisus metus posėdžiavu
si. surašė sutartų protokolų, 
pagal kurį reformuotame 
Vlike būtų 15 grupių (8 po
litinės partijos ir 7 kovos 
organizacijos). Dabar Vlike 
yra 10 grupių (7 pait. ir 3 
kovos org.) Komisijos yra 
našifilyta ideologiniai arti
mesnėms organizacijoms 
apsijungti, kad būtų mažes
nis organizacijų skaičius.

Jeigu minėtos komisijos 
^pateiktas protokolas visų 
grupių bus priimtas, tai dvi
dešimt pirmaisiais savo vei
kimo metais grupių sudėties 
atžvilgiu Vlikas bus aštuntų 
kastų reformuotas. Labai 
svarbu tik tai. kad Vlikas. 
kaip jo 1944 m. vasario 16 
d- deklaracijoje paskelbta, 
laikosi: a) tautos jam duoto 
mandato veikti jos vardu ir 
b) konstitucinio Lietuvos 
valstybės tęstinumo princi
po.

Turky užpuolimo auka — dega Kipro fa
.'at" 

tralinis laivas.

Respublikonai lipdo savo 
partijos vienybę

Respublikonų konvencijai San Francisco nominavus 

į prezidentus Goldwaterį, partija tapo suskaldyta. Jos 

vadų konferencijoje Hershey, Pa., mėginta plyšius parti

joje užlopyti, kad į rinkimus galėtų eiti vieningai. Ne 

viskas pavyko.

Respublikonų konvenci
joje San Francisco dešinių
jų atstovas šen. Goldwateris 
buvo nominuotas kandidatu 
į prezidentus tokia daugu
ma. kokios nė jis pats nesi
tikėjo. Liberališkesnieji res
publikonai tuo buvo labai 
nepatenkinti ir viešai pa-

Tuo susirapino ir laimėju
sieji dešinieji su pačiu Gold- 
wateriu ir pradėjo derybas. 
Goldwaterio programos aiš
kinimų- čia veikliai dalyva
vo ir buvęs prezidentas Ei- 
senhovveris.

Pagaliau praeitų savaitę 
Hershey. Pa., įvyko respub-

eiškė, kad jie nerems Gold- ligony vadų konferencija.
vvateno.

Rūta iš Lietuvos 
parsivežto senelę

Chruščiovas žada 
Kiprui padėti

Kipro salos nepriklauso
mybės 4 metų sukakties pro
ga pasakytoje kalboje Niki
ta Chruščiovas pažadėjo sa
vo paramų Makarios vyriau 
sybei. jei Kipras būtų - 
kijos užpultas- Žinoma. Ni
kita nepamiršo drebtelti ir - .
JAV pikto žodžio, nes jos buvo pažadėta jos senelę i

P. Vietnamas turi 
naują prezidentą

esančios 
krizės.

kaltos dėl Kipro

Filmų aktorė Rūta Kilmo- Pietų Vietnamo karinė re- 
nytė aštuonerius metus iū- voiiucinė taryba priėmė 
pinosi savo senelę Liudviką, naują valstybės konstituci

ją ir vienu balsu dabartinį 
ministerių pirmininkų gen. 
Khanh išrinko pr^sdcntu. 
bet jis kartu bus ir ministe
rių piraiininkas, ir karo va
das. ir minėtos karo tarybos 
pirmininkas. Taigi, jis turės 
tokių pat galių, kaip ir nu
žudytasis Diem.

Tuo būdu pašalinta vi-

Kamandulienę atsivežti iš 

Lietuvos į Ameriką, bet vis

~ tuO reikalu kalbė
josi telefonu su Maskva, bu

vo nuvažiavusi į Lietuvą. Jai

Ameriką išleisti- Pagaliau 
ji gavo žinių, kad leidimas 
gautas. Praeitų savaitę Rūta 
nuskrido Lietuvon, ir dabar 

85 metu senele
O Turkijos ministeris pir

mininkas Ismet Inonu pa- ,, 
reiškė turįs sunkumų sulai- • t F , ■ daus valdžios krizė, kuri
kyti kariškius, kurie nerims-■ į™ dar labiau Pasunkinti
tą dėl padėties Kipre. 1 kur 11 gyvena sa'° te'als | valstybės padėtį.

Šį sekmadienį Rūta vado-•
vaus Lietuvių Dienos pro- Musų krepšininkai 
gramai Pasaulinėj parodoj 
New Yorke.

Gėdos sienos 3 meti 
sukaktis įau sugrįžo

Rugpiūčio 13 d. sukako 
*3 metai, kai komunistai Ber
lyne pastatė 29 mylių ilgio 
mūro sienų, kuri skiria ko
munistų valdomų dalį nuo

t i oac * a i vakariečių valdomos. JojeJau nuo 1826 metų Ame-
ir 65 bokštai.

SAUSRA, NEBUVUSI 
NUO 1826 METŲ

HENRY LODGE JAU 
PARYŽIUJE

ikoje nebuvo tokios sausos 
vasaros, kaip šiemet, sako 
federalinis oro biuras. Nuo 
sausros ypač labai nukentė
jo New Yorko valstija. Pa
rado ganyklos, išdžiūvo lau
kai ir daržai, vietomis pri
trūko geriamojo vandens-

KIPRO TURKAI 
ŠAUKIASI DUONOS

Tų dienų negausus jauni
mo būrys prie sienos de
monstravo, o visas Vakarų 
Berlynas jų praleido susi
kaupęs.

Per tuos 3 metus visokiais 
būdais per tų sienų į Vaka
rus pabėgo 19.700 žmonių, 
iš jų 1.633 sienos sargybi-

Kipi o viceprezidentas Ku-j n**I* 53 asmenys bebėgant 
čuk kreipėsi į Turkijos vy-’buvo nušauti ir per 3.000 
riausybę. prašydamas grei- i mėginusių pabėgti suimti 
tai atsiųsti duonos, nes arki-j
vyskupo Makarios vadovau-1 KRITIKĄ TURKIJOJE 
jami graikai užblokavo tur-BAUDŽIA KALĖJIMU 
kų gyvenamas vietoves ir Amerikos spaudoje daug
juos marina badu.

AUTOBUSAS SU 17 
VAIKŲ Į PRARAJĄ

rašoma apie Johnų Photiou. 
76 metų amžiaus turkų, ku- 

' ris čia ilgai gyveno ir buvo 
jau įsipilietinęs. tačiau užsi
manė nuvažiuoti senos savo 
tėvynės pažiūrėti. Tenai ne-

Prancūzijoje. Savoju Al
pių kalnuose, arti Italijos
sienos, autobusas nukrito į patiko jam turkiška tvarka. 
200 jardų gilumo prarajų, . ir jis pradėjo aštriai jų kriti- 
Visi jame važiavusieji žuvo. kuoti. Dėl to jis buvo areš- 

. gyveena pasislėpęs o važiavo jame iš piemenų tuotas ir, sakoma, jam gre- 
istu JAV ambasado- šventės 17 netoli stovvkla-' šia fi metai kalėiimn Amori.

žiniomis iš Vatikano, Vengri
jos arkivyskupas kardinolas 
kardinolas Mindszenty, kuris 
nuo 1956 m
nuo komunistų JAV ambasado- šventės 17 netoli stovykla-' šia 6 metai kalėjimo. Amen- 
je Budapešte, šį rudenį atgau- vusių vaikų. Tokia nelaimė; kos konsulatas pasamdė ad- 
siąs laisvę. 1 visus baisiai sukrėtė- vokatų jam ginti.

.1

JAV lietuvių krepšininkų 
rinktinė po 6 savaičių vieš- 

Prezidento Johnsono spe- nagės Australijoje sugrįžo 
cialus atstovas Henry Lodge i'ugpiūčio 15 d. į Chicagų. 
atvyko į Paryžių plačiai iš- Ji nugalėjo visas geriausias 
dėstyti JAV politiką pietry- Australijos krepšinio ko- 
čiu Azijoje. -Jis iau susitiko j mandas. net jos olimpinę 
su Prancūzijos ministerių’ rinktinę. Tuo būdu ji nepa- 
pirmininku. prastai daug prisidėjo prie

C Lodge tau pačiais t,k,- ~ išįreinim0.
vyks n- 1 kitų valstjbių R.nktin. buvo

8M*ines’ ’ gai sutikta Los Angeles lie
tuvių, šaunios sutiktuvės bu
vo surengtos ir Chicagoje.

ITALIJOS PREZIDENTAS 
SUPARALYŽUOTAS

Italijos prezidentų Segni 
ištiko smūgis, kuris jį dali
nai suparalyžavo Daktarai 
nustatė, kad jis jau nebegali 
eiti savo pareigų, todėl mi
nisterių kabinetas laikinai 
paskyrė jo vieton senato 
prezidentų Cesarę Mcrzago- 
rą.
BUS MAŽIAU KORNŲ

Rusija gali išeiti 
J Jungtinių Tautų

Sovietų Rusija yra skolin
ga Jungtinių Tautų organi
zacijai daugiau kaip 50 mi- 
lionų dolerių mokesčių už 
karo veiksmus Afrikos Kon
ge ir Viduriniuose Rytuose, 
kur Jungtinės Tautos buvo 
pasiuntusios „tarptautinę 
armijų“ taikai palaikyti.
Pagal JT statutų, valstybė, 
kuri per dvejus metus nesu
moka mokesčio, praranda 
savo balsų Jungtinių Tautų 
seime. Maskva gi sako. kad 
tie karo veiksmai buvę ne
teisėti ir ji nemokėsianti už 
juos nei kapeikos. Washing-
tonas reikalauja, kad Rusi
jai būtų atimtas balsas, jei
gu ji nesumokės savo skolos 
iki lapkričio 1 dienos, kada 
susirinks JT seimas. Maskva 
grasina išeisianti iš Jungti
nių Tautų organizacijos, jei
gu jai bus atimtas balsas. 
Jeigu ji išeitų, pasitrauktų ir 
jos satelitai: Ukraina. Balt- 
gudija, Bulgarija. Vengrija 
Čekoslovakija. Lenkija ir 
Rumunija, o gal ir Jugosla
vija. Tai reikštų galų -Jung 
tinių Tautų organizacijai.

GYDYTOJŲ DRAUGIJOS 
SENA DAINA

Buvęs JAV medicinos 
draugijos pirmininkas dr 
Edwai ti Annis prašė senatų 
atmesti socialinio draudimo 
ligoje įstatymo projektų, pa
kartodamas seniai girdėtus 
argumentus, kuriuos aiškiai 
sukritikavo adv. M. Švei- 
kauskienė savo straipsny a- 
pie socialinį draudimų ligo
je i žiūr. 6 pusi.).

KONGRESAS SKUBA
Kongresas šią savaitę sku-

kurioje dalyvavo buv. pre
zidentas Eisenhoweris, vice
prezidentas NixsBnas ir 14 
respublikonų gubernatorių 
(iš viso jie turi 16 guberna
torių), o šeimininku buvo 
Pennsylvanijos gubernato
rius Scranton. kuris dėl no- 
minavimo varžėsi su Gold- 
vvateriu.

Čia Goldvvateris jau visai 
kitaip kalbėjo, negu San 
Francisco. Konvencijoje iš
rinktas, jis ir jo šalininkai 
buvo labai karingi, jie jo
kio kompromiso su kitais 
neieškojo. Goldvvateris sa- * 
vo kalboje jo nerėmusiems, 
kaip sakoma, nušluostė no
sis.

Hershey konferencijoje 
jis kalbėjo jau visai kitaip. 
Čia jau buvo kitas Goldvva
teris. čia jau su juo sutiko 
ir Eisenhoweris ir kiti- To
dėl po tos konvencijos daug 
kas klausia: „Kiek yra 
Goldvvaterių? Kuris jų yra 
tikrasis?“

Konvencijos dalyviai iš
siskirstė beveik visi sutikę 
Goldwaterį remti, bet dar 
yra įtakingų asmenų partijo
je. kurie galutinai neapsi
sprendė. Pavyzdžiui, sena
torius Javits ir Keating iš 
New Yorko dar žada savo 
kandidatūras statyti kaip 
nepriklausomi respubliko
nai ir Goldwaterio neremtu

Partijos vienybės lopymas 
dar tęsiamas, nes be jos rin
kimus laimėti bus dar ma
žiau vilties.

Agrikultūros Departamen-
' to žiniomis, šiemet kornų, „ - - i.-
derlius Amerikoje būsiąs i ba baigti .svarstyti linkimi 
mažesnis. Numatoma tiktai I nių apylinkių pertvarkymo 
3.885,397,000 bušelių. Per-: ir medicinos pagalbos se- 

Kioro atstovas Zenon Rossides naį buvo 4 bilionai bušelių niems žmonėms projektus.
Vienas iš gyvę esanėię buvusię 
JAV prezidentę Herbert Hoover 

dienomis minėjo savoniūriai atrodo Saugumo daugiau. Bet kviečių derlius Jis nori tuos darbus baigti šiomis
Tarybos posėdyje. Kipro klau- atrodąs geriau. Jų būsiu dar prieš 
Shnę svarstant. 11.285,261,000 bušelių. . vencijų.

demokratų kon- amžiaus 90 m. sukaktį. Jis nuo
lat gyvena New Yorke.



Puslapis aiifraa

Dar apie Lietuvių Dieną
Šį sekmadienį, rugpiūčio 23 d., visais keliais ir įvai

riomis priemonėmis JAV lietuviai trauks į Lietuvių Dieną 
Pasaulinėje parodoje New Yorke. Geležinkelių ir autobu-; 
sų bendrovės į parodą važiuojantiems duoda didelių nuo- 
laidų. Pavyzdžiui, iš Bostono į New Yorką ir atgal su eks
kursiniu traukiniu į parodą sekmadieniais galima nuva
žiuoti ir grįžti atgal už $7.65. Galima išvažiuoti ir šešta
dienį ir grįžti sekmadienį taip pat žymiai pigesne kaina 
Panašiai yra ir kitose vietose, todėl, jei tik bus noro. į 
Lietuvių Dieną nebus sunku patekti.

O reikėtų, kad ten mūsų būtų kuo daugiau, kad ir 
savo gausumu atkreiptume kitų tautų dėmesį. Nėra abe
jonės. kad mūsų dainų pasiklausyti ir šokių pasižiūrėti 
ateis ir amerikiečių. Koks bus jų įspūdis, jei Singer Bowl 
paviljonas, kur vyks Lietuvių Dienos dainų ir šokių pro
grama. bus apytuštis!?

✓
Nuvykę tą dieną į parodą, turėsime progos ir jos šiek 

tiek pamatyti. Žinoma, geriau, jei kas galės nuvažiuoti 
jau šeštadienį ir tą dieną parodą apžiūrėti, o sekmadieni 
skirti Lietuvių Dienos programai. Joje girdėsime apie 
1.500 dainininkų chorą, kuriam vadovaus Stevens-Stepo- 
navičienė. Alfonsas Mikulskis, Aleksandras Kačanauskas. 
Jeronimas Kačinskas ir Vaclovas Verikaitis pasikeisdami; 
matysime ir apie 1.000 tautinių šokių šokėjų šokant, re
gėsime savo akimis gyvą vis labiau garsėjančią filmų ak
torę Rūtą Kilmonytę. kuri bus programos vedėja.

Tokių progų tiek daug ko įdomaus ir malonaus pama
tyti ir išgirsti labai retai pasitaiko, todėl turėtume kuo 
gausiau Lietuvių Dienoje dalyvauti. Tie, kurie turime 
vaikų ir vaikaičių, nepamirškime ir juos paraginti važiuo
ti arba kartu pasiimti su savimi-

čia dar trumpai pakartosime Lietuvių Dienos pro
gramą. ' •

Išvakarėse, rugpiūčio 22 d. 8 vai. vak. didžiulėje 
69th Regiment Armory salėje (East 26th ir Lexington 
kampas) bus krepšinio varžybos tarp šiaurės Amerikos ir 
Rytų Sporto Apygardos lietuvių rinktinių.

9:30 vai. vak. ten pat bus Lietuvių Dienos programos 
atlikėjų ir svečių susipažinimo vakaras. Gros 18 asmenų 
orkestras-

Rugpiūčio 23 d. 12 vai. vainiko padėjimas prie lie-
jimo būdą, nors, Draugo 
žodžiais.—"Bažnyčios mok- 

tuviškojo kryžiaus parodoje (Meditation Lane ir Avenue sle nėra dogmatinių tvirti-
of Afnca). J! ™ -

12:30 pamaldos Singer Bowl paviljone. " *"
1:30 vai. paradas, kuriame dalyvauja programos dai

nininkai ir šokėjai ir užsiregistravę karo veteranų ir kitų 
lietuviškų organizacijų atstovai su savo vėliavomis.

2 vai. Lietuvių dainos ir šokiai Singer Bowl paviljone.
Čia kalbą pasakys Liethvos atstovas Washingtone 

Juozas Rajeckas, programai vadovaus filmų aktorė Rūta 
Kilmonytė-Lee-

%
Jei bus blogas oras. dainų ir šokių programa bus at

liekama aukščiau minėtoje 69th Regiment Armory salėje.

Senus priešus sunku sutaikint
Jau. atrodo, apsipratome su faktu, kad Kipro-saloje 

liejasi kraujas. O iš tikrųjų tai yra labai pavojingas reiš
kinys.—tai žaidimas su ugnimi„kuri gali sukelti didžiulį 
gaisrą. « ! >

Kipro sala savo dydžiu yra trečioji Viduržemio jūro
je. Ji beveik New Jersey valstijos ploto, vos 40 mylių nuo 
Turkijos. 60 mylių nuo Sirijos ir 500 mylių nuo Graikijos. 
Joje gyvena apie pusė miliono žmonių, iš jų apie 100.000 
turkų, kiti graikai.

Pirmieji graikų kolonizatoriai toje saloje apsigyveno 
dar 1400 metų prieš Kristų. Vėliau salą buvo užkariavę 
Egiptas. Romos imperija. Bozantija.

Beveik prieš 400 metų, tai yra 1571 m.. Kiprą užėmė 
turkai ir pradėjo ten žiauriai šeimininkauti- To šeiminin- 
kovimo graikai dar ir šianden negali pamršti.

1878 metais Turkija salą pavedė valdyti Anglijai už 
Anglijos garantiją ją ginti nuo Rusijos užpuolimo.

Pirmojo pasaulinio karo metu. kada Turkija stojo 
vokiečių pusėn ir kariavo prieš Rusiją, taigi ir prieš Ang
liją. pastaroji atšaukė 1878 metų susitarimą, Kiprą visai 
prisijungė, o 1925 m. paskelbė jį savo kolonija.

Anglijos šeimininkavimas nebuvo toks žiaurus, kaip 
turgų, bet vis viena tai buvo svetimųjų valdžia.

Minėjome, kad saloje gyvena dauguma graikų. Pri
siminkime, kad ir pati dabartinė Graikija iki 1830 m. 
buvo turkų valdoma, o ir tapusi nepriklausoma nekartą 
kariavo su Turkija. Graikijai tapus nepriklausoma, ir 
Kipro graikų galvose kilo mintis susijungti su skvo tau
tiečiais į vieną valstybę. Tas enosis (susivienijimo) šūkis 
vis brendo. Jis ypač sustiprėjo po pirmojo pasaulinio karo. 
kada tautų išsilaisvinimo mintis smarkiai plito visoje 
Europoje.

1 as bruzdėjimas dar padidėjo, kai Kipro arkivyskupu 
tapo Makarios, Bostono universiteto auklėtinis (jis čia

šitie Ku Klux Klan nariai FBI suimti ryiium su negro 
pulk. Lemuel E. Penn užmušimu, jam grįžtant į Wa* 
shingtoną iš tarnybinės kelioms į Ft. Benning, Ga. 
Viršuje kairėj Herbert Guest, dešinėj Joseph Howard 
Sims. Apačioje kairėj Ceeil William Myers, dešinėje 
James S. Lackey, kuris prisipažinęs ir kitus tris išda
vęs. Visi keturi yra iš Athens, Ga.

Kas kitur rašoma
"PERDAUG..-

PATRIOTIZMO”

Taip sako St. Y. (aišku, kad 
St Yla) Draugo Mokslo 
meno ir literatūros priede, 

so kad katalikų bažnyčia' rugpiūčio 8 d- laidoje, 
"smerkė tuos tikinčiuosius* Jo straipsnis, pavadintas 
kurie iš priešingumo bažny- ”Dėl mūsų patriotikos mas

to." Jame tie, kurie mano, 
kad Washingtono bažnyčio-

AR GALIMA MIRUSIUS 
DEGINTI?

Draugas rugpiūčio 6 d. 
laidoje str. "Mirusiųjų lai
dojimas. ar deginimas“ ra-į

čiai pasirinkdavo kūno su
deginimą

Taigi, smerkė tokį laido- S 8?^ išreikšti sielos sunaiki 
mmą arba netikėjimą. Todėl 
ir Bažnyčia savo naujausia
me potvarkyje, paskelbtame

nimų pnjra lavuutj 
mą. nes deginimas negriau
na mūsų tikėjimo į kūno iš 
numirusių prisikėlimą. Pa
skutiniame teisme Dievo ga
lybei nebus sunkenybių pri
kelti mirusius iš kapų ar su
degintus.“

Gyvenimas privertė ir baž
nyčios vadovus pakeisti sa
vo galvoseną, todėl —

"Naujasniaisiais laikais 
jau niekas rimtai nebetvir- 
tina. kad kūno sudeginimas 
skelbė ir darė. Nėra abejo
nių. kad po kurio laiko bus 
atšaukta ir daugiau tokių 
dalykų, dėl kuri^ nevykdy
mo šiandien esame prakei
kiami ir grasinami pekliško
mis bausmėmis.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį, 
metams $5.

Šventosios Offidjoe atšau
kia bausmes tiems katali
kams. kurie pasirinko sude
ginimą vietoje laidojimo į 
kapus...

".-.seniau katalikų Bažny
čia neleido bažnytiškai lai
doti sudeginto žmogaus pe
lenus ir draudė teikti šven
tus sakramentus žmogui, ku
ris testamentu ar viešai bu
vo pareiškęs savo norą būti 
po mirties sudegintu. Dabar 
tie draudimai panaikinti ir 
sudegintųjų pelenai gali bū
ti bažnytiškai palaidoti ir už 
mirusiojo sielą gali būti raek

pirmyn! Kiek 
dėt to žmonių buvo kunigų 
prakeikti ir visai be reikalo 
nuėjo į peklą, kiek nemalo
numų yra turėję tokių sude
gintųjų artimieji! O dabar 
paaiškėja, kad visa tai baž
nyčia be jokio pagrindo

1946-1948 m. studijavo bažnytinius mokslus). Jis tapo 
susijungimo su Graikija judėjimo dvasinis vadas, o kari
nis buvo gen. Grivas.

Anglijai teko tartis dėl salos likimo. Derybos buvo 
sunkios ir ilgos. Graikai kipriečiai reikalavo prijungti 
salą prie Graikijos, o turkai ją padalinti į dvi dalis — grai
kų ir turkų. Pagaliau 1960 m, rugpiūčio 16 d. Kipro sala 
tapo nepriklausoma valstybė, kurios prezidentu buvo iš
rinktas minėtasis ark. Makarios.

Turkų mažumos teisės buvo garantuotos, bet ramy
bės saloje nebuvo. Graikai, ilgus metus kentėję nuo turkų, 
vėliau gavę valdžią, pradėjo su mažuma elgtis beveik 
taip. kaip kadaise su jais elgėsi takai. Makarios sumanė 
pakeisti konstituciją taip, kad turkų teisės būtų žymiai 
apkarpytos ir jie pasiliktų jiems priešingos daugumos 
globoje.

Tokiai padėčiai esant, salos viduje ir pašalinėms 
jėgoms iš užsienio (komunistų) veikiant ir tuos nesantai
kos jausmus dar labiau skatinant prasidėjo tokios kru
vinos piautynės. kurių nei Jungtinių Tautų taikos kariuo
menė nepajėgia nuraminti.

Pastaruoju metu, nors ir sudarytos laikinos paliaubos, 
padėtis pasidarė dar grėsmingesnė pasaulinei taikai, nes 
į šį konfliktą aktingai įsikišo ir Sovietų Sąjunga, ir Chruš
čiovas, tuo tarpu dar tik žodžiais, jau grasina Turkijai ir 
JAV, palaikydamas Makarios pusę.
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je įrengiamoj lietuvių kop-| 
lyčioje turėtų kaboti Vii-' 
naus Aušros Vartų Šv. Mer- į 
gėlės paveikslas, o ne šilu-į 
vos. vadinami "superpatrio- 
tais“. vadinasi, jų patriotiz
mas peržengęs kun. SL Y- 
los nustatytą mastą, o kam 
labiau patinka Šiluvos pa
veikslas. tie jau yra patrio
tai su saiku.

Kun. St- Y. visai be rei
kalo mėgina iš numirusių 
kelti Vaižgantą. A. Smetoną 
ir, jų autoritetais pasirėmęs. Į dievaičiu, 
nustatyti patriotizmo mastą.
Ir visa tai jam reikalinga Kai kūne Lietuvos okupa- 
atremti Vilniaus S-gos, J. eijos ramsčių, išpūsdami iš 
Pronskaus ir kt. argumen- magiškų propagandos dūmų 
tams. kad. jei kas sumanė Kapsuko herojišką pavida- 
Washingtone įrengti koply- lą. rodo jį visuomenei ir tuo 
čią. kuri atstovautų Lietu- ypač mulkina jaunimą. Tai-

Vaco Kapsuko miklūs pirštai
J. VLKS

Vargu ar reikėtų daugiau so“ archyvą: kuris krepšyje 
ką berašyti apie tą nuolatos ant vinies pakabintas buvo 
besitaikstantį ir vis į tašką saugojamas pas Zaunytę 
nepataikantį šelmysčių ku- Tilžėje.
piną Vincą Mickevičių-Kap- į ; kad y R
suką. Bet jis Maskvos pave- vfeur „nusavjno.. tik' au. 
dimu pakylėtas į komunts., . . išk bet visai ne-
tų tikėjimo palaimintuosius ^ rankraščiu ^patX

ntsų Lietuvai primestas ^XSpaSų

V. Kapsukui labiausia rū
pėjo laiškai, o ypač "Darbi
ninkų Balso“, nes ten norė
jo surasti ir savo laiškus, ra
šytus toms redakcijoms. Gal 
juos ir susirado, bet apie tai

vat. ta. joje turėtų kabinti g,, vis dėlto dera tuos du- 
tik Vilniaus Ausros Vartų mus išsklaidyti ir parodyti.1
Šv. Meigelės paveikslą, o ne, koks iš tikrųjų buvo tas Tuo metu ėjo ”kova“ tarp 
kokio užkampio —Šiluvos "didvyris“ Kapsukas istori- V-Kapsuko ir A. Janulaičio, 
ar kurio kito. Į jos šviesoje be jokių pagra- To susirašinėjimo atgarsiai

Be reikalo kun- S. Y. pri- į *»“«• susirado vietos ir JAV
minė kai kuriuos "ultra na-
cionalistus“ lietuvius, kurie 
kadaise buvo pasišovę Vil
niaus generalgubernatoriui 
talkininkauti kovoje SU po
lonizmu. Kad praeityje bu
vo tokių. kurie taikstėsi ru
sams ar vokiečiams patar
nauti. žinome. Ir tai yra ne
malonu. bet dar nemalo
niau, kad ir dabar yra to
kių. kurių vieni linkčioja 
prieš okupantą o kiti prieš 
polonizatorius. Juk ar šiaip 
sukti, ar taip, vis viena vi
siems aišku, kad jei Wa« 
shingtono koplyčioje bijo
ma Vilniaus Aušros Vartų 
vardo, tai yra daroma iš bai
mės prieš lenkus, prieš savo 
bažnyčios vyresnybę, kurio
je lenkai čia turi daugiau 
įtakos.

Tai nėra pirmas kartas, 
kada dvasiškiai gauna nusi
lenkti savo vyresnybės no
rams. nepabodami savo tau
tos reikalų.

KAS ATNESE LIETUVAI 
"IŠGELBĖJIMĄ“

Vilnis rugpiūčio 6 d. iš
spausdino laišką iš Vilniaus. 
Tai kažkokio bolševiko laiš
kas. pasirašytas P. Vilnie
čio slapyvardžiu.

Jame jis rašo, siunčiąs 
Vilnies bosui Andriuliui lie
pos 23 d. Tiesoj išspausdin
tą straipsnį "Jeigu ne Tary
binės Armijos pergalė“..

"Tame rašiny, — rašo P. 
Vilnietis, — labai vaizdin
gai ir0dokumentaliai paro
dyta. kas grėsė lietuvių tau
tai, jei bū|ų laimėję hitleri
ninkai. kurių sėbrai ir tal
kininkai tebesišvaisto po A- 
meriką ir tebešmeižia tuos, 
kurie atnešė išgelbėjimą.“

Taigi, raudonoji armija 
"išgelbėjo“ Lietuvą — ją 
užėmė, o vėliau Maskva ją 
pavertė savo žiauriai išnau
dojama kolonija.

Kartais ir bolševikai ne
jučiomis teisybę parašo.

' BIMBA SU MIZARA
BEGALI TIK PLŪSTIS

Naujienose rugpiūčio 3 ir 
4 dienų laidoje buvo plačiai 
aprašyta, kaip jas antrojo 
pasaulinio karo metu komu
nistai skundė valdžiai.

Kadangi faktų nepanai
kinsi, tai ir Laisvės bosam— 
Mizarai su Bimba beliko 
Naujienų redaktorių dr. P- 
Grigaitį tik plūsti:

"Plepėti niekus, meluoti
šmeižti kitus — P. Grigaitis 
ekspertas. Ir jam dievai (ar 
velniai) padeda,“ rašo Lais
vė rugpiūčio 11 d.

tuviu spaudoje, kaip "Vie- 
"Ko-

veje” ir Kt. rai aar ir tas 
archyvas. faktas paskatino jį graibytis

po redakcijų archyvus.

1924 m. komunistinės Ki- Lietuvninkų“, "
birkšties nr. 1 straipsnyje vcje« ir kt Tai dar jr 

kur AušrosZ9
pats Kapsukas 
taip rašė:

"Daug vandens nuplaukė' 
nuo to laiko, daug audrų 
praūžė- Jankus, kurį lietu
vių tautininkai būtų turėję • 
tautos teisman atiduoti už 
"Aušros“ archyvo pražudy-J 
mą, liko į didvyrius pakylė
tas. O paimtoji mano iš Bi
tėnų "Aušros“ archyvo dalis 
dabar yra mano rankose, ir. 
tikiuosi, greitai bus galima 
prieiti prie jos nagrinėji
mo“.

Ir toliau V. Kapsukas dar 
pasigiria:

"Mano rankose taip pat 
yra ir pundas laiškų iš 
"Aušros“ gadynės, kuriuos 
man tuo laiku (1904 m.) 
Basanavičius yra pasiun
tęs.“

Ir toliau dar gražiau:
"Kartu aš "ekspropria- 

vau“ nuo Jankaus visus laiš
kus, kuriuos tik radau iš pir
mųjų "Varpo“ gyvenimo 
metų. Deja. jų pasirodė ne
daug. Vistik yra gana įdo
mių laiškų: Staugaičio. Pet
ro Matulaičio. Jablonskio. 
Kriščiukaičio (A iš B), Če
po, G. Petkevičaitės (Bitės), 
Janužio, Vainickio ir kitų“

Taigi sakykite, ar kas 
nors iš mūsų į savo namus 
norėtų įsileisti panašų sve
čią kaip Kapsukas, kurio 
miklūs pirštai galėtų ap- 
kraustyti visus mūsų laiškus, 
o taip pat ir turimą knygy
ną?

V. Kapsuko sąžinė buvo 
tuo požiūriu rambi, ir jis a- 
pie tai rašo, lyg būtų atlikęs 
kažkokį didvyrišką darbą!

Deja. tuo metu jis dar ne
buvo bolševikas, o šiaip ei
linis pilietis, besiblaškąs 
tarp "Aušros“. "Varpo“ ir 
"Darbininkų Balso“, tai ne
galėjo tada savo sąžinę ra
minti netgi pasiteisinimu, 
kad tą nešvarų žygį atlikęs 
bolševizmo sąjūdžio labui 
O, kaip žinome, bolševizmo 
ugdymui visos priemonės y- 
ra lygiai geros,—ne tik va
gystė. bet netgi savo priešų 
žudymas iš pasalų...

Aišku, tų savo miklių 
pirštų dėka V. Kapsukui ne
buvo sunku surasti kelią

apie save

Vilkaitis, na 1963 m. 
mėn. dirbęs Keleive 

redakcijoje, rugpjūčio 8 d. sa-
grįžo į savo naoiatiaę gyv< 
M<j? vietą Ceoaseticul 
joje. Nuolatiniu Keleivio 
radarfaiiu jis pasilieka ir toliau.

žirkles žmonės vartojo jau 
vėlesniajame akmens amžiuje, 
kuris tęsėsi nuo 500 m. priei 
Kristą iki 100 n. po Kristaus

"Laisvės mintis nemirėte, 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta- kad mirti dėl laisvės

tokios tautos

Taip pasakė vokiečių 
dui Sachaei lietuvių 
čių sukilėlių vadas 
čių klasta pagautas prie Ka
raliaučiaus pilies.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

dyna», V. Baravyko, 318 
psl. apie 20.000 žodžių, kai
na .. ..... ^14.0^)

redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių, 511 pri., kai
na — $5.00.

dvnaa. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 pel., kaina $7.00.

v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kUna —............... — $6.00.

redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kL, yra apie 
45,000 žodžių, 990 pri.,
kaina • • • ••< w e •••• • • •••• $12.00

bolševizmą ir paskui jau Ki
birkštyje šaipytis iš apvogto 
Jankaus, kad jis neišsaugo
jęs "Aušros“ arčhyv o-

Bet V. Kapsukas ištuštino 
ne tik "Aušros“ ir "Varpo“ 
archyvus: jo miklūs piratai 
pasiekė ir "Darbininkų Bal-
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TO KUKĄS MBPBKU. Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS NEPRAŠO.

LIETUVIAI KITUR
AUSTRALIJA

Amerikos lietuvių jaunimo 
pergale

(E) Vertindama lietuvių 
JAV sportininku Australijo
je laimėjimus. „Mūsų Pasto
gė- vedamajame pažymėjo, 
kad lietuvių sportininkų pa
sirodymas „sužadino tauti
nes ambicijas ir tų širdyse 
ir dvasioje, kuriems tauti
niai interesai seniai jau ne- 
berūpėjo-.. šiuo žygiu 100% 
lietuvybei laimėtas jauni
mas. Tai bene didžiausia A- 
merikos lietuvių jaunimo

Dail Henriko Šalkausko 
individuali dailės paroda 
rugpiūėio 10 d. atidaroma 
Adelaidėje.

Donelaičio pagerbimas 
Australijoje

(E) Rugpiūčio 2 d. Įvyko 
akademija, kurioje paminė
tas Kristijonas Donelaitis 
Melbourne. f akademijų bu
vo pakviesti ir kitataučiai su 
oficialiais atstovais ir laik
raščių redaktoriais. Progra
ma atlikta Įvairiomis kalbo
mis. K- Donelaičiui ilgesnius 
straipsnus paskyrė Melbour-

šitie lakūnai —pirm. įeit. Leonard Kaster (kairėj) ir 
kap. Fred Catrer — dingo i&kridę iš lėktuvų bazės 
Filipinuose į Pietų Vietnamą. Jų lėktuvai sudužo. .

Kas gydys Maikio tėvą
(Atkelta iš 6-to pusi.)

BOSTON. MASS.

Didelės gražios vestuvės

Tai Normos ir Vinco Šni
pų pereitą šeštadienį Įvyku
sios sutuoktuvės. Didžioji keti mokesčių forma, negu 
lietuvių Pil. Dr-jos salė bu-; mokėti didelėmis sumomis, 
'o pilnutėlė. Svečių buvo nelaimei ištikus jų senus tė-

LAVVRENCE. MASS.

pergalė... Už savo interesus ukrainieži«
lygiai sėkmingai ir prasmin
gai galima kovoti už diplo
matų stalo, kultūriniu pasi
reiškimu. o taip pat ir spor
to aikštėje.“

Savaitraštis pažymi, kad 
anksčiau jaunintas stovėjo 
lyg ir kryžkelėje, pats save 
klausdamas, su kuo dėtis.
Dabar, esą, galima drąsiai 
tvirtinti, kad tokio klausimo 
nebėra!

Lietuvių menininkų 
laimėjimai

JE) Sydnėjuje liepos mė
nesio pabaigoje atidarytoje 
konkursinėje parodoje da
lyvavo lietuviai menininkai 
Eva Kubce. Henrikas Šal
kauskas. Vaclovas Ratas ir 
Leonas Urbonas. Pirmoji 
premija paskirta Kubbos 
akvareliniam kūriniui- Pini
ginėmis dovanomis atžymė
ti kitų lietuvių darbai.

PALENGVINKITE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be

atsiųstų

kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
vis mažiau bebus tokių, ku-

URUGVAJUS

Kultūros Draugijos namai 
teks parapijai?

Ta draugija turi nemažą 
su dideliu kiemu namą. bet 
jis labai apleistas- Vasarą 
dar šiaip taip jį galima nau
doti. bet žiema, ypač lyjant 
Dieve apsaugok!

Maždaug prieš 20 metų 
klerikalams užvaldžius Kul
tūros Diaugiją. jie žadėjo 
stebuklus padalyti ir drau
gijos namus tinkamai tvar
kyti. Stebuklus jie padarė, 
bet bažnyčioje ir klebonijo
je. o ne Kultūros Draugijo
je, kurios vardu jie rekla
muojasi.

Puikus 2 aukštų namas su 
visais patogumais — tai kle
bonija. kurs kartu su bažny
čia atsiėjo apie ketvirtį mi- 
iiuiiu uvnciių.

Paskutiniu metu lietuvių 
tarpe plinta gandai, kad 
Kultūros Dr-jos namas bus 
perleistas parapijai ir toje 
vietoje būsiąs pastatytas na
mas vienuolėms gyventi. 
Mat. Argentinos ir Brazili
jos lietuviai kunigai jau se
niai turi „seselių“, tai kodėl 
jų neturėti ir Montevideo 
kunigams?

Keleivio adm-ja

10

komunistų 
tas didžiausia žmogžudžiu 

jo lavonas ..išmesta* ii
luzoliejaus Maskvoje, la

bai įdomu paskaityti Kelei
vio priei 15 metų išleistą 
knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

"Ii praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,** -fiedan

himne, o ar taip 
Ar pažįstame jos

tavos 
yra dr. Vandos

Tai 1,000^ puslapį faqn». 

$12^Ją galite gauti Keleivio

dalinis sveikatos draudimas 
yra labiau sėkmingas, negu 
kituose, nereiškia, kad pats 
socialinio sveikatos draudi
mo principas yra klaidin
gas. Kiekvienas kraštas turi 
savo ypatingas sąlygas, ir 
toks įstatymas turi priimti 
dėmesin tas aplinkybes.

5. Kritikų vadinamasis 
„kozieris-- yra gąsdinimas, 
kad toks įstatymas Ameri
kos iždą beveik „subankru- 
tintų“. Tačiau tai yra grynas 
juokas. Niekas iš mūsų ne
mato bankiutuojančių drau
dimo bendrovių, kurios da
bar draudžia žmonių svei
katą. Atrodo, kad draudimo 
bendrovės nėra visai ”nu- 
biednėjusios“. Kodėl turėtų 
„nubiednėti“ valstybė. įve
dus socialinį sveikatos drau
dimą? Juk faktas, kad dau-

net is Floridos (Neviai) ir 
Uevelando (dr. Vladas Ra
manauskas su šeima).

Programai vadovavo An
tanas Matjoška. Viešu žo
džiu jaunuosius pasveikinti 
buvo duota proga komp. J. 
Kačinskui, kurio vadovauja
mame chore jaunoji dainuo- 

i ja. dr. V. Ramanauskui, ku
riam su šeima jaunosios tė- 

i vai padėjo i šį kraštą atva
žiuoti. jaunojo broliui Ro
mui. .Jennie Nevienei ir P-

Jei šie gandai išsipildys,! 
tai ir Kultūros Draugijos na
mas. kaip bažnyčia ir klebo-! 
nija. taps vyskupo nuosavy--
bė. Taigi lietuvių pinigais atvažiavo 4 savaičių atosto- žiekui
mlSSr “amaS tekS SVeti’ I ? ,Miami’ kU1' •ji-e O abali Pažymėtina, kad šokiams 

6 S- .nuolat gyvena. prieš 3 me- pl.asidėjus tvistą visai nu.
Be to. reikia atsiminti, tus apleidę Lawrencą. , ste]bė iietuviškieji šokiai ir

kad tą namą statant aukojo Pirmiausia jie buvo susto- dainos. Taip retai būna.
ję pas dukterį Providence. Pabroliai, rodos, beveik 
R. I.. vėliau pas mus La\v- visi buvo iš kitur atvažiavę, 
rence. Aplankė kunigą Hen- Tai vis gražūs vyrai ąžuolai, 
ry ir io žmoną Stonie Hamp- kaip ir pats jaunasis. Bosto- 
tone, N. H., ir kitus savo gi- niečiai turėtų’nežiopsoti. nes 
minės, draugus ir pažįsta- yra didelio pavojaus, kad 
mus-

M. Stonie

visokių pažiūrų lietuviai. 
Jų tarpe buvo ir tokių, kurie 
visai bažnyčios nelanko- Jie 
norėtų, kad tame name būtų 
sąnatorija ar kokia kita kul
tūrinė Įstaiga

Čia italų ir ispanų koloni
jos yra daug gausesnės, bet 
jos savų bažnyčių nestato, 
už tat turi gerų ligoninių, 
sanatorijų, klubų, kultūros 
namų ir tt O kai kas sako, 
kad italai ir ispanai yra 
tamsūs ir nuo pasaulio kul
tūros atsilikę.

lilydėjo Maskvos konsulų
Pasikeitė Sovietų Sąjun

gos konsulai. Išvažiuojan
čiam ir atvažiavusiam slavų 
klube buvo SuruOŠtOS SSU- 
nios išleistuvės ir sutiktuvės. 
Jose dalyvavo nemaža Įvai
rių Maskvai pritariančių sla
vų.

Neatsiliko ir Lietuvos o- 
kupantų garbintojai lietu
viai. Jie ne tik ten dalyvavo, 
bet dar ir savo klube jiems; 
suruošė vaišes-

M

Viršuje Clare Boothe Luce, 
buvusi ambasadorė Italijoje, 
kuri žada statyti savo kandida 
turą j senatorius New Yorko 
mieste ir varžytis su šen. Ken- 
net B. Keatingu, kuris, nesutik
damas su respublikoną kandi
datu į prezidentus Goldnrateriu, 
žada kandidatuoti kaip nepri
klausomas. Luce yra Goldwate- 
rio šalininkė.

SOCIALDEMOKRATŲ
KONGRESAS

Svečias ii Floridos

Jonas ir Ieva Savulioniai

vus. Juk tėvams pasenus, 
vaikai turi labai daug finan
sinės atsakomybės savo šei
moms. kaip pav. leisti savo 
vaikus Į aukštąjį mokslą, 
kas yra surišta su didelėmis 
išlaidomis. Mokėdami už 
sveikatos draudimą kas sa
vaitė ar kas mėnuo, jie pa
darys tą naštą žymiai leng
vesne. tuo labiau, kad ir da
bar jie moka už šiokį ar ki
tokį sveikatos draudimą pri
vatinėse bendrovėse.

3. Kritikai sako, kad, įve
dus valstybinį sveikatos 
draudimą, suirs gerieji san
tykiai taip paciento ii- jo 
šeimos gydytojo; kad gydy
mo kokybei bus pakenkta.

i tie šios dienos pabroliai, pa
matę tiek gražių bostoniškių 

į lietuvaičių, gali užkariauti 
■ ir išsivežti jų širdis, kaip tai 
padarė hartfordietis Vincas. 

Jaunoji medaus mėnesi 
. Chicagoje posėdžiavęs praleis Maine valstijoje. A- 

Lietuvos Vyčių seimas Į sa- ’0U jaunieji yra mokytojai, 
vo organizacijos centro vai-, jaunoji jau metus mokyto- 
dybą išrinko pirmininke E-, jauja aukštesniojoj mokvk- 
leną šaulytę-Shields. vice- ]oj o jaunasis dar tik pra- 
pirra. Mariją Stonis. Eleono- dėg u darbą dirbti-

Umin ū- Longiną švelni Normai buvusiai
(is Boston), sekr. Eleonorą mūsu jstaįgOg bendradarbei

oOaną Vincui šnipams ilgai « 
Jakūnaitę. ižd. Praną svel- 
nį, iždo globėjais Valterį 
Šveklą ir J. Drumstą.

VYČIAMS VADOVAUS 
MOTERYS

kiaulei: nei burna 
prausti, aei kojas auti, nei galvą 
šukuoti.

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo.

ir
laimingai gyventi!

Balfo auka

Balfo skyrius vietoje vai
niko ant pirmojo skyriaus 
pirmininko dr. Povilo Jaki
mavičiaus kapo paaukojo 
$25 invalidui savanoriui kū
rėjui sušelpti.

^-6-diehomis

demokratų Internacionalo 
kongresas.

Rugsėjo 7-8 dienomis Ęer-į 227 psl.. kaina tik $1.20. 
lyne bus ir Rytų ir Vakarų 
Europos Socialdemokratų 
Unijos konferencija.

Rytų ir Vakarų Socialde
mokratų Uniją sudaro tų 
kraštų užsieny veikiančios 
socialdemokratų partijų de- 
legatūros. kurios Atstovau
ja tiems kraštams, kurie yra 
Maskvos okupuoti ir kuriem 
primesta sovietinė santvara 
ka.

Unijai priklauso ir Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos užsienio delegatūra. Jos 
atstovai dalyvaus ir Social
demokratų Internacionalo 
kongrese ir Unijos konfe
rencijoje.

Minėtas kongresas bus 
plačiai aprašytas Darbinin
kų Balso rugsėjo mėn. nu
meryje- Šį laikraštį Londone 
leidžia Lietuvos Profesinių 
Sąjungų Grupė Egzilyje.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

galite gauti Keleivio 

«ž

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių lieivija 

oje," DAUG PA- 
KSLŲ. KAINA MINK 

STA1S VlfcŠAlS $4.U0 
METAIS— «5.n<i

ADMINISTRACIJOS

SLA MANOR—ATLANTIC CITY, N J.

Naajas SLA Poilsio Namas garsiame kurorte Atlantic 
CHy, N J., 155 States Avė, jau atidarytas ir priima 
vasarotojus, šis namas tinka šeimoms, pavieniams 
lr patogu*? visuomeniniu organizacijų suvažiavimams. 
Kambariai gerai įrengti, kiekvienas ju turi atskirą

udynę ir visus patogumus. Nuo namo iki jūros tik
bloko. Kambariu kainos prieinamos. Kambarys 

m dviem lovom dviem asmenim $8 ar $9. Kambarius 
„g America, 307 West 30th Street, New York, 

raervuokite iš anksto per SLA Centrą: Lithuanian 
N.Y. 10001, arba telefonu. Aroa Code 212, LA 4-5529.

kad gydytojai neturės to pa- ^^au žmonių bus apdrausta, 
ties „intereso“ savo pacien-jlPa^e^na galimybių“ Vi
tams, kokį jie turi dabarti- ^uikį. o ne pablogina, 
niams privatiems savo pa- 6. Paskutinis čia pami- 
cientams- Man atrodo, kad nėtinas argumentas yra tas, 
tai yra labai silpnas argu- kad juk ne visus dirbančiuo- 
mentas. Neteisybė, kad. į ve- .sius žmones socialinio drau- 
dus socialinį sveikatos drau- dimo įstatymas liečia.- Tai- 
dimą. žmogus negali pasi- gi sujungus socialinį sveika- 
rinkti savo gydytojo. Žmo- ^os draudimą su dabartiniu 
nėms turi būti palikta laisvė ”Social Security“ įstatymu, 
pasirinkti savo gydytoją. į Pe v*s* būtų apimti. Taigi. 
Gydytojo-paciento santykiai ^ūtų „nuskriaustųjų“, kurie 
yra begaliniai svarbūs. Tai ■ Apgalėtų pasinaudoti tuo į- 
yra visiška netiesa, kad tuo- ’ statymu.
se kraštuose, kuriuose įves- Į tai reikia atsakyti argu- 
tas socialinis sveikatos drau- i jnentu. kad geriau būtų ap-

Įninka____vi mieto, zrvvui a
rinkimo. Taip pat aš esu tos 
nuomonės, kad gydytojas 
turi būti gerai apmokamas 
už paslaugas socialinio svei
katos draudimo pacientams. 
Gydytojo specialybė reika-

drausii tuos milionus. 
dabar apdrausti socialinio 
draudimo įstatymo, negu vi
sai nieko neapdrausti vien 
dėl baimės, kad kai kurie 
Žmonės paliks neapimti šito 
įstatymo. O iš kitos pusės.—

lauja daug metų studijų ir jei kritikai yra tos nuomo- 
gilinimosi į naujų išradimų į nės, kad šis projektuojamas 
eigą; taigi gydytojo darbas! įstatymas yra toks blogas, 
yra atsakingas ir turi būti kodėl jie taip susirūpinę 
gerai apmokamas. Tačiau, Į tais vargšais, kurie nepateks 
nematau, kodėl gydytojas į to įstatymo globą? 
nekieips tiek daug dėmesio Yra žmonių, kurių nuo-
į socialinio draudimo ap
draustą pacientą, begu į va

mone sveikatos draudimo į- 
statymas turėtų būti taip su-

dinamąjį, „privatų“ paeiti* redaguotas, kad jis nebūtų
tą. Aš asmeniškai neturė
čiau didelio pasitikėjimo to
kiu gydytoju, kuris dėmesį 
savo pacientams remia jų 
mokėjimo už paslaugas bū- 
du-

Nėra jokio reikalo pablo
ginti mediciniško gydymo 
kokybę arba paciento ir jo 
gydytojo santykius. Tai yra 
gryna propaganda sakyti, 
kad toks „pabloginimas“ y- 
ra neišvengiamas socialinio 
draudimo atveju.

Kritikai nurodo, kad „me
dicina“ yra žemesnio lygio 
tuose kraštuose, kurie turi 
„socialized medicine“, negu 
čia Amerikoje. Tačiau, jei

socialinio draudimo įstaty
mo dalimi. Esą. tegul jis bū
tų atskirų valstijų administ
ruojamas su federalinės val
džios pagalba. Jie nurodo 
Mills-Kerr aktą pavyzdį to
kiam įstatymui.

Didžiausia tokio įstatymo 
yda būtų ta. kad jis būtų tai
komas tik tiems žmonėms, 
kurie nepajėgia mokėti savo 
gydymosi sąskaitų ir todėl 
yra reikalingi paramos. Tai
gi tie žmonės norėtų sociali
nio sveikatos draudimo įsta
tymą paversti neturtingųjų 
šalpos įstatymu, o ne sociali
nio pagerinimo įrankiu. 

Man būtų įdomu, kaip pa
tai ir yra tiesa, tai neužmirš- tiktų žmonėms, jei. jiems 
kime. kad priežastys tokios sulaukus 65 metų amžiaus, 
situacijos yra įvairios ir ne- vietoje automatiškai jiems 
galima viską aiškinti faktu, priklausančio socialinio ap- 
kad tuose kraštuose egzis- draudimo čekio, valdiniu- 
tuoja socialinis sveikatos kas Pradetli tardyti ar jie 
draudimas. Pačioje Ameri-i y™. P®**® įversti be si-
koje vienu laiku medicinos!to celtlC1,__________________
centru buvo laikoma Phila- KELEIVIO ATSTOVO 
delpnia. dabar juo yra Bos- ANGLIJOJE ADRESAS: 
tonas. O pnezastys tokių j VENSACNAS 
„pasikeitimų“ yra įvairios ir 33CAIRNLEA CRASCENT 
ginčytinos. BELLSHILL

Be to, faktas, kad kai ku-, LANARKSHIRE, SCOTT- 
riuose kraštuose viešas so-1 LAND.

I z
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kolchozo
(E) Lietuvoje vasaromis 

vyksta įvykiai, panašūs į fel
jetonus. Jei spręsti iš "Tie
sos“ (nr. 173) pykčio, kai 
kurie juokingi įvykiai šių 
dienų Lietuvoje lengvai pa
virsta karčia tikrove. Pasi
rodo, vieno kolchozo melžė
ją Onutę atsekė katinas. 
Katiną pastebėjęs kolchozo 
pirmininkas užsipuolė mel
žėją. nes, girdi, katinas ga
lįs papiauti kolchozo karvę. 
Kitą dieną melžėja buvo iš
kviesta į kolchozo valdybos 
posėdį. Valdybos nariai pri
ėmė nutarimą: "Už katino 
atsivedimą į fermą nubrauk
ti melžėjai Onai P* penkis 
(5) darbadienius?' Taigi, 
melžėja nuskriausta dėl nie
ko, gi valdybos naiiai su 
pirmininku gavo tokį parti
nio dienraščio patarimą: ne
galima kur reikia ir kur ne
reikia savo teisėmis kaip 
vėzdu mosuoti.
Kaip Lietuvoje paminėjo 

Vincą Krėvę
(E) Liepos 7 d. sukakus 

10 metų nuo V. Krėvės-Mic- 
keviiaus mirties, Lietuvos 
režiminė spauda didžioje 
klasiko m’rties sukaktį pa 
minėjo tik prabėgomis. Mo 
kytojams skiriamas žuraa 
las "Tarybinė mokykla' 
(nr. 6) V. Krėvės kūryba) 
apžvelgti tepaskyrė pasku
tinio puslapio dalį. Redak 
cijos straipsnyje dabar mo 
kytojams aiškinama, kad V 
Krėvė buvo susižavėjęs "ne 
priklausomybės“ (žurnale 
svetimženkliai) idėjomis 
bet greitai jomis nusivylęs 
Jis redagavęs "antifašistin. 
žurnalą 'Literatūrą' ir pa
žangių rašytojų almanachą 
'Prošvaistę“ Nurodyti Krė 
vės kūriniai, pabrėžiamas je 
kūryboje buvęs "idėjinis ri
botumas“ ir guodžiamas!.

pažymėjo, kad rašytojas ko
vojęs už kalbos grynumą, 
pirmasis parašė apsakymus, 
kurie visiškai atitinka apsa
kymo žanro reikalavimus. 
Vis dėlto ir Aišbei prikiša
mas vadinamasis ribotu
mas — esą. jis vengęs at
skleisti antagonistinius kla
sių santykius, nekėlęs socia
linių priežasčių, nulemian
čių kaimo kultūrinio gyve
nimo atsilikimą. Tačiau ap
lamai jo apsakymai pratur
tinę 19 amž. realistinę lie
tuvių literatūrą.

Lietuvių raitai vokiečių

Popiežius Povilas VI pasirašo savo pirmąją encikliką.

nemalonumų. Režimas, ži
noma, kovoja prieš vad. ne
patikimuosius. Pvz., jeigu, 
nors ir atsargiai, keli bolše
vikinės santvarkos neigia
mybes. tai jau gali atsiliepti, 
nes gali netekti stipendijos 

t ar kambario studentų bend- 
! labutyje. O jei toks "nepati- 
' kimasis“ kritikuoja — ir 
dar Vak- Vokietijoje turi 
abu tėvus ar giminių užsie
nyje — dar blogiau. Tiesa,

SOVIETA1 KEIČIA 
TIK TAKTIKĄ

(E) Pavergtųjų Europos 
Tautų (PEI) atstovai ir kiti! 
pavergtųjų tautų veikėjai MINDAUGO 
liepos 30 d. Washingtone 
turėjo iškilmingą susirinki
mą—pietus. Jis siejosi su 
liepos mėn. buvusia Paverg
tųjų Tautų Savaite J A V-se.
Susirinkimui pirmininkavo 
profesinių sąjungų AFL-

Ar skaitei 
šias knygas?

NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

tokių kritikuojančių, jeigu* CIO piimininkas George 
jie moksle gabūs, neišdrįsta- Meany. šalia Valst- Depai 
ma pašalinti iš aukštosios

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

kad kai kuriuose apsaky 
muose. kaip "Gilšė“, "Mig
la“, "Draugai“ prieš 10 me
tų miręs Krėvė su sarkazmu 
ir satyra pavaizdavęs dau
gelį neigiamų buržuazinės 
santvarkos reiškinių.

Pasak žurnalo. V. Krėvt 
sukūrė tipiškus liaudies at 
stovų paveikslus, atskleidė 
jų dvasinę kultūrą ir grožį.. 
parodė socialinius reiški
nius, žalojančius žmones.

Dail A- Gudaičiui 
60 metų amžiaus

(E) Lietuvoje gyvenan 
čiam dailininkui Antanui 
Gudaičiui sukako 60 m. am
žiaus (gimęs 1904 m. Šiau 
liuose).

A. Gudaitis yra Vilniuje 
veikiančio Valst. dailės ins
tituto profesorius. Pagal 
JAV gyvenančio dail. Vikt* 
Vizgirdos liudijimą, Gudai
tis, subrendęs Paryžiaus mo
demiškos mokyklos nuotai
kose, "sukūrė savo individu
alų ir daug lietuviškos nuo
taikos turintį formos stilių 
ir koloritą.“

"Ribotumu“ irAMbės 
kūryboje

(E) Liepos 24 d. sukakus 
100 metų nuo rašytojo A. 
Kriščiukaičio-Aišbės gimi
mo, jo kūrybą "Tiesoje“ 
(nr-174) vertino Mokslų A- 
kademijos bendradarbė D. 
Straukaitė. Nurodžiusi kai 
kuriuos gyvenimo, kūrybos 
bruožus, išvardinusi ir laik
raščius, kuriuose buvo deda
ma Aišbės kūryba, autorė

(E) R. Vokietijoje vei
kianti grožinės literatūros 
leidykla artimoje ateity nu
mato išleisti vokiškai šiuos 
Lietuvoje kuriančiųjų lasy
to jų veikalus: E. Mieželai
čio "Žmogų“, J- Marcinke
vičiaus "Pušis, kuri juokia
si“, keletą M. Sluckio apsa
kymų ir I. Mero "Lygiosios 
trunka akimirką“. Kūriniai 
verčiami iš lietuviškų origi
nalų.

Statys Čiurlionio galeriją
Kitais metais Kaune nu

matoma statyti M. K. Čiur
lionio kūrinių galeriją — ji 
būsianti sujungta su Čiurlio
nio vardo muzėjumi. Skel
biama. kad galerijoje bū- 

* siųs "kondensuotas oras su 
pastovia temperatūra“. Ga
lerijos projekto autorius J* 
Vitas.
Naujas enkavedisto romanas

Lietuvoje vėl pasirodė 
kūrinių, vaizduojančių ne
tolimą Lietuvos praeitį ir y- 
pač komunistų pogrindžio 
judėjimą. Tai A. Gudaičio- 
Guzevičiaus didžiulis roma
nas (723 psl., pirmas to
mas) "Sąmokslas“. Čia iš 
komunistinio taško piešia
mas 1926 m. perversmas 
Lietuvoje, pogrindinio jau
nimo gyvenimas, be to, pa
sakojama apie tris sušaudy
tus komunistus. Romanas iš
eisiąs net 12,000 egz. tira- 
hi* Kitas autorius. K. Mace- 
zičius. atsiminimų knygoje 
"Ilgai brandintas grūdas“ 
(322 psl.) taip pat vaizduo
ja komunistinį pogrindį, pa
sakoja apie pirmųjų kolcho
zų steigimą ir pan. Atsimi- 
umų autoriui talkininkavo 
?yL Vateikis.
R. Tamulis — čempionas

Ričardas Tamulis, pusvi- 
dutinio svorio boksininkas 
nugalėjęs Tregubovą. laimė
jo Sovietų Sąjungos čempio
no vardą. Jam teko auksinis 
medalis ir teisė vykti į olim 
pines žaidynes Tokio mies
te-

Tamulis jau ketvirtą kar
tą laimi Sov. S-gos bokso 
čempiono vardą. Jis. kaip ir 
jo mokytojas Šocikas, du 
kartu yra buvęs ir Europos 
bokso čempionas.

TlKRA TEISYBE
Apie komunistus ją rasit« 

Keleivio išleistoje knygutė 
"Tikra teisybė apie Sovieto

Joje rasite bendrų žinii 
apie Sovietiją, apie jos pa 
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia

S a darbininkų padėtis, apie 
ncentracijos stovyklas, są

žinės laisvę ir tt ir tt 
Ypač šiuo metu ji naudin

ga ir įdomi paskaityti. Joe 
kaina tik 60

Dauguma komjaunuolių- 
"šiaudiniai.”

Be eilinių komjaunuolių, esama fanatikių ir "lyderių“ — 

Susirinkimuose svarstomi prasikaltimai moralei, draus- 

mei ar politiniam ištikimumui. — Komjaunuoliai slepia 

tikrąsias pažiūras- — Simpatijos Vakarams. — Skatina

ma rengti sovietines vestuves.

(Elta) Neseniai iš Lietu- mos komunistinės idėjos.
vos atvykę pasakoja apie 
komjaunimo organizaciją. 
ELTOS atstovas teiravosi: 
jei. kaip skelbiama, komjau
nuolių skaičius Lietuvoje 
pasiekęs daugiau kaip 200. 
000. tad ar tie nariai laiky
tini ištikimais nariais ar 
"šiaudinėmis dūšiomis“? Ar 
stojimas Į tą komunistinę or
ganizaciją teikia privilegi
jų?

— Didesnė tų 200,000 
jaunuolių dalis iš tikrųjų — 
šiaudiniai nariai- Pastaruo
ju metu visas jaunimas. 14 
m. amžiaus sulaukęs, jau at
siduria komjaunimo eilėse,,

Taigi. toks. nesugebąs pa
tikrinti. ar visos tos idėjos 
atitinka tikrovę, jau virsta 
įsitikinusiu komjaunuoliu, 
vėliau komunistu, o jaunimo 
tarpe jie vadinami "lyde
riais“ (vadovais.-.).

Tokių ištikimųjų "lyde
rių“ tiek aukštojoje mokyk
loje. tiek įmonėse nėra 
daug. Jų dar mažiau kaime, 
nes juk vargingas kolchozi
nis gyvenimas nuo komunis
tinių idėjų gali atpratinti 
net ir labiausiai agituojamą 
jaunuolį.

— Jei tie patikimieji iš-
o apie privilegijas nekalba- siskiria. gal jiems teikiamos 
ma. Tai buvo aktualu gal kokios privilegijos? — to-
prieš dešimti metų. Privile
gijuotais tegalima laikyti 
vadovaujančią to komjauni
mo dali. Tiesa, anksčiau 
daugelis tėvų priešinosi vai
kų įstojimui, nors. kaip buvo 
įsitikinta, ne komjaunimo 
nariai turėdavo sunkumų 
siekiant mokslo ar gaunant 
darbą.

Dabar padėtis kiek kito
kia. Lietuviško jaunimo nuo
mone, jei Įsirašai Į komjau
nimą. tai nereiškia, kad at
sisakai savo pažiūrų.

— O kuriuo būdu priima
mi naujieji nariai?

— Taigi, jaunuoliui dar 
vidurinėje mokykloje patei
kiama anketa su keliais 
klausimais. Jis anketą už
pildo. o susirinkime jis pra
šomas papasakoti biografi
ją. jam pateikiami keli klau-e v
simai, pvz-. ar tėvai nebuvo 
vad. buožės, ar esi religin
gas, kodėl stoji Į komjauni
mo organizaciją ir pan. Po 
to naujai "iškeptam“ jau su
teikiamas nario bilietas.

Eilinis narys privalo mo
kėti nario mokesti, jis turi 
lankyti kas mėnuo susirin
kimą. bet ypatingi uždavi
niai jam neprivalomi. Pa
prastai organizacinį darbą 
atlieka vadovai — tai kom
jaunimo padalinių vadovai, 
komjaunimo vadovai Įmo
nėse. delegatai į komjauni
mo suvažiavimus ir pan. 
Tad čia ir stebime jau nebe 
šiaudinius, bet. sakyčiau, 
fanatiškuosius ar įsitikinu
sius komjaunuolius.

Pažymėtina, kad tokie 
dažniausiai yra kilę iš šei
mų. kur tėvai mažai skyrė 
dėmesio vaikų auklėjimui, o 
vaikams nuo pradinės mo
kyklos visą laiką buvo kala-

liau klausinėjo ELTOS at
stovas.

— Taip, ypatingai pasi
žymėjusiems komjaunuo
liams tokios privilegijos tei
kiamos. Pvz. jei kas buvo 
komjaunimo skyriaus (or
ganizacijos) sekretorius, tai 
įrašoma į charakteristiką ir 
yra jau pliusas, stojant į 
aukštąją mokyklą. Jei buvo 
aktyvus, tai ir mokyklą bai
gęs gauna geresnį darbą.

— Nariai dalyvauja susi
rinkimuose-.. Kuo jie pasi 
žymi?

— Dalyvauti būtina. O 
juk tokie susirinkimai ati
ma laiką, trunka porą valan
dų ir tenka išklausyti nuo
bodaus pranešimo, gi išeiti 
negalima. Jei nedalyvauji, 
tai kitame susirinkime turi 
paaiškinti, kodėl nedalyva
vai.

Jau įprasta tokiuose susi
rinkimuose nagrinėti kurio 
n©r» prasikaltusio komjau
nuolio elgesį. (Pvz.. jis buvo 
pastebėtas gilias, buvo ne
atėjęs į darbą ar mušęs savo 
žmoną...) Jei papeikimas — 
nemaloni bausmė, tai jau 
žymiai skaudžiau, kai kom
jaunuolis pašalinamas iš 
komjaunimo organizacijos, 
nes čia jam užkertamas ke
lias toliau mokytis, gauti ge
resnį darbą ir pan*

— Taigi, baudžiama dėl 
nemoralaus ar pan. elgesio. 
O kaip su komjaunuolių po
litinėmis pažiūromis, kaip 
su jų simpatijomis Vaka 
rams?

mokyklos, Išgirstamas tik 
grasinimas: "Mes vėliau 
jam neduosime darbo.“ Blo
gai, jei kuris narys nuslepia 
kai kuriuos faktus, pvz., jei 
kieno tėvas esąs kurios tiky
binės bendruomenės (sako
ma—kulto) "tanias“, atseit 
dvasiškis. Tokiu atveju na
rys pašalinamas iš komjau
nimo.

Simpatijos Vakarams? Jos 
aiškios. Komjaunuoliai do
misi Vakarų rašytojais, mo
derniais šokiais, užsienio 
madomis. Savo tarpe besi
kalbėdami,

ar socialinių Jie

tamento atstovų, susirinki- 
me-pietuose dalyvavo sena
toriai P. Douglas ir Hiuska 
bei visa eilė Atstovų Rūmų 
narių.

Atitinkamais žymenimis 
apdovanoti pavergtųjų bylai 
pasižymėję asmenys. Kalbo
se aptarta dabartinė Rytų- 
Vakarų santykių raida ir 
padėtis pavergtuose kraš
tuose. Pažymėtina, kad Ry
tų Europoje tegalima kalbė
ti tik apie taktikos pakeiti
mą. Kai kurie kalbėtojai nu
rodė. kad reikia remti ne 
vidurio ii- rytų Europos re
žimus bei jų pareigūnus, bet 
pačius pavergtuosius. Šen. 
Douglas pastebėjo, kad pa-

nevengia prisipažinti, kad žadus. kuliais sukeliamos
labai patikęs tas ar kitas 
Vakarų gamybos filmas. Ži
noma. panašiai kalbėti ven
giama su vad. "lyderiais“ 
ar su fanatikais, kurie pa
prastai teigia, kad sekimas 
Vakarų madomis esąs lygus 
pasidavimui vadinamai bur
žuazinei ideologijai. Tokį 
teigimą šių dienų Uetuvos 
komjaunuoliai sugriauna ar
gumentu: jei žmonės nebū
tų domėjęsi madomis, tai ir 
dabar, kaip ir senais laikais, 
būtų dėvimos krinolinos ar 
naudojami plaukų perukai. 
Argi siauros kelnės bei 
aukštos moterų šukuosenos 
gali atspindėti žmogaus ide
ologiją? Visa laimė, kad to
kių komjaunuolių fanatikų 
(su plačiomis kelnėmis) yra 
maža.

— Ką pasakytumėte apie 
komjaunuolius ir per juos 
skiepijamą ateizmą?

— Komjaunuoliai dažnai 
tuokiasi bažnyčioje. Tuo 
tikslu dažnai vykstama į ki
tą. mažesnį miestelį, kur su
situokiančiųjų niekas nepa
žįsta. Komjaunimo tarpe la
bai propaguojamas reiški
nys — vad. komjaunuoliš
kos vestuvės* Tai lietuviškų 
papročių ir sovietinės anti
religinės propagandos misi-' 
nys- Tokios vestuvės rengia
mos įmonių ar aukštųjų mo
kyklų vadovų iniciatyva. 
Kai kurie papročiai (piršlys 
bei jo "korimas“) panaudo
jami tik propagandos tiks
lams. nes norima, kad kom
jaunuoliai nesituoktų baž
nyčioje. Pažymėtina, kad to
kias "pavyzdines sovietines 
vestuves“ iškėlę gauna val
dišką butą( o tai nelengva 
problema Lietuvoje), be to. 
visuomeninės organizacijos 
dažnu atveju jiems nemoka
mai dar skiria baldus ir ki
tas dovanas. Eilinis ar "šiau
dinis“ komjaunuolis tokių 
komunistinių vestuvių ven
gia. Jos — retas dalykas ir 
paprastai tokių vestuvių da
lyviai — įsitikinę komjau
nuoliai. o jų juk maža.

netikros viltys, tenka laikyti 
pavojingais- Vis dėlto pa
vergtieji turės pasiekti savo 
tikslą.

Apie Washingtono susi
rinkimą rašė šveicarų laik
raštis Neue Zueriche Zei- 
tung ir kita spauda.

NERVINGUMAS
MASKVOJE'

MES- NEŠĖM LAISVĘ, Ue
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaua 
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.

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 pri., 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry- 
sluoksniai pastaruoju metu! nos Grigaitytės eilėraščiai, 
rudu nvITiSZa nervingume- premijuota knyga, 80 pe\ 
bei jaudinimosi žymių. Tai į kaina $2.00.
siejama su kinų pastango- TUVIŲ IŠEIVIJA A- 
mis Įvairiose pasaulio daly- MERIKOJE, St. Michelso- 
se stiprinti pnes Maskvos li-i . .
nijų nukreiptas komunisti- yaadąa, parašyto šio 
nes partijas. ”Pravda“ be-, lietuvių istorija,

500 puslapių, kaina mink-

(E) Pagal Vakaių spau
dos atstovų Maskvoje pra
nešimus. pvz., šveicaių spau
dą. Maskvos politiniai

veik kasdien skelbia aštrius 
straipsnius prieš "Raskolni- 
ki“ (atskalūnus). Būdinga.
kad Maskvos spauda nutylė-; ATSIMINIMAI APIE JUO- 
jo rumunų valdžios bei par- UCDŽiŲ> parašė Pet.

štais viršeliais 
kietais $5.00.

$4.00, o

tijos pareigūnų apsilanky
mą Paryžiuje*

Kita sovietus skaudžiai ( 
palietusi prestižo nesėkmė i RAŠTAI— STRAIPSNIAI, 
tai amerikiečių Ranger 7 i ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

pavykęs skridimas į mėnulį.
Sovietijoje susidaro įspūdis,
kad erdvės nugalėjimo srity
Sovietų Sąjunga atsidūrusi 
antroje vietoje.

Nedžiuginą ir Sovietijos
V™ MEČIAI, „ma- 

je geriausiu atveju tikimasi nas’ ^!įase Aloyzas Baro- 
vidutinio derliaus. Labai nas’ 114 Ps •’ kaina $1.60 
geras derlius laukiamas tik! ^pprv-T ATTcntt a t tt,
pietryčių Ukrainoje ir K,y-j VA OTATAOT*

.i me. Kazachstano derlius bū- įjA?1 At1ANT- Rapolo 
‘ siųs vidutinis, vidurinėje!

krašto dalyje buvusi sausra P8 "

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina............................ $1410,

$6.00

— Dar kartą pabrėžiu: į- 
stojimas į komjaunimą ne
pakeičia daugumos jaunuo
lių pažiūrų. Paprastai sten
giamasi savo tikrųjų pažiū
rų neparodyti, kad nebūtų s x 6 colių dydžio už 80 cnt

derliui nieko gero nelemia. 
Tai reiškiniai, liudiją, kad 
nei šiais, nei kitais metais 
sovietai nenugalėsią ūkio 
krizės.

Manoma, kad tai turi ry
šio su Chruščiovo trijų sa
vaičių kelione į įvairias, y- 
pač plėšinių sritis.

NAUJAUSIA KNYGA

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............. $3.60
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

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

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininke A- ti Keleivio administracijoje.

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

Tai įdomus Vytauto Vo- 
lerto parašytas romanas ii 
emigrantų gyvenimo "Gyve
nimas vra dailus“. 242 osl.. 
kaina $260. Ją galite gau- PLAUK, MANO LAIVELI,

Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina. ... .$2.00

savo
iiairaiyti 

68.

—___ L Tas knygas galima gauti
pažįstamus Keleivio administracijoje:

Kama į So. Boston 27, Mase, 
636 E. Broadvray,

t
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tas ne tik nuo pradžios mo
kyklos pii-mojo skyriaus, 
bet dar vaikų darželiuose. 
Sakoma, kad visyr turi būti

Propagandiniam reikalui ir bažnyčia negali būti as- steigiami ateistų būreliai, 
atsiradus, komunistai kar-• meniniai dalykai. Jei baž- rengiamos ateistinės paro

Komunistai ir
tais skelbia, kad religijos 
klausimai partijai nerūpi, 
kad Sovietijoje yra pilna re

nyčia visame pasauly tar- dėlės. paskaitos ir daroma 
nauja naudotojams, tai dar- v^a, kas tik patarnauja ko- 
bininkų klasė, kovodama vai su religija.

liginė laisvė, ir tam patvir-prieš išnaudotojus. privalo - Ta.n/MnSn 
tinti nurodo net į savo kons- kovoti ir prieš sL. ' Kfn i^ atXtų

ugdymas“ pasisakoma taip:titucijos atitinkamus para- • kurios remia kapitalizmą, 
grafus. O ką gi jie šiuo klau- Jei tikyba savo mokslu bu

kina darbininkų klasinę są
monę. jei ji mokina nuolan
kumo naudotojams ir drau-

— Maik, važiuokim žu
vauti. Į

— Nebeturiu laiko.
— Nu. o ką tu veiki? Juk 

dabar vikeišinas. tavo škū- 
iė uždaryta. Koman. važiuo
kim! I

— Tėve, aš dirbu.
— Nemeluok!
— Iš tikiųjų, tėve. gavau 

vaistinėje darbo ir popie
čiais esu užimtas.

— Ar gauni už tai mokė
ti?

— Gaunu-
— Nu. tai pažičyk ir man 

pinigų.
— O ką pirksi?
— Noriu važiuoti j Lietu

vių Dieną pasaulinėje paro
doje Najorke parėdką pri
žiūrėti. Taigi reikia naują 
uniformą Įsitaisyti, kad ne
būtų sarmata svietui pasiro
dyti. Be to, reikia ir naujų 
akuliorių, ba šitie jau pase
no.

— Ne. tėve, akiniai negali 
pasenti.

— Jes. Maiki, paseno. J 
Jau kartais iš vieno stiklo a-! 
lauš matosi du, o kaltais ir Į 
vieną sunku pamatyti-

— Tai alus kaltas, ne aki- j 
niai. tėve. Bet gali būti. kad i 
ir akys jau paseno.

— Kaip ten bebūtų, Mai
ki, vistiek akuliorių man rei
kia. ale jie kaštuoja trisde-Į 
šimt dolerių! Nu, tai pasa
kyk, kur baltam žmogui 
gauti tiek pinigų?

— Nelengva jų gauti ir 
juodam, tėve.

— Ne. Maiki. jeigu bū
čiau nigeris, tai būtų daug 
lengviau.

— Oi, ne, tėve, nebūtų 
lengviau.

— Jes. Maiki. būtų. Va, 
šiomis dienomis Bruklyne. 
Najorke ir Ročestery susi- 
buntavoję nigeriai rubavojo 
krautuves ir nešė. kas jiem 
patiko- Kai vienoj vietoj po
licija juos areštavo ir atve- 
dė Į teismą, tai jų lojeris pa
sakė. kad jie nieko neruba- 
vojo, tik gražiai ėmė, kas 
jiems reikalinga, o pinigų 
nemokėjo valuk to, kad ne
turėjo. Rokuojasi. šapino be 
pinigų. Sako. policija, juos 
areštuodama, pasielgė bru- 
tališkai ir turėtų atsiprašyti, 
o areštuotus juodžius teis
mas turėtų išteisinti. Nu, ii

sūdžia išteisino. Tai vot, 
Maiki, kaip dabar Ameriko
je yra — būk nigeris, tai ir 
policija tavęs bijos. Kibą 
reikės ir man prie jų prisidė
ti. Kaip tu mislini?

— Niekus kalbi, tėve- 
— Nu. tai pasakyk, kaip 

gauti naują mundierą ir a- 
kuliorius? Aš esu brok.

— Žinai. tėve. preziden-

simu mano iš tikrųjų?
1929 m. komunistų Balso 

nr. 4 (28) skyrely „Bedie
vis“. psl. 175. tuo reikalu 
štai kaip yra pasisakyta: 

„Darbininkams tikyba

mes susidėsim su komunis
tais- Gąsdina. Ir Amerika 
juos šeria. Žinoma, tėvas 
reikalauti negali, nes neturi 
kuo Washingtoną pagąsdin
ti. Bet gali paprašyt. Kalėji- 
man už tai nepasodins.

— Maiki. apie toki biznį 
reikia gerai pamislyti. Tu 

:. dabar gali eiti prie savo dar- 
t' bo aiskrymą pardavinėti, o 

aš nueisiu pas Zacirką ant 
rodos.

■— Iki pasimatymo, tėve!
— Gudbai. Maik!

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

"Prieš dešimt metų Tary
bų Sąjungos Komunistų par
tijos Centro komitetas priė- 

džia kovoti dėl išsilaisvini- mė nutarimą „dėl stambių 
mo iš naudotojų jungo, jei mokslinės ateistinės propa- 
jos sėja tamsumą ir prieta- gandos trūkumų ir priemo- 
rus. tai ir darbininkai turi nių jai pagerinti.“ Šiuo nu- 
kovoti prieš tikybas. Tokiu tarimu partija pasmerkė pa- 
būdu tikyba ir bažnyčia yra syvumą religijos atžvilgiu, 
ne asmeninis pavienių žmo- pareikalavo aktyvios kovos 
nių dalykas- Darbininkas už materialistinę tarybinių 
nebus tikras kovotojas prieš žmonių pasaulėžiūrą.“ 
kapitalizmą, kol jis neatei- h. toli Tai.vVinis Moky. 
kratys tikybinių pneta.ų tojas džia ias;. 
takos. Todėl musų pareiga
rūpintis išrauti visus darbi- "šiandien visiems mums.

Kairėje Graikijos a t sty »as Dimitri Bitsios, dešinėje 
Orhan Eralp, Turkijos atstovas, rinitai nusiteikę sėdi 
Saugumo Tarybos posėdyje.

ninkus (ir. žinoma, visus 
darbo žmones) iš tikybinių 
prietarų vergovės.“

Puslapy 177, kad dar la
biau paryškintų tą savo ko-

pedagogams. džiugu, kad 
respublikos mokyklos pasie
kė puikių laimėjimų ateisti
nio auklėjimo srity.“

Čia veila prisiminti ii’ tai.

Vytautas Volertas, GY 
VENIMAS YRA DAILUS, žinoti.
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl., kai
na $2.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie

tas Johnsonas dabar skelbia. motinos meile, jos tikslą ir 
karą skurdui“, ir Kongre-, rūpesti išauklėti savo vai

sas paskyrė tam tikslui arti kus pilnais žmonėmis ir ti- 
bilionc dolerių. Taigi pi- krais lietuviais, 397 psl
nigų yra; ir tėvas ture--kaina $4.00. 
tum tik pasiteirauti pas de--
mokratus. o gal ir gautum Alė Rūta, PRIESAIKA
naujiems akulioriams.

— O kodėl aš apie 
negirdėjau?

• Didžioji meilė. II d., roma- 
toi nas, 309 psl., kaina .. $2.50.

munistinę pažiūrą į religiją. ką 1905 metais pats Leninas 
prisimenamas ir Leninas. rašė apie religiją: 
kuris tikybos klausimais si- "Valstybė neprivalo rū- 
taip rašė: pintis religija Religinės

„Todėl mes vedam kovą ‘ ^ktos neturi būti surištos su 
prieš tikybos nuodus ir Įvai- valstybe.^ Kiekvienas turi 
rių bažnyčių kunigiją, turim būti visiškai laisvas išpažin-

kad „gerieji“ kuni
gai. rabinai, mulos ir tt. yra 
daug žalingesni, daug pavo
jingesni. negu paviršutiniai 
ir juo biauriausi kunigai. Ir 
mes. komunistai, tiems "ge-

ti tokią religiją, kokia jam 
tinka, ar nepripažinti jokios 
religijos, būti ateistu-bedie- 
viu. kokiais esti socialistai. 
Piliečių laisvės neturi būti 
varžomos jokiais religiniais

riems“ kunigams negalim sumetimais. Visiškas atsky- 
pritarti, bet privalome nuo rįmas bažnyčios ir valstybės
jų perspėti darbininkus ir 
kaimo biednuomenę ir jų 
žalingumą kelti kiekviena
me žincrsnvie.“C7— -W w- -

Ar dabar komunistų pa- - ..... , .
žiūros i tikybą kiek pakitę-' n?s’ yal^zų ir va sty į- 

J 1 nj gyvenimą užgrobęs, jis
vėliau prieštaravo net pats 
sau. Jis pradėjo kovą su 
religija, nes, kaip žinome, 
sovietinėje santvarkoje ne
gali būti vietos bet kuriai 
kitai., be komunizmo, ideo
logijai.

Visa tai. kas čia pasaky-

JO7
Ne. Kokios jos buvo. to

kios ir pasiliko ir iki šių die
nų. ii’ su tikyba dabar kovo
jama dar su didesniu pasiry
žimu ir aštramu.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
— Tas tik šiomis dieno- $pARNIU SOSTAS, nremi- 

mis nutarta, tėve. Matai, šį; juotas romanas iš politiniu 
rudeni bus prezidento rinki- į emicrartu gvvenimo, 268 
mai. ir demokratų partija. psl.. kaina $2.50. 
nori juos laimėti, todėl ir!
buvo sugalvotas „karas? • Vytautas Volertas, UPE 
skurdui“. Paskirta krūva pi- TEKA VINGIAIS, romanas 
nigų, ir demokratai vartos 332 psl.. kaina $3.50. 
juos skurdžiams šelpti, tikė- Vacys Kavaliūnas. KAL- 
darni galėsią tuo būdu nu-;NŲ GIESME, premijuotas 
pirkti ju balsus savo paiti-1 romanas, 201 psl., kaina
jai- } $2.50.>

— Tai tu rokuoji kad jie: Juoza, Kralikauskas, TIT- 
ir man galetų pagelbeti? i NAGO UGMS, premijuotas ! būdais ugdyti bedievybę.

— Tikrai aš nežinau, tė-’r0Tnanas 205 pusi. kaina Tas darbas turįs būti prade- 
ve, bet gali pasiteirauti. Gal > $2.50. 
ir sušelps?

— O kaip reikėtų teirau-; Aloyzas Baronas: VIENI
įi§? ‘ 51 MEDŽIAI, 117 psl. kai-

K- -i - • a iia $ L50.— Nueik pas žymesni de-j
mokratų politikieij ir paaiš-1 Juozas Švaistas: ŽIOB-
kink jam savo padėtį.

— O kokia mano padė
tis?

RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 

— Pasakyk, kad esi ne-; kaina $2.50.
turtingas, neturi iš ko naujų

—toks šiandien turi būti rei
kalavimas socialistinio pro
letariato.“

šitaip sarr.proUvo Lesi-

Štai užtenka tik pasižval
gyti pavergtoje Lietuvoje . ...
leidžiamoje komunistinėje ta tr pacituoU ryškiai paro- 
spaudoje, vpač skirtoje jau- do, kad komu.,štai religijai 
nimui ir mokytojams, ir bus yra paskelbę fiąeztą kovą. 
aišku, su kokiu įnirtimu ten todėl ir visos įkalbos apie 
kovojama prieš religiją-

Visų dalykų mokytojai 
yra įpareigojame įvairiais

esamą Lietuvoje tikybos 
laisvę tėra tik gryniausias 
meias. Lietuvoje jau daug 
metų praktikuojamas.

J. Vlks.

Radijas-propagandos įrankis
Per savaitę — 3850 politinės propaganda valandų. 

Specialios sovietų programos 23 kraštams.— Pabaltijy 

veikia 10 vid. bangų siųstuvų. — Prop.,indai pajungti 

sovietu satelitai.

se- Visi sovietiniai siųstuvai 
kasdien išspinduliuoja apie 
460 programos valandų, li
tai reiškia, kad kiekvieną 
dienos akimirką tuo pačiu; 
metu. įvairiomis kalbomis ir 
skirtingomis kryptimis iš
spinduliuojama 20 progra
mų.

„Besirūpindami“ Europos 
kraštais, sovietai specialias 
programas skiria 23 kraš
tams ir kai kuriai* atvejai* 
naudoja įvairių gyventojų 
grupių kalbas, pvz.. slovakų, 
slovėnų ai’ makedoniečių.

Svarbiu taikiniu laikoma 
Fed. Vokietija — tik jai vie
nai skiriama 12 siųstuvų su 
57 valandomis kasdien, ši
tais siųstuvais dar perduo
dami ir šifruoti pranešimai 
sovietinio saugumo agen
tams. kurių apie 17.000 vei
kia Vak. Vokietijoje.

Jei anksčiau sovietų radi
jo programos, skiriamos 
Vakarų Europai, sudarė .vie
ną ketvirtąją visų siunčia
mų programų, o Azijos dalis 
siekė 19*/ . tai vis labiau aš
trėjant Maskvos ir Pekino 
konfliktui, dabar Azijai ski
riamų valandų skaičius pa
keltas nuo 48 iki 61. Azijai 
skiriamose programose kal
bama iš viso 16 azijatinių 
kalbų-

Turėdami labai plačiai 
suorganizuotą trampųjų 
bangų radijo tinklą, sovie
tai negali pasigirti viduri
niųjų ir ilgųjų bangų siųstu
vų skaičiumi. Vis dėlto ir tie 
siųstuvai atlieka didelį pro
pagandinį vaidmenį. Sovie
tai turi 23 ilgųjų bangų 
siųstuvu*, ir jų programos 
giidimos ir už Sovietijos ri
bų. Maskvoje veikia du 500 
kilovatų galingumo siųstu
vai, o kiti septyni ilgųjų 
bangų siųstuvai turi dau
giau kaip i>o 100 kilovatų. 
Iš 71 viduriniųjų bangų siųs
tuvo vienas trečdalis turi 
po daugiau kaip 100 kilova
tų. •,

t Eltai Komunistams vis yra paskleidę 3850 valandų 
skleidžiant savo ideologijos su gtynai politines propa- 

• drauge pa-į gandos turinio informacija, 
saulinės revoliucijos šūkius paskaitomis ii pan. Palygi 
pati svarbiausioji jų kovos nūs su 1962 m. politines pi o- 
priemonė tai radijas. Sateli- pagandos turinio programų 
tiriuose kraštuose planingai skaičius yra pa i ęs 
vykdoma radijo organizaci- pagal paskiras kraštus 
jos plėtra ir įvairių siųstuvų pirmauja Sovietų Sąjunga. 

.. _ su visokiom bangom skai- jj parengia 25*/# visu pro-
tai liudija, kad komunisti- ę,amų. o tmmpųjų bangų
IAI IK BEDUGNES, pre-į j - d j u- ban£raslai- Maskvos radijo siųstuvas Kts ® ko „ep^prXi svarbia ko- panaudoja net 180 įvairių

vos priemone. bangų kanalų.
Pagal ’Der Europaeische Be to, sovietai dar naudo-

Juozas Švaistas: JO SU 
ŽADETINĖ, premijų o t a h 
romanas Iš Vinco Kudirkos propagandą 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

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

akinių įsigyti ir nori pašal
pos iš prezidento „karo 
skurdui“ fondo.

— Ne. Maiki. aš negaliu 
to daryti.

— Kodėl?
— Nu. juk tu žinai, kad aš

generolas, taigi unaras ne- 
pazvalija man almužnos 
prašyti *

— Tėve, Washingtono vy
riausybė šelpia didesnius 
generolus, negu tėvas esi, A-
zijoje. Afrikoje. Pietų Ame- Vytautas Alantas: TARP 
rikoj'e ir kitur. Ir šelpia ne DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 Osten“ (nr- 112-113) žurna- jasi kitais 38 siųstuvais eu 
trupiniais, bet milionais do- pusi, kaina $4.50. le paskelbtus duomenis, ropinėje ir adatinėje Rusi-
lerių. Ir nei vienas iš jų nuo Pranas Naujokaitis: U- daugiau kaip 800 sovietinio jOs dalyje --čia veikia 130 
tos „almužnos4“ neatsisako. PELIAI NEGRĮŽTA Į ( čia įvairaus ilgio trumpųjų ban-
Priešingai: reikalaute reika- KALNUS, 609 pusi., kaina
lauja! Sako, jei neduosit, tai $5.00.

bloko radijo siųstuvų (čia įvairaus ilgio trumpųjų 
neįskaitomi siųstuvai truk- gu siųstuvų Apie 80 tų ban- 
dytojai) 1963 m. kovo mėn. gų paskirstyta Azijos daly-,

Sovietijos gyventojams 
daugiau skiriami ultra ban
gu siųstuvai — tokių siųstu
vų tinklas buvo išplėstas per 
pastaruosius kelerius metus-

Trijų Pabaltijo kraštų ra
dijo siųstuvai priskirti prie 
Sovietų Sąjungos stočių 
tinklo. Pabaltijo respubliko
se iš viso veikia 10 vidurinių 
bangų ir du trumpųjų ban
gų siųstuvai. Kai kuriose tų 
Pabaltijo siųstuvų progra
mose. pagal numatytą pla
ną. skiriamos Suomijai bei 
Skandinavijai ir Fed- Vo
kietijai. o trumpųjų bangų 
siųstuvai (piimoje eilėje 
skiriami JAV-bėms) skelbia 
gerai žinomą ir jokios sėk
mės neturinčią „sugrįžimo į 
tėvynę“ akciją.

Salia sovietų naudojamo 
radijo siųstuvų tinklo ir jam 
skiriamų uždavinių propa
gandos bare. yra didelis ir 
satelitinių kraštų siųstuvų 
vaidmuo.

Nieko nebandydamas, nieko 
ir nelaimėsi.

KNYGOS JAUNIMUI
KETURKOJIS UGNIAGE

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

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

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

ka, gražios iliustracijos. 24
psk, kaina .............. $1.00
Ta pati knyga angių kalba, 
kaina ......................... $1.00

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

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

HfiLYNl KARVELIAI. Aioyzo Ba
rono apysakaites #ai«.an>.>, pt>U 
kaiaa ..............   »».*»

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

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

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

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Broadway • — ■ ■ So. Boston 27, Mas*.

t
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MOTERŲ SKYRIUS

Pulfi*

Kas gydys įtaikia tėvų 
seaatvėj?

M. L. ŠVEIKAUSK1ENĖ
Sunku tikėti, kad mažoji, mas. Be tokio čekio tiems 

ekonominiai neturtinga ne- žmonėms prisieitų prasyti 
priklausoma Lietuva turėjo miesto -labdaringų įstaigų 
sveikatos draudimą nuo globos, ir daugeliui tai būtų 
1928 metų. o Jungtinės A- nemalonu ir sunku padary- 
merikos Valstijos, pasaulio ti. Po 30 metų Socialinio 
turtingiausias kraštas, jo net draudimo pensijos įstaty- 
riboto neturi ir šiais 1964 mas yra visiems žinomas, 
metais- yra visų senų žmonių išga-

Visi pasaulio kraštai, iš- nymas. Tačiau, kai šitas į-

Emigrantas iš pragaro
(Tęsinys)

—Jūsų prakeiktybe, — nubėgęs į telefono būdele 
skambino vyriausiam pragaro buhalteriui. — aš visiškai 
atsisakau gundyti australus blevyzgojimo srityje. Jie ma
ne patį. seną velnią, numušė nuo kanopų. Ne, Jūsų Pra
keiktybe, geriau paveskite man kitą gundymų šaką. sa
kysim. moterystę, kurioj prieš milioną metų buvau atžy
mėtas Didžiuoju Šakių ordinu...

Balabiesas, gavęs naują uždavinį, prisimeilino prie 
australų darbininkų, ėmė lankytis jų namuose, ir po kiek 
laiko paaiškėjo, jog jie gyvena tokį sujauktą vedybinį gy
venimą, kad nebežinia. kas kieno vyras, kas kieno žmona, 
kas kieno vaikai, kas kieno tėvai ir ar iš viso yra tėvai, 
nors ir yra vaikai.

Balabiesas, kaip ir bet kuris kitas velnias, per milio-_________ _________________
nūs metų atpratęsbet kuo stebėtis. dabar pajuto, kaip jo į j0 priešininkų yra pavadin- 
dratine ciupra ima siaustas. išgirdus toki moterystės ba-; tas "socialized medicine“. 

ns^’ ; Girdi. įvesk tokį įstatymą,
Jisai net nebedrįso skambinti Jo Pragariška jai Eks- “* tuoj atsidursi totalitari- 

celencijai, juk vistiek tenai apačioje niekas netikės! Na, santvarkos naguose: ne
vis dėlto, išgėręs vieną kaušelį sieros apsidrąsinimui.
suajungė su vyriausiu buhalteriu, atraportavo duomenis, 
išklausė grėsmingus papeikimus ir pagaliau gavo griežtą 
įsakymą išvystyti Australijoj girtuoklystės propagandą.
Balabiesas, tatai išgirdęs, jau norėjo trenkti telefono ra
gelį ant pakabos-

— Jūsų Juodybe, — karščiavosi jisai. — atsiųskite 
patį Liucipierių į šį kraštą, ir aš, velniaži. garantuoju, ar 
jis čia suras bent vieną normalų australą, kuris negeria!
Girtuoklystė šišon yra taisyklė, o blaivybė — reta išimtis, 
paveskit man bet kokią kitą, lengvesnę propagandą!

— Tavo likimas užanspauduotas, Balabiesai! — pasi
girdo griausmingas baisas iš žemės įsčių, kad net telefono 
vielos pasmirdo siera. — Gana išsisukinėti, gauni pasku
tinį uždavinį. — paleistuvingą akių papiktinimą, jeigu tu 
to neišpildysi, tai eik po dievų!

Balabieass. užuot skambinęs telefonu, atsinešė į na
mus Adelaidės dienraščius bei žurnalus, žirklėmis iškarpė 
nuogų modelių, nusigėrusių filmos žvaigždžių, televizijos
nuvalkiotų artisčių paveikslus, sukišo į voką ir pekliniu 
požemio paštu pasiuntė pragaro cenzūros skyriui, apačioje 
prirašęs asmenišką nuomonę: „Kas man po.to visa belieka 
daryti?“

Port Adelaidės kipšiukas ilgai laukė atsakymo, bet 
jo niekuomet ir negavo, pragaras tylėjo kaip numiręs.

Baigęs kontraktą ir dar keletą metų laisvai pagyvenęs 
šioj malonioj šaly. Balabiesas galutinai įsitikino, kad čio
nai jam kaip velniui iš viso nėra jokių šansų, todėl vieną 
dieną, atsiprašęs sieros rūgšties fabriko bosą. nuvažiavo 
autobusu (nore galėjo ir dykai oru nuskristi) į Imigracijoj 
departamentą ir ten įmerkė prašymą australų pilietybei 
gauti.

skyrus gal Ispaniją, turi šio
kį ar kitokį sveikatos drau

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausinius teisės 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime štame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
8 Belgrade Avė., Rosiindale, 
Boston, Mass. 02i31.

Šeimininkėms

statymas buvo įvedamas de
presijos laikais, jis susilau-

dimą- Vokietija tokį įstaty-; kė tiek pat kritikos ir pasi- 
mą yra priėmusi beveik priešinimo, kiek dabar ro- 

į prieš šimtmetį. doma sveikatos diaudimo
Kai prezidentas Kennedyl ProJektui. 

iškėlė mintį, kad reikia įves- ‘ Pravartu būtų bendrais, 
ti privalomą sveikatos drau- i visiems suprantamais žo- 
dimą bent seniem žmonėm, j džiais pasakyti, kas yra tns 
L y. per 65 metus amžiaus sveikatos draudimo įstaty- 
sulaukusiems, pasipriešini- mas- kuriam taip priešinasi 
mas tokiam įstatymui buvo
begalinis, šitoks įstatymas

begalėsi pasirinkti savo 
daktaro ar ligoninės ligos 
atveju, valstybė tau nusta
tys. pas kurį daktarą susir
gęs turi kreiptis ir į kurią 
ligoninę gali gulti, taip pat, 
esą. valdžia tvarkys ligoni
nes ii- joms nurodys, kaip 
galima ir kaip negalima gy
dyti ligonius ir tt ir tt.

Reikia pasakyti, kad visi 
šitie „bauginimai“ nėra pa
grįsti tiesa- Tai yra propa
ganda tų. kurie nenori viešo 
sveikatos draudimo, kaip 
pav. privatinės draudime 
bendrovės, kurios yra suin
teresuotos. kad toks įstaty
mas nebūtų įvestas, nes pa
kenktų jų bizniui.

Pažvelkime į socialinio 
draudimo įstatymo istoriją. 
Šis įstatymas buvo „pasira
šytas prezidento Roosevelto 
1935 metais. Visi mūsų.se
nieji žmonės žino, kiek savi
garbos ir žmogaus vertės 
pajutimo šis įstatymas pri
duoda seniems, dirbti nebe-

didelės „interesų“ grupės? 
Kas yra tas „baubas“, tas 
taip vadinamas „Socialized 
Medicine“?

Ogi toks įstatymas reikš
tų tik tai. kad dirbantieji 
žmonės, kurie dabar kas sa
vaitė ar mėnesis moka socia
linio draudimo senatvės 
pensijų fondan, mokėtų dar 
ir į sveikatos draudimo fon
dą; jiems ar jų šeimos na
riams susirgus, jie neturėti] 
rūpintis daktarų ar ligoni
nių sąskaitomis, nes tos są
skaitos būtų apmokamos iš 
jų pačių santaupų, kurias 
jie įnešė į sveikatos draudi
mo fondą, kai jie buvo svei
ki ir darbingi. Juk ir dabai 
daugumas žmonių turi svei
katos apsidraudimą; jie mo
ka privatinėms draudimo į- 
staigoms, kurios padengia 
gydymo išlaidų dalį. jiems 
susirgus. Faktas, kad jie mo
kėtų į valdžios įsteigtą fon
dą vietoj į privatinį fondą 
neturėtų taip juos gąsdinti. 
Juk niekas nenorėtų nustoti 
senatvės pensijos, sulaukus 
amžiaus, kada jau darbin
gumas pasibaigė. Kodėl tai 
būtų tokia nelaimė, jeigu tie 
pensininkai gautų ir nemo
kamą gydymą savo gyveni-

Klausima*
Nekilnojamojo turto do

kumentai buvo sudaryti tėvo 
ir pamotės vardu. Yra suda
rytas testamentas, pagal ku
rį, vienam mirus, visas tur
tas lieka likusiam. Po jų a- 
biejų mirties turtas užrašy
tas mums — tėvo vaikams.

Jei tėvas pirmas mirtų, ar 
mes. vaikai, galime iš pa
motės reikalauti tėvo dalies 
ir ar ką nare gautume?

Ta pačia proga noriu pa
aiškinti. kad pamotė vieną 
iš mūsų yra užauginusi. Ji 
dirba nuo pat vedybų pra
džios ir iš savo uždarbio iš
laikė ir išlaiko šeimą, duo
dama galimybės tėvui jo už
darbį sunaudoti namų page
rinimui ir kitokiems investa
vimams. Tėvas maistui pini
gų neduoda-

D. M.
Brookiyn. N. Y.

Atsakymą*
Yra keletas būdų, kuriais 

nekilnojamojo turto nuosa
vybės dokumentai gali būti 
sudaromi. Tamsta savo laiš
ke nuiodai, kad nekilnoja
masis turtas yra tėvo ir pa
motės vardu. Šios informa
cijos neužtenka, kad tiksliai

Obuolių desertas

Supiaustyti 6-8 obuolius 
I ir sudėti į 8-9 colių formą. 
Apibarstyti šitokiu mišiniu:

Trys ketvirtadaliai puo
delio miltų, pusė puodelio 
sviesto, trys ketvirtadaliai 
puodelio rudo cukraus. Vis
ką lengvai trinti pirštais, kol 
miltai suims Į save sviestą,

galėčiau atsakyti į Tamstos Taip paruoštais trupiniais 
klausimą. apibėrus obuolius, kepti juos

Jei nuosavybės dokumen- 350 375 -laipsnių karščio 
tai taip surašyti, kad. vie- krosnyje, kol obuoliai su- 
nam mirus, turtas automs-Į mįnkštės ir viršus pasidarys 
tiekai atitektų gyvajam, ta- šviesiai rudas. Duo
da šis turtas, tėvui piimam (|anĮ j gta]a gj desertą, gali- 
mirus. priklausys Tamstų ma porciją api-
pamotei, ir tėvo sudalytas

Tamstoms ne
padės- Tamstos negalėsite 
pareikšti pretenzijų savo pyiEM ŠUNIM IR DVIEM 
pamotei, nes turtas priklau- KATĖM $68 000 
sys jai. Pamotei mirus. Tam
stos šį turtą pavedėsite tik Salem. Mass.. gyventoja 
tuo atveju, jeigu Tamstų pa- Annie \\ ebster. 84 m. am- 
motė nepakeis »avo testo- žiaus, kuri mirė birželio 8 d., 
roento. Iš kitos pusės, jei ne- savo dviem šunim ir dviem 
kilnojamojo turto nuosavy- katėm paliko turtą, kurio 
bės dokumentai surašyti ki- vertė $68.000. Testamente 
tokiu būdu, tėvo testamen- parašyta, kad tie gyvuliai, 
tas turėtų reikšmės. j^j jje padvės, turi gyventi

Patarčiau Tamstoms nu- jos gyventuose namuose, o 
eiti pas vietinį advokatą, ku- dvėsę jie turi būti pride- 
ris sužinos, kaip nuosavybes fabai alaidotL 
dokumentai yra surašyti, ir
tada galės Tamstoms atsa- kėliau pagal testamentą 
kyti Į Tamstoms rūpimą likęs turtas tenka Hampton, 
klausimą. N. H-, bažnyčiai.

pilti trupučiu klevo sirupo ii
testamentas įamžins ne- grietinėl

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

,. .. „ . o . mo vadinamosios prieblangalintiems žmonėms. Sem dosmeUte? v ■ 
žmones (6o m. ir vyresni vy
rai ir 62 m. ir vyresnės mo- Pažvelkime i s\eikato- 
terys) nebeturi būti nerei-:

1
■ draudimo įstatymo projekto

kalinga našta savo vaikams. ’ kritikų argumentus- 
Tie keli doleriai, kuriuos jie 
kas mėnesį gauna iš sociali
nio draudimo įstaigos, sutei-

Kai, praėjus reikalingam laikui, buvo pakviestas Į kia jiems nepriklausomumo
jausmą: jie gali sau nusi
pirkti drabužių, savo anū
kams nupirkti Kalėdų ar 
gimimo dienos proga dova
nėlių ir aplamai jaustis, kad 
jie nėra našta- Tiems senes- 

_ Ir mes nesam tokie jau balti, kaip vaizduoja-i nio amžiaus žmonėms kurie 
mės... - tarė burmistro sekretorius, išduodamas Balabie- II™™-™!'5

didžiąją rotušės salę ir kai grandinuotas burmistras pa
spaudė ranką kaipo teisėtam australų piliečiui, Balabiesas 
nė kiek nesijaudino dėl Liucipieriaus, šis jau nebereiškė 
į jį pretenzijų, bet truputį jaudinosi, kaip jis. būdamas 
juodas, bus priimtas į baltųjų tarpą.

aui pilietybės dokumentą.
(Galas)

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą- 
tau Keleivio admimstracijo- 

galite gauti šias tinkamas
ygaa:
HISTORY OF THE U- 

THUANIAN NATION, po-

kn

*10-

Vytauto* the Great Grand 
Duke of Lhhuania, dr. J- B.

211

$.<00, minkštai* $3.00.
POPULAR LITHUANl- 

AN RECIPES- paraše Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.

*Twenty yoors* struggle 
for freedom of Lithuania “ 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

"Leave your tears in Mos- 
1 paraše B. Armoniene,

of ke-

lustais nriolhi* kaina $4.75.
• L.

Kritikai taip sako:
1. Sveikatos draudimo 

„suvalstybinimas“ (atseit, 
prijungimas prie dabartinio 
socialinio draudimo senat
vės pensijų ir nedarbingumo 
pensijų fondų) sumažintų 
žmogaus nepriklausomumo 
jausmą, atimtų jam iniciaty
vą taupyti ir tvarkytis savo 
nuožiūra ligos atveju.

Tikrai sunku suprasti, 
kodėl žmogus, kuris taupė 
visą gyvenimą, bijodamas 
centą išleisti, nes jis gali bū- 

*ti jam reikalingas ligoje, 
turėtų jaustis labiau nepri
klausomas ir laimingas, ne
gu tas, kuris mokėjo į tam 
tikrą fondą savo darbingu
mo metais ir kuriam nerei
kia gyventi baimėje, kad, li
gai ištikus, dar reikės rū
pintis gydymosi sąskaitom. 
Juk tai nėra jokia labdary
bė. Man atrodo, kad, atkri
tus tokiam rūpesčiui, žmo- 

Bilcc Pat Dsntob Windslow iš RUS galėtų jaustis labiau į 
San Mate*, inai JAV i«ngvs- i žmogų panašus, labiau ne
stos atletikos sportininkė, kuri' priklausomas. nes žinotų, 
dalyvaus eltanpinėoe žaidynšee i kad 'ligos atveju nebus našta 
Tokie arisste, Japonijoje. I savo šeimai; kad jo vaikai

nesims 
gyvvbės

žinoma, yra 
ir mirties klausi-

neturės mokėti už jo gydy
mą, nes jis už gydymą su
mokėjo. dirbdamas fabrike 
ar įstaigoje.

2. Kritikai nurodo, kad, 
jei valdžia dabar įvestų so
cialinį draudimą, tai lakai 
daug kainuotų valdžiai, nes 
dabartiniai senesnio am
žiaus žmonės gautų nemo
kamą gydymą tuo metu. kai 
jie nedirba ir nebegali „su
sitaupyti“ tokiam gydymui 
iš savo įnašų.

Atsakymas į šitą argu
mentą yra paprastas- Kaip 
kitaip galėtų valdžia įvesti 
bet kurį visuomeninio page
rinimo įstatymą? Juk kur 
nors reikia pradėti. Pradžio
je bet koks užsimojimas rei
kalingas lėšų. Be to. man at
rodo, kad Jų senesnio am
žiaus žmonių vaikai, kurie 
dirba ir kurie mokės mokes
čius Į socialinio sveikatos 
draudimo fondą, žinos, kad 
jų tėvams susirgus, jiems 
nebereikės rūpintis gydymo 
sąskaitomis. Aš abejoju, ar 
vaikams būtų sunkiau už tą 
„būsimą tėvų gydymą“ mo-

(Nukelta į 3-čią pusi.) 1

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Liete 
toji socialdemokratų rasta* dėl bol 
ėeviku okupacijos ir teroro Lieta 
voje- Kaina............................25 Cn*

PASAULIO LIETUVIU VTNTNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy- 
bė žinin lietuvių i- anglų kalbomis 
apie liettrrius ri-ame pagaut v 

464 pei. Kaina ........................ *6.50

DIENOJANT. "knygnešiu karaliaus* 
sūnaus Kipro Bielinio idonifl“ atsi 
minimai. 464 osK kaina... .86.00

ĮSOS METAI. Kinro Bielinio atsrmi- 
irfmų antroji dalia. 692 puslaoiai r.^. ...................  ......  ««.oc

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
Bariuko ir «OT»d«g»vo Joną* Sa
lva, 471 dainos sugaidetnis. Ang- 

VSkai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
Hetuviikai Tekalbantiems, irišta 
*26 posL kaina ........................*5.00

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. Pa 
ras* E. Vandervelde. vert* Var»** 
nas. Kaina ............................26 Cnt

MARLBOROUGRS IJTHUANTAN 
8ELF-TAUGHT. M. Inkienė. re 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psL, kaina ............................ *1.2*

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mu 
su rašytojos pirmojo karo meb 
Amerikoje parašyti vaizdeliai ” 
rašytojos paveikslu, 12S pu-iaois’ 
kaina 50 C*

TAVO KELIAS į SOCIALIZMĄ 
Paraėė Leonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aiikininmas. Kaina 25 <•

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuč
io romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina............................*4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, geraute 
popieriuje. Kaina.................... *8.50

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalai- 
Jos ūkininkų sukilimo p-ieS Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis t80 
psl. Kaina.............................. *3.00.

LIETUVIŲ IŠETVH.A AmES’KGJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, paraše _St. Mi
chelsonas. virš 30d puslapių. Kai
na kietais vžršai« *5.00. minkštais 

.................. *4.00virsai.-

Robert Kennedy 
9-to valko.

žmona lankia

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolieyiz- 
mo istorija ir valdymo praktika. 
Laba. daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 60 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

K'klauaomvbės galo 1796 metais 
rašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psL, geras popięnua.......................... tio.oc

ALTORIŲ SESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
Autcrius. pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės, 
knygų, kieti viršai, 681 poslapis. 
Kaina ....................................

.IETUVA BUDO, Stepono Kaino 
labai vaizdžiai b jdomiai para tyti 
atsiminima:, kain Lietuva kėjėal 
ii miego, treriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
4idel)o formato. Kaina ... S5.8O

SOČIAI DEMOKRATIJA IR BOt, 
SEVTZMAS. Pagal Kautaki, nan- 
jaasiomis žiniomis papildyta tne 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 On*.

».VTTA3SNIS Į PRAEITI. K. žao l- 
riomūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na .................................... *5.00.

.IETITVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAU 
KftS, S2 psL, kaina........  25 Cnt.

KODĖL A« NETIKJC 1 DIEVĄ* 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. tLa.i a ^0

IIJOZAŽ STALINAS, arba kais 
Kaukazo išnonis buvo pasidarei 
Rusijos di k ta toriu. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ................................*1.0*

VLIKO GRUPIU KOMISUOS PRA- 
NESIMAS>arba kodėl mn-uo»e nė
ra vienybės, 80 psi„ kaina .. ti.66

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
Isterinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... *3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ky apie tai sa. 
ko mokslas ? Kaina ...... 25 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, paraM 
M. ?5’chelsonienė, 250 Įvairių lieto, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 poslapiai, kaina.............. J1.21

CEZARIS, Mirko Jesuiič 
trijose dalyse, kiekviena 
*2, ara visos b dalys ...

romanas 
dalia p« 
... *6.06

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveiksiu, 255 psl. gera 
popiera. Kaina............ ......... *5.0*

1 SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūne steimin.mai iš Jieto- 
vos ir »« Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl-, kaina ........... *2.01

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tt 
aiškiai parodo, kaip keitėri visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................25 CA

DEMOKRATINIO SOCIALI 7 MO 
PRADAI. Populiari ir nandinga 
knyga šių dienų ki&ssimaa^ su
prasti. Kaina ..........................

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

$3fl E. Broadvray —So. Boston 27, Maaa.

|
i t
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AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinanti 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 paveikslu, 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 leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

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

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 

pas Fondo įgaliotinius:
P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, III.

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

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

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

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

VYRIAUSIOJI LITERATCROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ "KELEIVIO“ ADMINISTRACUA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th St, lOth O, New York, N. Y, 

10019.

$6.00 ” $4.00 
$6.00 ” $4.00

VIETINES ŽINIOS
Mūsų padėka

Į mūsų seniausių N. Ang
lijos radijo programų 30 m. 
sukaktuvinę gegužinę, Įvy

bilietų pardavėjams ir pil
kėjams, talentų rinkėjams, 
mūsų mieliems bičiuliams, 
nenuilstančiai dirbusiem iš
tisą dieną, kad gegužinė kuo

kusią rugpiūčio n u. iSrocK-j geriau pasisektų, 
ton Fair Grounds. suvažia-
vo svečių iš Bostono ir jo 
apylinkės Įvairių vietų gau
sus būrys.

šių metų gražuole ”Miss 
Lithuania of NE.“ išrinkta 
Joana Antanelytė iš So. Bos
tono. jos palydove Elena E. 
Kandrotaitė iš Cambridge.

Šokių varžybas laimėjo: 
”mamės ir papeš“ polkos— 
Ona Stankienė su Jonu Ūse
liu iš So. Bostono; jaunimo 
polkos — Audronė Lapins
kaitė su Romu Baika iš So. 
Bostono; valso — Nijolė Ja- 
kovienė su Henriku Čepu iš 
So. Bostono; tango — Hele
na Blekaitytė su Bernardu 
Robillard iš Cambridge; 
tvisto — Elena Kandrotaitė 
su Peter Maile iš Avon. Mas
sachusetts.

Nuoširdus ‘lietuviškas a-

Tikime. kad atsilankiusie
ji nesigailite, nes nuotaika 
buvo linksma- Visiems nuo
širdžiausiai ačiū!

Steponas ir Valentina 
Minkai

Girdėsime simfoninį 
orkestrą

Gruodžio 6 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos salė
je girdėsime Melrose simfo
ninio orkestro koncertą. Ši
tam orkestrui jau keleri me-

Julius Gaidelis, kurio vadovau- 
! jamas choras dalyvaus Lietuvių 

Dienos programoje Pasaulinė
je parodoje šį sekmadienį.

jėgus. labai muzikalus ir 
simpatingas dainininkas.

Programoje: Čiurlionio
simfoninė poema Miškas. 
Sibeliaus Simfonija Nr. 2. 
lietuvių kompozitorių dai
nos su simfoniniu orkestru.

Yra organizuojamas pla
tus komitetas šiam koncer
tui rengti.

LDD ruošiasi banketui

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopa smarkiai ruo
šiasi savo banketui, kuris 
bus rugsėjo 6 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj.

Rugpiūčio 16 d. gausiame 
susirinkime buvo tartasi to 
banketo reikalais, išrinkta 
jo šeimininkės ir šeiminin
kai. kurie rūpinsis, kad ban
ketas būtų kuo geriausias.

Tame susirinkime buvo 
priimta gegužinės apyskai
ta. Visi nariai patenkinti, 
kad gegužinė buvo tokia 
sėkminga.

Darbotvarkę baigus, visi 
dalyviai buvo pavaišinti.

Venckai vyksta į sūnaus 
vestuves

Bronė ir Jonas Venckai 
su dukra ir jauniausiu sūnu
mi vyksta Į savo sūnaus" inž. 
Romo vestuves, kurios bus 
rugpiūčio 29 d. Los Ange
les. Cal.

Tai jau antras Venckų sū
nus šiemet sukuria lietuviš
ką šeimą.

PARDUODAMAS NAMAS
Montelio. Mass, parduoda 

mas 2 butų po 6 kambarius na 
mas.—.3 garažai iš cementiniu 
bkolų. lietuvių parapijos ribose.

Jeronimas Kačinskas, kurio va
dovaujamas choras dal/vau. 
Lietuvių Dienos programoje 
Pasaulinėje parodoje šį sekma 
dienį.

Sveikinimai iš Vokietijos Atvažiavo Daugirdai viai: Algirdas Leonavičius, 
Keleivio bičiulis P. Juk- Inž. Kristupas Daugirdas Algis Makaitis ir Kazys

nevičius. gyvenantis Belgi- su žmona Irena ir 2 sūnumis teikis.
gražiajame Schwai%ualde iš Chicagos atvažiavo Į Bos- ———------havama-
’ Pietų \ okieti joje), mums toną atostogų praleisti. Čia GERIAUSIA DOVANA

jie yra ilgokai gyvenę, čia jeį galvojate apie dova- 
,’inga tebegyvena ir Daugirdienės ną sav0 pažįstamam ar 
togos motina Vanda Mačiulienė- j draugui, tai atsiminkite, 

jau Įpusėjo. Būtų gėda. jei Svečiai namo'grįžti žada kad geriausia dovana bus 
pamirščiau Keleivio štabą. jx) 2-jų savaičių. j šios knygos:
Siunčiu širdingiausius linkė-i į
jimus visiems. Gal galėsiu Keturi lietuviai ’ Stepono Kairio ”Tau, Lie-
>! ;ą parašyti apie ši, apy-j dalyvauja JAV šachmatų1, tu,a‘- kai“ $6°°-
lnihe i, keliones Įspūdžius.’ j pirm;nvb&e kurios vykst^ Stasio Michelsono. “Lie-

Crlžn P r • - Sheraton Plaza viešbuty nuo tuvių Išeivija Amerikoje,”
.dto iei e rugpiūčio 16 iki 29 dienos, kaina minkštas vršeliai* $4,

6 savaites buvo išvykusi at- Varžybos vyksta vakarais i i.-

oras ir žavi
gamta. \ asaros atostogos

osiogų praleisti ir po pasaulį 
pasidairyti- Ji lankė savo gi
mines ir pažįstamus Chica
goje ir Kanadoje, labai ma-

nuo 7-12 vai. Dalyvauja a-
kietais $5.00.

iki didelio marketo tik a
tai vadovauja mūsų komp. ^‘Į?‘
Jeronimas Kačinskas, kuris 
ji išugdė Į pajėgų muzikini 
vienetą, sugebanti atlikti 
aukšto meninio lygio pro
gramą-

So. Bostone šio orkestro
rengiamam koncerte daly-i Mkhael Paukšta. 950 So. Wis 
vaus ir solistas K. Jakutis, jcon^in St, Hobart. Ind 
kuris čia jau seniau gražiai

ninkas gyvena II aukšte. 741 N. 
Montelio St.

Pensininkas ieško vyro ar mo
ters pensininkės. Veltui duosiu 
didelį gražų kambarį ir primo
kėsiu už pagalbą. Gera vieta 
gyventi. Savo mašina parvešiu 
daiktus.

(36)

Vaikus išmokę patys mokosi

Kas Bostone nepažįsta 
Marijos ir Prano Šveikau.- 
kų? Daug kas yra girdėju 
ir apie jų du sūnus, baigu
sius Harvardo universitetą 
ir dabar jau dirbančius vie
ną Columbijos. antrą Yaic 
universitetuose. Jie abu i. 
žymūs šachmatininkai.

Sūnus į mokslus išleidusi, 
motina pradėjo studijuoti 
teisę Bostono Kolegijoje (ji 
jau buvo studijavusi Kaui 
universitete), ją baigė, iš
laikė advokato egzaminus ir 
dabar sėkmingai verčiasi 
advokato praktika ir Kelei
vio skaitytojams kas savaitė 
duoda teisinius patarimus

Kai motina baigė moks
lus, nutarė neatsilikti ir tė
vas Pianas Šveikauskas. Jis 
tų mokslų jau buvo ragavęs 
pakankamai. — Kaune bai
gęs teisių-ekonomijos sky
rių. Anglijoje gavęs ekono
mijos mokslų bakalaurą, bet 
jam to nebuvo gana. Visą 
amžių jis mėgo literatui u 
todėl sumanė čia studijuoti 
ir šiomis dienomis gavo pa
lyginamosios literatūros ma
gistro laipsnį ir žada dar to
liau studijuoti ir gauti dak
taro laipsnį.

Sveikiname ir linkime at
eity taip pat geros sėkmės.

J ieškojimai
lieškomas brolis Antanas Ta

rutis. Ieško sesuo, gyvenanti 
Kanadoje. Jis pats arba apie ji 
ką žinantieji prašouu rašyti:

Julė Vrubliauskienė-Tarutytė
81 Homewood Avė.
Hamilton. Onl„ Canada.

(35)

Giminės iš Lietuvos ieško 
Mortos ir Igno Taradausku ir ja 
sūnaus Liudo. Jie gyveno Čhica- 
goje. Jie patys arba kas apie 
juos ką žiuo prašomi rašyti šiuo 
adresu:

Aleksandras Misaitis,
622 8th Street.
So. Boston. Mass. 02127

(32)

loniai praleido laiką ir grį
žo i Bostoną kupina mar-' menybes ir 3 vietos 
giausių Įspūdžių.

Boston Sunday Globė

iiigpiūčio 9 d. savo žurna
le patalpino nuotrauką Ge-

čiū visiems atsilankiusiems, užsirekomendavo, kaip pa-
»T7

pie 250 JAV ir Kanados budo”, kaina $5.50 
šachmatininkų, jų tarpe Ig- ... „. .. . <<TV
nas Žalys, du kirtus laimė- . D'en°-
jęs Montrealio miesto pir-l*“* - ka,na *6’0a

lietu- Kipro Bielinio ‘•Penktieji 
_____  metai”, kaina $6.00.

UŽSUKJTE PAS MUS

Ar turi šitas 
knygas?

Viena tokių yra Kearny, 
tik 12 mylių nuo New Yor- 

dimino Šveikausko, buvusio* ko. Ji nedidelė, bet turi kuo 
Bostono šachmatų čempio- didžiuotis: nauja bažnyčia,, 
no. kuris buvo paminėtas ir; baigiama įrengti parapinėj 
straipsnio tekste. Rugpiūčio i mokykla, statomas naujas:
16 d/Taikraščio šachmatų j vienuolynas seselėms moky- DIDYSIS SAPNININKAS 18o
skyriuje tilpo Povilo Taut-' tojoms. finansiškai pajėgus .....................
vaisos partija su Robert I lietuvių bankas ir du moder- UETUVOS RESPUBLIKOS
Byrne. Runoje 
gudriai 
pinkliu.

išvengė

Tautvaiša n“s klubai — Lietuvių Ka-i 
paruoštų ra» *r Lietuvių Politikos 

talikų Bendruomenės Cent- 
Klubas.

ISTORIJA, su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl, kaina .. $0-75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS sau 
............................ $0.50

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. Adukonis, 628 Washlngt«i S t-. Dedham. Mass. 
Tel. 423-4500 ir PR 3-7041.

Prašau smulkesnių informacijų apie Living Insurance

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

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

(Iškirpę užpildykiat ir ateiųikitą aukščiau duotu adresu)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVĄ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraterualinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir «&»ao Lūžiausi ka
pitalą.
SąakoniAgss lietuvis nETEšEG ETTT’? APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA aparauua gera. ge
resnės nėra. 2) SLA apdraudė pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalinę globą, 3) SLA apdraudė yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBES 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos švarinos jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdraudė reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveiu narvą ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Ka.=» nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

LITHUANIAJP ALLIANCE OP AMERICA 
807 Wwt 30U York L N. Y.

APDRAUDĄ nuo $100.00 iki

GRAMERCY
Įsteigta 1945 m.

Turi
VNESHPOSYLTORG 

leidimą
ISkubus pristatymas per 10-21 o. 
krijelis pasirinkimas gardaus
Į maisto
|GR 27 ................................... £25.86
III sv. ryžių. 11 sv. kvietinių
|,T.: ;ų. 4.G sv. cukraus, 4.6 sv. de

gintos kavos, 400 gramų daržovių 
| alyvos

Turi
Y NESHPOSYLTOkG 

leidimą
,Teievizijos aparatas 8287.46

toraob. MOSKOVICH $ 1.626.02|
Į Skalbiama mašina $119.78
j Šaldytuvas 240 litrų $26522
[Pilnas pasirinkimas puikių dovanų 
Į Katalogų prašykite laiškais arba 

telefonu angliškai ar lietuviškai 
GRAMERCY SHIPPING CO. 

118 E. 28 St_ Ne» York 16. N.Y 
Tel. MU 9-0598 

Atidaryta 9-5250, šeštai. 9-1

GRAMERCY INC.

Įsteigta 1946
Turi Finansų Dep-to licenziją 

Apdrausta iki $2*'.000.00
Pilnai garantuot*. Pristatoma per

Į 2 savaites
J Be jokių atskaičiavimų 
(liausite pasirašytą kvitą 
1 Vertė 9 rubliai už $10.00 

Į Persiuntimas iki $30.00—$2.(5
virš $30.00—10%

GRAMERCY INC.
74! Broai St., Xewark. X. J.

Abiejų klubų puikūs pa- kįhĮLĮSTAI, 3 veiksmų trage- 
statai ir moderniški įrengi-, kaina .............................. $0-20
mai.

Vykdami į New Jersey. 
sustokite Kearny šios lietu-

GYVULIŲ PROTAS, 212 psL, 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGU, 3 veiksmų dra- 
• « i •• ii.*. • j , ma, L. Tolstojus, 62 psl.. kal

vių kolonijos lietuvių daros-. M .......................................$0.35
tumo ir sugebėjimų pamaty
ti. Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centre (6 Davis 
Avė-) ir Lietuvių Politikos 
Klube (134 Scbuyler Avė.) 
pajusite lietuvišką nuotai
ka. sutiksite senų pažįstamų

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl, kaina 60225

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

LIETUVOS SOCIALDEMO- 
i KRATŲ PARTIJOS PROG-
1 dauivčc

kaina 25 centai.
________ _____ 32 nsL,

Laukiame atvykstant 
ir iš čia išsivešite daug gilių MONOLOGAI IR DĖKLĄ M A-
ir malonių įspūdžių.

J. Belza.

Liet. Katalikų B-nės
Centro pirmininkas

M. Služis,
Lietuvių Politikos Klubo 

pirmininkas

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. Bex 9112 

Newark 4, N. J.

GUOS, 96 psl.. kaina .. $0.2$

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-0ji dalis 302 psL, mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psL, K3ina.......................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
piu. 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. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čicarietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina..........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina......................... ................... ............ $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 

' io6 puslapiai, kaina mm, ,MMaaa,.»_.«.,mm,i,.•:«aHi $2»0Q

SIELOS BALSAL J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai. 221 psL. Kai
na ........................................... $0.75

LSD? FCH tu i “ i-“ 6
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl., Kaiiia .. $5.00

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

IS DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., Kaina ....................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psi., kaina $0.15

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

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIM AS, 80 psu
Kaina .............................. $0.29

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psL, kai- 
kaina .............. ............ $0^5

ALKOHOLIS 
kaina ...

IR KŪDIKI AL 
.... $0.25

DAINOS aPIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ....................................... $0.76

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

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

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

ma siųsti :
KELEIVIS 

636 Bro*įw2M^

' I t
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lydės Šv. Petro parapijos be*
nas. Eisenoje žygiuos Stepo
no bariaus posto atstovai.

Kazys Tamošaitis su sū
numis j magnetinę juostelę 
įrasys visą programą.

L. Diei os išvakarėse, šeš-
ir Jeronimo Kačinsko vado- Padienį 5 vai., šv. Petro pa- 
vaujamas šv. Petro parapi- iaP*jo6 choras dalyvaus J.

Stuko vadovaujamoje radi
jo programoje.

M. ir P. Lembertai apleido

Monika ir Pranas Lem
bertai rugpiūčio 12 d. trau
kiniu išvažiavo iš Bostono į

Turėjome svečių
Pereitą savaitę mus ap

iakė keli svečiai iš tolimes
nių vietovių.

iš Chicagos buvo Petras
Santa Monica, Cal. nuolatos Janulaitis, uis čia pasimatė

Bostoniečių įnašas 
Lietuvių Dienoje

Nėra abejonės, kad dide
lis Bostono lietuvių būiys 
vyks į Lietuvių Dieną New 
Yorke šį sekmadienį, rug
piūčio 23 d. Bet ten bosto
niečiai nebus vien tik žiūro
vai: iie gana aktingai ir 
gausiai padės ir tos dienos 
programą vykdyti.

Dainų programoje daly
vauja Juliaus Gaidelio va
dovaujamas mišrus choras

jos choras, iš viso apie 80 
dainininkų.

Komp. Jeionimas Kačins
kas bus vienas iš kelių cho
ro dirigentų.

Jūrų skautai stovyklauja
Jūrų skautai ir skautės 

stovyklauja vienuolių pran- 
Tautinių šokių progra- < ciškonų pušyne Kennebunk- 

moję dalyvaus Onos Ivaš- j pone. Me.
kienės vadovaujamų 60 tau- ’ 
tinių šokių šokėjų (nuo 5 m. 
iki virš 20 m. amž )

Programos atlikėjų ir or-Į 
ganizacijų atstovų paradą

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Toc
DIDŽIAUSIA SIUNTIN 

NAUJ

apsigyventi. Į geležinkelio su Keleivio redaktorius, su
stotį juos palydėjo gausus kuriuo pažįstamas dar iš sė
jų bičiulių būrys. nų senų Vilniaus laikų-
.... ,....! Nepriklausomoje Lietuvo-
Svei.no new,ork.ec«. ( p JanulaiUs ilgus metus
Mūsų New Yorko bičių- dirbo kooperatinėse įstaigo- 

liai Bronė Spūdienė. adv.! se. J Bostoną jis atvažiavo 
Steponas Briedis ir Vincas atostogų praleisti pas savo 
Kalvelis atsiuntė sveikinimų. gimines Adomonius. Senoji 
iš SLA 50 kuojos gegužinės* Adomonienė yra jo sesuo
kuri buvo Conkline, NY.

Package Express & Travel 
Agency Ine

riNIU PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
JOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine.
390 West BBOADWAY, Se. Boston 27, Mass. Tel. AN 8.8764 , 
Eersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotag maistas. Gali-: 
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 1 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus. |

Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog is 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 mūsą 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 
daiktą. Siuntėjas suninka m nao įstaigoje visą Vaina už norimas 

pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

ĮSTAIGA UETITIKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠK AI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MŪSŲ IŠTAIGA SAJTIN
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO izahojimais 

Mantiniai priimami ka^iien n«o P iki 5 vai. vak. ketvi-radiemai® -uc 
• vaL ryto iki 7 vaL rak. ir ieitadierrais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

: JONAIS aiHiUoMS

-uusų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
į Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat » 
Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,__

garantuoja tiesioginį ir tikslą pristatymą į tuos kraštus 

d o v a n ą—s i m ■ t i n i ų

Skyriuje jūs rasite didelį pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, taip pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 

i .Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės 
maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE 

Pristatymas — nao 10 iki 20 dieną

Gero. klientų patogumui užsakymus galima atlikti telefonu 
Informacijų prašome kreiptis telefonu, raštu arba vietoje.

> Boston Branch: PACKAGE EXPRE$S A TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

TeL AN 8-1120

Namo grįžti žada rugpiūčio 
gale.

Iš New Yorko mus aplan
kė Kazys Karosas, kompozi
toriaus Juozo Karoso brolis, 
o iš Elmvvoodo. Conn., K. 
Rūkas, buvęs Lietuvoje mo
kytojas. inspektorius. Jis. 
gavęs atostogų, buvo atva 
žiavęs savo bičiulio Jono 
Brunoto aplankyti-

Grįžo adv. Z. Šalnienė

Adv. Zuzana Šalnienė 
piaeitą savaitę grįžo iš atos
togų. kurias praleido J. Ba- 
čiūno Tabor Farm vasarvie
tėje. Michigano valstijoje. 
Ten ji ne tik puikiai pailsė
jo, bet susitiko ii- ilgus me
tus nematytų bičiulių. 
Susižeidė A. Valančiūnas

Skautą ir tautinių šokių j; 
šokėją Algi Valančiūną 
skautų stovykloje ištiko di
delė nelaimė: jis nusilaužė, 
ranką- Dabar guli Carney li
goninėje.

Linkime jam greičiau pa-j 
sveikti.

REAL ESTATE
EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
UICCN&ED SBOKERS

KETVIRTIS REALTY ’
JZ9 Wt*T *ROAOWAV 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127

Tet 268-4649

MOMMM
Televiziją 

ir radiją

Parduodame tiktai

B The Apothecary 
Tjetuviska tikra vaistinė

išpildome gydytojų re
eAnrus ir turim* vmiia __ _______ ___

Jei reik vaistų — eikit į Retorišką všistiaą.

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

382 a W. Broadvay, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN MM
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šveaudienhm ir

te*u*wcxxxxxxxMOO0axioc»3cx^^xx3tiatac«:5«c5wcxxxx xx x -cxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxn

NUSTOKITE DEGINĘ 
PINIGUS!

LEISKITE MUMS PAKEISTI JCSŲ SENĄ ALIEJAUS 
BURNERI NAUJU 1964 METŲ "JOMAR“ AUKŠTO 
SPAUDIMO ALIEJAUS BURNERIU UŽ MŪSŲ

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

1

PILNAS

”1964 JOMAR” 
AUTOMATIC OIL BURNER

4
4

ĮRENGIMAS

AUKŠTO SPAUDIMO 
MODELIS

2 METŲ GARANTIJA 

" DALIŲ IR DARBO

21 V. PATARNAVIMAS

SIS PASIŪLYMAS GALIOJA TIK 3 DIENAS—TREč., KETV., 
26, 27 IR 28 DIENOMIS

So. Bostone parduodamas 
staiga mirusio Viktoro Vadei-1 
šos namas — mūrinis, 4 ankštą 
su 3/ butais ir batu dirbtuve, 
mašinomis, prekėmis, išdirbta 
vieta geram batsiuviui.

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

(35)

PARDUODAMAS NAMAS 

3 butą. Dorcbestery, netoli

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E biaht Street

South Boston 
Tet AN 8-6645aOOMeOOONOeOOOOOeOC*

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

ĮPĖDINIS į 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto RUSitaTUS

447 BR0ADWAY 
South Boston, Maso

Pagerbs J. Lėkį
So. Bostono Lietuvių Pil.

Dr-ja rugsėjo 20 d. ruošia 
banketą savo buvusiam ilga- ,
mečiui valdybos nanui VI- jamos, kaina $10,906, įmokėti 
suomenininkui Juozui Le-! reikia $2,500. Neturintieji tos 

sumos prašomi nesikreipti. 
Skambinti tel. 427-1066.kiui pagerbti.

C & P ROOFING CO.

Mes sukūrėme bendrovę, ku
ri viską atlieka — dengia stogu? 
visokia medžiaga: toliu, spin
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 vaL vakaro

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KONTR AKTORIUS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir

Kad nuo didumo pareitą, kar
vė zuikį pagautą.

EKONOMIŠKAS
ir

PATIKIMAS
I Leiskite su Jumis pasvarstyti 

Jūsų aliejaus ir burnerio 
reikalus arba problemas.

Pašaukite

WHITE FUEL CORP.
pagalbai ar informacijai 
STANLEY YELMOKAS

AN 8-4500

Su mumis niekas nepajėgia 
varžytis.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro 

tel- LI 2-2776 
400 Norfolk Street. 

Cambridge, Mass-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

089C-8 NV
‘OJeiĮSA hpuej 

-«a e PU sop»«A aiiąneę -fcuiiASj 
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TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 1,0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

*•8
**1S *3 S26

japfing ag »)uadJ«3

siifiasyvįį MPd

Rūpestingai taisome laikrodiiuv. 
žiedas, papooialus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS Į LIETUVĄ

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į 
įstaigų. Čia kalbama lietar 
viškai, žemomis kainomis

Pigiai parduodami du 30 ga
loną Capar mažai vartoti boile
riai ir du gazu šildyti covels.

Skambinti TA 5-7921.
(35)

Parduodamas Dorchesteryje 
3 aukštą namas. I aukšte vra 5 
kambariai. II ir III a. po 6.

Aliumininiai langai ir durys, 
gazo šildymas, didelis sodas su 
vaisiniais medžiais.

Parduodama be tarpininko. 
Teirautis telefono 436-6981.

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

VNESHPOLSYETORG

Lake Winnepescukee išnuo
mojamas namas (cottage) arti 

_ - į ežero, galima gyventi ir žiemą.

GE-6-12041tsSS 7.3^visais
Bostone skambinti telefonu 

po 5 vaL vak. —422-1314.
(36)

PENKT. — RUGPIŪČIO MfiN.

TODĖL VEIK GREITAI... PASINAUDOK ŠIUO PASIŪLYMU!

FORTŪNA FUEL CO.
♦ ŠILDYMO ALIEJUMI SPECIALISTŲ *

487 Washington St., Dorchester, Mass.
(Prieš Teisino namus)

REIKALINGAS BUTAS

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

Telefonas AN 8-3630.

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

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

Katalogai gaunami ang 
lų. ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti * 
lietuviškai.

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

Parcele Eapress
Išnuomojamas 2 suaugusiems 

4 kambarių ir virtuvės butas su 
apšildymu ir šviesa už $90 mė
nesiui.

Teirautis vakarais: 69 Tho- 
mas Park, So. Bostone.

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

Telefonas AN 84)068 
Vedėjas J. Vaičaitis

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii gtoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
psaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į 

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 602 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Pataraau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami 
Siuntiniai nueina tvarkinga 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
TeL SW 8-2868

j Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• „• Draudžiame nuo polio, vino- 
} kių kitokių ligų ir nuo nelai-
* mių (ugnis, audra ir Irt.) ..
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Judre ef thePeaee—Coutabk 

598 E. Broadvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-248S

Dažau ir Taisau
o Namus iš lauko ir viduje.; 
( Lipdau popierius ir taisai 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

TsL AV 24026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandų: S-4tr
495 foiuabia Road 

Arti Upham’s Corner

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

>Lietavn Gydytojau ir Chirergaa 
X RAY

534 Broadvay,
So. Boston, Mass.

VALANDOS au 2 iki 4 ir C ila 7 
TEL. AN S-2712

Namai ir C’kis:
287 Concord Rd„ Billerica, Maaa. 

TEL. MO 2-2S48

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

Office TsL AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.

K. ,. ALEKNA
«« EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dalai 
Popieroe Sienoms

8tiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plnmberiama 
Visokie geleiiea daiktai

Svei.no



