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Nusiginklavimo Derybos 
AtsinaujinofeZenevoje

Po Pertraukos Derybos Atsinaujino Ženevoje; Vakarų 
Valstybės Sutiktų, Kad Rusai Paskutinieji Darytų 

Atom-Ginklų Bandymus; Tikimasi Ir Dėl Kont
rolės Susitarti, Nes Vakarai Sutiktų Pasiten

kinti Tolimo Sekimo Kontrole.

Ši pirmadienj Ženevoje Bastilijos Diena Be
vėl susirinko 17-kos tautų at- užjūrių Prancūzų 
stovai tartis apie nusigmkla. s 'z
vimo klausimą. Prieš kelias _ . 7 7 , , , ..
savaites, kai derybos buvo Prancūzija liepos 11 d. is-
pertrauktos, atrodė, kad prie kilmingai minėjo Bastilijos 
jokio susitarimo nebus gali- į Hieną, pradžią Didžiosios , 
ma prieiti, bet dabar Vakarų ' Prancūzų Revoliucijos, kai 
valstybės sutiktų daryti pa- maištaujanti minia Paryžių-Į 
pildomų nuolaidų rusams, je užėmė mieste garsų Kalė-1 
o todėl tikimasi prieiti prie i jimą-tvirtovę Bastiliją. Ta! 
kokio nors susitarimo dėl a-
tominių ginklų bandymų už-

diena yra prancūzų tautinėj 
šventė.

PRIE DIRBTUVĖS SULAIKO STREIKLAUŽIŲ AUTOMOBILĮ

Sireikuojan tieji plastikos Įmonės Roseville. Mich.. dirbininkai neleidžia streiklaužiu 
automobiliui įvažiuoti pro įmonės vartus. Derybos su darbdaviais nutrūko prieš 30 
dienų. Policija bešališkai žiūri į visą tą reikalą...

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Published in So. Boston, Mass. 
Since February 9, 1905 

Address:
KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

57-TIEJI METAI
Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

Ar | Europos Muitų Uniją 
įsijungs Anglija?

Iki Šio Mėnesio Galo Anglija Turi Apsispręsti, Ar Ji Dėsis 
Prie Europos Bendrosios Rinkos Valstybių; Socialis

tai Aiškinosi Europos Apsivienijimo Klausimą Ir
Nesusitarė; Klausimas Tebekabo Ore.

Laisva Alžerija

draudimo. Visos nuolaidos 
kol kas numatomos iš Vaka
rų valstybių pusės.

Amerikos mokslininkai 
mano, kad dabar galima jau 
susekti iš tolo ir požeminius 
atominių ginklų sprogdini
mus. todėl nebebūtų reikalo 
turėti kontrolės stotis Sovie

Šiemet šventė buvo mini- Į 
ma kariškais paradais, pra
kalbomis, šokiais gatvėse, 
bet šiemet nesimatė kolonia- 
linių kariuomenės dalinių, 
nes Prancūzija atsisveikino 
su paskutinėmis kolonijo
mis ir jų nebeturi. Davus ne-

Erezija Maskvos Anglų Macmillan 
Taikos Kongrese Pertvarkė Valdžią

Kongresas Tyrinės 
Amerikos Spaudą

Maskvoj baigėsi šešių die. Anglijos ministerių pil
nų “taikos kongresas,” i ku- mininkas H. Macmillan per

tų Sąjungos teritorijoj, nes bPklaus?m? b^ .AI.žeri^ai’Pa-: rį buvo suvažiavę nemažai eitos savaitės gale griežtai 
rusai tokias kontrolės stotis skutinė kolonija išnyko. Pa-i įmonių iš “liaudies demok- pertvarkė savo vadovaujamą

Atstovų rūmų komisija, į 
kuriai vadovauja kongres- 
manas E. Celler iš Brook-
1___  v vlyno, vs. i. greliU laiku pia-

įstai- leidžiamas ir svetimšalių le- i ratijų” arba rasų pajung- 
gijonas po 131 metų tamy- į tųjų kraštų. Iš vakarų vals- 
bos Prancūzijai. ' tybių dalyvavo nedidelis

vyriausybę. Septyni atsakin
gesni ministeriai buvo pa
keisti naujais žmonėmis.

skaičius žmonių ir vakarie- Svarbiausi pakeitimai liečia
KINAI NEIŠPILDO čiai bandė suruošti Maskvo- finansų ministeriją, kurios

SAVO PAŽADŲ je demonstraciją už atominį priešaky atsistojo Reginald 
nusiginklavimą. Jie su pla- Maulding « buvo

dės apklausinėti liudininkus 
dėl Amerikos spaudos padė
ties. Kongresmanas sako, 
kad komisija vengs bet ko
kios cenzūros, bet stengsis 
išaiškinti, kodėl daugelis 

Selwin i laikraščių užsidaro, kiti vėl

j Anglijos vyriausybė nau-
Pergyvena Drumstą'

--------- Į lija apsispręs dėtis prie Eu-
Nepriklausomos Alžerijos j ropos "bendrosios rinkos“ 

karo vadai ir politiniai va- ; valstybių. Iki šiol vestos de- 
dai pasiskirstė i dvi dalis.: pybos parodė visą eilę sun- 
Viena dalis eina su laikiną- • kūmų įr kliūčių. Tik vėlesnės 
ja vyriausybe, o kita dalis derybos parodys, ar tos kliu. 
remia Ben Bellą, kuris turi ^ys y,a įveikiamos, 
savo buveinę vakarinė Aižė- j * Savaitgaly Belgijos sosti- 
rijoj, Tlemcen mieste. ' nėje buvo susirinkę Europos 

Derybos tarp besivaržan- • socialistinių partijų atstovai 
čių grupių nutrūko, bet prie Į tartis Europos apvienijimo 
susirėmimų nepriėjo. Armi-; klausimais. Dalyvavo anglų
jos dauguma remia Ben Bel
lą, bet didelė dalis armijos 
dar tebėra Tunise. Rinkimai 
numatomi ragpiūčio 12 d.

Peru Respublika 
Dar Be Prezidento

darbiečių partijos vadas 
Gaistkell, kuris plačiai kal
bėjo apie Anglijos socialistų 
pažiūrą į Anglijos dėjimąsi 
prie Europos ūkiškos bend
ruomenės. A/iglų socialistų 
vadas ypatingai pabrėžė, 
kad Anglija nemano įsijung
ti į Europos valstybių politi
nę sąjungą, ir taip pat pažy
mėjo, kad Anglijos ryšiai su

Peru respublikoje prezi
dento rinkimai nedavė per- 
galės ne vienam is trijų kan-, Taut Bendnlomenfe vaIs. 
rhdatų, ne vienas jų nesunn. t bžmis d gval,
ko daugiau trečdalio balsų. būs kad juos lima būt
Dabar rinkimus turės uz- nutraukti dėl Anglijos dėji- 
baigti kongresas, kuriame mosi prie Europos bendros 
Aprištų partija yra stipriau- Į rinkos valstybių, 
da, bet daugumos neturi. Kitų socialistinių partijų 

nuomonę reiškė Belgijos už
sienių reikalų ministeris 

pasisako armijos vadai, ku- Spaak. Jis sakė, kad anglai 
rie grasina net karišku per- lyg įr nori, kad Europos še-

nepajė- katais išėjo į Raudonąją aik- Lloyd), R. A. Butler paskir- jungiasi, jų skaičius ir ivai- pieštos partijos kandidatą ni 
ižadėji- štę, bet kaip tik policija pa-į tos vicepremjeru, \yriausy- rūmas mažėja, o su mazėjan- jrava (je ja Torres griežtai sį

vadina "šnipinėjimo* 
gomis ir jų bijo.

Vakarai sutiktų ir su kitu 
rusų reikalavimu, kad rasai 
gautų teisę daryti paskuti
nius atominių ginklų bandy
mus. Su tuo rusų reikalavi
mu sutikta ne todėl, kad ra- j Kinų komunistai 
sams priklauso kažkokia tei-lgia išpildyti savo pas:
sė paskutiniems bandyti J mų pristatyti Čekoslovakijai matė, kad plakatai ragina kės pakeitimai nereiškia,
ginklus (Amerika buvo pir- tam tikrą kieki bekoninių ir Sovietų Sąjungą ir Vaka- kad Anglija keis savo ūkio _ .... .... .

kiaulių, o dėl to Čekoslova- i rų valstybės sustabdyti ato- ar finansų politiką. Taip pat įdomūs, mažiau bėgliški, 
kijoj trūksta mėsos. Taip at- į minių ginklų bandymus, de- i ir Anglijos nusistatymas įsi. Į Amerikos spaudoje yra

kad būtų galima prieiti susi. 1 sitiko, kad kinų komunistai ! monstracija buvo išsklaidy- jungti i Europos valstybių marioje kolumnistai , kūne 
tarimo. neišnildė pažadu tuo metu ita- Vienas kitas kalbėtojas įlendi ąją rinką* nebus pa-: savo straipsniais pasirodo

Remdamosi savo žada- kada r čeku kolhoza?mal I “kongrese” pateikė ir Vaka-: keistas. Vyriausybė tęs de-, daugelyje laikraščių domi
momis nuolaidomis, Vakarų žiau kįauiienos teramino, rų valstybių pacifistų pažiū. rybas su sesiomis Europos ' sija

ras, bet šiaip jau tai buvo vakarų vaDųbemis dėl ben- kių kolumnistų įsigalejima. 
tik komunistinis kermošius droš muitu unijos. nusmelkia vietinius talentus

_________________ Svarbiausias fiersitvarky-: ir pan. dalykus.
Clevelando Majoras įmo tikslas^) a pasiruošti rin. .
n1 . , II,“ kimams. Konservatorių vai- y FatsZna Turi 
Pakviestas Valdžion džia nori kraštui prisistatyti Nau i a Skandalo

--------- naujame sąstate. "

moji, kuri 1945 metais tuos 
ginklus bandė), bet iš bėdos,

valstybės yra optimistiškos, 
kad su rusais bus galima su
sitarti bent dėl atominių 
ginklų uždraudimo. Bet jei 
tuo reikalu ir būtų susitarta, 
liktų dar nebaigtas aiškinti 
klausimas, kaip sutrukdyti, 
kad komunistinė Kinija ir 
Prancūzija, arba ir kitos 
valstybės, tų ginklų neban
dytų.

Dėl platesnio nusiginkla
vimo vilčių daug nereiškia
ma, nes tam dar nėra ir jo
kio pagrindo.

NIKITA APIE STALINĄ

Nikita Chruščiovas sako, 
kad dėl Sovietijos žemės ū- 
kio negalavimų kaltas yra 
Stalinas, tas "kvailys, kuris 
nieko neišmanė.“

Taip iškvailiavojo Staliną 
Chruščiovas, kuris per 29 
metus prieš tą patį Staliną; 
lankstėsi, kaip karklas, vėjo 
pučiamas. Taip jis apibūdi
no Staliną Austrijos ministe
rių pirmininkui Gorbachui.

PABLO CASALS

Garsusis ispanas čelistas 
Pahln CasaLs. 85 metu am
žiaus. bet dar buvo pakvie
stas į Marlboro. Vt.. vasa
ros muzikos mokyklą mo
kytojauti. Jis išeina iš kon
certo savo jaunos žmonos 
lydimas ir skiečių prisiden
gęs nuo karštos saulės. Ne
seniai prezidentas John F. 
Kennedy .buvo .pakvietęs 
Casals koncertuoti Baltuo
siuose rūmuose.

Pereitos savaitės

čiu savininkų skaičiumi pa
tys laikraščiai darosi mažiau

versmu, jei 
i kandidatas 
Krašte

jų nemėgiamas 
būtų išrinktas.

šios valstybės dėtųsi prie bri
tų Tautų Bendruomenės ir, 

vra įtempta padėtis, j be to, jis buvo priešingas
- ------------------- - ' tam, kad Anglija trukdytų

Europos valstybėms politi
niai apsivienyti.

Europos bendrosios rin
kos klausimas svarbus yra ir 
Amerikai, čia duoti prezi-

SOVIETŲ ARMIJA
BLOGAI MAITINAMA

Sovietų Rusijoj nemažai 
triukšmo keliama dėl blogo
kariuomenės maitinimo irįdentui platūs įgaliojimai 
dėl visokių prekių trūkumo Į vesti derybas su "bendrosios 

valstybėmis, bet su-kareivių kantinose. Tuo rei
kalu kalbėjo maršalas Greč- 
ko, kuris barė nežinia ką užgale ____ ,

i Sveikatos, švietimo ir lab- Pgrloloiu Balsas jas skMda^as'pasirotlo "k^l ‘r nel)ar0P'n'm?
i daros sekretorius A. Ribi- , ■„ a >'•■•••'--------~ --koff pasitraukė iš savo vie- "01 l‘US ’’»«»”«•'> visa eile aliejaus kasyklųyra
tos. Jis stato savo kandida- --------. 'ka,tlnamos- karl Jos !X«zda-
turą į senatą šio rudens rin- Prezidentas J. F.
kimuose Connecticut valsti- d.v iau seniau sakė, ----- ~~ ------ £i ne? nuo tf) ...
joje. Prezidentas į pasitrau- merikos vartotojų balsas nei zen]es gilumą, bet įstrižai 
kusio A. Ribikoff vietą pa- valdžios įstaigose, nei visuo-S tokiu budu^kad Pnel_tM Pne
skyrė Cleveland, Ohio, mies- rnenėjt 
to majorą Anthony J. Cele- kar praneša, 
brezze, kuris išrinktas to
miesto 
kartą.

interesus ir duos savo patari

įmausiu

rinkos*
prantama, kad Anglija bus 
irgi dalis tos bendrosios rin
kos. Jei Anglija nesidėtų

kariuomenės daliniams ge- ' prie Europos valstybių, būtų 
lesn’° maEsto ir kitų reika- j painiavos ir Amerikai tartis 

Kenne- vo į žemės gelmes skyles a- .ngų flaJ.vkų. Maistas ka- ' su Europa dėl muitų mažini-
kad A- Hejui išpumpuoti ne tiesiai i! riuomenci l»us gerinamas, mo ir kitų klausimų 

11 ‘ nes nuo to, g ‘
armijos moralė.

r.era girdimas. Da- aliejaus atsargų žemėje sve. Į —
kad jau arti- 

laiku bus sudalytatu . .. rpmajoru jau penktą! Vart°toiu I atariamoji i arv- 
' ba, kuri atstovaus vartotojų

Nauja? sekretorius yra ita
lų ateivių sūnus, demokra
tas, populiarus tarp balsuo
tojų, patyręs administrato
rius.
ALZEK1JA IŠVARĖ 

MAROKIEČIUS LAUK

mus valdžias įstaigoms ir 
vvriaus’bei 'vartotojus lie
čiančiais klausimais.
Nauia nata’ iamoii taryba 
dirbs kartu su ekonomistų 
patarėju grupe. Pianašauja- 
ma. kad naujos patariamo-

------ — gins tanbos priešakyje bū-
P^oi^ savaitę alžyriečių sianti moteris.

Du prancūzai jūrų gelmių 
tyrinėtojai nusileido iki še
šių mylių gilumos i jūrą prie 
Japonijos ir išbuvo toje gel
mėje tris valandas liepos 15 
d.. Jie sako, kad tokioj gilu
moj jūra yra pilna visokiu 
gyvių.

1 timoje nuosavybėje. Taip j 
Įgręžti skyles yra draudžia
ma, nes tai yra vagystė, bet...

Sako, kad bus apklausi
nėjama daug mažų ir dides
nių aliejaus kasvklų savinin
kų, jų tarpe yra ir milionie- 
rių. Kai kas sako, kad alie
jaus skandalas nusmelks ir 
Billie Sol Estes skandalą.

NUŠOVĖ HELIKOPTERI 
SU 5 AMERIKIEČIAIS

Pietiniame Vietname ko
munistų partizanai nušovė 
amerikiečių helikopteri su 5 
amerikiečiais ir 2 vietnamie-' 
čiais kariais. Vėliausi piane-1 
Šimai sako, kad vienas ame-

kariški daliniai išvarė Maro 
ko kariuomenės dalinius iš W CHL’RCHILL 
pasienio sričių, kur marokie- SVEIKATA GĖRĖJA 

į čiai buvo atsikraustę. Maro.. 77, ....
Į ko sako, kad į Alžyrą buvo1 Kaip ži™3- ’ Churchl.n
1 pasiųstas protestas dėl šio buvo susižeidęs šlaunikauli,, . 
marokiečių išvarymo iš X bet dabar lūžęs kaulas pra- • "kietis atrastas, bet kasats,- 
čijamų pasienio sričių. deda gyti i> pavojus mažėja

MTLLIAM FAULKNER

P

Xy mus amerikiečiu rašyto
jas. Nobelio premijos laimė
tojas. mirė liepos 6 d. turė
damas KI m. amžiaus.tiko su kitais, nežinia.

Siųs Į Mėnulį Visokių 
Maisto, Oro Atsargų

Amerikos erdvės tyrinėji
mo įstaiga (NASA) prade
da ruoštis siųsti į mėnulį pa
ketus su maišo, oro ir kito
kių reikmenų atsargomis, 
kurios bus pasiųstos į mėnu
lį pirma, negu ten bus pa- 

į siųsti žmonės. Jei dėl kokių 
nors priežasčių žmonės nuo 
mėnulio nebegalėtų pakilti 
skristi į žemę, iš anksto pa
siųstos atsargos padėtų jiem 
sulaukti pagalbos.

Kelionė į mėnulį dar gana 
toli, bet rūpestingi kelionės 
rengėjai jau rūpinasi, kaip 
mėnulio keliauninkus gali
ma būtų išgelbėti, jei jie ten 
užtruktų ilgiau, negu numa. 
tomą.



Puslapis antras

Tarptautinė televizija
Pereitą savaitę kai kurie telitų paleisti aplik žemę pa.

Amerikos televizijos žiūro
vai stebėjo Prancūzijos ir 
Anglijos per televiziją per
duodamus paveikslus ir dai
nas. Taip pat ir prancūzų bei 
anglų televizijos žiūrovai 
matė primuosius tarptauti
nės televizijos bandymus.

Televizija paveikslams ir 
garsui perduoti naudoja la 
bai trumpų bangų radijo vil
nis, o tų vilnių ypatybė yra 
ta, kad jos plinta tiesia lini
ja. Kadangi žemė yra apva
li, tai televizijos stočių pa
siųsti paveikslų ir gai-sų si
gnalai tik tam tikrą atstu 
mą keliauja palei žemę, < 
paskui tiesi televizijos sig
nalų linija atsitolina nuo že
mės ir keliauja i erdvę. No 
rint perduoti televizijos sig
nalus per didelius atstumus 
tenka statyti perduodamą

ei ekvatorių ir tiek pat sate. 
itų bėgančių aplink žemę 
per poliusus. Su tiek satelitų 
galima būtų siųsti televizijos 
signalus i visus mūsų žemės 
užkampius, arba kalbėtis te
lefonu su žmogumi esančiu 
bet kurioje mūsų planetos 
dalyje.

Naujas, “Telstar“ pakrik
štytas satelitas skraido ap
link žemę 16,000 mylių per 
valandą greičiu ir nuo 592 
iki 3,502 mylių aukštyje. Jis 
sveria apie 180 svarų.

Naujausias bandymas bu
vo bendras vyriausybės ir 
privačios Amerikos Telefo
no ir Telegrafo kompanijos 
žygis. Satelitą pagamino mi-

rususTViš, sG. BGSiū-7

ORKESTRAS MAUDYMOSI BASEINE

>hriner masonu suvažiavime Toronte. Kanadoje, kar
štam orui esant. Sphin\ Temple orkestras iš Hartford, 
(onn.. sjrojo mandymosi baseine.

* Iii

imtųsi eksploatuoti
nėtos kompanijos inžinie- tvri'ėjimo atradimus 
nai, o į aukštybes jį paleido radįmus>

erdvės 
ir iš-

valdžios satelitų leidimo sto
tis. O tolimesnius bandymus 

sias stotis, kurios pagautus kas turėtų daryti? Pagaliau, 
signalus vėl pasiunčia palei į kai
žemę. Tuo būdu, su perduo-; parody 
damųjų stočių pagalba tele- Į sai rimtas
vizijos paveikslus iš New retų visą tą reikalą organi- tag atjjko televizijos perduo 

zuoti? Kadangi tai yra pir-Yorko galima matyti ir gir
dėti San Francisco mieste, ir 
atvirkščiai.

Pereitos savaitės bandy
mas parodė, kad televizijos 
paveikslus galima perduoti 
ir kitu būdu—su pagalba 
aukštybėse skraidančio sate
lito. Porą tūkstančių mylių 
j erdvę iškeltas satelitas 
naujausiame bandyme atli
ko perduodamos stoties dar. 
bą ir Amerikoje pasiųstus 
ženklus perdavė kitų kraštų 
televijos žiūrovams, o pran
cūzų ir kiek vėliau anglų 
televijos pasiųsti ženklai bu
vo pagauti Amerikos televi-

i džiui, konstitucija numato, 
kad senatas tvirtina aukš
tuosius, prezidento skiria- 

' mus pareigūnus ir teisėjus, 
konstitucija taip pat numa
to, kad senatas turi patvir
tinti tarptautines sutartis, 
kurias vyriausybė pasirašo 
su kitais kraštais. Konstitu
cija taip pat sako, kad visi 
Įstatymai, surišti su mokes- 

! čiais, turi išeiti iš atstovų 
rūmų. Bet palikus šalyj ši
tuos klausimus, senatas ir 
atstovų rūmai yra lygūs. Tu
rėtų būti, bet praktikoje yra 
nusistovėjusi pažiūra, kad 
senatas yra svarbesnis, negu 
atstovų rūmai. Senatas daž
nai ir vadinamas “aukštai- 

įsiais rūmais,” bet kodėl?— 
to niekas nežino.

Senatas ir atstovų i-ūmai
___  skirtingai yra renkami. Pa-

. . gal konstitucijos autorius,
ti, kad Amerikoje dažnai atst0Vų rūmai turėtų būti 
yra nacionalizuojamos susi-i demokratiškesni, jie visų pi

liečių renkami ir turėtų at
stovauti visus krašto gyven-

iekimo bendrovės, kurios 
Kad tokie klausimai daug i pradeda nešti nuostolių. Če

kam rūpi. matvti iš to. kad ; ras pavyzdys yra Eostono 
Amerikos Telefono ir Tele-! viešasis miesto susisiekimas.
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Jungtinių Tautų kariuomenė 
Kongo respublikoje kariaus 
prieš Katangą. Kariaus prieš 

provincijoje j Kongo provinciją, prieš 
Kanadoje tęsiasi jau trecia , R . JT kafiai jau kariav0 
savaitė. Gydytojai lalko%lu svkįUs! Kariaus vėl 
savo reikalavimo, kad vy- provinciją, kuri pa

Gydytojų streikas
Keistas gydytojų streikas 

Saskatchevvan 
Kanadoje tęsiasi

prieš
. . . x vą provinciją, kum parodė,

nausybė atšauktų įstaty mą ; Ra .. moka savarankiškai 
apie gyventojų sveikatos i tvark tis ir nenori, kad al- 
draudimą, o vynausybe rei- Ranį olitikieriaį įį Leopold- 
kalauja, kad gydytojai pir
ma nutrauktų savo streiką 
ir tik tada vyriausybė ga-

tojus. Bet praktikoje yra ki
taip. Senatas, nežiūrint kad

paimtų bankrutuojanti au- didelės ir mažos), yi-ademo-
. . ~ damos stoties darbą erdvėj.; tobusų ir tramvajų susisieki- kratiškesnis ir greičiau iš- 

mas bandymai- komei ciniai • ma j gavo rankas. Tas ir bu-į girsta balsuotojų pageidavi-
,t.ndnvi’to eovirnn bume __  _-__ •išnaudoti erdvės tyrinėjimą,

tai pirmas sprendimas turės parūpo ir lietuviškiems vie-’ padoriai apmokant, o 
didelės Įtakos ir vėlesniems nuo]įams. Marijonu “Drau- tas visas susisiekimas

Kažkodėl tas klausimas 'v0

bandymams ir naujiems er
dvės tyrinėjimų panaudoji- gimu 
mams praktiškame gyveni
me. Toks klausimas Ameri

gas” tuo “nuosavybės klau-

padaiyta, savininkams mus, negu atstovų rūmai, 
dabar, kurių nariai kai kuriose vie. 

duo- tose yra renkamr pagal se-
da Bostonui ir apylinkės vie- niai sukarpytus rinkiminius 
tovėms kasmet po kelioliką distriktus, kur daugelyje 
milijonu nuostolių. Kas pel- vietų farmerių balsai yra 1 

koie ™ Mna^unranramaU tad vyriausybė lyg ir ninga-'priyačiam kapitalui, daug svaresni negu miestų
Kur ktaidokio 'SSį' planuojanti Telstarą paimti i sa-1 kas nuostolinga—nacionali-į gyventojų ba sa. Je, nnk,- 
būtų nes veik visuos kituol ™ rankas. Kokie čia motyvai zuojama! mm,a, distnkta, butų teisiu-
se kraštuose telefonas, tele
grafas, televizija ir radijas ®ls 
vra vvriausvbės rankose. Čia* v
yra kitaip. Čia tik paštas yra 
vyriausybės tvarkomas.

Kalbama, kad vyriausybė

sako: 
“Užvakar buvo paskleista

planuoj
vo rankas. Kokie čia motyvai 
galėtu būti? Suprantama, kad

ville’s ją apvaginėtų ir tvar- 
! kytų. . .
> * Afrikoj prisisteigė mažų 

lės su jais derėtis dėl kai ku- vaĮgĮvbių veįk trys tuzinai ir 
rių pakeitimų tame įstaty- ko jungtįnės Tau-
me. Beje, Įstatymui pakeisti Į tog — ten įgįkurs dar
reikėtų sušaukti provincijos į vįena . susitvarkiusi Ka- 
parlamentą, kuris sutiktų ar į Qg valstybė? Bet JT or. 
gal ir nesutiktų įstaty mą kei-; ganizacijos vadovai yra di- 
sti. Tuo tarpu streikas tęsia- debo prįncipo žmonės ir dėl
si—gydytoja1 k°-VOja iUZ ia"' principo, (Kongo vieningu- 
vo “laisvę, v y nausybė ko-. mQ ~e ^.fa gatavi ardyti ka
voj a už įstatymo vykdymą. nuoigmig tą Kongo dali, ku-

Įdomu, kad streikuojan- rjog netvarka ir anarchija 
tieji gydytojai griebiasi ga- dar nepalietė. Tikri čudokai. 
na radikališkų priemonių •
savo kovoje. Pavyzdžiui, pa- Alžerijos vadai
tvs gydytojai, per savo or-
ganizaciją sprendžia, kurie Nepi įklausoma Alzenja 
gydytojai turi teisę prakti- dar tebeieško v ieningos vy- 
kuoti mediciną Saskatche-• riausybės. Bandymas susi- 
\van provincijoj ir ta teise taikinti pasibaigė gražiais 
jie naudojasi, kad “streiką-' žodžiais, bet prie vienybės 
laužiai” neatvyktų i provin-! taip ir nepnarteta. Dabar 
cija gydvti ligonių. . . ’ naujai nepriklausomas kras-

Šią savaitę renkasi posė- ta‘ Jau turi dvi vyriausybes 
džių Saskatcevvan provinci-

Dabar geležinkeliai yra gai paskirstyti,Ui bent 20at. 
mokslininku sukurtas ‘ste- sunkioje padėtyje. Jau ir, stovų, kurie dabar atstovau- 

ir kariniu atžvilgiu bus kalbama pasekti Bismarką ja taimerių sritis, turėtų pe- 
' ir juos suvalstybinti. .. reiti Į miestų atstovų ran-

Padirbimas “Telstar” sa- kas; Todėl dažnai senatas 
pasirodo pažangesnis ir ere

bu k las’ 
labai naudingas. . .

“Būtu klaida Telstarą atimti
is privatines iniciatyvus ____ 7 T

zijos žiūrovu. Taip gimė in- siūlysianti, kad tarptautinė geral yra pa!irta' ka“ “e‘ kokla v‘en? milijoną dolerių, jo. atstovu
temacionalinė televizija! televizija ir telefonas su sa-j sasis^lumo priemone, tat kokia paleidimas i erdyę-2,.00,-, at-tovų

Pirmieji tarptautinės tele. telitų pagalba būtų bendros imonė’ Perimta 'aidžios i> pn-piOO do.enų. Priveisti piną
vizijos bandymai su sateli- bendrovės rankose. Tokioj 'vatiniū onranizacij 
tų pagalba nusisekė labai bendrovėj vyriausybė ir pri-Įdeda nesH nuo
gerai, bet visgi tai vra tik vatus kankalas turėtų po tų ir su

(•‘Draugą. __ Z| o ........................
kras, todėl apie tai neverta kai kuriais atžvilgiais ir ta- vas”pradžia darbo. Skaičiuoja- pusę visų šėrų. Bet senate 

ma, kad norint apjuosti visą senatoriaus Kefauver vado- 
žemę televizijos ar telefono vaujama viena komisija no- 
signalais reikėtų bent 20 sa- retų, kad vyriausybė pati

APŽVALGA
KOKIA BUVO LIETUVOS 
TVARKA 1927-1940 MM.?

Yra lietuvių, ypač iš bu
vusios valdančios partijos ir 
iš jaunųjų tarpo, kurie ir da
bar, kalbėdami apie Lietu
voje buvusią valstybės san
tvarką Voldemoro - Smeto
nos valdymo laikotarpiu, 
nuo 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo iki sovietų tankų 
sugūžėjimo, sarmatijasi sa
kyti teisybę, kad ten buvo 
diktatūros tvarka. Sarmati
jasi, ar nori ką nors apgauti 
ir patys sau Įkalbėti?

Nuo to, kaip mes dabar tą 
Lietuvoje buvusią tvaiką 
vadinsime, niekas nepasi
keis ir mes nieko neapgausi
me pasakodami, kad Sme
tonos ir Voldemaro valdy
mo laikai buvo “demokrati
ja” ar “autoritarinė demo
kratija,” kaip kai kurie no- 
rėtu nežinia kam Įkalbėti.

Tuo reikalu istorijos pro
fesorius Pranas Čepėnas ra
šo “Sėjoj” Nr 2, 1962 m. ir 
)• odo. kad visos rimtesnės 
< -įeiklopedijos ir žinovų raš
tai buvusią Lietuvos tvarką 
\' ai teisingai vadina dikta- 
t a. Tas vardas buvusiai 
1 ietuvos poperversminei 
s:’“tvarkai visiškai ir tinka, 
nes:

“ligai Lietuva buvo be seimo 
n- valdoma vieno asmens. Kaip 
totfia sanlvaka vadinama? Lie
tuvoje. I>e vienos sąjungos ir jos 
padabinu ir griežtai satelitinių

T „k..i loviai tentu, Lr i W O narna v O1UO

ru-

jos valdančios partijos kon
gresas. Jame bus aptartas 
ir gydytojų streikas, o gal 
priimti ir tarimai, kaip tą 
streiką likviduoti. Vienaip 
ar kitaip, gydytojų streikas 
yra nekasdienis Įvykis ir iš 
jo visi šio to pasimokys. Gal 
daugiausia patys gydytojai.

—viena Alžyre, o kitą Ora- 
ne ir katra iš jų pasirodys 
stipresnė, ta ir valdys, o 
opozicijai vietos nebus. . .

Pagal alžyriečių susitari
mą su prancūzais, visa šalis 
rugpiūčio 12 d. turės rinkti 
šalies parlamentą, bet jau 
iš anksto galima pasakyti,
n<au minimus i<xiiiie» uit;, nu-
rių pusėj bus kariuomenė. 
Kai prancūzų kariuomenė 
rinkimus prižiūrėdavo, lai
mėdavo prancūzų šalinin
kai. Plebiscitą prižiūrėjo su- 
kilėlių daliniai—kraštas nu- 

bėlės "valdo- j balsavo nepriklausomybę su 
susipyko su Prancūzija j priedu “kooperacijoj

Monako galas?

Amerikos spaudoje daug 
rašoma apie Monako kuni- 

Esą tos

nacijų, tuoj pra- erdvę tokių satelitų būtų ke- Dvi “lygios” kongreso da- 
stolius. Taip bū- lių dešimtų milijonų dolerių lys gyvenimo tikrovėje pa- 

nau juo j u išradimu. . reikalas ir dėl to reikalo pel-, sirodo ne visai taip jau ly- gaikštystės “krizę, 
gas” liepos 13 d.) j ningumo niekas dar nėra ti- gios. Dėl tos tikros ar gal tik mažutės valstybėle

Kodėl lietuviškiems vie
nuoliams parūpo pelnai iš 
“Telstaro,” mes nežinome _ _
(gal turi AT&T Co. šėrų?>,IPaslst?n,eJ"ras 
bet vienuolių ir nevienuoliųi Pirmyn- 
informacijai reikia pasaky- ..

nė kalbėti. narnos nelygybės ir iškilo
Svarbu naujas žmogaus ginčas tarp dviejų senų Įsta- 

mokslo sri- tynrų leidėjų. Atstovų rūmų 
žmogus pareikalavo, kad

Bostonietis

organizacijų, visos kitos organi
zacijos buvo draudžiamos. Spau
da taip patvarkyta, kad demo
kratiško nusistatymo laikraščiai 
privalėjo spausdinti ne tik ofi
cialias valdžios atstovų kalbas, 
bet ir valdančios partijos agita- ^.d^al. 
torių propagandinius straips
nius, kur nuolat buvo niekina
ma demokratija, arba. kitaip ta
riant, tie laikraščiai buvo pri
versti save niekinti. Visą laiką 
veikė karo stovis, karo cenzūra, 
karo lauko teismai. Vadinamie
ji 1938 m. rinkimai buvo Įvykdy
ti vieno sąrašo sistema. .

ir prancūzai non jam duoti 
pamoką, kaip laikyti liežuvi 
už dantų. Ta pamoka gali 
valdovui brangiai atsieiti. 

Ta proga primenama ir 
mai būtų lygūs tiek konfe- Monako istorija, kaip pieti- 
rencijos posėdžių vietos, nėj Prancūzijoj išdygo toki 

pirmininkavimo at- keista valstvbėlė, kuri turi

dviejų Įstatymų leidimo rū-

su
Prancūzija,” o rugpiūčio 12 
d. laimės Ben Kheda, arba 
Ben Bella, žiūrint kieno šali
ninkai su šautuvu rankose 
rinkimus prižiūrės.

Įdomu, kad iš tuzino ara
biškų valstybių tik vienas 
Lebanonas turi daugiau arOžiai ant siauro liepto

Neseniai skaitėme spau-skambėjo, kad kongresmo-|mo(nemokesčių)atžv4Igiu|Genujosfeodi]as savo ■ diktatfi absoliučios
doje, kaip du seni Įstat.vmų nas Cannon ir senatonus ^a^ būtų OTWWa8 šeimos nariais ir ramdiniais, | monarchijas. Tuo

atstovų rūmais. Jei lygūs, apsirengę pranciškonų vie. dos, eis ir nepriklausoma Al
tai lygūs. . . nuolių apsiaustais, pasiprašė žerija.

Demokratiniuose kraštuo. | Įleidžiami Į Monako pilį ir, •
kt • •, se’ kur seniau Paidamentas kai buvo Įleisti, išsitraukė 400 protestu notų
Na.m, įskilo klausima.,, susidėdavo iš dviejų rūmų— kardus ir užkariavo pili. Nuo 
r komisija tun posedziau-i aukštųjų ir žemųjų, aukštie- to laiko Grimaldi šeima ir 
Ji \ isada posėdžiaudavo j j ^mai veik visur netenka

Įtakos. Tas ypač matoma 
parlamento gimtinėje Ang
lijoje, kur lordų rūmų Įtaka 
labai sumažėjo. Bet Ame

kongresmonas iš Hayden nebesusikalba, kon- 
Missouri Clarence Cannon, ferencijos komisija nebepo- 
demokratas 83 metų am- sėdžiauja ir Įstatymų leidi- 
žiaus ir senatorius iš Arizo- mo mašina sustojo. Kodėl?
nos, 84 metu amžiaus Carl£
Hayden, irgi demokratas, kui 
išėjo i savotišką streiką. A- ti? 
bu čia paminėti Įstatymų lei-i senato viename kambaryje, 
dėjai yra pinigų skyrimo ko- bet atstovų rūmų žmonės at- 
misijų pirmininkai—vienas i sisakė eiti i senatą ir parei- 
atstovų rūmuose, kitas sena-ikalavo “neutralios” vietos.

Nurodęs visą eilę enciklo- ta. Įstatymų leidėjų metai Iškilo klausimas ir dėl į rjkoje “aukštieji’ 
pedių ir atskirų autorių pa- r°do, kad tai yra veteranai.; pirmininkavimo. Konferen- • •
sisakymus dėl smetoninės matę šiltą ir šaltą ir jų gin-.cijos komisijai visada posė 
Lietuvos tvarkos, P. Čepe- • čas neatrodo toks juokingas,! džiaudavo senatorius. Atsto- 
nas pataria: kaip gali atrodyti iš pirmo vų rūmų žmonės prieš tai nu-

“Būtų daug geriau ir mums 
daiktus vadinti jų tikraisiais 
vardais ir nei autoritarinių, nei 
liaudinių demokratijų neliaup
sinti ir negretinti su demokrati
nėmis santvarkomis. Jos ne tik 
Lietuvai ir lietuviams, bet 
daugeliui kitų tautų tiek žiaurių 
skriaudų yra padarę, kad tikrai 
nevertėtų ieškoti sau jose Įkvė
pimo.”

Būtų daug geriau. Bet, 
deja, kai kas sarmatijasi sa
kyti teisybę, o kai kas tikisi 
ką tai apgausiąs, o todėl gal 
dar ilgai turėsime baltinto- 
jų, kurie kalbės sąmoningai 
netiesą ir visai be jokio rei
kalo, nes nei savęs, nei kitų 
neapgausime.

žvilgsnio.
Kongresmonas Cannon ir

senatorius Hayden abu yra 
bendrosios senato ir atsto
vų rūmų “konferencijos ko
misijos” nariai. Tai yra ko-

tarė protestuoti ir reikalavo, 
kad posėdžiams pirminin
kautų iš eilės senato ir atsto
vų rūmų žmogus.

Senatoriai iš savo 
irgi iškėlė reikalavimų, kad

rūmai vi-
sai ir nemano nusigyven
ti” ir senato lyg ir didėjan
ti Įtaka atstovų rūmuose ne
kelia didelio entuziazmo.

Taip žiūrint, ginčas dėl 
pirmininkavimo ir dėl posė
džių vietos turi šiokią tokią 

I prasmę, žinoma, ginčas bus 
puses išlygintas, nes kitaip kas gi 

būtų. Bet, atrodo, kad atsto-
lk misija, kurioje atstovų rūmų senatui būtų pripažinta ly- Vų rūmai ieško naujos ir 
ir ir senato atstovai nosėdžiau-i ervbės teisė niniru skyrimoir senato atstovai posėdžiau-j gybės teisė pinigų skyrimo 

ja ir suderina atstovų rū-i klausimuose. Bet atstovų rū
muose ir senate priimtus is-įmų žmonės tą reikalavimą 
tatvmus. Beveik kiekvieną!atmetė.
Įstatymą, kuris yra priimtas Ginčas tarp senų žmonių 
abiejuose rūmuose, tenka dėl sunkiai suprantamo rei- 
“suderinti,” jei ne daugiau, kalo, gali atrodyti juokingas 
tai nors Įstatymo kalbą ten- dalykas. Bet arčiau pažiūrė- 
ka išlyginti. O kai reikalas jus, reikalas nėra juokingas, 
eina apie pinigų skyrimą ir Kongreso dvi dalys—sena- 
ginčijamus Įstatymus, de- tas ir atstovų rūmai yra vi
rinimo darbas yra kaliais la- ?ais atžvilgiais lygios, išsky- 
bai svarbus. ras tuos klausimus, kur kon-

Ir štai po visą kraštą nu- stitucija sako kitaip. Pavyz-

jiems priimtinesnės lygybės.

SKAITYK STASIO MI-

CHELSONO PARAŠYTI

KNYGĄ: “Lietuvių Iieivija

Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS >4.00, 
KIETAIS—>5.00.

šeimininkauja “pusantro ha 
kunigaikštystėje.” Ta vals
tybėlė yra muitų unijoj su 
Prancūzijoj ir tą faktą da
bartinis “valdovas” išnaudo
ja bizniui vilioti i savo suve
rene valstybę, kur pajamų 
mokesčių nėra. ..

Bet ne dėl mokesčių su
klupo “valdovas”, o dėl 
savo liežuvio. Jis pasigyrė 
apgailestaująs, kad karo me
tu nešiojęs prancūzų kari
ninko uniformą, ir dėl to ga
li savo sosto netekti.

Vėl karas Katangoje?

Žinios iš Kongo buvo kiek 
sumažėjusios, bet dabar jų

Dvi didžiausios pasaulio 
valstybės—Kinija ir Indija 
vėl garsiai pykstasi, bet dar 
nisišaudo. Ginčijamoj teri
torijoj kinų kariai apsupo 
Indijos karių buri ir neži
nia, ar reikalas pasibaigs tik 
grasinimais, ar gal pasigirs 
ir šūvių. Tik didelio karo 
dviejų milžinų nebus, nes 
ginčas eina dėl žemių, ku
riose veik niekas negyvena 
ir kur dar aliejaus nesuras
ta. . .

Jau eilė metų indai ir ki
nai barasi dėl sienų, bet vis 
be. kraujo praliejimo. Du 
milžinai j'au pasikeitė 400 
protestų notų, bet kol kas 
viskas protestais ir baigiasi.

Žinoma, jeigu tai būtų
ir vėl daugiau užtinkame pa- Goa, Indija reikalą išspręs- 
saulio spaudoje. Ir tos ži- tų kitaip. Taip pai ir kinų 
nios nėra geros.. komunistai kitaip “protes-

Per 2 metus Kongo va. tuotų,” jei Indija neturėtų
dai šio to išmoko. Bent pra
dėjo mokytis, kaip gyventi
nepriklausomu gyvenimu, _____________
bet nuo mokslo pradžios iki j Pakalbinkime draugus, kai. 
išsimokslinimo dar teks eiti my™* ir pažįstomus užsis*. 
ilgas kelias. kyti “Keleivį.” Kaine

Dabar vėl kalbama, kaditan®« penki doleriai

460 milijonų gyventojų...
J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM. 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Daugiau dėmesio seniesiems
Šiuo metu Amerikoje se- pusantro procento senųjų 

nesnių kaip 65 metų žmo- tėra pasinaudoję to įstatymo 
nių yra 17 su puse milijonų, pagalba.
o tas skaičius kasdien padi- Daugiau kaip du trečda- 
dėja vienu tūkstančiu. Tuo liai iš minėtų 17.5 milijonų 
būdu per 40 metų minėto gauna socialinio draudimo 
amžiaus žmonių turėsime pensiją ir 2.2 milijonai se- 
35 milijonus. Suprantama, natvės pašalpas, vidutiniškai 
to dėl, kad šita gyventojų §78.08 per mėnesi, 
grupe pradėta daugiau do- 27% vyrų ir 74% moterų 
mėtis, nagrinėti jų gyveni- metinės pajamos yra mažes- 
mo sąlygas. _ nės kaip $1,000, todėl visi

Žmogų, sulaukusį 65 me- susirūpinusieji senųjų liki-
tų amžiaus, jau vadina se- mu sveikina ineštą biliu, ku-j 
mu, bet šiandien tas gal ne- ris numato pensijas gaunan- 
visai betinka, nes amžiaus tiems teikti medicinos pa- 
vidurkis vis didėja. Jau ?aibą iš socialinio draudimo 
šiandien iš minėtų 17.5 mili.
jonu trečdalis vra _ peržen- Kol kas dar ngra tikra< ar 
.eę 7o metus ir daugiau mik- ,as įstatymo sumanymas šie- 

met pateks į kongreso visu
mą ir bus priimtas, nes jam 
labai priešinasi gydytojų 

dėl kiekvienai dešimčiai 65 draugija, draudimo bendro. 
metų moteriškių tenka tokio vės jr prekybos rūmai. Bet 

nėra abejonės, kad jis bus 
priimtas vėliau, vėliau jis 
bus ir praplėstas, nes gyve-

jono yra senesnių kaip 85 
metų.

Moteiys ilgiau gvvena, to.

pat amžiaus 12 vyru.
Žmonių amžiui ilgėjant,

kvla ir naujų klausimų. Vis 
daugiau žmonių ilgesni lai- njmas to reikalauja ir'jokių 
ką būna nedarbingi, jie rei- reakcinių jėgų tas negali bū- 
kalingi daug dažniau ir ii- tj sulaikytas.
pesni laiką medicinos pa- Prieš visu gyventojų drau. 
galbos.. S tatistika rodo, kad djma ligoje šiaušiasi gydv- 
senesni kam /o m. žmonės
ligoninėse išbūna 3 kartus

JUOZAS V. STASIULEVIČIUS - STILSONAS

Juozas Stilsonas
1891 1962

kain 75 m. žmonės - [Ojaj Kanados Saskatche-
. .... \van provincijoje ir paskelbė

ilgiau negu jauni, o tik pu- streiką. streikuoja ir Austri. 
se senųjų tėra apsidraudę gydytojai, bet Anglijoj, 

kuri pirmoji visus gyvento
jus apdraudė ligos atveju,

ligos atveiu.
Kerr-Mills istatvmas, ku

ris numato federalinės val
džios pagalba neturtingiems 
ligrnninrna, tėra Vykdoma? 
tik 24-iose valstijose ir tik

su tuo taip apsiprasta, kad 
niekas ten nebedrįsta kelti 
klausimo grįžti prie senos 
tvarkos. Jei ten ,ir keliami

A. JENKINS
Juozas V. Stilsonas-Sta- 

siulevičius gimė gražiajam 
Dzūkijos kamputyj prie Kro
snos tilto, mirė didžiajame 
Brooklyne arti Williamsbur- 
go tilto. Jis visuomet mylė- 
io gamta, juo labiau srau- 
niai tekančius upeliukus.

Jo tėvas Martynas Stasiu.

Korespondenta*

organizuotis ir kovoti už ge
resnę buitį. Jo prakalbose 
visada lankydavosi daug pu
blikos ir LSS kuopos kūrėsi 
visose lietuvių kolonijose.

1911-12 metais jau mato
me Juozą stovint ir kalbant 
Philadelphijoj cukraus dar
bininkų streiko lauke. Tuo 
laiku sti-ėikų banga persirito 
per visą kraštą anarcho-sin- 
dikalistų veiklos ir mokymo 
Įtakoje, pas lietuvius žinomų 
aidoblistų sąjūdžio (IWW) 
vardu. Tie streikai palietė ir 
lietuvius ir gal lyškiausiai 
tekstilės pramonėje. Vienas 
pavyzdys gali būti Lawren-! 
ce, Mass., darbininkų labai! 
žiaurus streikas, kuriame i 
buvo ir žmonių aukų. Law- 
rence daugiausiai buvo ita
lų tautybės rankpelnių, bet 
buvo nemažai ir lietuvių. I- 
talai turėjo savo kalbėtojus 
Artūro Geovanetti ir Joseph 
Etor; lietuviams kalbėdavo 
Juozas Šmitas, kuris, deja, 
nevisada žinojo, ką jis nori 
pasakyti. Lawrenciškiai ta
da jau žinojo Juozą Stasiu
levičių kaip gerą kalbėtoją 
ir reikalavo jį atvykti į Law- 
rence, bet kaž kodėl jis tuo 
metu ten nepasirodė.

To laikotarpio darbininkų 
ateivių masinis bruzdėjimas 
buvo pirmas žingsnis į jų įsi- 
pilietinimą šiame krašte. Su
važiavę iš įvairių kraštų ir 
čia gavę menkiausiai apmo
kamus ir pavojingiausius

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Pavergto* Lietuvos 
sportininkai grįžo

Liepos 8 d. iš New Yorko 
Skandinavijos bendrovės 
lėktuvu išskrido namo pa
vergtos Lietuvos irkluotojai.

Vilniaus Žalgirio sporto 
klubo irkluotojai laimėjo 
pirmą vietą Sovietų Sąjun-

tos čia gimusius, tai pirmoje 
vietoje New Yorke eina ita
lai. Jų čia yra 858,601. Tik 
keturi Italijos miestai (Ro
ma, Milanas, Neapolis ir Tu
rinas) teturi daugiau italų, 
negu New Yorkas.

Antroj vietoj yra gimusie
ji dabartinėj Sovietų Sąjun

goje, o atvykę kaip Sovieti- (išskyrus Pabaltijo kraš- 
jos čempionai į Philadel- *;us) *r vaikai. Tokių yra
phią, jie supliekė ir Ameri
kos irkluotojus.

New Yorke 563,943.
Trečioj vietoj eina lenkai

toj sritvj klausimai, tai tik Ievigius su žmona ir mažu 
Juozuku atvyko Amerikon,NAUJAUSIOS KNYGOS tokie, kurie siiasi su tokio 

--------- ar kitokio naaiškėjusio neto-
TAUTU KAPINYNAS ST- bulumo pašalinimu.
BIRO TUNDROJE, H.Taut-- Nežinia, kuo baigsis šį 

vaišienės šiurpūs atsimi- kartą tas reikalas Kanadoje.'
nimai iš Sibiro vergijos, 
134 psl., kaina $1.25.

bet netenka abejoti, kad 
anksčiau ar vėliau ir ten bus 
visi apdrausti ligos atveju, 
ir tam niekas nebesipriešins, 

i kaip nesipriešina senatvės
TTFTT’VTU IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE. St. Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio. .. . ,
krašto lietuviu istorija. Pensijoms ar nedarbo pasai. 
500 puslapiu, kairia mink-' noms- O kai šitie dalykai
štais viršeliais 
kietais $5.00.

$4.00, o

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVA STATANT. Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

VIENIŠI MEDŽIAI roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

ANGLU KALBOS GRA-1 
MATTKA. 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............ $3.50
TŪZU KLUBAS. Antano 

Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina ..................  $3.00.

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MFRTKOJE, parašė Stasys

Michelsonas. 500 pusla
piu, gausiai iliustruota.

buvo pirmą kartą iškelti, tai 
ir JAV senatvės pensijų 
priešininkai skelbė visiems 
—Amerika pražus, aprūpi
nusi senus žmones pensijo
mis ir bedarbius pašalpomis. 
Praėio nuo to laiko daugiau 
ne 25 metai, o Amerika ne 
tik nepražuvo, bet dar la
biau sustiprėjo ir milijonai 
darbo žmonių gali daug ra
miau savo paskutines dienas 
baigti. Tos dienos jiems bū

įsikūrė anglies kasyklų sri
tyje, Hazelton, Pa. Marty
nas nuėjo į angles kasyklas 
duonos pelnyti, Juozukas į 
mokyklą, o mamytė namie 
šeimininkavo.

Stasiulevičių didžiausias 
troškimas ir viltis buvo pa
doriai išauginti ir kiek ga
lint išmokslinti Juozuką. Dėl 
to jiems neteko nusivilti. 
Juozukas baigė pradžios ir 
vidurinę mokyklą. Gi tais 
laikais pasiekti aukštesni

buvo perpildytos.
Kiekvienas darbininkas

eidamas i darbą atsisveikin
davo žmoną ir vaikus, nie
kas. o niekas nebuvo tikras, 
kad gris iš darbo gvvas ar 
bent daugiau ar mažiau ne
sužalotas. Juozas rašė apie 
tai korespondencijas pirmu- 

mokslą jau buvo nepapras-į čiausiai ‘'D. Ličiai, vėliau 
tas dalykas. J oficialiam LSS organui Ko-

Martynas Stasiulevičius 'ab *^° koi espondencijos 
buvo pažangus žmogus, mė- buvo gwai palaktos. iaut- 

" prenu- riai nušvietė PadetI ir buvo

Pradėjo rašyti korespon
dencijas iš angliakasių gy-' . . . . .
venimo, apie sunkias ir pa- ’da,bus» atej,viai darbininkai 
vojingas darbo sąlygas. Tais Padėjo reikalauti sau ly-
laikais anglių kasyklos ti- teisių darbo sąlygų n
i_____i_____\___ _ x___ atlvgimmo atžvilgiais. TuosKrumuje ouvu jzunų z,muiiių ; --=• ... . —
skerdyklos. Prie kiekvienos s®™, reikalavimus turėjo 
kasyklos Įėjimo, kur darbi- ™11 streikais, nes kitokia 
ninkai įeidavo ir išeidavo, kalba pramonininkas nebu- 
nuolatos stovėjo su pora bė- v 0 suprantama, 
rių ambulan.sas ir labai daž- Tuo tai metu ir Amerikos 
nai gabendavo sužeistus socialistinis judėjimas P,a_ 
darbininkus dažniausiai na- dėjo augti, kaip ant mielių, 
mo, nes ligoninės visuomet Socialistų partijos skyriai 

kūrėsi per visą šalį. Socialis
tų partijos kandidatas pre

Į Idlewild aerodromą jų —389,353, ketvirtoj vokie. 
išlydėti susirinko būrys vie- čiai—324,231, airių vra i 
tinių lietuvių. Jų viena gru- 311,638, ^austrų —219,547, 
pę sudarė akademinis jauni- 175,024, japonų ir

................. - - kiniečių —103,345, vengrų
—96,815 irt. t. Lietuviai yra 
15-oje vietoje. Mažiau negu 

ros vadovaujama, kuri išsi- lietuvių yra švedų, jugosla- 
juosusi giria pavergėjus. • vllL šveicarų, suomių, danų,

Jei Lietuva būtų laisva,1 meksikiečių, portugalų ir kt.
jos sportininkai garsintų jos “ 
vardą, o dabar turi sportuoti SANDAROS SEIMAS 
okupantų vardu.

Pastatylcim J. Stilsonui 
paminklą

Velionis Juozas Stilsonas 
visą savo gyvenimą dirbo ne 
sau. Kas jis buvo “Keleivio” 
skaitytojams nėra ko daug 
kalbėti. Jo našlė Natalija iš
teklių neturi, todėl paminklą 
turėtų pastatyti jo vienmin
čiai. Tą reikalą vykdyti tu
rėtų imtis Lietuvių Darbi
ninkų Draugija.

J. Klevas

mas, kuris siekia Lietuvos 
nepriklausomybės, o antrą 
buvo A. Bimbos ir R. Miza-

NEW YORK, N. Y.
1±.

go lietuvių spaudą, 
meravo Bačkausko iš Maha- 
nojaus “Saulę,” ir vėliau 
Shenandoah'ryie. Pa., Šlia- 
kio-Stagaro leidžiama “Dar
bininkų Vilti.” socialistinės

tu daug ramesnės, jei jie ' krypties savaitrašti. Ir jau 
būtu tikri, kad susirgę galės Į nuolis Stasiulevičius pamėgo 
gauti reikalingą pagalbą,
kurios šiandien dažnas ne
gali gauti.

JAV JAUNIMAS SILPNAS

Prezidentas John Kenn- 
edv šiomis dienomis paskel
bė sukrečiančius duomenis 
apie JAV jaunimą. Pasiro
do. kad iš 40 miliionų mokv-

mėgiamos skaityti.
Gabus organizatorius, 

geras kalbėtojas

1909-1910 metais bene di
džiausiais būriais lietuviai 
plaukė i Ameriką. Jų dau
giausiai pakliuvo i anglies 
kasvklas. plieno liejyklas irtą pažangų laikraštuką, pra

moko lietuviškai skaityti, iš-i „ , .,
sirašė “Kovą,” įsikūrus LSS ■ cukraus fa-ui yu>. pne sun 
kuopai įstojo į ją. O kai She- kiaušiu ir uavo.pngiausiu 
nandoah’ryj įvyko LSS rajo-' darbu. T n laiko nauiakunai 
no konferencija, Juozas Sta- buvo daugiausiai Lietuvos 
siulevičiukas joje jau atsto- į kaimiečiai, sunkaus darbo 
vavo Hazelton, Pa., kuopai, ueboio. bet dėl gresiančiu

Rajono konferencijon su
važiavo apsčiai gražaus jau
nimo, bet iš visų vyru tik

kaina minkštais viršeliais į klinio amžiaus jaunimo anie i vienas Juozas Štasiulevi-
$4.00, kietais .... $5.00.

RASTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSTMINTMAI, parašė Juo

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

ATSTMTNTMAI APTE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė. 88 
psl. kaina........ .  $1.00
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

10 milijonu vra tokie gležni, 
kad nepajėgia išlaikyti la
bai lengvu fizinės ištvermės 
egzaminu, kuriuose nedaug 
tereikalaujama stiprumo, ju
drumo ir lankstumo. Apie 
puse jaunimo tik vos vos juos 
paiėgia išlaikyti.

Prezidentas ragina tėvus 
ir mokytoius susirūpinti 
jaunimo fiziniu pajėgumu, 
visaip raginti jaunuosius sa
vo fizines jėgas sistematiš- 
kai lavinti.

čius ne vien kalbėjo ir rašė 
lietuviškai, bet taip pat kal
bėjo ir rašė angliškai. Čia 
jis suėjo į pažintis su visos 
apylinkės jaunimu, ypač dvi 
jaunos lietuvaitės jam pada
rė didelio įspūdžio, kurios 
abidvi dirbo “Vilties” spaus
tuvėje—Jurgeliūtė ir Kapo- 
čiūtė. Jodvi nusivedė Juo
zą į spaustuvę, aprodė, kaip 
spausdinamas laikraštis ir 
nuo čia Juozo prasidėjo vi
suomenininko karjera.

pavoju darbn iuos mažai kas 
ispėįo ir Kmin ginti savo tei
ses mažai kas aiškino. Tik 
pradėius kurtis lietuviu So
cialistu Saiungos (LSS) 
kuopoms lietuviai darbinin
kai patvs nradėio už savo 
darbo salvmi ir senimo 
pagerinimą kovoti. Toj dar
bininku kovoie Juozas Sta
siulevičius smaidino dideli 
vaidmenį, -lis buvo vienas iš 
gabiausiu organizatorių ir 
geriausiu kalbėtoju, nes jis 
savo kalbose nesitenkino 
vien tik “šliuptamių” filoso
fija laisvamanvbės platini
mu bet šaukė darbininkus

zidento vietai Eugene V. 
Debs, prancūzo ateivio sū
nus, pradėjo gauti vis dau
giau balsų rinkimuose, kol 
pasiekė arti milijono. Štai 
keletas skaičių:

1900 metais socialistų 
partijos kandidatas Eugene 
V. Debs gavo balsų 94,768
1904 metais.......... 402,400
1908 m...................  420,820
1912 m...................  897,011
1916 A. L. Benson 585,113 
1920 m. E. V. Debs 917,799

Vienas milijonas balsų iš 
29 milijonų balsuotojų nėra 
didelis skaičius, bet jis rodo 
judėjimo augimą, organiza- 
nizacijos didėjimą ir gyvė- 
jančią darbo žmonių kovą 
ne tik politikos srityje, bet 
ir ekonominiame gyvenime 
už kitokį Amerikos tvarky
mą. Tuo laikotarpiu, kai vi
sas Amerikos gyvenimas 
virte virė, Juozas Stasiulevi
čius įsitraukė aktingai į so
cialistinį darbą ir buvo vie
nas gyviausių kovotojų už 
socialistines idėjas. Dau
giausia jis dirbo lietuvių at
eivių tarpe, bet kadangi lai
svai kalbėjo ir angliškai, tai 
jam pats Debsas patarė su- 
amerikoninti savo pavardę 
ir daugiau dalyvauti bendra
me Amerikos darbininkų ju
dėjime. Juozas taip ir pada
rė ir tiek lietuvių, tiek ir ki
tų tautybių socialistų tarpe 
buvo žinomas Stilsono pa
varde.

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga anais laikais dar nepri
klausė organizaciniu atžvil-

jame lietuvių esą ou,5/u
Tokį gimusių Lietuvoje ir 

gimusių Amerikoje, kurių 
bent vienas tėvas gimė Lie
tuvoje, skaičių rodo JAV gy
ventojų surašymas 1960 me
tais. Greičiausia tas skaičius 
bus kiek didesnis, nes dalis 
lietuvių galėjo patekti į So
vietų Sąjungos ar Lenkijos 
skaičius, bet didelio skirtu
mo nebus.

Čia galima priminti, kad 
pagal gyventojų surašymą 
1950 metais Lietuvoje gimu
sių buvo 13,599, o jų vaikų, 
jau Amerikoje gimusių, bu-

Sandaros seimas prasidė- 
I jo liepos 7 d. ir baigėsi lie
pos 9 d. Jį atidarė Albinas 
Trečiokas, jam vadovavo in
žinierius A. Čaplikas ir dr. 
K. Drangelis, sekretoriavo 
M. Kasperaitis ir M. Vaidy- 
la. Mandatų komisijoj buvo 
G. Dargienė, K. Katkevičie
nė ir J. Trečiokas.

Seime buvo 48 atstovai, 
kurie atstovavo 17 kuopoms, 
vienam klubui ir 2 apskri
tims. Atstovai sudėjo $800, 
o Vincas Kripaitis iš New 
Haven atvežė $2,000 Cvir
kos palikimą, tuo būdu viso 
labo seimas, ^avo auk11 ^2 
800.00.

Seimą sveikino daug žy
mių asmenų, kalbėjo A. ir 
M. Deveniai, dr. J. Pajaujis, 
J. Audėnas, teisėjas J. Žiu
lis, V. Jankus, dr. K. Dran
gelis, dr. Zalatorius, SLA 
prezidentas P. Dargis, dr. S. 
Biežis, B. Pivaronas, J. Le- 
kys, K. Jurgeliūnas, N. Gu- 
gienė, J. Tumavičienė, inž. 
S. Būdvytis, dr. Žymantas ir 
kiti.

Priimta rezoliucija Alto 
reikalu ir kt.

Į valdybą išrinkti: Pirm.
vo 19,470, taigi viso 33,469.5 Stasys Gegužis, vicepirm.

Aišku, kad mūsų žemės i Aleksandras Čaplikas, dr. 
kamuolio trečiajame pagal K- Drangelis ir Povilas Dar- 
gyventojų skaičių mieste lie- sek r. Biekša, ižd. Jurgis
tuviai yra maža dulkelė. Jei Šukys. Į įstatų komisiją: A. 
imti ateivius ir pirmos kar- Devenienė, Jokūbas Trečio

kas ir M. Kasperaitis. Į švie
timo komisiją: A. Orentas,
J. Kasperaitis ir J. Krasin- 
skas. Į labdaros kimisiją: J. 
Tumavičienė, Z. Vitaitienė,
K. Katkevičienė, G. Dargie
nė, B. Pivaronienė.

St. Gegužis į seimą teat
vyko paskutinę dieną, nes jį 
ištiko nelaimė — susižeidė 
koją, vaikščioti tegali lazda 
pasiremdamas.

Seimas vyko Newarke, N. 
J., greta SLA Seimo.

J. Krasinskas

giu Amerikos socialistų par
tijai ir buvo daugiau kultū
ros ir švietimo organizacija, 
bet ir pati Amerikos sociali- 

j stų partija tik palaipsniui 
J įsitraukė į ekonominę kovą 
ir tai svarbiausiai dėka E. V. 
Debs’o įtakai. Jo veikiama 
parti ja pradėjo lygiai vertin
ti politinę ir ekonominę dar
bininkų kovą.

Juozas Stilsonas, kilęs iš 
j angliakasių šeimos, pats ra
gavęs, nors ir trumpa laiką 
angliakasio duonos, iš pat 
savo jaunystės buvo nusitei
kęs politinės kovos neskirti 
nuo darbininkų ekonominės 
kovos ir kai LSS prisidėjo 
prie Amerikos socialistų 
partijos, Juozas visuomet 
glaudžiai bendradarbiavo su 
E. V. Dėbso vadovaujamu 
partijos sparnu.

Pirmas pasaulinis karas, 
Lietuva karo liepsnose, kaip 
tai atsiliepė į mus ir į mūsų 
organizaciją, o taip pat ir 
į J. Stilsoną, pakalbėsim ki
tą kartą.

(Bus daugiau)

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
”Tikra teisybė apie Sovietą 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir Lt.

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



E.

Puslapis ketvirtas

Karti istorija apie saldžius 
reikalus

Toks straipsnis yra “Tie
sos” Nr 156. Jis šitaip prasi
deda: 'mo-

“Karolio 
konditerijos 
torių
mamų pareigų nušalinti; 
vyr. inžinieriui L. Prancke- 
vičiui pareikšti papeikimą, 
gamybos skyriaus vedėją 
D. Aleksandravičienę nuo 
užimamų pareigų nušalinti; 
saldainių cecho pamainos 
meistro V. Mažuolio, kuris 
yra laikinai išvykęs, toles 
nio darbo klausimą išspręsti 
jam grjžus; visą medžiagą 
perduoti tardymo orga
nams.“

Mat, padarius fabrike re
viziją, patirta, kad trūksta 
tūkstančiai kilogramų cuk
raus ir kitokios žaliavos.

Rusų kalba Žemės ūkio 
akademijoj

KELEIVIS, so. BOSTON

Atgaivintas Angarietis
J. Vlks

Nuo 1938 metų iki 1956 kartą dar labiau ryškėja jo nuo
metų Zigmo Aleksos-Anga- pelnai Lietuvos darbo žmonių 
riečio. to žymaus komunis- kovai dėl komunistinės ateities.”

rovių, klaidų. O dabar, kai 
komjaunuoliai paleisią į- 
darba savo "prožektorius,
tikimaSioPAdeėtiekomZnimo itU V^Žj° V3‘ bU™ į“’ I žymu, komu-

k±lioavtzdžiui. nizmo Mejai atsidavęs vyras

1956 metais pasirodė lietu- komunistų nutylima, ai 
Pionierių sąskrydis Vilniuje vių komunistų spaudoje zi- ^ūta teismo ar bp teismo 

(E) Į Vilnių atgabenusi?1?: ^ad Z. Aleksa-Anga- sprendįmo jis sušaudytas.
tūkstančius vadinamojo le-'1,1?11^ t“*’ metus galėjime išlai-
nininio jaunimo—pionierių u .° J kytas. Tai turėjo būti kokie
organizacijos nariu, jie buvo ^uyta"-.. 1 P.. ’ . nors jam patiekti kaltinimai
vedžiojami po Įmones, suor- \aiko,->ls. ta* turėjo kas nom tuos kaltini-
ganizuoti paradai, jie turėtų ( au^i^u aPle JI r • mus paliudyti. Kas nors turė-
išklausyti partijos atstovų siais metais birželio -6 jo z. Aleksą Įskųsti. O jei jis 
kalbas.* Anot LKP ck sekre-jfL ,per X llnĮays radiją buvo, buvo Įskųstas ir nekaltai, tai:
toriaus Barkausko, pionie- Padai?ta> Pla^u& P.1 an^ima^ net komunistinio teisingumo,..,......... . ’ —
riai turi “... dirbti taip kaip apie JO xerJini3 J° gim1?}.0 sumetimais tokie kaltininkai «Parnul grei.ai tapo .iena

t •’L - 80 metų sukakties proga, v i- ar kaltininkas. m pk ai n iri K miausiu revoliucinės kryptie

PLAUKDAMA STIPRINASI

Lritt Suuivan, Z. metu buvo pasiryžusi nuplaukti nuo 
Foutha>.ipton in.i (oney Island, 100 mylią, bet savo su- 
i. ur.vno neįvykdė, nes tepajėgė nuplaukti tik 69 su 
I-.vtvi: . ia iiijiių. Viena nuotrauka rodo, kaip ji plauk
ti : a i.-, . .i.:»>i iš vaiku buteliuko, o antroji, kaip gar- 
d/i >i dūmą traukia.

Nr 29, Liepos 18, 1962

TEISINGA PAŽIŪRA

nurodė Leninas.. . turi karš 
tai mylėti mūsų tarybinę 
tėvynę.” Buvo atvykę dele
gatų ir iš Sovietų Sąjungos 
kai kurių respublikų.
Kas atsispindi vaikų dailės 

parodoje
(E) Laidoje abiturien- A-

tams per Vilniaus radiją f. (E) Birželio 16 d. \ įlniu- 
kalbėdami žemės ūkio aka-'Je’ dailės muziejuje, atida-
demijos Įvairūs pareigūnai 1'ta antl ^J1 ' a!k^ ^ai ( a1' 
nurodė, kad komjaunimas tes paroda. \ ienas stendas 

o«/-t chidnntn pavadintas "Gyventi ir dirb-jungiąs 96 G visų studentų. 
Esąs sukurtas ir internacio
nalinis klubas—jo tikslas 
palaikyti ryšius su “broliškų 
respublikų” jaunimu. Nese
niai Į Leningradą buvo nu
vykusi 25 akademijos kom
jaunuolių grupė. Akademijos 
mokomame ūkyje atidalytas

si laikraščiai, pagal Įsakymą 
iš partijos viršūnės, Įsidėjo 
apie ji ilgus straipsnius, jo 
gyvenimą gražindami ir jo 
komunistų partijai nuopel
nus didindami.

ar kaltininkas, melagingu 
parodymus davę, privalėtų 
atsidurti teisme, jei gyvi, o 
jei mirę—reiktų jų pavardes 
paskelbti...

Deja, komunistinis teisin.

Montrealy leidžiamoj “Ne- 
j priklausomos Lietuvos” Nr 
į 27 Z. I’ulinauskas is Hamil- 
j tono rašo:
i Tamstos redaguojamos “N. 

Lietuvos’’ š. m. 22 Nr. K. L. 
Bendruomenės Reikalai skyriuje 
tilpo pranešimas, liečiąs Pabal
tijo Valstybių bylos perdavimą 
į Jungtines Tautas reikalą. Ja
me pasirašęs nežinomos Kilmės 
Finansų Komitetas prašo aukoti 
šiai akcijai paremti.

Mums visiems yra žinoma, 
kad Lietuvos laisvinimo bylai 
vesti Amerikoje turime mūsų 
oficialų organą—Amerikos Lie
tuvių Tarybą, trunų»ai vadina
mą Altą ir Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą, trumpai ta
riamą Vliką. kurie su savo pada
liniais seka ir rūpinasi mūsų 
krašto išlaisvinimu. Jų veiklai 
paremt pinigais—aukoms rinkti 
Kanadoje turime instituciją 
Tautos Fondo vardu. Amerikoje 
tam pačiam reikalui lėšas tel
kia pati A. L. Taryba su sky
riais didesniuose Amerikos cen
truose.

Kiek man žinoma (tikiu, kad 
taip pat ir Jums), ten minima 
Jungtinė Baltų delegacija su
daryta iš trijų Pabaltijo tauty
bių privačių asmenų, vadovau
jant A. L. Tarybos atskalai Los 
Angeles mieste.

Esu Įsitikinęs, kad didžioji da
lis išeivijos pilnai pasitiki ALT 
ir VLIk’u ir savo lėšomis re
mia jų darbus.

Tame pačiame pranešime dar 
sakoma: “Dabar yra atėjęs kie
kvienam sąmoningam ir geros 
valios lietuviui pats tikrasis lai
kas asmeninių Įnašu Lietuvos 
išlaisvinimo pastangas paremti.”

Šia pastraipa aš norėčiau per
redaguoti taip: dabar yra atėjęs 
kiekvienam sąmoningam geros 
valios ir vieningą darbą mėg
stančiam lietuviui pats tikrasis 
laikas asmeniniu Įnašu neremti 
separatinių ir atskalūniškų Lie
tuvos išlaisvinimo pastangų, nes 
tokia veikla yra žalinga bendram 
darbui. (Keleivio pabraukta). 
Kaip jau minėjau, tuo reikalu 
rūpinasi ir dirba A. L. Taryba 
bendradarbaujant su VLIKu. 
Todėl ir tik jiems teiktina finan
sinė parama.

Spauda, norinti nuoširdžios 
mūsų vienybės, kurios pagrinde 
guli galybė; kaip sako mūsų pa
tarlė. neturėtų skelbti jokių se
paratinių laisvinimo “veiksnių“ 
pranešimų.

“Neremti" ir “Neskelbti“ t. y. 
du keliai, kurie padės pašalinti 
atskalūnišką veiklą. Baigiant 
daf pasakysiu: privačias, kelių 
asmenų pastangas negalima va
dinti bendruomenine veikla.

gi laikėsi socialistinių pozicijų.“

Taigi, Z. Aleksa carinės 
Rusijos kalėjimuose galėjo 
rašyti straipsnius laikraš
čiams net užsienyje ir juos 
laisvai pasiųsti. Na, o ar Z. 
Aleksa, kalinamas komuni- 
stinės-sovietinės santvarkos

zy- 
plies

Lietuvos socialdemokratijoje va
dovu. Jis 1906 metais prisidėjo 
prie LSDP Vilniaus organizaci
jos opozicijos Centro Komitetui, 
kuriame vyravo oportunistai, 
kliudė glaudesnių ryšių užmez
gimui su visos Rusijos darbinin-.. , . gumas kaip šlubavo, taip ir

Ir juo nūdienė komunistų tebešlubuoja. O istorinėje 
perspektyvoj, didesnėje lai
ko sąvartoje komunistų par
tijos žygiai vis darysis tam
sesni, nejaukesni. Komuniz-

spauda aukščiau pakylėja 
jo komunistams nuopelnus, 
juo labiau pagražina jo gy
venimą bei darbus spaudoje,

pav
ti kaip mokė Leninas” skir
tas pionierių organizacijos , , ... , . .
30 metų sukakčiai ir pagal į . _____
Vilniaus radiją, jis patrau-'
kiąs dėmėsi vaikų pasaulio

tuo pati komunistų partija j mo santvarkos kankiniu au 
skaitytojo akyse turi smukti. kos, kurios skaičiuojamos 
Kokia čia partija, jei tokią

• pasišventusią asmenybę ji

turtingumu. Girdi, tų vaikų 
darbuose atsispindi sovieti
nio mokslo laimėjimai, ko:

kaupiamųjų kultūrų augini- moso užkariavimo, taikos

pati nugalabijo.
“Taiybinio Mokytojo” Nr

50 (681) M. Tamošiūnas
Į apie Angarieti taip rašo:

"Z. Angarietis buvo taip pat
tema, taikus žmonių darbas kruopštus Lietuvos darbininkų 
. . . (taigi, visos pagrindinės irevoliucinio judėjimo, Lietuvos 
sovietinės propagandos te-j Komunistų partijos istorijos ty- 
zės. ..—E). Parodoje iš viso I rinėtojas- Kūrybiškai vadovau- 
buvę 2,600 kūrinių, Įvairių damasis marksizmo-leninizmo 
darbelių.

Prisibijoma Kolorado 
vabalų pavojaus

(E) Praėjusiais metais 
bulvių pasėlių kenkėjas— 
vadinamas Kolorado vaba
las buvo pasirodęs kai ku
riose vidurio Lietuvos rajo
nuose. Jis buvo plačiai pa
plitęs Alytaus, Kalvarijos,

mo universitetas—čia stu
dentai susipažįsta su kuku
rūzų, cukrinių runkelių ag
rotechnika. Šiuo metu iš vi
so akademijoje mokosi arti 
3,500 studentų—jų esama ir 
iš Gruzijos ir Kaliningrado 
srities. Veikia penki fakul
tetai. Būdinga, kad agrono
mijos ir žemės ūkio mecha- 
nizavimo fakultetuose yra 
grupės, kur visi dalykai dė
stomi tik rusų kalba—ir sto
jant naujiems studentams, 
vietoje lietuvių kalbos ir li
teratūros, laikomi raštu rusų Ap
kalbos ir literatūros egza- Lazdijų, Šilutės, \ arenos, 

' ' ’ rajonuose. Da-
radijas ir "Tie-

minai.
Suvenyrai Taikos kongresui

Vilkaviškio 
bar Vilniau
a” pra nešė, kad pagal so-3 j ca pi dRPSe, rNettl pdjįetl SO

(E) Ryšium su liepos! vietinių ir kitų kraštų mok
_ • ’i jr 1*1 • V * • x x • — ••mėnesį Maskvoje komuni 

tų rengiamu “taikos kongre
su,” birželio mėn. pabaigoje 
Klaipėdos dailės kombinato

linių įstaigų tyrinėjimu 
praėjusi žiema buvusi pa
lanki tų vabalų žiemojimui 
ir jie gali atsirasti masiniai

ku revoliuciniu judėjimu, prie- kalėjime turėjo teisę kam 
šinęsi LSDP susijungimui su nors laišką parašyti, jau ne- 
RSDDP. nors tokio susijungimo kalbant apie straipsnių ra- 
tuo metu kas kartą vis labiau šymą? Taip pat, kaip ir pats 
ėmė reikalauti INDI’ revoliuci- D. Pranskus, laikomas tame 
niai elementai.“ j pačiame kalėjime, ar parašė

kam nors vieną laišką arba 
. .. . . straipsnį, kad ir "Priekalo’

. . -,sl. limo žurnalui, kurį laiką jo paties
• oi- • f-v (,leno" ?i>us jos Lietuvo- re(iagUOtam? Neparašė. O iš

mis a. net Šimtais tukstan- je gyvevimo metus netui-ejo; caro NikaIojaus Antrojo ka.
Įėjimo galėjo parašyti.

Z. Aleksos-Angariečio li
kimas yra geriausias pavyz
dys ir Įrodymas, ką reiškia 
komunistų tvarkoje turėti 
savo skirtingą nuomonę: To
kie asmens ten turi būti taip 
ar kitaip sunaikinami.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

milijonais, o jų pačių komu- Lietuvos socialdemokratų 
nistų partinės aukos kulto ir partija nuo jos 
komunizmo garbei dešimti-

čių bylos apie tos partijos į jokių frakcijų, "revoliuci 
tamsius darbus. Jau reabili- mų ar "internacionaliniu.£ £

Kaip kiekvienoje demokra- 
! tijos dvasia pagristoje orga- 

čių nekaltai sušaudytų par- nizacijoje, taip ir LSDP na
tinių komunistų asmens kul- į rju tarpe būdavo tokiu kas 
to ir komunizmo įtvirtinimo i jenu a,. kjtu klauiimu turė. 
reika ul į (javo savo nuomonę ar įsiti-

tavimo komisijos esama re
abilituota keliolika tūkstan-

mokslu. jis siekė apibendrinti 
praeitą kovos kelią, kad tai pa-1
dėtų išvengti klaidų, kad būtų j 25 apie Z. Aleksą-AngarietĮ

‘Literatūros ir Meno” Nr

!zx»tx »Vt X X«Jniimnu? Lut l’i’oL’/nWL nvuuvu nanci-

galima dar labiau sustiprinti re
voliucijos jėgas ir dar sėkmin
giau pulti klasinį priešą. Be gau
sių straipsnių Lietuvos revoliu
cinio judėjimo istorijos klausi
mais. išspausdintų komunistinė
je spaudoje, iš stambesnių šio 
pobūdžio Z. Angariečio darbų pa
žymėtinas jo dviejų tomų veika-

rašo jo bendramintis ir ben
dražygis, kalėjimo draugas 
B. Pranskus- Žalionis-Ans- 
kaitis, toks pat darbštus

jų ir organizuotų grupių, ku
rios būtų atstovavusios skir
tingus nuo visos partijos pa
žiūras.

Rusijos socialdemokratai 
dėjo pastangų, kad LSDP

kaip ir Z. Aleksa-Angarietis Į'Ubpgtų Į jų partiją. Nėra
ir raštais našus, aštuonerius 
metus buvęs komunistų kali
namas ir bene tais pačiais 
metais suimtas, kaip ir Z.

Dėl mūsų sostinės, Myko
lo Biršižkos iš Vilniaus
darbo atsiminimu antra-£
sis tomas, 245 psl., kaina 
minkštais viršeliais $1.50, 
kietais—$2.00.
Tai 38-sis Nidos

Ias "Lietuvos revoliucinio judė-1 Aleksa-Angarietis, bet gy- 
jimo ir darbininku kovos istori- Įva? P° aštuonerių metų iŠ ka-

betgi jokių ryškių Įrodymų, 
kad tokiu Įsijungimo šali
ninku būtų buvęs Z. Aleksa.
Vincas Kapsukas tuo metu leidyklos leidinys, 
tikrai nebuvo linkęs dėtis su

knygų

ja“ (iki 1907 metų), išleistas 
1921 metais, o taip pat hekto- 
grafu padaugintas didelės apim
ties darbas “Lietuvos Komunis
tų partijos istorija“ (iki 1935 
m.).

menininkai ir meistrai pa-1 Daugiau jų pastebėta Balt- - Gau?us Z‘ Angari<*10 publl'l
— ■ -------- ' • gudijoj. Skatinta greičiau i :'slm,aL !r K ’""'al S”'

rasti Kolorado vabalu židi- daro vert,n^ •»»«««? mrks.sU- 
nius. Esą, tokių židinių vie
nas kitas jau atsiradęs Vil
kaviškio ir Lazdijų rajonuo
se.

siuntė i Maskvą daugiau 
kaip 10,000 gintaro, medžio, 
metalo ženklelių ir suvenyri
nių dirbinių. Visi tie suve
nyrai turės užrašus: “Tai
ka,” “Už taiką,” “Už drau
gystę” ir pan.
Kubos jūrininkai Klaipėdoj

(E) Pusantro mėnesio 
viešėję Klaipėdos uoste 35 
Kubos jūrininkai svečiavosi 
pas Klaipėdos moksleivius, 
susipažino su kai kurių Klai
pėdos fabrikų jaunimu. Bir
želio 26 d. svečiai išplaukė 
atgal. Kubiečiai gyrėsi, kad, 
girdi, Kubos ir Sovietų drau
gystė esanti neišardoma. 
‘Prožektoriai’ ir į kolchozus

(E) Kaip Leningrado ir 
Kijevo komjaunimas para
gino komjaunimui atlikti se
kimo darbą pramonės įmo
nėse— panaudoti vadina
mus “prožektorius,” tai da
bar ir Lietuvoje komjaunuo
liai skatinami “prožekto
riais” nušviesti ne tik pra
monės įmones, bet ir kolcho
zus. Kai pagal Maskvos įsa-

Mokyklos rusų kalba
“Sovieteskaja Litva” Nr 

152 visą puslapi užima auk
štųjų ir viduriniųjų speciali- 
nių (technikumų) mokyklų 
skelbimas. Skelbiama moky
klos, kuriose dėstoma rusų 
kalba. Vienose jų rusų kalba 
dėstomas kuris nors vienas 
dalykas, o kitose gali Įsigyti 
net kelias specialybes. Pa
vyzdžiui, Vilniaus politech
nikume rusų kalba įgijama 
net 9 specialybės, Kauno— 
8, Vilniaus muzikos techni
kume—7, Šiaulių muzikos 
technikume—6 ir 1.1-

Įėjimo išėjęs ir jam buvo lei
sta Lietuvoje apsigyventi. 
Tas tai Pranckus rašo:

“Z. Angarietis gimė 1882 m. 
birželio mėn. Vilkaviškio apskri
ties Obelupių kaime, pasiturinčio 
valstiečio šeimoje. Atšiauri na
mų aplinka, o svarbiausia susi- 
pažininmas su K. Markso ir F.

RSDDP, nėra nė Z. Aleksos 
pasisakymų už dėjimąsi.

Bet štai ši pastaba apie Z. 
Aleksą kaip literatūros neva ' 
kritiką vra teisinga. Prans- 

■ kus sako:
“šitos Z. Angariečio. kaip li

teratūros kritiko, silpnybės šie- į Gds. 
josi žymia dalim su bendru dau
giau publicistiniu, o ne estetiniu

Rinktinė Nr 11, straipsinų
iš Įvairių leidinių rinki
nys, viso 14, kaina 75 cen
tai, irgi Nidos leidyklos 
leidinys.
Leidyklos adresas: Nidos 

Knygų Klubas, 1 Ladbrokc 
London W 11.

208Tėvynės Pašvaistė,
psl., kaina nepažymėta. 
Tai Chicagos Aukštesnio

sios Lituanistikos Mokyklos 
tretysis metraštis. JĮ prirašė 
patys mokiniai (apie 100 
straipsnių straipsnelių, eilė
raščių ir t. t.), papuošė pie
šiniais, nuotraukomis ir kt., 
patys mokiniai ir redagavo, 
mokytojo Domo Veličkos 
padedami, o reikalingas lė
šas sumedžiojo mokyklos 
Tėvų Komitetas. Turbūt nė
ra kitos lituanistinės moky
klos, kurios mokiniai toki 
metraštį išleistų. Neįkainuo
jamą darbą atliko mokyto
jas Domas Velička, paskati
nęs savo mokinius mėginti 
savo mintis reikšti lietuvišku 

nuošaliai laikėsi. i svę rašiniai ir buvo vienintelis žoflžiu, ir Tėvų Komitetas,
Toliau B. Pranskus sako: j būdas i>en..rauti su darbo masė-!padėjęs tuos žodžius išspau- 
“Angarietis įstoja į Lietuvos niis. Kadangi tuo metu socialis-Į sdinti. Ne taip svarbu kas ir 

socialdemokratų partiją. Jis ! tinė spauda Lietuvoje buvo ca- Į kaip Čia parašyta, betsvar- 
tampa revoliucionieriumi prof e- rinės reakcijos užgniaužta, tai bu, kad jaunuolių pastan- 
sionalu, aktyviai dalyvauja vyk- Angarietis iš kalėjimo tiek buvo nukreiptos teisin
siančiose 1905-1907 metų bur- savo gausius publicistinius &U keliu.
žuazinės demokratinės revoliuci- straipsnius, tiek ir beletristinius ! Tos pačios mokyklos mo- 
jos kovose.

nės literatūros palikimą ir byla- Engelso raštais, kurie jaunajam kritikos pobūdžiu, su tuo. kad 
ja apie lietuvių marksistinės į Z. Aleksai pirmą kartą į rankas - -'n;!rKsistirę , t.;,ivi;i kritika dar 
minties vystymosi istorini ke- i pateko, besimokant Mariampolės
lia.

‘A Įsas Z. Angariečio gyveni
mas ir veikla buvo nenuilstamas 
tarnavimas Komunistų partijos 
reikalui. Tarybų valdžios perga
lei Lietuvoje. Tačiau jam neteko

gimnazijoje.
is viso :>:;\o si'pnai įssivysciusi 
ir pan. dilesnio dialektinio verti
nimo stoka pasireiškė kai kuriuo
se Z. Angariečio teiginiuose apie 
prole arinę literatūrą (proleta
rinių bruožų neigimas J. Biliūno. 
B. Laucevičiaus-Vargšo ir kt. 
kūryljoje, nelaikymas nuosekliu

Bet jis nutyli, kad Z.
Aleksos- Angariečio tėvas 
carinės Rusijos okupacijos 
metais ne tik buvo pasiturįs

sulaukti Lietuvos darbo žmonių j ^^^i^kas, bet buvo ir vals- __
laimėjimo dienos, nors ji buvo Į ^įaUS teisėjas,_ 1905 revoliu-į proĮelarįniu {,f>etu j .jannnįo įr 
jau čia pat. Paskutiniai Z. Anga- C1JOS metais ėjęs išvien su kaj kuriu kitu rašvtoju dėl vie- 

dvanmnkais pnes : ar kko ju kūrybos' i(|-jinio
. - ,........- - str«lku°JanaHS .d?rb.'-prūkumo ir pan.).

daugelio J. Stalino asmenybės 1 cinkus. Mat, tas primintų ii 
kulto laikotarpio auka. Z. Anga- A- Sniečkaus tėvą. Būdamas j Pranskus išvardija ir ko- 

gimnazijoj Z. Aleksa nei kiuose laikraščiuose Z. A- 
Markso, nei Engelso neskai- leksa yra bendradarbiavęs: 
tė, nes tada jis visuomeni- j «Kaip ir v Kapsukas,

riečio gyvenimo metai susiklos 
tė tragiškai — jis tapo viena iš

rietis be jokio pagrindo 1938 m. 
kovo mėn. buvo suimtas ir 1940 
m. gegužės 22 d. sušaudytas.

“Vis didesnis laiko tarpas ski
ria mus nuo to laiko, kai Z. An
gariečio nebėra gyvųjų tarpe. 
Tačiau tai nė mažiausia daleleTaip gana sparčiai rusų 

kalba briaunas! ir i Lietuvos I nesurnaž,na/viesaus nenui,st*- 
mokvklas " mo revo,’uc’on’er’aus atminimo.

__ . _ Istorinėje perspektyvoje dar
Kas viską suvalgo

Visi žino, kad kolchoznin-
kai dirba beveik veltui, arba 
už labai menką atlyginimą.

kymą turi būti didinama ma. Vieną iš svarbių priežasčių,

Ten rašoma, kad Nemenči
nės (Vilniaus krašte) yra 
nemažai tokių kolchozų, ku
riuose administracijos išlai-

SLEPIA KOLCHOZUS

mu gyvenimų nesidomėjo, i metu Z. Angarietis rašė būda- 
nuo visų bendlamokslių mas kalėjime. Pasiunčiami Į lai

svę rašiniai ir buvo vienintelis 
būdas l)en<irauti su darbo masė-

kūrinius siuntinėjo i Amerikos 
‘Z. Angarietis nuo pat įstoji- lietuvių socialistinius laikraščius

kiniai leidžia ir “Tėvynės

Blogi reikalai Sovietijos 
žemės ūkvj. Kai kur ten pa
ti piūtis, o nėra ko ir nėra su 
kuo piauti. štai Kazachsta
ne sugriuvo net 35,000 kom
bainų ir 25,000 plaunamųjų 
mašinų. Ne geriau ir kitose 
vietose.

Užsienio korespondentai 
prašė leisti aplankyti kai ku
riuos kolchozus Maskvos ra
jone, bet leidimo negavo.

Blogai ir Lietuvoje. Čia ir 
šių metų pavasario oras bu
vo blogas (labai drėgnas), 
visi darbai suvėlavo, bet ne 
tik oras kaltas, o ir netikusi 
tvarka.

NEVERK BE REIKALO!

Geriau perskaityk Antano 
Gustaičio knygą Anapus 
Teisybės. Joje atpažin
si ir savo draugus ir priešus 
ir net patsai iš savęs imsi

Atgarsius,” 4-8 nedidelių pu- iu°ktis. Kaina $2.20. Gauna 
ypač ■ slapių laikraštėlį, kurio jau Ima Keleivio administracijo-dnųjų kukurūzų sėja, pasi- kodėl taip yra, nurodo ir So- kymui išleidžiama daugiau;mo i LSDP priklausė revoliuci-■— 'Kovą.' “Dilgėles,“ o yp

rodo, atsiranda įvairių nege- vietskaja Litva Nr 156. kaip pusė visų atlyginimų. ' internacionalistiniam jos “Keleivį," kuris tu., metu dar ir- išėjo 36 numeriai. je«
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—Sustok, tėve, pasikalbė- organas “Pilot” savo
Sime.

atidaromi maldomis. Tai ir- ( 
gi priešinga konstitucijos i 
dvasiai, todėl gali būti, kad j 
tas maldas taip pat uždraus.

—Maiki, aš galiu bečyti, 
kad neuždraus.

—Neuždraus, tėve, jeigu 
niekas neužprotestuos. Bet 
tegul tik karis kongresmonų 
ir senatorių iškeltų skundą, 
kad tos maldos prieštarauja 
konstitucijos nuostatams, aš

' tikiu, kad teismas pasakytų 
• Kongresui: “Laužot konsti- 
Įtuciją! Liaukitės!”

—Na, tada, Maiki, tai jau 
šiur Amerikai bus kaput.

—Nebūtų jokio “kaput,” 
tėve, bet būtų taip, kaip kon.
Istitucija nusako.

—Nu, tai pasakyk tu man,
' kas tokią bedievišką konsti
tuciją Amerikai surašė?

—Gerai, tėve, aš apsiimu 
paaiškinti. Bet kadangi tai 
bus ilgoka istorija, tai pali
kime ši klausimą kitam kar
tui.

—Okei, Maik, teisūs ki
tam kariui.

KAIP ŽMONES 
APGAUDINĖJA

Kas Amerikoje nenori su- 
plonėti? Tokių nedaug, ypač 

, moterų tarpe, todėl šitoj sri- 
edito- tyj ir visokių apgaudinėjimų

riale sako, kad teismo spren- jęUO daugiausia. Juk pilna

VIENAS PER VANDENYNĄ

Frank hichester. GI metu amžiaus, šita 13 toną jach
ta atplaukė iš Anglijos Į New Y orką, kelionėje
išbuvę?. 33 dienas, jam net prezidentas Kennedy at
siuntė >pecialu pasveikinimą. Chichester, grįždamas į 
Angliją, žada pasiimti savo žmoną ir 15 melu sūnų.

Didysis Druskos ežeras

Pareiga degtinę gerti
Visa pažangioji visuome- ji lytis daugiau prageria ne- 

nėcaių laikais kaltino Rusi- gu pra valgo, 
jos*vyriausybę, kad ji sąmo- Pajamos iš svaigiųjų gėri- 
ningai svaigina savo gyven. mų yra žymus indėlis i da- 
tcjus, norenama pajamomis baltinių Sovietijos valdovų 
iš svaiginamųjų gėrimų savo “socialistinę statybą.” 1960 
biudžetą sulopyti. Carų Ru- metais apyvartos mokesčio 
sijoj svaigiųjų gėralų parda- gauta 31.3 bilijonai rublių, iš 
vimas buvo valdžios žinioje, tos sumos iš svaigiųjų gėri- 
todėl ji jiems nustatė kainas mų gauta 9 bilijonai rublių, 
ir rūpinosi, kad gyventojams Dabar, leidus svaigiuosius 
nebūtų sunkumų to skais- gėralus pardavinėti visose 
taus gėrimėlio gauti. Todėl viešojo maitinimosi istaigo- 
caių Rusijos biudžetas ir se, svaigiųjų gėrimų vario j i- 
fcuvo vadinamas “girias,” mas turės dar padidėti, o 

■ kitaij) tarus, iš svaigiųjų gė. kartu ir valstybės pajamos 
i imu turįs daug pajamų. ‘ iš jų.

Dabartiniai bolševikai
j daug ka pasisavino iš carų 
' laikų. Jie tęsia ir tą pačią 
žmonių girdymo politiką.
Ypač tą politiką nuosekliai 
veda Nikita Chruščiovas, ku
ris ir pats yra pavyzdingas 

i girtuoklis (teisybė, sakoma,
, kad jis šiuo metu nebegalis 
: geili, nes savo dali jau esąs 
! atsiėmęs).
i 1953 metais, kada Nikitos

—O ką pasakysi, Maiki? (dimo žmonės nesuprato vįsur skelbimų kaip suplonė 
—Norėčiau paklausti, ko- (misunderstood). Iš tikrųjų, i tj tjk vartok štai toki ir tokį druskos 

dėl tėvas turi taip nuleistą žmonės nieko ir nesako. Tik vaistą. '—----

Didysis D: uskos ežeras, į Iovva, kur jo žmonių pa- . . , ..
esąs 420b pėdų aukščiau jū- grindinė grupė turėjo savo: žvaigždės suzybėjo, svaigių- 
ros lygio Utah valstijoje, bu- būstinę. | JO gėn.mM Sovietijoj buvo

pavadintas šiuo vardu Draskos Ežero Miestas pagaminta 10o.7 milijonų 
■' dekalitių, o 1960 metais tas 

skaičius pašoko iki 170.6 mi
lijonų dekalitių, arba padi
dėjo 62 % . Jei tą skaičių pa-

vo .
teisingai. Jo vanduo turi nuo greit pasidarė svarbiu dėl 
šešių iki astuonių kartų dau- savo geografinės padėties 
giau druskos. negu vandeny- tarp Missouri upės ir Kali
no vanduo. Tokio didelio fornijos. Šis miestas dar vis 

kiekio priežastis

nosį: politikieriai rėkia. Pavyz
di kaip čia žmogus galė-_ džiui, vienas demagogas iš 

’j tunr ta nosį kelti, kada ant ’ pietinių valstijų, kur juod- 
rJ dūšios taip markatna? jveidžiai laikomi beteisiais, 

—Gal norėjai pasakyti, ‘ šaukia, kad tas pats teismas 
*3 kad glaudu, ar liūdna, bet

žodžiu, galima sakyti, 
kad ir dabartiniai Rusijos 
valdovai ne mažiau skatina 
žmones girtuokliauti, kaip 
jų pirmtakūnai carai. Teisy
bė, Nikita kartais pabara 
“raudonnosius,” bet tai tik, 
kaip sakoma, “dlia prostoj 
narod”—tik dėl svieto akių, 
o iš tikiųjų jis rūpinasi, kad 
svaigiųjų gėrimų būtų kuo 
daugiau suvartota, nes iš jų 
valstybė gauna gerų paja
mų, o užsipylę degtine akis 
piliečiai mažiau politikuo
ja ir nėra linkę valdžią kri
tikuoti. Komunizmo statybai 
viskas leistina, todėl ir deg
tinės vartojimas yra patrio
tinė pareiga.

22 MILIJONAI BEDANČIŲ

vra mormonų bažnyčios bū- lyginsime su caro laikais, tai 
stinė. Be to, jis yra Utah pamatysime, kad Chrušcioi yra vandens išgarav imas.T\ - 1 1 • * j _Dėl vandens “tirštumo 

plaukytojai < ali sėdėti van- 
žiūrcs įstaiga konfiskavo dr. denyje, nejudėti ir neskęsti. 
Hermano Taller knygą Kažkas kartą pastebėjo: Ja- 
“Calories don’t count,” ku- ’ me negalima skęsti daugiau 

«Kau grauuu, ar uuuna, oei amare mvayiuų «un» m- išleido Simon and Scbu- kaip molynėje. . . 
gne ‘markatna. Tai nelietu- gėriams, bet jas uždai ė <Įer bendrovė. i Didysis Druskos ežeras

Toj knygoj buvo tikina- yra tarp aukštų \ akarų kai
mą, kad galima viską valgy, nu (Siena Ne vada ir Rocky 
ti ir nestorėti, jei vartosi žir- Mountains i. Jis yra 75 my- 
nelius, kurie turi tam tikrą lių ilgio ir• mylių pločio, 
kiekį safloro aliejaus. O Jo dydis keitiesi kas metai, 
tuos žirnelius gamino ta net kas sezonas, šio sezoni- 

“ ištiš yra
n — . , . .. , ,'1VT1 buvo knvgos autorius. tirpstantis kalnų sniegas,
igamtos dovanomis. Į je, tėve. Vieni jų išauklėti Dėl to daug ežero salų pra-

ne “markatna.” Tai nelietu
viškas žodis.

—Olrait, tebus liūdna.
—Bet kodėl liūdna? Juk

atidarė mokyklų duris “ni- 
geriams,” bet jas uždarė 
Dievui. O kitas fanatikas i- 
kaitęs rėkia, kad maldakny
gė yra svarbesnė už konsti-

Šiomis dienomis federa- 
vaistų ir maisto prie-

valstijos sostinė.
American Council

KUR DINGO BAIDYKLĖS

vo Rusija svaigiųjų gėralų 
gamina tris kaltus daugiau. 
O juk caro valdžia buvo kal-

dabar pats gražiausias metų! tuciją. Bet tai yra demago- 
Iaikas. Gėlės žydi, uogos gai, tėve, kurie nori Įsiteikti 

1 noksta, tuoj bus agurkų, o- į tikinčiųjų minioms, kad rin-
buolių ir kitokių gėrybių. į kimuose gautų jų balsus. Vi- bendrovė, kurios’prezidentu nio keitimosi prieža 
Tik gyvenk ir naudokis šokių žmonių yra ir valdžio-1 v 

u išauklėti ..T> . . . i . _. , . -• Minėta valdžios-Bet šventas rastas sako,' religinėj dvasioj ir nuosn- 
Maiki, kad žmogus turi gy-( džiai tiki į Dievą. Kiti gi vi- 
venti ne vien tik agurkais, ?aį netiki, tačiau veidmai- 

fale ir dvasia šventa pasiso- niauja ir kalba apie Dievą.
[tinti. ; Todėl Dievas yra įkaltas net

—Tai kodėl turėtų būti
[liūdna? Juk niekas nedrau-

nuosit paįjkrino tuos žirnelius ir iš- dingsta, kai yanden
aiškino, kad juose to alie- nuo tirpstant o smego padi- 
jaus kiekis yra labai mažas; ^ėja, o <a; vanduo nuslūg- 
ir jie jokios naudos žmo- sta, daužymą salų pasidaro 
gaus organizmui neduoda, pusiasaliais ir yra sujung-

i metalinius Ameriks pini- Įgtai^a esanti tikra, kad 
gus. Tik įsižiūrėk i varini knygOS tikslas—reklamuotiĮsižiūrėk į vannj

Įdžia tokia dvasia sotintis. [centą, o pamatysi viršum 
Kaip gi tai nedraudžia? Lincolno galvos smulkiomis

|.Jau užpereitą syki kalbėjo- raidėmis išgraviruota: “In 
i me, kad aukščiausias Ame- God we trust.” Tą patį rasi 
[likos sūdąs uždraudė žmo- ant dešimtuko ir kitų meta- 
inėms melstis. linių pinigų, o dabar ir ant

—Bet aš tėvui nurodžiau, popierinių.
[kad tai ne tiesa. Melstis nie- —Tas labai gerai, Maiki,
Ikam neuždraudė ir tėvas ga- ba, Įsidėjęs tokį pinigą kiše- 
įli melstis kiek tik nori. Teis. nėn, jau gali būt šiur, kad
imas tik išaiškino, kad kons- velnias prie tavęs nepristos. '--------------------------------
[titucija draudžia viešose —Velnias, tėve, nepristos Pakalbinkime draugus, kai- 
!mokyklose kalbėti maldą, ir be tokio pinigo, nes tokio mynus ir pažįstamus užsisa-
Bet konstitucija pripažįsta sutvėrimo visai nėra. 
tikybos laisvę visiems. Gali; —Vot, ir pasakei!

rn’eoi Į[tikėti kaip nori, arba visai 
[netikėti, tai tavo privatinis 
’reikalas. Ir todėl konstituci
ja sako, kad valdžia nepri- 
Įvalo kištis į tuos dalykus, 
i Religijai yra bažnyčia. Te- 
jnai žmonės gali melstis kiek 
[nori. Jie gali melstis ir na-

Kol dar žydai kaimuose 
karčiamas laikydavo, tai “ri
kiai” velnių ir vaidoklių 
Lietuvoje būdavę. Sakyda
vo: “Antai, tas ir tas, amži
ną jam atilsį, pasakojo, kad
„Al Y CI L- *» rzlr ac volui namo amz-

damas, ‘dar negilias,’ ten ir 
ten susitiko žmogų, lyg ir 
kaimyną, kuris pakvietė 
grįžtantį imtynių. Ilgai jiedu 
galynėjęsi ir taip neaiškus 
kaimynas grįžtantįjį privar
ginęs, kad šis vos gyvas ir 
purvinas jau palyčiu namo 
perėjęs.” Kitam ožys pamiš
kėj bliovęs, trečias iš tur
gaus sunkų akmenį namo

įr yra
tos su ežero krantais.

Pagrindinė ekonominė 
minėtus žirnelius, kurie jo- nauda iš šio ežero yra drus- parsivežęs, arklius pailsinęs, _ _ , ketv'^ •--i—kios naudos neduoda, todėl ka. Pagal r tini ežero kran- 
ji konfiskavo knygą ir žada tą yra pa.<ai? tos druskos va- 
nusikaltusius asmenis trauk- i lymo dirbtu

‘ ti teismo atsakomybėn už 
. apgaudinėjimą.

Šitos knygos jau buvo 
parduota 2 milijonai egzem
pliorių.

Dar ne viską pasakiau,1 
tėve. Reikia dar pridurti, j 
kad pinigas nevisada būna 
švarus daiktas: jis vartoja-: 
mas šmugeliui, papilki-j 
mams, kyšiams, korupcijai, 
suktybėms ir prostitucijai. 
Taigi iškaltas ant tokio

kyti “Keleivį.” Kaina 
tams penki doleriai.

me-

es, kurios paga
mina apie s ',000 tonų dru
skos per metus, i ar iau šio 
kiekio re atanka, kad su
mažintų druskos kiekį van
denyje. Nors ir vanduo is 
trijų pagrindinių kalnų 
upių. teikia ių vandenį e- 
žerūi. yra laikomas gėlu, 
bet ir r r • taip pat yra mi
neraliniu medžigų ir todėl

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova 
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana busmie. Koks tat reikalas kai- daikto Dievo vardas vra sta-i-- t.nv<rrv,. 

heli poticrius viešose moky- čiai Dievo išniekinimas. Ir N
dabar, tėve, kai teismas už-' H. Tautvaišienės ”Tautų 
draudė viešose New Yorko kapinynas Sibiro tundroje,“ 
mokyklose kalbėti maldą, , baina $1.25.
tai atsiranda reikalavimų, i St«io MicheUono «Lie- 
kad toji maldele ant pinigų luvių 1JeiTija Amerikoj „ 
taip pat butų uždrausta. Pi- j kaina mjnliila, „jdj.j/.į 
nigus leidžia valstybe, nuo ■ • - • -- —
kurios religija yra atskirta, 
todėl religinė dvasia pini-

. klose, kurias lanko visokių 
į*tikybų ir visai netikinčiųjų 
fe tėvų vaikai? Tokia prakti- 
P* ka pasidaro jau ne religijos 

laisvė, bet diktatūra.
—T ai kodėl, Maiki, Ame.

i rikoje pasidarė toks lermas?
5 Visi rėkia prieš aukščiausią 

uždraudė mal-^Jsūdą, kam 
St das Nevv Yorko škulėse.

—Tas tiesa, tėve; tas tei- 
=/? smo sprendimas sukėlė dide- 

lę audrą. Jis buvo tartum

kietais $5.00.
Stepono Kairio “Lietuva

guose prieštarauja ir konsti- kaina $5.50
tucijai.

—Ar pasiuto!
—Ne, tėve čia niekas ne-

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

, Kipro Bielinio ^Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

zavieruka. Sukilo visi žmo-! reiga yra žiūrėti, kad nie- i Jas galite gauti ir Kelei- 
‘ nės, visi rėkia ir protestuoja, kas nelaužytų konstitucijos, jrio administracijoje:

_ Ne, tėve, ne visi. Net eis ir toliau ta linkme. Kol j 636 Kroadwav.
/, Bostono kardinolo Cushingo kas dar Kongreso posėdžiai So. Boston 27, Masa.

r bomba mesta i širšių lizdą. I pasiuto. Gali būti, kad Vy-; 
iii _šiur Maiki, pakilo regli riausias Teismas, kurio pa-

“Dieno-

departamento 
yra

. ; apie 22 milijonai gyventojų, 
kurie nebeturi dantų. Jų 
tarpe apie milijoną yra dar 
jaunų žmonių—25-34 metų 
amžiaus. Kodėl tiek daug 
bedančių? Daugiausia čia 
kalti patys žmonės, kad jie 
laiku nesikreipia į gydytoją.

tinama, kai ji svaigina savoj ..Sveikatos
; žiniomis, Amerikojegyventojus.

1958 metais svaigieji ge 
rimai nebuvo pardavinėjami 
viešojo maitinimo vietose,* 
bet neseniai tas suvaržymas 
panaikintas. Dabar Sovieti
jos gyventojai gali burnelę 
išmesti ir valgyklose, nebe
reikės arbatinėse užsisakyti 
arbatos stiklinę ir iš kišenės 
traukti degtinės butelį; ga
lės degtinę gerti ne stovėda
mas, bet patogiai atsisėdęs, 

j Nėra abejonės, kad pajamos 
iš svaigiųjų gėrimų žymiai 

i padidės..
Į 1960 metais alkoholinių 
gėrimų (Iškaičius ir bealko
holinius, kurių vertė tesuda
rė mažiau kaip 10%) par
duota už daugiau ne 11 bi

RYKŠTĖ GERA IR 
ŠIANDIEN

Whitting, Indianos valsti
joje, yra savotiškas teisėjas 
vardu Obermiller. Jis yra 
nuomonės, kad netikslu jau
nus nusikaltėlius sodinti ka- 
lėjiman, nes jie ten iš senų 
kriminalistų išmoksta viso
kių “mokslų” ir išeina la- 

virtas irgi naktį, pakelėj jįj““ biau sugedę. Todėl jis ski-
ge.ii dalykų radęs, kuriuos gjta suma su>|ari) 2fi,. vj I na bausmes kurios, jo. nuo- 
sųrinkęs parsivežė, o rytį mafet0 ini rtos | mone, turi labiau nusikaltę,
radęs visk, arklmmesliaBijcimesšiektiek asinauflo_ bus teigiamai paveikti. Jis 
paversta, penktas, pareida
mas iš vestuvių “dar nesute
mus,” matė juodą kamuolį 
prieš vėją lauku besiritantį, 
šeštą nuo kryžkelės nemato
ma dvasia ne tuo keliu nu-

sime aritmetikos žiniomis ir 
atmesime visus vaikus iki 15 
metų, kurie svaigiųjų gėri
mų labai mažai tesuvartoja, 
tai patirsime, kad suaugu
sieji gyventojai iš kiekvie
no rublio, išleidžiamo mai
sto produktams, svaigie
siems gėrimams išleidžia 37

vedė ir paklaidino ir dar ki
tokių keistų nuotykių buvę.
Ir visa tai būdavę ne kieno 

vandens druskingumas eže-i kito, kaip tik velnių, vaido®, i 
re nemažėja. kliu ir pikto dvasių žmonėm, ne (l iau kai

Visi laivai dėl vandens, daromos piktos išdaigos. j mote,^ geria svaiginamus 
tiršiuir ‘r - ežero plaukia į Žinoma, girdint tokius gėrimus, tai paaiškės, kad 
pačiu pav: 'iumi. Norsvan-, faktus, dar žodeliu džie- komunistų “rojaus” vyriško-
duo ir vra ramus esant ge- Į važ” tvirtinamus, dar ir liu- __ ____  _

dytojus nurodant, ką dau
giau tuo reikalu galima pa
klausti, negi senu žmogum 

• pritaikin-j netikėsi. Įsižeis dar. Jokie 
'•ponis.. Tačiau! aiškinimai, kad jis klysta, 
laikomi netoli

ram ori 
gali 'i1': 
banga', 
tatvtų
tu eže

Vv

•ko

.et staigi audra 
tikrai dideles 
specialiai pas-

jie vi.'i v 
kranto, ka; audra gresia.

Jd > sis DruskosIsto: imsi
ežerą-vras 
nais. Tai ; 
teigta.' Jfl'; 
metais. D
24 d. (p**

! mormom
Ima Iki'.;
jį Did/T 
; slėni ir i

:-i -es su moimo 
i ini s kultas, is- 
h S m it h 1830 
m. liepos mėn. 
115 metų) 143 
įpė, vadovauja. 

i Young, atvyko 
Druskos ežero 
adino šią sritį

“pažadų žeme.
Mormonai pastatė Drus

kos Ežero Miestą (Salt Lake 
City*, nut’k'ė kelius ir gat- 

"ventvklosves r 
vieta.

rėjo malonaus darbo tuos 
velnius iš trobų ir laukų 
krapilu mosikuodami vai- 
kyt. . .

jo neįtikins. ' Turbūt Įdomiausia ir bus
Dažnai žmonės žinodavo kati kol tuos pabaisas 

ir vietas, kur vaiduokliai i .gainiota krapilu. tai jie ir 
gali pasirodyti.. . Tai būda- veisėsi, kaip Australijoj kra- 
vo raistai, gilūs kriaušiai, di-1 likai. Bet kai tik imta juos 
desnės patiltės, senos kaimų pasitikdinėti drąsiai, kartais 
kapinės, linaminės pirtys, net griežčiau pagrasinta, tai 
tamsios jaujos ir kitos pana- [jie tada jau nuo žmonių bėg- 
šios vietos. j davo, slapstėsi, kol visai iš-

Inteligentai ir tada žino- nyko. 
jo. kad tu žalingų “padarų,” Įdomu pažymėti, kad tie 
drauge su mums priversti- patys žmonės, kuriems na-'

įsako nukirpti plaukus, šeš
tadieniais dirbti paskirtą 
darbą; perrašyti Nepriklau
somybės deklaraciją arba 
daug kartų kartoti kokį tin
kamą sakinį, pavyztižiui, 
“I am not hot rod,” o kartais 
įsako ir “j kailį duoti,” ži
noma, tokiu atveju gavęs tė
vų sutikimą.

Štai neseniai jis keliems 
jaunuoliams įsakė šeštadie
niais valyti paplūdimį, kurį 
jie buvo užteršę. o liepos 
4-osios triukšmadariams Įsa
kė perrašyti visą Nepri
klausomybės deklaraciją. 

IEŠKO PLIKIO VIRĖJO

i

Garsusis Anglijos feld
maršalas grafas Montgome- 
ry paskelbė laikraštyje ieš
kąs visiškai pliko virėjo.

Maršalas aiškina taip da
rąs sveikatos sumetimais.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

patys žmonės, kuriems
nai primesta krikščionybe, mie visokios šmėklos rody- 
brangion mūsų tėvynėlėn davosi, atvažiavę į Ameriką, 
prigabeno ir priveisė iš jų nebematydavo. Tarytum, kurie keičia adresą, prane- 
Lenkiįos atsibastę “polskos tik viena Lietuva tebuvo vėl- _ . . .. ,
vieros" skelbėjai, kurie vė- nių apsėsta. i“n‘

“Keleivio” administraci

ja prašo mielųjų skatytojų,

razvmeio
p,, i ,m Young grįžo liau, pinigais apmokami, tu- K. J.

neuz-nt naująjį 

miršti parašyti ir senąjį.



KELEIVIS. SO. BOSTON , LIEPOS (JTLY) 13, 1962Puslapis Šeštas

JAV GALIMA RINKTIS ŠIO RI DENS MADAS

žinoma Oleg Cassini madų krautuvė New Vorke jau rodo rudens t^rhužių madas. 
Jei patinka, jau galima turėti rudeniui apsiaustą, dieninę ir vakarinę sukneles.

'tai atsakęs: i
“Mes perdaug mokome 

karius. Leiskime jiems pa
tiems veikti.”

Vadinasi, tedaro tą, ką 
nori.

BUČKIO GARSO 
SUST1PRINTOJAS

New Yorko telefono ben
drovė savo abonentams siūlo 
ir toki patogumą. Jei įsimy- 

Žmogus, kurio ranka ne- Įėjusi pora atsisveikindama 
drebėjo pasirašyti net be telefonu non vienas antram 
bolševikiško teismo ištisus perduoti bučkio garsą, nie- 
sąrašus žmonių sušaudyti,' ko neišeina— jis aiškiai 
negalėjo kitaip ir moterų negirdimas. Dabar tas •'trū- 
prievartavimą vertinti. kuinas ' pašalintas. Pakan- 

! ka lūpomis paliesti garso su- 
į stiprintoją, n antrasis pokal- 
l bio daly vis aiškiai gali gir-

GROŽIO IDEALAS

Kai kurie žmonės sako, j dėti bučkio balsą, ir Kas sa- 
kad gražiausia moteris turi ko, kad mes nežengiame pir. 
turėti Rita Hayward plau- myn?
kus, Maureen O’Hara kakta, ‘ ______________________
Jule Meade antakius, Poll'y; ^0^ NALJĄ
Bergen akis, Bngitte Bar- >
dot nosį, Gina Lollabrigide "
skruostus, Elizabeth Taylor Lietuviškas angliškas žv 
lūpas, Cvd Charisse dantis, dynas, paruošė Vilius Pete- 
Sophie Loren kaklą, čia raitis, 5S€ puslapiai, kaina 
idealas sustoja, žemiau ne- ; doleriai
beina.

O amerikiečių motetų 
vyro idealas esąs toks: vy
ras turi būti panašus i Yvesi

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Kazys Binkis
ŽIBUOKLĖS

žibuoklių kvapas ore plauko. Naktis tylioji žino daug ko, 
Nors pievoj jų ir nematyt. Bet ko?—negali pasakyt ... 
Naktis nusviro jau ant lauko, žibuoklių kvapas ore plauko, 
žibuoklių kvapas ore plauko. . . Nors pievoj jų ir nematyt . .

STALINAS IR MOTERŲ 
PRIEVARTAVIMAS

STEPONAS KAIRYS

Iš kūdikystės atsiminimų
SULAUKĘS ŽIEMOS, LAUKSIU PAVASARIO 

Pavasaris

(Tęsinys)
Mūsų dieną užpildydavo ne tik pasakos. Reikėjo 

pagirdyti galvijus, kurie, šaltam orui atėjus, jau buvo lai
komi tvarte ir dėl tvarkos rišami. Tai girdant reikėdavo 
pavaryti prie vandens ir pagirdytus vėl savo vietoj pri
rišti. Jei būdavo kuo apsiauti, pasaulis iš karto darėsi 
didesnis, nes broliams reikėdavo padėti paiuošti galvi
jams ir alkiams pašaras ir dėl to kas dieną lankytis klo
jime * ir daržinėje. Tad ir mano—vaiko gyvenimas darė-j 
si ne toks jau skurdus, ypač kad mano tėvelis mokėjo vi
sokių darbų dirbti ir žiemos mėnesiais reta buvo diena, 
kad troba nebūtų užgriozdinta, nes tėvelis mokėjo dirb- i 
ti rėčkeles ir rėčkas, iš šiaudų pinti kubilus, numegsti 
tinklą žuvims gaudyti, padirbti važi, kad tiko ir bažny
čion'važiuoti, roges žiemos darbams, lovą. stalą ir dar 
daug ką. Tas viskas buvo daroma mano akyse, ir mane 
domino kiekvienas naujai pradėtas dirbti daiktas, kaip 
jis atrodys, kai bus baigtas.

Bet pavasario artėjimą galėjai nujausti ir iš kitų
Įvykių. Vieną dieną mama staiga atidarė trobos duris iš
priemenės ir trobon suvirto savo mamos lydimi astuoni;
balti kaip vienas paršiukai. Nustebinti, kad čia viskas ki-I RUGIAGĖLES
taip, negu buvo pas juos gurbe, paršiukai pakeltais snu- .Vien tik mėlyna akyse!
kučiais patraukė orą. Apsidairė ir savo mamos paskatin- žemėj, ore ir danguj.
ti, puolė ją kamuoti. Mums vaikams tai buvo žavus re- ; Daugiau nieko nebmatysi,-
ginys, žadinęs norą paršiukus čia pat išsidalinti. Atvesti i vien tik mėlyna akyse.
tik trumpai parodyti, paršiukai su jų mama vėl buvo iš ' užsimerksi, pamąstysi,
trobos išvesti ir jau patys nubėgę i tvartą, ten sulindo i ; xusjJuoksi o paskui—
tvankų švarių šiaudų guoli pelnyto poilsio, jų mamytės vfen tjk m.,vna
vis dar pakalbinami. Tai buvo pirmieji pavasario prajovai. A .. '1 r r žemej. ore ir danguij.

Porai dienų praslinkus, kai nuėjau Į tvartus galvijų AG.UOXgLĖS 
paleisti gerti, vėl nauja staigmena: mane tvarte pasitiko
šėmas, dar silpnomis kojytėmis veršiukas. Pirmai pažin- Ugniaspalvės aguonėlės 
čiai jis bandė linksmai striktelėti. Jis man taip patiko. Po ragius visur liepsnojąs, 
kad pradėjau tėvelio prašyli šėmį man padovanoti. Tu-į Lyg išklydę rojaus vėlės, 
rėčiau gyvenimo pradžiai jauti. Tėvelis mane turbūt vi-j ugniaspalvės aguonėlės

Visas kraštas vienos gėlės.’ 
Ar čia žemė, ar čia rojus?— 
Ugniaspalvės aguonėlės — 
Tik liepsnojąs, tik liepsnojąs .

sai suprato, ir šėmis tapo mano. Nuo tos dienos kasdien 
mano pirmasis apsilankymas buvo mano veršiukui. Jau
čiaus lyg ir atsakingas už tolimesni šėmio likimą.

Ir tikrai, mano pagalbos šėmis buvo greičiau reika
lingas, negu jis ir aš galėjom numatyti. Pavasariui artė
jant, žydas Abromas dažniau tvartus lankydamas, užsuko 
ir pas mus ir pamatęs mano šėmi, čia pat buvusiam tėve
liui pasiūlė ji pirkti už 20 kapeikų. Nesuprantu, kas tė-

KAD CIKLAMENAS 
ILGIAU ŽYDĖTU

RŪTA
Šypsodamos skina ji rūtą, 
šypsodamos pina kasas,— 
šią naktį bernelio yr būta . . .

J Šypsodamos skina ji ratą . . . 
Tyliau... Sužinos—tai pražūta... 
Bet kaip sužinos tai ir kas? 

j šypsodamos skina ji rūtą,
• šypsodamos pina kasas . . .
1 TULPĖS1

Raudonos, margos, gelsvos, bal
tos

Pražydo tulpės visos kartu. 
Vėliavos iš žolių iškeltos 
Raudonos, margos, gelsvos, bal

tos. . .

Žvmus Jugoslavijos ko
munistų veikėjas, buvęs vi
ceprezidentas Milovan Dži- 
las dabar sėdi kalėjime už į !}!as’ humoras, savigarbos 
savo knygą “Pasikalbėjimai jausmas, 
su Stalinu,” kuri išleista A- 
merikoje. Džilas jau ir ank
sčiau sėdėjo kalėjime už se
niau parašytą knygą “Nau
joji klasė.”

“Pasikalbėjimuose su Sta
linu” knygoje Džilas papa
sakoja, kaip Stalinas žiūrėjo
i raudonarmiečiu vykdomus «. •-
moterų prievartavimus Ju
goslavijoj.

Sovietų armiia “išlaisvi
no” tik Jugoslavijos šiaurės 

i rytų kampą, bet ir ten rau- 
i donarmiečiai suspėjo išprie
vartauti 121 moteri; 111 iš-: dienojant. “knv^pešiu karaliaus” 

e ’ 1 sunans Kipro Bielinio įdomus atsi.

Montand, prezidentą Kenn-; 
ėdy, Gregory Peck, Garryi Dar turime dr- V. Sruo- 
Grant,. gienės Lietuvos istorijos ke-

Kiti idealaus vyro požy- lis egzempliorius, lai di- 
miai esą švarumas, apsivin- džiausią ir visiems supran-
kimo skoningumas, manda
gumas moterims, nuoširdu-

amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

lietuviu išeivija Amerikoje.
vaizdi šio krašto lietuviu istoriia. 
gausiai iliu-'truota. parašė St. M i- 
chel-onas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkytais
viršais ....................................... $4.00
kaina ......................... . ................ $1.25

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00

VAIKO SVEIKATA, parašė dr V, 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

Kad nebegrįžtų naktvs šaltos , , .
Ir pievų kruša neužbertu, | prievartavimų buvo surista p,i..
Raudonos, margos, gelsvos, bal. SU ™Ogzudystemis (mote i} ,»5 METAI. Kioro (MM. ĄM. 

i ar vyrų. kurie jas gynė), už
registruota 1,204 raudona; - 

_______________________ miečių Įvykdytų apiplėšimų.,
i “ ” ” 7 Džilas tuos dalvkus iškėlėpaorascius, o ne } jo vidun. | viešumon ir užsitraukž did8.

nimų antroji dalis, 502 nusleniai. 
Kaina ....................................... $6.00

DEMOKRATTNTO SOCIALIZMO 
PRADAT. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienu klausimams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžia: ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš mie-zo. geriausia dn'-ana kiek
viena proga. "mažiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
šte laiku, kieti apdarai .... $‘1.50

ŽEMfi DEGA J Savicko karo metų 
f1939-1945» užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

'EMC DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ....$1.50

Pražydo tulpės visos kartu. PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS RŲDftL Aš NETIKIU 1 DIEVĄ? 
paruošė Aniceta® Simutis, daugy- Atvira nuomonė, įdomūs arjrumen-
bė žinių lietuvių m anglų ka'bomm tai. Raina ...........................20 Cnt.
anie lietuvius visame pasauly.

464 psl. Kaina ................. $6.50

veliui buvo, kad sutiko, užmiršdamas, ką buvo man paža- Gimimo dienos ar kita 
dėjęs. Aš išėjau Į kiemą kaip tik tuo metu, kai Abromas, 1 proga jūs gavote baltą, ru- 
surišęs šėmiui kojas, jau buvo ji užsimetęs ant nugaros purpurinę ar raudoną
ir ėjo iš kiemo. Mano apmaudas, savininko įžeistas jaus- "ėlę ciklomeną (cycla- 
mas, gal šėmio meilės jausmas papliupo gailiomis aša- nien)- Praėjo diena, kita, li
romis. Tėvelis sustabdė Abromą, grąžino jam 20 kapeikų. brangi gėlė ėmė

nusiėmė veršiuką nuo nugaros ir paleido jam kc- •V’F ,0< e taiP atitiko. ^1Kiamens paiiK ramyoeje
ėmis striktelėjo ir tekinas pasileido pas savo mamą. i 31 al> Z’(1 ^le

Žydas
jas. Šėmis striktelėjo 
Pavasaris įvairiau reiškėsi. istisus mėnesius.

3. Vienam kitam žiedui lę Stalino nemalonę.
nuž\ dėjus, nepalik jo staga- Kalbantis tuo reikalu su 
rų, o atsargiai nupiauksu vi. ■ Stalinu, šis Džilo paklausęs,1 
'u stiebu iki pat šaknų. Tą ar ga]j normaliai elgtis ki- 
pati padaryk ir su gelsti pra- reivis, prasimušęs sau kelią 
nėjusiais lapais. ! per Ugni jr iaVonus nuo Sta-

4. Kai nužydės visi žiedai,! Hngrado iki Belgrado? Ir 
ciklameną palik ramybėje, kas čia, girdi, baisaus, jei jis

1 nusitveria moteri pasilink-

LlETUVTU DAfNOS AMERIKOJE, 
surinko Ir suredagavo Jonas Ba- 
lvs, 472 dainos su saidomis. Aus

tai.

SOCTALIZMO TEORIJA. Trumnai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

Mikai * duotas7wek^nZ" dai^ > IšaJUSTEVS NEGRĮŽTI M. Kati- 
torinvs. todėl tinka dovanoti ir Tno.^riskąs armasymas. kaip

T,®k«lbaT,-?ems. įrišta R*™ nme ra’o tukstanmai

nas ar rečiau. Birželio-liepos sminimui po tokių baisių
Nemokėjai šios gėlės pri- Į mėnesiais ši gėlė vėl pradės ‘ Pergyvenimų.

Avių tvarte jau linksmai šokinėjo keli ėriukai, iš lą- žiūrėti, dėl to jos gražūs augti, o rudeni vėl pasipuoš; Pravartu žinoti ir Stalino
stos, kur žąsys ištisomis dienomis rūpestingai tupėjo, žiedai ir vysta. O prižiūrėti 
pradėjo iš kiaušinių skilti geltoni pūkuoti šilti ir minkšti ciklomenus reikia mokėti.
žąsiukai ir rūpestingoje motinos priežiūroje rėplinėjo! Toda^tstamk kad^ gai prižiūrimas ciklomenaSi

vnl'lzin K__ 1__ .• • 1 kaSkieme ir jau ieškojo vandens. Žąsiai pagalbon turėjau ei-

puikiais žiedais. Į nuomonę apie raudonaimie-
5. Atmink, kad rūpestin- "M ę'gesį Vokietijoje. Stalių 

nui buvo pranešta ir klausta, 
kas darvti, kad raudonar-įsmet persodinamas, galiti ir aš pridabodamas, kad akiplėšos varnos žąsiuku ne-! le^a. vėsaus kambario ir gi-VU0Aj1 . ,aj - J p jmiečiai Vokietijoje šaudo 

L.,,,'.. L-,,,.;, <laug sviesos. Pati geriausia n net w lo metų. ra-.------- ,užkapotų. Mano akyse kūrėsi naujas gyvenimas, kuris 
vis dažniau viliojo mane iš trobos Į kiemą ir darė to nau
jo gyvenimo atsakingu dalyviu.

Pavasaris jau žymus ir iš to, kad oras atšilo, sniego 
pusnys pradėjo tirpti, kieme pasirodė klanai vandens, o 
po kelių dienų ir mūsų sodyboje atsirado pirmutinis Grio
viu bėgęs ir linksmai čiurlenęs upeliūkštis. Mano galvoje 
pradėjo knietėti mintis, kaip tas upeliūkštis išnaudoti, ir! tesnis oras, ciklameną nuo 
po kelių dienų ant mūsų Dunojaus jau sukėsi bent trys Pakelk Į šiltesnę vie-
savo darbo malūnėliai, reikalingi mano priežiūros ir daž
nų pataisymų. Varomoji vandens jėga bematant didėjo, 
gresdama neįspėjamomis katastrofomis.

Pavasaris saulėtas, mėlynu dangau? skliautu, naujos 
gyvybės kupinas slinko nesulaikomai ir klastingai viliojo.
Pabaliais saulėtose vietose jau sužydo purienos, vieno-

vieta ciklomenui laikui šil-i?“P“"“ "'..Ą k?d 
tame kambarvje - 'platus d.ova"otoJI"te31 Puostf 
tarpas tarp dvigubų langu. JUSl' kam'5arl-
Šitaip laikomi stiprūs gėlės 
daigai ištisai žydi nuo pat! 
spalio iki balandžio mene-! 
šio. Tačiau jei pasitaikys šal

NAMŲ SAVININKAI IR 
NUOMININKAI

moteris ir vaikus. Stalinas i

tą. kad jis nenušaltų.
2. Žydintys cikramenai la.

Tik trijose valstijose nuo
mininkų yra daugiau, negu 
namų savininkų, būtent: 
Ne\v Yorko, Alaskos ir Ha-

bai mėgsta gerti, užtat juos i " ajų valstijose. Kitur namų 
reguliariai reikia laistyti.! navininkų daugiau, negu, 
Tačiau laistant reikia sauso- nuomininkų. Visose JAV ■ 
ti, kad vanduo nepatektų yra 32,796,729 nuomininkų,! 
ant gėlės šaknelių. Pateks! o namų savininkų 20,227,-; 

je kitoje vietoje pražydo ievos, o sodeliuose, kur šiluma i ant jų—gėlė pradės nykti. 155. Tokias žinias duoda 
Į orą ėjo ir nuo trobesių, pasirodė pirmieji vyšnių žiedai (Užtat vandeni pilk į vazono Gyventojų surašymo Įstaiga.
ir žiedų pumpurus brendino obelės ir kriaušės. Metas bu- j------------------------------------------------——----------------
vo susirūpinti ir gėlių darželiu, kur iš sniego išsikišusios dėlės suaugusiems darbymetės metas. Reikėjo sudoroti
amžinai jaunos rūtos jau viliojo aki. o žiemai i užkrosni 
sudėti jurginai paaugintais daigais jau prašėsi mergaičių 
Į darželį persodinami. Atrodė, kad pats laikas pradėjo 
sparčiau slinkti.

praėjusių metų derlius, iškulti visokio turto prikrauti klo
jimai, išminti jau atsiklojieję linai, apsirūpinti kuru,iš
minti linai nubraukti. Artėjant Užgavėnėms klojimai jau 
stovėjo tik šiaudų prikrauti, visoks javas jau buvo supil-

NETEKS KARŪNOS

Martene Sehmidt. dabartinė 
“Miss l'niverse’’, džaugiasi 
Atlanto .bangomis .Miami 
Beach. Dabar ten renkama 
nauja “pasaulinė gražuolė”, 
Todėl Marlene karaliavimo 
dienos baigsis.

Visa metu laikotarpi nuo žiemos pradžios repažv-' tas amoduose, mažesnės sėklos Į rėčkas ir pintines. Retas 
mėjo jokie Įvykiai, mažai pastebėtos praėjo ir Kalėdos, l kiemas nebuvo užverstas iš miško suvežtų medžių šakų, 
tepaaštrėjo šalčiai ir sniego pusnvs pasidarė gilesnės. ! kirsto kuro, kartais ir medžių rąstų.

Už tai laikas nuo Kalėdų iki pat Užgavėnių buvo di- (Dus daugiau)

lietuviškai nekalbantiems, jriš+a 
326 pusi. kaina ...................... $5.00

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 
Parašė <ir. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusią 
pip. Kaina ............................... $1.O/

4 ARLBOROUGTPS LITHU A NT A N 
SELF-TAVGTTT M. Inkicnė. pe
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis anemiškai kalbančiam. 14 ( 
psl., kabia $t.25

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valec
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš. Sme. 
tonos diktatūra. Pirma dali* 3SO 
psl. Kaina $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriau' Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 nus- 
lapiai. Kaina ..................... $4.00•

I.IETUVTŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų plėtojimori pacrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė knv- 
ga su danjrvbe pateiksiu, gerame 
pop’eriuie. Kaina ................... $8.50

TTKRA TEISYBĖ APTE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
I^bai daug informacijų, 96 nsl. 
Kama ................................... 50 Cnt.

SENOVŪS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės stalo 1795 metais 
Parakė Jonas Karys, daneybė pa 
veikslų. 396 psl., geras popierius 
kaina ....................................... $10**

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai dauy paveikslų. 255 psl. rera 
popiera. Kaina ....................... $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
jos triloeaška istorijos kronika. 73 
psl.. didebo formato, gera popie
ra, kabia......................................$2.50

ALTORIŲ SE5ŪLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasari® išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaine ................................... $6.00

lietuvių bėgu • Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotoju’. 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno a*;imin:mi.i iš I ieto- 
vos ir iš Amerikos lietuvių tr>’ve- 
nimo. 17? psl., kaina ........... $2.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titin-o 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 psL, 
kaina ....................................... $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2. a ra visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 ’vairių Hetu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

ATLAIDŲ PAVfiSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičiu Kalvarijos pra
eities. 467 psl. Kaina ........... $4.00

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

SOČIAT.DEVnKR KTIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardūu 
nas. Kaina...........................25 Cnt.

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ikonas Rliumas. Trumpa® 
socializmo aiškininmas. Kain~ 25 c.

JUOZAS STALINAS. arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pasidarę® 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų ok"pacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina...........................25 Cnt.

LIETI JVOS SOTI ALDE MOK RATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RftS, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

VI.TKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 30 psl.. kaina .. $1.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslu. 123 puslapiai, 
kaina ....................................... 50 Ct.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Bro*dway ------- 1--------So. Boston 27, Mas*.
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Ninimalinis atlyginmas
Reikalavimas, kad istaty- tė tik moterų ir mažamečių 

mo keliu būtų nustatytas atlyginimą, tuo tarpu kai 
mažiausias atlyginimas už aukščiau minėtų valstybių 
darbą, jau keliamas nuo pe. išleistieji įstatymai lietė vi- 
reito šimtmečio galo. Naujo- sus darbininkus. Iki 1923 m. 
ji Zelandija buvo pirmoji
valstybė, kurioj toks Įstaty
mas buvo išleistas. Tai buvo 
1894 metais. .Ją pasekė vie
na iš Australijos valstybių

Nauj.
pirmoji Amerikoje panašius įstaty-

ATOSTOGOS IR ŠIRDIS

Atostogų metas. Daug kas 
jas noii kitur, ne namuose 
praleisti, širdimi negaluo
jantiems prieš sparnus pake
liant reikia daugiau ką pa
galvoti, negu kietiems.

Jei išvykstam ten, kame 
oras daug karštesnis ar drė- 
gnesnis, reikia atsiminti, kad 
toks oras širdį labiau vargi
na. Tą ypač reikia turėti gal-

Didžiausios nelaimės
drebėjimai 1951 m. sausio 18-21 die-

šiame šimtmetyje buv0; nomis Naujojoj Gvinėjoj iš.
šie didesnieji žemės drėbė-įs.,ve,z! ™lkanas-
jimaį. į žuvo 3,000 žmonių,

balandžio 18 d.

mus jau turėjo 15 valstijų,
Poerto Rico ir Kolumbijos 
distriktas, bet tais metais .
Aukščiausias teismas išaiš- v°Je P11 ™as kelias dienas. 

Viktorija, o 1909 m. tą patį į kino kad minėti įstatymai reikia ilgiau važiuoti,
padarė ir Anglija. «nėra teisėti. nepamiršti dažniau sustoti

Jungtinėse Amerikos vai-! Kurį laką tas reikalas bu-.P0?^0- važiuojama vie- 
stybėse Massachusetts buvo vo aptilęs, ir tik 1933 me- šąja susisiekimo priemone ir

1906 m.
Kalifornijoj San Francisco 
mieste. Ryšium su žemės į Garsusis dailininkas ir 
drebejimu kilo gaisras, kuris mokslininkas Leonardo Da

PASKUTINIAI ŽODŽIAI

NEW YORK, N. Y.

Inž. J. Valaitis ligoninėj

LSS centro komiteto posėdis
Liepos 14 d. įvyko Lietu

vių Socialdemokratų S-gos
Veiklų jaunosios kaitos: centro komiteto posėdis, ku- 

inž. Jurgį Valaitį praeitą sa-' riame buvo svarstyti klausi-

pirmojo, kuri išleido ma
žiausio atlyginimo įstatymą 
—1912 metais, bet jie lie

tais buvo išleistas National 
Industrial Recovery Act, ku-

sunaikino 4 ketvirtainių my 
lių miesto plotą, žuvo dau
giau ne 5,000 žmonių, me
džiaginiai nuostoliai apie 
250-300 milijonų dolerių.

. , x , 1908 m. gruodžio 28 d. Si-daktaras yra nustatęs dietą, ciIijOj vfelsk;t! sunaikintag 
e tai darydami re- M ^įnos .

apie 85,000.
priminkite tai darydami

ris nustatė ir mažiausią atly- zervaęiją. Dauguma le u- 
' ginimą vyrams ir moterims.' v5’ an^11 traukinių yra pa-
Bet po dviejų metų Aukš- sir4os§ duoti u dietetmį
čiausias teismas vėl pripaži.. maist4- 
no, kad ir tas įstatymas yra Pasiimti daktaro pnra- 

Alovzas Baronas- IJFP. neteisėtas. šytų vaistų reikalingą kieki.
TAI IR BEDUGNĖS ore Pagaliau 1938 m. birželio ^ei iniami vaistai Prleš krau.,

.. * Dtuuunta, pie- . • • ictatvmas sukrekėjimą, turėti įden-mijuotas romanas, 279 psl., įsigalėjo Įstatymas, į’V k • „au_1 kuris nustatė mažiausią va- tinkat įjos Kortelę, Kungau 
landinį atlyginimą 25 cen- nama Kovai su širdies ligo
tus, o po 7 metu jis turėjo draugijoje.
būti padidintas iki 40 centų, i Atostogaujant judėti pa- 
To Įstatymo teisėtumo jau Sa^ sav0 . fizini pajėgumą, 
niekas nebeginčijo. Vėliau V patingais atvejais pasitar- 
mažiausias ativginimas bu- su daktam. Kreipti dėmesį 
vo pakeltas iki SI.00, o nuo i alsavimo sunkumą, svaigi- 
1961 m. gegužės veikia da- mo’ nuovargio pasireiški- 
bartinis nuostatas: $1.15 per mus- Tai ženklai, kad reikia 
valandą, o nuo 1963 m. rug- save prilaikyti.

Alė Rūta, MOTINOS sėjo mėn. tas ativginimas Į Jei tempei atūi a pakilo 
RANKOS, romanas apie automatiškai bus pakeltas ne tik atost°gd metu, bet ir 
motinos meilę, jos tikslą ir 5 iki S 1.25 valandai. namuose esant, širdis turi
rūpestį išauklėti savo vai-' įmonėse, kuriose veikia smai'kiau dirbti. Todėl rei- 
kus pilnais žmonėmis ir ti-{ stiprios unijos, darbininkai kalinga kūną vėsinti, kaip 
krais lietuviais, 397 psl.,

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

kaina $3,00.
Aloyzas Baronas: VIENI

ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na S 1,50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

1928 m. rugsėjo 1 d. Japo
nijoj, sunaikinta trečdalis 
sostinės Tokio ir didžiuma 
Yokohamos, žuvusių dau
giau ne 90,000.

1935 m. gegužės 31 m. In
dijoj Quetta, žuvo apie 50- 
000 žmonių.

1939 m. sausio 24 Čilėje, 
žuvo 30,000.

1939 m. gruodžio 27 d. 
Šiaurės Turkijoj sunaikintas 
Erzingen miestas, žuvo apie 
100,000 žmonių.

1949 m. rugpiūčio 5 d. Ek-

Vinci (1432-1519 metais) 
mirdamas ištarė: “Aš įžei
džiau Dievą ir žmones, nes 
mano kūriniai nebuvo to
kios kokvbės, kokios turėjo 
būti.”

—o—
Garsioji įusų šokėja Ana 

Pavlovą (1885-1931), ypač 
pagarsėjo šokdama “Mirš-

vaitę ištiko širdies smūgis. 
Paguldytas dr. Sniečkos li
goninėj. Linkime ligoniui 
greičiau pasveikti.
Minėjo pavergtųjų savaitę

Pavergtųjų savaitė pami
nėta liepos 15 d. ir maldomis 
šv. Patricko katedroje ir 
tautinių vėliavų iškėlimu 
prie Pavergtųjų Tautų orga
nizacijos būstinės priešais

mai, susiję su Amerikos Lie
tuvių Tarybos veikla ir kt.

MIAMI BEACH, FLA.

A. Skudžinskierė negaluoja

Negaluojančią Keleivio 
bendradarbę Adolfiną Sku- 
džinskienę aplankė jos sū
nus inžinierius iš New Jer- 
sey. Buvo sustojęs Nautilus 
viešbutyj. Kelias dienas pa

neš
■ baigėsi atostogos. Antrasis

jos būstinės. Kalbėjo žymūs ..
jos būstinės. Kalbėjo žymūs i ^s’ lss^11(0 namo» 
amerikiečiai. i

Antradienį, liepos 17 d., 
pavergtųjų tautų atstovų pri. 

tančią gulbę.’ Ji ir mirda- j ėmimas pas miesto majorą 
ma šnibždėjo: “Paruoškit R. Wagnerį.
mano Gulbės drabužius.”

sūnus Algirdas dėl šeimyni
nių aplinkybių negalėjo at
silankyti.

Kaimynas

kaina $4.00.
Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO

SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadway, So. Boston 
27. Mass

išsikovoja daug didesnius, žie™3, šaltam orui esant, šil.
negu minimumas, atygini- į dyti.

Draugija kovai su širdiesto*“* ]
mus. Minėto įstatvmo reikš
mė yra ta, kad ji apima ir 
tuos samdinius, kurie jokiai

ligomis pataria:
Mėgink šaltai galvoti, kad

unijai neoriklauso ir vra la- <ir dvasinis nusiteikimas ne
gausiai išnaudojami. j keltų kūno temperatūros.

Jei yra per šilta, pamiršk
KNYGOS JAUNIMUI

GINTARĖLĖ, -J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24
psl., kaina .............. $1.00
Ta pati knyga anglu kalba, 
kaina ....................... $1.00

tai, jei gali, ir mėgink nesi 
skųsti.

Dažnai šlapink rankas 
šaltame vandenyje.

Labiau varginančią veiklą 
palik šaltesnėms dienoms.

Nešiok laisvus, šviesių
čRiNlNRO Si.nlujado NT'O- spalvų viršutinius ir drėgmę 
TYKIAI, įdomūs pasakoj ima: s u t raukiančius apatinius
jaunimui. 108 psl., kai- drabužius. Dažnai maudykis 
na ............................... $2.00 J

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANUOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visą gamtos grožį, rasti ramybę ir 
gerą poilsį, kuris jki sunkaus visų metų darbo kiekvienam yra la
bai reikalingas.

ECHO VALLEY LODGE.
Tai vieta, kurioje Jūs, su šeima ar be šeimos, lietuviškoje vasar- 

. .. vietėje. praleisite laiką, kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose prisi-
Amenkos revoliucijos metu minimuose; kartu suteiks Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką ap- 

’ linkumą.
ECHO VALI EY LODGE Jūs rasite, be poilsio, puikų resto

raną, erdvius atskirus ir patogius kambarius su visais patogumais, 
ar tai viengungiui ar su šeima, puikią teniso-krepšinio aikštelę, 
gerą lietuvšką maistą ir malonų patarnavimą.

ECHO VALLEY' LODGE. bė poilsio ir žaidimų. Jūsų patogu
mui ir malonumui yra puiki didelio tipo maudyklė (swimming 
pool) su nuosavu mažu ežerėliu ir 20 akrų puikaus miško.

Primami užsakymai taipgi vestuvių puotoms, iškyloms, orga
nizacijoms ar pavienėms grupėms.

ECHO VALLEY LODGE atidaroma nuo liepos 4 dienos ir 
veiks ištisus metus.

Lietuviai savininkai JULIUS ir ELENA GARMAI visus ma
loniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY LODGE
ECHO LAKE, PA. Telefonas: STROUDSBVRG 424-1920

Garsusis vokiečių filoso
fas Georg Wilhelm Hegel 
(1770-1831) prieš mirtį pa
sakė: “Tik vienas žmogus 
mane tesuprato,” o atsidu-i 
sęs pridėjo: “Bet ir jis nesu
prato.”

—o—
Nathan Hale (1755-1776),

anglų pagautas užfrontėje
\ adore sugnauta oO miestų-; jr kaįp šnipas pakartas, sto- 
-miestehų, zu\usių 6,000. įvedamas prie kartuvių tarė 

1960 m. rugpiūčio 15 d. iš Addisono veikalo Coto 
Indijoj Assam valstijoje, žu- žodžius: “Kaip gaila, kad 
vo 20,000-30,000 žmonių.
1954 m. Alžerijoj lugsėjo 9 
di. žuvo 1,500.

1956 m. sausio 17 d. Af
ganistane Kabulo apylinkėj 
drebėjimas kartojosi per 10 
dienų, žuvo 2,000.

1957 m. liepos 2 d. šiaurės 
Irane, žuvo 1,564.

1957 m. liepos 28 d. Mek- 
sikos sostinėj ir aplink Aca- 
pulco, žuvusių 60.

1957 m. gruodžio 13-15 d. 
vakarų Irane, žuvusių 1,392.

1960 balandžio 24 d. Ira
ne, aukų 700.

1960 m. gegužės 21-22 d. 
ir 27-29 dienomis Čilėj, mi
lijonai benamių, žuvusių 
5,700 žmonių.

reikia mirti tik kartą savo 
tėvynei tepasitamavus.”

—o—
John Wilkes Booth (1838 

-1865), kuris nušovė prezi
dentą Lincolną, vėliau buvo 
užtiktas besislapstąs darži
nėj ir, kadangi nepasidavė, 
buvo sudegintas su visa dar
žine. Paskutiniai girdėti jo 
žodžiai buvo: “Pasakyk mo. 
tinai—aš mirštu už savo tė
vynę. Aš maniau, kad pada
riau geriausiai, ką galėjau. 
Veltui, veltui.”

—o—
James Lavvrence (1781- 

-1813), Chesapeake laivo 
kapitonas, sužeistas mūšyj 
su Anglijos laivu Shannon 
1813 m. 30 mylių nuo Bos
tono uosto, mirdamas įsakė: 
“Neatiduokite laivo. Sus
progdinkite!”

—o—
Phineas Taylor Barnum 

į (1810-1891), žinomas cirkų 
organizatorius, mirdamas 
klausė:

“Kaip pavyko šiandien 
cirkui Madison Square Gar
dele?”

—o—
Prancūzijos karalienė 

Marie Antoinette (1775-! 
-1793), lipdama ant giljoti-1 
nos papėdės užmynė bude
lio koją ir atsiprašė: “Mon-, 
sieur, atsiprašau. Aš tą pa-į 
dariau netyčia.” '

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Užsakyk pas mus įvesti GARSŲJĮ 19ė2 METŲ 

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
Į ĮRENGIMĄ 

ĮEINA:
1 85.000 arba 
95,000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

įrengimas 
SU 10 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

.z*
V -

?•* % *
K

vonioje.
MCLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba , i Būk atsargus ValglUS pa- 

sirinkdamas. Valgyk dau
giau lengvų, šviežių valgių, 
salotų.

Atmink, kad šalti gėrimai 
neatšaldo, priešingai, juos 
gerdamas jausi didesnį kar
štį.

Jei nėra nustatyta dieta 
be druskos, valgydamas šiek 
tiek įsisūdyk druskos. Drus
kas tabletes betgi imk tik 
gydytojui patarus.

mnc apysakaitės vaikams, 69 psl„ j 
kaina ............ ...................... .. $1.50

.VARTYS K AR AUŠRIUOSE, 
Jn Dovydėno apysaka. 168

Lio-
psl..

............ ................. ....... J2.00

Vulkanų išsiveržimai

1902 m. gegužės 8 d. išsi
veržė Pelėe vulkanas Marti- 
nikos saloje, sunaikintas St. 
Pierre miestas, žuvo 40,000.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją Įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiai* kietais apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

$36 E. Broadvray So. Boston 27, Mass.

Ožka ir priėdusi bliauna.

REMEMBER / 
CANCER’SčG 
SEVEN A’’ 
DANGER 
SIGNALS

l

JUOZAS STALINAS
Šiandien, kada prieš 8 

metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas „išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metu išleistą 
knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM
Kaina 25 centai.

Įsigykite tą knygutę!

Paieškau savo sesers Onos Radžiū-
Į nienės-Zakarevičiūtės, kuri 1928 m. 
Į išvažiavo iš Lietuvos į Braziliją. Ji 

pati ar kas ją žino prašomi atsiliepti
šiuo adresu:

Antanas Zakarevičius
648 17th Street
Prince Albert, Sask., Canada

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalvių 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresą:

“KELEIVIS”

S36 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

$595.
Aprėžto laiko 

pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER 25, MASS. 

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

Mooooooooeooeoauosoeaoeoeooeooeooososoooon

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, audėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IK’ $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
$0 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA-SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdraudė—SAUGŲ NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos ŪP 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite 
tl SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių 
lonijose ir SLA Centre- Rąžykite tokio adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

r i



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 29, Liepos 18, 1962

PIKNIKUI ARTINANTIS 
Liepos 29 dieną

Kadangi Lietuvių Darbi-

Tolimi, malonūs svečiai

Septynių vaikų tėvas 
baigė universitetą

Liepos 12 d. mus aplan
kė reti, tolimi, malonūs sve
čiai Jennie ir Juozas Neviai 
iš
seni
bičiuliai

betoli, tai pradėjo kalbinti 
' gerus draugus ir prietelius 

Kalifornijoj mirė muzikas, atsilankyti į mūsų metinį 
Juozas Gaubas pikniką ir kartu su mumis

praleisti dieną North Easto-
Liepos 9 d. Los Angeles 

senelių prieglaudoje mirė

Raš. Antanas Gustaitis — Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

jau bočius?

Kas patikės, kad Alek-Northeastern universiste 
ninku Draugijos 21-os kuo-elektronikos inžinieriaus di- sandra ir Antanas Gustai- 
pos metinis piknikas jau ne- plomą gavo ir Robertas Di- čiai, žemaitiškai tariant, jau 

lys, 32 metų amžiaus, dabar bočiai? O vis dėlto tai atsiti- 
gyvenąs Brocktone. Jis yra ko liepos 11 d. New Yorke: 
vedęs Emiliją Poškūtę ir jų sūnus Algimantas ir marti 
augina septynius vaikučius, Rasa Gustaitienė-Ai ūnaitė, 
todėl Robertui reikėjo duo- kurių vestuvėse pernai daly- 
nelę tokiai didelei šeimai vovo eilė žymių bostoniškių, 
uždirbti ir mokytis. Tai ne-

ne, Bernice Claire sodyboj. 
Parašiau laišką geram

Bostone, o vėliau Worceste- mas 
ryj, Į Floridą išsikėlė tik 
prieš kelerius metus, todėl N. 
Anglijoj turi daug draugų ir 
pažįstamų. Jie vasaros kar
ščių metu ir atvažiavo jų ap
lankyti. Jie jau buvo Bos
tone, Brocktone, N. Hamp- 
shire, dar vyks j Worcesteri, 
nori ir Cape Cod pasiekti. Į 
namus žada grįžti šio mėne
sio gale ar rugpiūčio pra
džioje.

Linkime svečiams malo
nių dienų N. Anglijos pa
dangėje.

Jennie Nevienė yra Mia
mi Lietuvių Moterų Klubo 
žymi veikėja, jo dabartinė 
pirmininkė.

Bostoniškių kurinius 
atliks Chicagoje

Simfoniniame koncerte, 
kuiis bus Antrajam Lietuvių 
Kultūros Kongresui pasibai-

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa- 

' matysi. Kaina minkštais vir-

NECCH1 SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja, dirba monogramas, 
dirba žirhavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 uz viskų—galima mokėti po $1.25 

per savaitę.
HA 6-3900

atostogų į New Yorką buvo
Kaliforniją gyveno teko sueiti, vis gaudavau pa- Reikia pastebėti kad Ro- nuvykę abu bočiai Gustaičiai 

žadu, kad Bostone apsilan- bertas būdamas keturių me- ir iš Fo1* Knox, Kentucky, 
tų paliko našlaitis, bet jo len atskrido ir jo tėvas leite. 
motina Marcelė, dabar ište- nantas Algimantas. Jaunasis

Bostone.
Lietuvoje velionis muzi 

kos srityje yra išvaręs pla-
kys, užsuks aplankyti Joną 
ir Antanina Audickus ir pas

susilaukė pirmojo sunaus 
Mariaus-Andriaus. Su šiuo
nauju šeimos nariu susipa- šeliai* $4*00, kietais $5.00. 
žinti tiesiai iš Cape Codo

NOKIU PIRKTI LAIKRODI
Pirksiu seną sienini ar pastatomą, 

mušantį valandas laikrodi.
Pranešti Keleivio administracijai.

IMČIAU MERGAITĘ AUGINTI
Noriu susirasti auginti mergaitę 

9 metų amžiaus už mažą 
Prašome rašyti šiuo

čia vagį Jis mokė jaunimą ™anc «av?u Pa’| kėjusi už Wadcll (abu ilga- ila.ius-Andrius ir jo jaunoji „
muzikos gimnazijose. Klak <le.k.°.? la,.sk« 11.1?"kcJlm,ų..‘.r mečiai “Keleivio" skaityto- mamyte kasa sveiki ir links-

kr_____ ________  pridėjo čeki $o.00. Aciu iait rūnestimrai sūnų auklė- nu praėjusi sekmadieni iš h- Mrs.pėdos ir kitose muzikos mo- -a 0 į pikniką lauksime ki
kyklose, vadovavo chorams, tai< m^tais
pats kūrė muziką dainoms . Taipg\ j Johngo.
w t' i na iš Kaštono, Pa. Pernai

Los Angeles mieste liko' metais jis buvo mūsų pikni- 
velionio podukra Valerija ke, bet šiemet atsiuntė pa-
Barmienė ir jos vyras Ka- dėką už kvietimą ir užsimo- 
zys, kuriems reiškiame nuo- kėjo “įžangą” $6.00. Gal
širdžią užuojautą.

Knygų mėgėja

pasimatysime kitą metą.
Kviečiau P. Kriaučiuką iš, džiaugsmu sekė savo tėvelį 

Linen, N. J., adv. S. Briedi jiems keistais drabužiais ap-

jai) rūpestingai sūnų auklė- mi praėjusi 
jo ir stengėsi duoti jam mok. g°ninęs parkeliavo į Veto-!
slo O Robertas taintn buvo Rlkos ir Antano Arūnų rezi------------------------------------------šio. u KODertas taipgi huto , -- \voodhavene X Y RE,K patyrusio bartendekiotoks vaikas, kūno nereikejo " motina-n.i.,,
su lazda prie knygos valyti. buvo g,nun,ų saun,a* i
todėl dabar gali abu džiaug
tis.

Diplomo įteikimo iškilmė- me* 
se buvo ir šeši Roberto vai
kai. Jie su tokiu dideliu

Petraitis 
44 Aspenwall Rd. 
Dorchester 24, Mass.

SUtikti. Į Strand Cafe Corp.
Mes nuoširdžiai sveikina- 374 w Broadwa-V’ So. Boston, Mass.

Bay View Iiealty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas Jl'KNEVIčIUS 

Brunius MIKONIS 
L1CENSED BltOKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir drau
džiamiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4144 
|Res. A V 8-4144 ir CO 5-8841

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

DOVANOS J LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti- 

Auroros (III.) kolegijos niu* giminėms į Lietuvą per

Sveikino iš Kanados

j ir J. Rimavičių iš Brookly-, ^vilkusį, kad į save atkreipė inofęsorė. dr; Vanda. Sruo7 
lan- no, visi užsimokėjo įžangą, i ir kitų dalyvių dėmesį. g*ne atgunt^ sveikinimų is 

t - i- Hilton Beach (Kanadoje),
Linkime Robertui dideles j.ur jį atostogauja. Kartu su 

sėkmės to Ūmesniame gyve- a ir Bvlaičiq ^^3.
sėkmės tolimesniame gyve- Malonaus poilsio!
nime. i _ _  ___________

Helen Mozūraitienė Meno šventėj 750,000 svečių

Šį pirmadienį mus ap
kė Mrs. M. Michailovich iš j bet ar galės būti abejoja. 
No. Andover su sūnumi, ku- Mūsų geras farmeris J. 
ris grižo po kelių metų gyve- Molinis iš Randolph, kuri
nimo Floridoj. Viešnia atsi 

' naujino porai metų Keleivį,
mačiau ypatiškai, prižadėjo, 
kad pasimatysime geguži-

prisipirko knygų ir paliko Į neJe
Kazys Bukaveckas prane-._ i senajam Tėvui su vaiku do- . ?gus Chicagoje lapkričio 2o vanu a ia; ša, kad jis iš Floridos atskris |

d., be kitų kūrinių, bus atlik-!vanų’ Aclu Jab 1
ti ir bostoniškių kompozito-

su seimą

rių Juliaus Gaidelio ir Jero 
nimo Kačinsko kūriniai. J. 
Gaidelio du lietuviški šo
kiai ir J. Kačinsko du kūri
niu. J.Kačinskas ir diriguos 
tam koncertui.

Nijolė su Dariu turės 
Ramūną

į mūsų pikniką N. Eastone.1

Bronius Kravis iš Arling-
ton, Mass., buvo susirgęs,

Susižeidė Jasaičių sūnus

Adv. Rimvydas ir Dalia žinę pažadėjo pagyli ir bū- 
Ivaskos liepos 14 d. kėlė tinai atsilankyti. Drg. Kra- 
puOtą antrojo sūnaus Rainu- vis yr amecnanikas, laikro- 
no krikštynų proga. , vis yra mechanikos, geras

Be Ramūno, Ivaškos augi- laikrodžių ir kt. taisytojas,

Laikas registruotis 
gražuolės kontestui

Skaičiuojama, kad Bosto
no meno šventę, kuri tęsėsi 
19 dienų, aplankė 750,000 
asmenų. Jos programoje

Lietuvių Radijo Korpora- dalyvavo ir lietuvių liaudies 
bet pakviestas į mūsų gegu- cijos metinis piknikas, ku- šokių šokėjai, kuriems va

riame bus renkama “Miss dovauja Ona Ivaškienė.
Lithuania of N. E.” įvyks 
rugpiūčio (Augusto) 2 die
ną Romuvos Parke, Brock
tone. Laikas ragistruotis, ku.

A. Gustaitis grįžo

: na Darių ir Nijolę, kuri jau padovanojo LDD 21-ai rios nori konteste dalyvauti
Dr. Stasio ir Laimos .Ja-i šoka ir Bostono Lietuvių kuopai gražų laikrodį, ku- 

saičių sūnus Jurgiukas įva- Tautinių šokių Sambūryje. ri> mu>a laiką kas valandą ir
žiavo dviračiu į hidrantą ir 
nusilaužė ranką. Linkime 
jam greičiau pasveikti.

Sveikino iš Ashbury Park

Mūsų bendradarbis L. 
Norkus atsiuntė sveikinimų 
iš Ashbury Park, N. J. Ten 
ilsisi ir Kipras Bieelinis.

Poilsis prie ežeero

Ramiai galima atostogau
ti vasarvietėje prie ežero
Oldhem Pembroke, Mass.,

Paminėta Pavergtųjų 
Savaitė

Mergaitės iš miestų 
miestelių, nuo 16 metų am

pulę. Malonu bus jį pasvei- ^iaus, netekėjusios, kviečia- 
i kusi matyli gegužinėj. j mos užsiregistruoti pas Mrs.

Sutikau grįžusį iš Flori-Valentiną Minkus, 502 E. 
dos A. Alekna. Jis pats pa-! Broadway, So. Boston 27. 

' Mass., telef. AN 8-0489.Liepos 15 d. Hancock sa- klausė, kada bus mūsų 21-os 
Įėję buvo minima Pavergtų- kuopos gegužinė ir žadėjo 
jų Tautų Savaitė. Kalbėjo liepos 29 d. būti Bernice 
”Christian Herald
rius kun. dr. Daniel

Keleivio įstaigos bendra
darbis Antanas Gustaitis 
grižo iš atostogų, kurias pra. 

11 leido Cape Cod. Sako, atos
togos prabėgo, kaip viena 
padori valanda, tik gaila, 
kad jos trumpos buvo.

Pamaldos evangelikams

mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

Peter Maksvytis
Carpenter A Bailder 
925 E. Foarth SL,

Atlieka visas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3639

TeL AV 2-4026 ;

Dr.John Repshis į

LIETUVIS GYDYTOJAS {
Valandos: 2—4 ir 6—8 *

Sekmadieniais ir šventadieniais • 
pagal susitarimą «

495 Columbia Road !
Arti Upham’s Comer • 

Dorchester, Mass. *

Reikia prisiųsti savo var- Sekmadienį, liepos 22 d., 
dą, pavardę, adresą, amžių. 2:30 vai. popiet, First Luthe- į 

“ redakto- Claire farmoje. Kalbinau ir < Tą galima padaryti asmenis- ran Church, 299 Berkeley 
iel A. Po- daugiau pažįstamų ir priete- kai arba laišku, arba ir te- St. Bostone, Įvyks Bostone 

ling, Filbright ir pavergtųjų lių. daugelis sakė, kad bū- Į lefonu. ir jo apylinkėse gyvenan-į
tautų vardu ukrainiečių at- tinai atvyks Į mūsų pikniką. Išrinktoji gražuolė bus tiems lietuviams evangeli-1 
stovas. Priimta rezoliucija, Lietuvių Darbininkų Drau- apdovanota, kaip paprastai, kams pamaldos, kurias lai-! 
kurioje pabrėžiamas veiks- gija yra kultūrinė ir apšvie- įvairiomis dovanomis. kys vikaras A. Žilinskas.gija yra Kultūrine ir apsvie 
mingesnės politikos prieš tos organizacija ir iš savo 
komunizmą būtinumas. parengimų remia visokius

visuomeninius ir kultūrinius

GR 9-1805 Ir AN 8-9304
Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

1VTBU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den
giame aliumini jum ir dažo
me iŠ lauko sienas.

Free Estiiaales
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą

V.
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X F.AY

531 I5roadway.
So. Boston, Mass.

VALANIMtS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir l'kis:
287 Conrord Kd.. Rillerica, Mass. 

TEL. MO .5-2948

» TELEFONAS AN 8-2805 •

j Dr. J. L. Pasakantis J 
{Dr. Amelia E. Rodd j

Kambarys $25.- savaitei, sa. Ukl.ainįečių jaunimo or- > , n n " • i
vaitgaliui $8.- ! kestras ir dainininkai atliko - , - e .

Vasarotojat galt naudotis!menin prog,ama. Scenoje S'1,“"“"S
laiveliais ir smagiai pames-, , . ... cbelsono knygą Lietuvių
kerioti. Iš Bostono 28 my-iP evęsavo g1 eta JA\ vėlia- išeivija Amerikoje“, o ki
lios. Važiuoti Exprw. iki Rt. i?.05 ir Pavelgtu;ų tautų v ė- tais metais irgi stengsimės i 
3, toliau Rt. 14 iki Taylor, iavos’ . narius kuo nors apdovanoti.
Pt. Rd. Skambinti Ig. Vilė- Lietuviams minėjime ofi- Pažangiam lietuviui kaip 
niškiui AN 8-8384. cialiai atstovavo ALT-os tik vieta yra Lietuvių Darbi-

(Skelb.) skyr. pirm. A. Matjoška. ■ ninku Draugijoj, o visi pri
jaučiantieji geram mūsų or-;

Trans-Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West Rroadway. So. BOSTON 27, Mass., TeL AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš nnujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, • ir kitko. Visas išlaidas
Ir SSSR muitą anmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir (ravėjo adresus. Mes, siuntini perpakavą. 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu taiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje. kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIAK A. KREIPKITftS LIETUVTSKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sa INTI’RTSTO įcaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 3 vai. rak, ketvirtadieniais nuo
• vai. ryta ftt 7 tat vak. ir Mtadieniais nnn S ryto iki 2 vai. po pietą.

▼RDRJAS: JONAS AIMtMONIS

ganizacijos darbui 
į mūsų metinį pikniką.

N. Jonuška 

Sugrįžo iš SLA Seimo

prašom

Praeitą savaitę Newarke 
įvykusiame SLA 52-jaameį 
Seime iš Bostono dalyvavo j 
net 14 atstovų: Ona ir Anta-' 
nas Andriulioniai, Milda A-l 
nestaitė, dr. Vyt Čepas, A.! 
Čaplikas. -J. Gedmintas, dr. 
A. L. ir B. Kapočiai, J. Le- i 
kys, St. Mockienė, Marg. ir 
St. Michelsonai, K. Namak. 
šiene ir .J. Tumavičienė.

L. P. D-jos susirinkimas

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos narių mėnesi
nis susirinkimas įvyks ši ke
tvirtadieni. liepos 19 d. 8-tą 
vai. vakare.

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

SPECIALIAI ŽEMĄ KAIN.\

1 PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NAflONALIMAI (.AR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER REI. A Y
• HI-LIMIT UONTROI. 

•COMBt STION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAI S 
TANKAS IR • DARBAS l ž Aukšto Spaudimo

$269.

..... .. .. .................. .. t

Apsidrausk J 
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦
•Draudžiame nuo polio, viso-l 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- • 
t mių (ugnis, audra ir kt.) .. J 
{Visais insurance reikalais | 
| kreiptis:

BRONIS KONTR1M
Jastiee thePeace—Constable

598 E. Broadnray 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

♦ OPTOMETRISTAI
♦ VALANDOS:
t Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Į Trečiadieniais ofisas uždarytas
j 447 BR0ADWAY 
Į SOUTH BOSTON, MASS.

A. .1. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

21 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester, Mass.

GEneva 6-1204
jmmoou —o——r—joooooooą

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistinę.

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

382 a W. Broadiray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.
■■■■■■■■■MMMRMRMMOOOoeoeooooeec

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisam

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
; JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Are. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

Ketvirtis & Co.
—JEWELE<LS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Charlet J. Kay
LIETUTIS

Plumbing—ffeatittg—Gtu—Oil 
1 Gaza šilimą permainyti >275

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREET|

DORCHESTER 25. MASS.
■mMišmRBmišiMKRgfl

Flood Sąuare 
H ardu: ar e Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
>28 KAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Lanyams 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




