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Alžerijos Vadai Ginklais 
Sprendžia Savo Ginčus

"Politinio Biuro“ Vaciai Įsakė Armijai Užimti Sostinę; 
Vietiniai Partizanai Priešinasi; Armija Iš Tuniso ir 

Maroko Turės Užimti Visą Centralinę Alžeriją ir
Kabiliją; Prancūzai j Kovas Nesikiša.

Nepriklausomoj Alžerijoj Darbo DlCflOS ŠuklS
pereitos savaitės gale poiiti. Darbo Savaitė
mų vadų nesutarimas pasie-
kė tokį laipsnį, kad jų gin-
^uS‘tekT mrimfe lt HKos darbininkų uni jų vadai
das Ben Bella ir jo "poiiti-jkėlė visuose susi, mkimuose 

u.-___ .. j„..x _ ! ir unijų pasisakymuose rei-

Darbo Dienos proga Ame-

nis biuras“ davė įsakymą iš 
Tuniso ir Maroko jau po ne
priklausomybės atgavimo

kalavimą įgyvendinti 35 va
landų darbo savaitę. Už tokį į 
reikalavimą darbininkų uni-grįžusiai armijai užimti sos- u *-

tinę Alžvra Tos kariuome-• Jos Jau Paslsake Pnes kuH I tinę Alžyrą los kaiiuome
nes daliniai dabar ir veržiasi , •
link Alžyro miesto, kai kur proga uz tą reikalavimų ves. 
susidurdami su vietiniais “ Placl« propagandą, 
partizanais, kūne grasino, & valandų dai bo diena sa-i 
kad Ben Bellos ir jo šalinin-ivo Iaiku “F buvo reikalau- 
kų armijos į sostinę neileis.1 jama ir aPie reikalavimą 

Kiek žmonių jau žuvo buvo daugybė kalbų ir gin- 
kautynėse, neskelbiama, bet čų- Šiandien kai kui jau n 
pikti susirėmimai tarp vieti. dirbama tik 35 valandos, per 
nių karių ir po nepriklauso- savaitę, bet taip sutrumpinti 
mybės iš kaimyninių ki-aštų darbo laiką visiems darbi- 
atvvkusįu ivvko eilėie vietų. nin^ams piamoninmkai dai 

Paskutinėmis d'ienomis nesiryžta, o vyriausybė irgi

KAI ŽEMĖ TIK TRUPUTI SUDREBĖJO

štai koks vienos Crescent City, CaL, krautuvės vaiz
das po žemės sudrebėjimo šiaurinėj Kalifornijoj ir 

pietiniame Oregone.

Kambodžija Prašo ■■ n* 7 _
Garantuoti Sienas l8g8lD8 dlUIIC18Ill8 Z6I06SI'—

Kainbodzijos vyriausybė J 
jau kuris laikas nebegali ap- j 
sigmti nuo savo kaimynų!
'i hailando ir Laoso. Kaimy-; 
nų Kariuomenė visai neboja į 
Kambodžijos sienų ir kėliau- i 
ja per Kambodžijos žemę, 
kaip per savo teritoriją, o 
Vietnamo kariai iš šiaurinio 
Vietnamo keliauja per Lao-' 
są ir per Kambodžiją į pieti-i Šeštadienį Irane (Persijo. 
ni Vietnamą kariauti. ! je) įvyko žemėse drebėji-

Kambodžijos valdovas mas, kuris pareikalavo la- 
kreipesi į Vakarų valstybes, ' bai daug žmonių aukų. Pa
prašydamas, kad kas nors ma buvo pranešta, kad žuvo 
butų daroma, kad svetimi apie 3000 žmonių, vėliau pa
karia! nemindžiotų Kam- aiškėjo, kad aukų skaičius 
bodžijos žemės. Jis norėtų,

Drebėjimo Aukoms Irane
Virš 20,000 Žmonių Žuvo Žemė* Drebėjime Vakariniame 

Irane; Amerika Siunčia Didelę Pagalbą Nukentėju- 
•iem* Žmonėm*; Klaidinga* Pranešima* Sukėlė 

Paniką Irano Sostinėje; Pagalba Plaukia ir 
Iš Kitų Kraštų.

atspėti iš anksto žemės dre
bėjimus. Teherano radijo ir 
televizijos stotys dėl pa
skelbto gedulo visame kraš
te nedirbo. Amerikiečių pa
skelbta žinia sukėlė mieste 
paniką, nes ir iš pranešimą

kad tos pačios valstybės, ku 
rios garantavo popieriuje 
Laoso neutralumą, uždraus
tų kaimynų kraštams leisti 
savo kareiviams keliauti vie-

yra daug didesnis ir šį pir- klausiusių niekas nepagalvo. 
madienį jau skelbiama, kad J jo, kad žemės drebėjimą iš
nuo žemės drebėjimo Irane 
žuvo apie 20,000 žmonių.

Žemės drebėjimas palie
tė plačią sritį, apie 8000 ket-

nokiais ar kitokiais tikslais Į virtainių mylių plotą, kur iš.

anksto niekas negali atspė
ti. Vėliau Amerikos amba
sadorius dėl šio klaidinančio 
pranešimo atsiprašė Irano 
vyriausybę ir nurodė aplin-

per Kambodžijos žemę. Kol tisi kaimai liko nušluoti nuo kybes, kuriose televizijos

Sako, Lėktuvas U-2 
Vėl Šnipinėjo

Sovietų Sąjunga skelbia, 
gen. de Gaulle šį pirmadienį i kad ji pasiuntusi "griežtą 
pradeda savo oficialinį vizi- į protesto notą" Amerikos vy-

---------------- ---------- . tą Vokietijoj. Kaip vokiečių j riausybė i dėl p&sirodymo
Alžerijos gyventojai dauge- abejoja, ar toks darbo laiko . Adenauerį0 lankymasis ne. i virš SSSR teritorijos ameri- 
lyje vietų demonstravo ir sutrumpinimas nepakenktų' Prancūziioį J

Amenkos eksportui ir var- 1 . J K

Prancūzų de Gaulle 
Lankosi Vokietijoje

9 _____
Prancūzijos prezidentas

reikalavo, kad politiniai va
dai taikytųsi. Minios Alžyre 
ir kituose miestuose šūkavo 
"gana karo!“, bet tas nepa
veikė vadų. Darbininkų uni
jos Alžyre grasino net gene-

taip ir' kiečių lėktuvo U-2, tokio,
žytynėms su užsieniais.
ANGLŲ FAŠISTŲ VADAS 

PABĖGO IŠ MITINGO

Anglijos fašistų 
raliniu streiku, jei taika ne- Sir Oswald Mosley bandė 
bus atstatyta, bet kol kas pereitą šeštadienį mitinguo-

prezidento de Gaulle lanky- '■ kuris savo Uiku buvo nušau-
masis Vokietijoj turi tikslo 
pabrėžti ir išryškinti vokie
čiams ir prancūzams, kad

tas virš sovietų teritorijos. 
Sako, kad naujas sparnuo
tas šnipas 9 minutes skrai-

i nesantaiką tarp tų dviejų i dęs virš Sachalino salos, 
vadas tautų reikia baigti ir kad jiI Chruščiovas neseniai gy-

jau yra baigta. Prasideda 
geros kaimynystės sugyveni-

, . , , , ■ . . • • "imas tarp tautų, kuris praei-ktek jis paveiktų kautynes, dalyje, bet 3000 minia uz-, e pakartotinai liejo viena 
jei butų paskelbtas, galima puolė jį ir jo pasėkėjus ir vi. kitos krauj varž t ėse dė,
tlk,3JėtL., ? mĮtln« K™lke- PaP va- pirmenybės arbakovoje dėl

Visa eilė politikierių siu- das buvo apdaužytas ir aP-;žemėės'
lė tarpininkauti tarp besipe- spardvtas ir turėjo bėgti | r \. - . . .
Šančių armijos dalinių ir po- slėptis už policininkų nuga- Į k “0\“eInetai’a’Tdėį

kad siūlymasis tarpininkauti Oswaid Mosley dar prieš Vikot"kertinis® akmuo. Kaip
dabar labai madoje, bet tas antrąjį karą pradėjo garbin-............... p
nieko neišsprendžia. Jis sa

toks streikas nepaskelbtas ir ti Londono lytinėj miesto

jo įpėdiniai vykdys tą poli-

rėsi, kad jo raketos gali ir 
musę nušauti, o lėktuvo U-2 
šį kartą ir nenušovė.

ti fašizmą, už ką karo metu tik* čiandUn nioūe 
ko, kraštui reikalinga vv- sėdėjo kalėjime betnepagi-lv 5j-i ■ • ■■ , ino’.riausybė, kuri gali valdyti,’o Kmejime, oetnepap de| uzslmojlmo kl,numo,
tarpininkavimais tokios vy
riausybės nesudarysi.

Prancūzai, kurie Alžerijoj 
dar turi virš 200,000 karių, j 
į alžyriečių pilietinį karą ne
sikiša. Prancūzijos vyriausy
bė pakartotinai reikalavo,: 
kad alžyriečiai suteiktų ži-: 
nių apie 540 pagrobtų pran
cūzų Alžyro mieste, bet nie
kas tokių informacijų ne
duoda. Ar pagrobtieji pran
cūzai yra nužudyti, ar laiko
mi kokioj koncentracijos 
stovykloj, lieka paslaptis.

Jei Ben Bellos kariuome
nei pasisektų užimti Alžyrą, 
tai dar lieka neaišku, ar cen- 
tralinėj Alžerijoj veikiantie
ji kariai partizanai pripažin
tų sostinėje susidariusios vy
riausybės autoritetą, ar tęs
tų partizaninį karą prieš tą 
vyriausybę. Pilietinį karą 
lengviau pradėti, kaip baig
ti.

ATŠAUKĖ STREIKĄ

Federalinis teisėjas C. W. 
Allgood Įsakė Huntsville 
f Ala.) arsenalo streikuojan
tiems elektrikams crižti į 
darbą. Dėl 150 sustreikavu
siu elektros darbininkų tu
rėjo nedirbti ir 1.500 kitų 
darbininkų. Todėl buvo su
stoję apie 40 vykdomų labai 
svarbių erdvei užkariauti 
darbų. Teisėjas tą streiką 
pavadino žingsniu į krašto 
savižudybę.

niekas neabejoja.

Dviejų kandidatų į sena
tą nuo demokratų partijos, j 
E. Kennedy ir E. McCor- 
mack, debatai įvyks šį tre
čiadienį vakare Holyoke, 
Mass.

Alaską Dabar Krečia 
Beriliaus Drugys

Alaskoje aptikta žemėje 
j nemažos atsargos beriliaus 
metalo. Tas metalas yra 
brangus, todėl jo atradimas 
sukėlė didelio susidomėjimo, 
ir daug žmonių skuba pasi
šienauti, kaip 1898 metais 
ir vėliau daugelis skubėjo į 
tą pačią Alaską aukso ieš- 

I koti.
Beriliaus metalas yra ga

na retas, jis naudojamas 
plienui sukietinti lydiniuose 
su nikeliu ir variu. Dabar, 
kai reikalingas labai kietas 
ir karščiui atsparus plienas 
greitiesiems lėktuvams ir 
erdvės tyrinėjimo raketoms 
gaminti, berilius turi plačią 

' rinką. Jo svaras kainuoja 
! $70.

Beriliaus metalo paprasta 
akim negalima atpažinti, 
jam surasti naudojamas tam 
tikras prietaisas, kuris paro. 
do, kur jo žemėje yra.

I

ARTHUR GOLDBERG

I

Paskirtas aukščiausio teis
mo nariu i vietą pasitrauku
sio teisėjo Frankfurter'io.

DARBO SEK RETOKU S

Prezidentas Kennedy pas
kyrė Willard Wirtz darbo 
sekretorium i vietą A. Gold- 
bergo. kuri- paskirtas auk. 
ščiausio teismo nariu. M. 
Wirtz iki šiol buvo darbo se
kretoriau- padėjėju.

žemės paviršiaus. Daugybė ! stotis buvo suklaidinta, 
žmonių liko be pastogės ir Pagalba nukentėjUsiems

ir- i ,1-" v • i, i i e-^° Vri0! Paugkui uz- nuo žemės drebėjimo Irano 
j Kambodžiją kojos nekel- griuvo suliniai ir net salt.- kaimiečiams siunčiama ir iš

• ! mai sustojo tekeję dėl pasi- kitll kraAtll
Kambodžiją grasina pasi- {keitimų žemės gelmėse, to- U ___________

kviesti kinų komunistų ka-idėl Irano vyriausybė iš sos- jr i ri. • i j
rius, kad jie saugotų jos ne-Įtinėsė Teherano siunčia ne l^ntOllKai Int€(jrU0]a
utralumą. | tik vaistus, maistą, bet ir Parapijų Mokyklas

-------------------------- (vandenį į nelaimės ištiktas _____
Kuba Džiaugiasi ! vietas. Louisianos valstijoje kata.

Rn?iSkili? Kinkini? .Ą™enkos vynausybe pa- likų parapijinės mokyklos JVUdtofvuto Lri/ifvfClto j reiske užuojautą Iranui ir 
! žadėjo siųsti pagalbą nuken

kas niekas dar nesiskubina 
garantijų duoti, nes kaipgi 
paskui prižiūrėti, kad niekas

reiškė užuojautą Iranui ir nutarta integruoti (priimti į 
jaš mokinius be rasės skirtu- 

tėjusifems nuo žemės dre- mo). Bet prieš tai sukilo į 
bėjimo žmonėms sušelpti. kojas rasistai, kurie kelia 

Amerikos kariškų at- maištą parapijose ir rengiasi

Kubos vyriausybė ir spauda 
plačiai gairina rusų pasiža
dėjimą statyti Kubai ginklų Iš Amerikos kariškų at ____ z r___
ir duoti instruktorių, kurie sargų į Iraną jau siunčiama kitairTtriukšmauti 
mokys kubiečius, kaip rusų pagalba, kuri viršys pusę mi- 
ginklus naudoti. Ir ginklų ir liono dolerių. Siunčiama 
instruktorių Kuba jau yra 10,000 antklodžių, 1,000 pa
gavusi iš Maskvos, bet da- lapinių, 100 lovų įrengta li- 
bar rusai viešai pasižadėjo goninė ir kt. Pagalba gabe- 
būti Kubos draugais ir duo- narna lėktuvais iš Vokietijos ’liose pietinėse valstijose vėl 
ti Kubai ne tiktai ūkišką, bet i į Teheraną, Irano sostinę. * pradeda rodytis Ku-Klux 
ir karišką pagalbą gintis nuo ' Ta proga praneša apie Ira- K,an<> ”veikėjai,“ kurie de- 
agresingų imperialistų.” ; no sostinėje kilusią paniką, gina kryžius prie mokyklų 

Kubos spauda plačiai ir j kurią sukėlė Amerikos karo 
džiaugsmingai rašo apie ru- Į pajėgų televizijos stotis Te
su karišką pagalbą ir įspėja ! herane. Į stotį pirmadienį 
Amerikos "imperialistus,” | paskambino kažkoks žmo- 
nedristi pulti Kubos, nes ji gu*, pasivadino aukštu po- 
“turi draugų” ir gauna gyni- Įlicijos valdininku ir maldavo 
muisi rusiškų ginklų. . . j paskelbti, kad pirmadienį 

-------------------------- Į12 vai. nakties Teherane į-

Pereitos savaitės gale vie
noje parapijoje teko net mo
kyklą uždaryti dėl rasistų 
keliamo triukšmo. Kai ku-

ir bažnyčių. Kukliuksai žada 
gelbėti baltosios rasės garbę 
nuo juodukų ”pavojaus“ ir 
tam reikalui vartosią viso
kias priemones. 

GELZKELIO STREIKAS

Liūtus Mokyt Geriau! vyRs stiprus žemės drebėji- 
Kaip Itut Vienuolyne mas Tplevizij°s statia *

22 metų katalikų vienuolė 
pasitraukė iš vienuolyno 
Anglijoje todėl, kad jai la
bai patinka "mokyti liūtus.“ 
Ta vienuolė, penkerius me
tus išbuvusi vienuolyne, bet 
dar nedavusi paskutinių į- 
žadų, sako, kad vienuolyno 
gyvenimas yra labai malo
nus ir geras, bet tiktai tiem, 
kurie jaučia pašaukimą būti 
vienuoliais ar vienuolėmis, 
bet ji jaučianti pašaukimą 
mokyti (dresiruoti) plėšrius 
žvėris, todėl iš vienuolyno! 
pasitraukia. Vienuolė, Mary| 
Immaculata vardu, sako, 
kad vienuolyno viršininkė 
labai maloniai išklausiusi 
jos abejonių dėl vienuoliško 
gyvenimo patrauklumo ir vi
sai nesipriešino jos norui at
gauti laisvę.

Suprantama, kad turint 
22 metus liūtai mažiau bai
do kaip maldos.

pranešimą ir paskelbė, nors 
niekas dar nėra išsigudrinęs

RYTOJAUS ŽVAIGŽDĖ

Tai Maria Drake. Palisades 
Park. N.Y.. išrinkta "Ryto
jaus žvaigžde.”

Chicago & North Wes- 
tern geležinkelių linija su
stojo. Streikuoja apie 1,000 
telegrafistų, kurie paskelbė 
streiką negalėdami susitarti 
su kompanija dėl darbo su
tvarkymo. 15,000 kitų tos li
nijos tarnautojų atsisakė 
vykti į darbą per tefegrafis- 
tų piketo liniją. Geležinkelis 
nedirba. Nuostoliai didėja. 

Politikieriai nesimeldžia

Kongreso Rūmuose yra 
maldos kambarys, kur kiek
vienas įstatymų leidėjas gali 
nueiti ir pastiprinti savo 
dvasią. Bet laikraštininkai 
pastebėjo, kad įstatymu lei
dėjai to maldos kambario 
visiškai nelanko, gal tiktai 
per klaidą kas nors ten už
klysta. O kiek politikierių 
šaukte šaukė, rėkte rėkė, kai 
aukščiausiasis teismas Įsakė 
panaikinti valdiškas maldas 
New Yorko valstijos mokyk
lose...

I



Puslapis antras ZEL&iviS. ?»>. i>» i»*>

Provokacija
Maskvoje šiomis dienomis lankėsi Kubos revoliuci

nės valdžios du atstovai ir, po pasitarimų su Maskvos val
dovais, buvo paskelbtas bendras pranešimas, kuriame sa
koma, jog Sovietų Sąjungos vyriausybė sutiko Kubai duo
ti kariškų pagalbų, kad Kubo galėtų gintis nuo jai gresian
čio puolimo iš “agresingų imperialistų” pusės. Maskva vie
šai giriasi, kad ji duoda Kubai ginklus ir siunčia Į Kuba 
kariškus instruktorius Kubos kariuomenei apmokyti rusiš
kus ginklus vartoti.

Kariškų ir ūkiškų pagalbų Kuba jau seniai gauna iš 
Maskvos ii- iš kitų komunistų valdomų kraštų. Be tokios 
pagalbos Kubos revoliucinė diktatūra jau būtų seniai su
griuvusi. Bet paskutiniu laiku Kuba gauna daug visokių 
ginklų ir j Kubų yra atvykusių daug rusiškų karo instruk
torių, kurie moko Kubos karius, ir ruošia juos kaž ko
kiems kariškiems žygiams. Ginklų ir instruktorių gabeni
mas j Kubų vyksta jau kuris laikas. Maskvos bendras pra
nešimas paskelbtas jau po to, kai daug ginklų ir instrukto
rių atgabenta i Kubų.

Kubos susibičiuliavimas su Maskva yra provokacija.
Kubos valdovai ta žino, bet jie visvien, gavę iš Maskvos 
ginklų ir instruktorių, giriasi bendrame pranešime Mas
kvos žadama kariška parama ir savo kariška jėga ir drau-
gystę su Maskva afišuoja pasauliui. Atrodo, kad Kubos . kvjeW mane ,ykti mQ žmogaus balsas k)au.
nykštukams nagai niežu, kol per juos kas rimčiau uzva- kal1u Ten girdi pats isiti. sė. ko nori,? Atsakiau> kad 
žiuos. Gal ir sulauks to, ko prašyte prašo?

Amerikos vyriausybė galėjo pernai paremti Kubos 
politinių emigrantų bandomų Įsiveržimų i Kuba ir nu
šluoti ten diktatūros režimų, bet to nedarė. Nedarė todėl, 
kad skaitė “intervencijos” politika į Lotynų kraštų vidaus 
reikalus baigtu dalyku. Bet Amerikos visuomenėje ir kon.

VK EHREZ. JOHNSON EEB ANON E

Taip viceprezidentą l.yndon Johnson pasitiko Lehano- 
no sostinės aerodrome. Johnson aplankys l.ehanoną. 
Iraną. Turkiją. Graikiją. Kiprą ir Italiją. Jo kelionės 
tikslas sustiprinti draugystės ryšius su tomis valsty
bėmis.

Raštinėje
Piavėriau raštinės duris ir 

1 Įėjau i vidų. Pačiame preky- 
je, lyg ant estrados, sėdėjo 
labai puošnioje uniformoje 
kažin koks viršininkas ir 
tuoj prabilo:

—Vardas pavardė?
—Anthony Jenkins,—jau 

' ne advokatas, o jis turi ad 
Įvokato Chandlerio korčiukę,
I kurių per langutį padaviau.

—Kaip tai, jūs ne advoka
tas? Kaip jūs galėjot čia Įei
ti?—jau aštriai prabilo.

—Kaip Įleido, taip ir Įė
jau,—ir tuoj pradėjau aiš
kinti savo reikalų, kaip ant 

Į delno jam viskų išdėsčiau, 
kad atvykau tiesiai iš Wash- 
ingtono, turiu savo draugui 
labai svarbų pranešimų iš 
paties prezidento Roosevel
to, kad Stilsonas bus besųly- 
giniai amnestuotas už poros 
dienų, bus laisvas ir aš jam 
šitų malonių žinių atvykau 
pranešti.

Tas viršininkas gana aty- 
džiai ir lyg nustebęs klau
sėsi mano pasakojimo ir pa
galiau pratarė, kad kalinio 
aš jokiu būdu negaliu maty
ti dėl trijų priežasčių: aš ne
su šeimos narys, šiandien ne

Nr •»<>. Rugsėjo 5, 1W>2

Vėl Kubo* klausimas
Amerikoje vėl daugiau 

kalbama apie Kubų ir apie

Alžerijoj karas

Alžerijos vadai nepajėgė 
susikalbėti dėl nepriklauso-

kinsi. Sutikau vykti i Wash- atėjau pamatyti kalini, jo 
ingtonų. numeris toks ir toks ir po to

Kuomet susitikom Wash- paaiškinimo padaviau advo- 
ingtone, tai pirmiausiai nu- kato Chandlerio kortelę, 
vykome i generalinio proku- Reiškia, čia atėjo advokatas; lankymo diena ir, svarbiau- 
roro raštinę. Ten mus prie- pamatyti kalini

grese kyla balsai, kad nebegalima ramiai žiūrėti, kaip 
ūkiškai nusigyvenęs diktatoriškas Kubos režimas daro iš 
artimos, kaimyninės salos Maskvos kariška bazę. Jei pa
teisinamas yra siuntimas karių i tolima Vietnamą, tai ką 
daryti, kai čia pat pašonėj rusų instruktoriai moko Kubos 
karius taikyti raketas i pačios Amerikos teritorijų?

Visuomenės spaudimas gali priversti vyriausybę per
žiūrėti savo politikų ir jų pakeisti.

Būtų geriau, jei Kubos “leninistai” patys nusisuktų 
sau sprandų savo ekonomine politika ir Kubos sukilusi 
liaudis juos išmestų iš valdžios. Bet rusų ginklai pasitar
nauji tai diktatūrai jos išsilaikymo reikale, o rusų duoda
ma ūkiška pagalba gaii Kubos diktatūros režimų ilgesni

šia, aš nesu advokatas.
—Bet aš atstovauju advo

kato Chandlerio firmų New
mė gen. prokuroras Cum- Tuoj didieji vartai atsida. 
mings ir jis mums parodė rė ir, vos tik Įžengiau, jie vėl
dokumentus. Pirmas—gene- automatiškai užsidarė. T ar-j Yorke, telefonuokit ir jis 
ralinio prokuroro rekomen- pas tegali būti 4 pėdos ir vėl1 pats tų patvirtins, galit tele- 
dacija prezidentui Roose- tokie pat geležiniai vartai Į į fonuoti ir generaliniam pro-1 
veltui tuoj pat amnestuoti kiemų. Už poros sekundžių kurorui Cummings, kad ji 
Juozų Stilsonų. Antras do- ir šitie atsivėrė, o Įžengus Į mačiau pereitų savaitę ir jis 

I kumentas—pats paliuosavi- kiemų, jie užsitrenkė ir čia
mo raštas, ant kurio tereikia jau stovėjo sargas su šautu- 
prezidento parašo ir tada vu. Jis man liepė eiti per 
viskas baigta. 1 siaurų būdukę, tai elektros

Prokuroras dar aiškino, akis. Kai jų perėjau, jis man 
kad ŠĮ savaitgali prezidentas sakė, kad turiu ką tai prieki- 
Rooseveitas išvyko žvejoti nėj ir kelnių kišenėje. Liepė

galimų pavojų kraštui iš ra- mos Alžerijos laikinosios vy- 
sų telkiamų kariškų ginklų riausybės sudarymo ir todėl 
90 mylių nuo Amerikos. Ar nutarė leisti kalbėti šautu- 
toks pavojus yra, vyriausybė vams. Ben Bella, “politinio 
abejoja, bet visuomenėje vėl biuro” bosas, davė įsakymų 
kyla nerimas dėl nepagei- Alžerijos armijai užimti sos. 
daujamos kaimynystės. O tinę ir padaryti ten tvarkų, 
rinkimų metu klausimas kai Armija paklausė ir paju
kam ir politiniais sumeti- dėjo iš vakarinės Alžerijos 
mais naudinga yra kelti. iįnk sostinės Alžyro, bet pa- 

Kubos diktatūra per kele- keliui susidūrė su vietos par- 
tų metų gerokai nusidėvėjo, tizanais ir po trumpo ir pa- 
Kad ji nesugriūtų, rusai nu- kartotino susišaudymo, sus- 
tarė sustiprinti Kubos dikta- tojo kažin ko laukti, 
torius naujomis ginklų ir Susišaudymų Įvyko ir Al- 
karo instruktorių siuntomis, žyro mieste, kur Ben Bella 
Rusai ne tik siunčia kanuo- šalininkai neleidžia save nu
les ir kitokius karo pabūklus, gįnk|uori vietiniams parti- 
bet tuo ir giriasi ir atvirai zanams. Kautynėse yra de- 
sako, kad jie padeda Kubos sėtkai aukų, bet tai dar tik 
liaudžiai apsisaugoti nuo pradžia. Jei pirmieji susi- 
“agresingo imperializmo,” šaudymai virs pilietiniu ka- 
kuris tariamai gresia Kubai, ru, aukų skaičius turės didė- 

Tokia Maskvos politika ti.
yra provokacija. Kaip Į tai Alžerijos vadų prakeiki- 
reaguos Amerikos vyriausy- mas yra tas, kad jie visai ne
be, dar nėra žinoma, bet vi- tiki demokratijai. Jie žino, 
suomenėje vis garsiau kelia- j kad kas pirmas užsisės kraš- 
mas reikalavimas apvalyti: tui ant kupros, tas ten ir sė- 
Kubą nuo Maskvos šašų. Ži. • dės, rinkimais jo nebenu- 
noma, toks apvalymas būtų krapštysi, o todėl visi ir no- 
nesunku padalyti, nežiūrint į retų i pirmų vietų patekti, 
visos Maskvos pagalbos, <
bet Amerikos vyriausvbė ne- i j Venerą! 
nori nieko daryti, kol kitos

laiką išlaikyti prie valdžios vairo. Todėl Amerikoje ima- ir tegalima ji bus matyti apie parodyti. O ten buvo rašo
ma nekantrauti ir reikalauti, kad Kubos “leninistai” būtų j vidurį sekamos savaitės. Pa- moji plunksna ir ant retežiu- 
pašalinti nuo valdžios. mačius tuos tegu ir nepasi- ko virtinė raktų. Apžiūrėjęs,

rašytus, bet jau paraoštus padavė atgal ir liepė eiti per 
dokumentus ir patyrus visų kiemą Į labai gražų trobesį,Amerikos vyriausybei nelengva bus apsispręsti dėl 

Kubos klausimo. Iš vienos pusės čia dabar nėra jokio noro reikalas, mano ūpas pakilo —kalėjimo raštinę.

' man sakė—Stilsonas bus lai
svas šių savaitę.

Valdininkas man nieko 
aiškaus nepasakė, tik liepė 
eiti Į kita kambarį ir ko tai 
laukti.

įėjau Į labai didelį kam
barį, atrodo lyg bažnyčia, 
aplinkui pintinės kėdės, ne
apsakomai visur švaru, toli
pačiam gale rašomas stalių- i maisto produktus perdir- 
kas ir dvi kėdės, čia laukiau ; bančios bendrovės sutiks 
virs valandos laiko ir jau pasirašyti kolektyvinę sutar

ti apie maisto produktų su-

Pietų ir Centralinės Ameri
kos vyriausybės nepritaria 
griežtesniam elgesiui su Ku
bos Maskvai parsidavusiais 
bai-zduočiais.

ku, bet produktu pardavimo 
“sulaikymu,” iki produktus

Amerikos mokslininkų 
viena raketa skrenda Į Ve
nerų, artimiausių žemės kai
mynę pasidairyti gal kų nau
jo sužinos apie tų paslaptim

• era nlanzrto Rucai ivrri rloviXVVUJU1 1IfeI

bandymų pasiųsti Į tų pačių 
planetų savo raketų, bet ji 
dėl kažin kokios priežasties

atgaivinti “intervendjos”’ politiką, bet ir žiūrėti nieko ne- jki aukšįiausio b,ipsnio įsi-! Kai ėjau per 'ta kiemą I buvau bernauk gal duos ir 
darant į Kubos bičiulystę su rusais irgi nebus galima. Rei- 1 - - ------ - - - - -
kės daryti nemalonų pasirinkimų.

Juozas Stilsonas
1891.. 1962

A. JENKINS
(Tęsinys)

Juozo Stilsino išlaisvini- pirmučiausiai mus išbarė, 
mas iš kalėjimo užtruko ii- kodėl kreipėmės Į republiko. 
giau negu tikėtasi. Buvo nų advokatų Chandlerį, gir

tikinau, kad jau ilgai nebe- kaž kodėl pasijutau nesavo i man dryžų uniformų ir teks
reikės laukti.

Kalėjimo viduje
su Stilsonų susitikti kur nors 
prie plytų skaldymo. Kaip

numatyta išlaisvinti per du 
mėnesius, gi jau baigėsi 5- 

JUOZAS STILSONAS

di, reikėjo iš syk kreiptis 
prie senatoriaus Lehmano, 
daug būtų nekaštavę ir Stil
sonas

’ išlaisvintas.

vietoje, lyg Įlindę? i kilpų.
Keista mintis pradėjo kvar
šinti galvų ir lyg ka? kugždė- 

Sunku Įsivaizduoti kalėji- ti kugždėjo i ausi — ieiti Įė- 
mo vidų jame nebuvus ir sa. jai, bet kaip tu iš čia išeisi, 
vo akimis nemačius. Gavęs žmogau?
Wa?hingtone neabejotinas;----------------------------------
žinias, kad mūsų pastangos 
nenueis niekais ir tikrai ne- Į 
užilgo matysime Stilsonų lai-'
svėje, norėjau žūt būt apie ■ ___________
tai pranešti pačiam Stilsonui * ......... . . , , , • , • -kalėjime. Bet kaip’ :. Am?nk°s fa™ena, įse.na: maisto produktus supirkine.

' *. . į streikų. Taip, į streikų, ko-i ja pačių farmenų koopera-
e< eia ims kalėjimas tai kįus parts nuo karto skelbia tvvai arba prekybos bendro- 

ne eiline policijos nuovada. p,.amonės da,-bininkai. kai
Griežtas patvarkymas—ka

tas mėnuo, o Stilsonas vis 
dar federaliniame kelėjime. 
Prasidėjo nerimastis visuo
menėje, taip lygiai ir mūsų 
tarpe kilo visokių gandų ir 
spėliojimų. Paaiškėjo, kad 
reikia tam tikro politinio 
spaudimo atitinkamose poli
tinėse sferose, gi tokį spau
dimą tegali daryti tik poli
tikieriai. Lietuvių eilėse, ro
dos, mes buvome neprasti 
politikieriai, bet šalies poli
tikoje mūsų itaka pasirodė 
netoli tesiekianti.

Nutarėme kreiptis į A- 
malgameitų (siuvėjų) unijos 
pirmininkų Sidney Hillma- 
na, kuris Stilsonų gerai pa
žinojo ir jau buvo girdėjęs 
apie jo Įkliuvimų. Kai paaiš- 
kinom visų reikalų, tai jis

superkančios bendrovės ir suskilo ir jos skeveldros da
bar klaidžioja po erdvę, o 
viena dalis, sako, nukritusi 
jau žemėn.

Bet žinias apie rusų rake
tos suaižėjimų skelbia ne ru
sai, o Vakarų mokslininkai. 
Rusai savo nepasisekimus 
kukliai nutyli.

Rusai ir seniau bandė pa
leisti raketų i Venerų, bet ta 
raketa nustojo duoti prane
šimus apie save ir kur ji nu-

nirkinėjimų pastoviomis ir 
farmeriams apsimokančio
mis kainomis per ilgesnį lai-

pasimačiau su kaliniu jo'j^ Kol supirkėjai nepasira- 
laisvės išvakarėse, papasa-. PyS sutarčių, tol farmeriai 

susilaikys nuo pardavinėji-kosiu kitų kartų.
(Bus daugiau)

Farm erių unija
mo savo produktų.

Nacionalinė Farmerių Or
ganizacija ir jos vadovai ži-, sidaužė, niekas nežino. Apie 
no iš patyrimo, kad farme- tų pirmąjį nepasisekimų pa
lių streikas nėra lengva su- sidairyti Veneros kaimynys- 
organizuoti ir dar sunkiau tėję rasai žinių neslėpė, bet 
tęsti tokius streikus ilgesnį apie antrąjį nepasisekimų 
laika. Bandymų buvo daro- j nesako nieko.
ma ir Amerikoje laike di- Į Amerikiečių mokslininkųvės, kuriuos supirktus pro

duktus parduoda vartoto
jams miestuose. Jei farme-

pramones
i-’. , .; jie derisi su darbdaviais dėlseniai jau butų buvęs i linj tegali lankyti vienas as-i uždarbiu 

intas 1 per rrėnesi iv tni tiR ? Visų praėjusią vasarą A- 
merikos žemės ūkio širdyje, 

l-qc Iowa, Missouri, Illinois, In-
kn? kita A H • >eSU<^' N-‘e' (Hana, Wisconsin ir kitose i toms maisto perdirbimo 
kas kitas, kad ir geriausias žemės -kiQ valstijo?e far.; bendrovėms, kurios sutinka

merių tarpe buvo jaučiamas1 pasirašyti su farmerių orga- 
nepaprastas subruzdimas.' nizacijomis ilgų metų kalek-

S. Hillman dar teiravosi 
už kiek adv. Chandler apsi
ėmė dirbti? Paaiškinom. 
kad jeigu būtų išlaisvinęs 
per du mėnesiu, tai būtų rei
kėję mokėti $3,000, bet ka
dangi jis to nepadarė, tai 
žadėjo nieko neimti. Hillma- 
nas nusijuokęs tarė, kad 
Chandleriui 3 tūkstančiai vi
sai mažai tereiškia, o išlais
vinęs politinį kalinį gaus 
spaudoje reklamos už nepa
lyginamai didesnę sumą.

Per Washingtoną į 
Lewisburgą

Hillmanas kai pridėjo sa
vo trigrašį, reikalas pajudė
jo iš vietos. Chandleris pra
nešė, kad visi popieriai gata
vi ir jau tik laukia preziden
to Roosevelto parašo. Apsi
keitėm gana aštrokais žo
džiais dėl jo reikalo vilkini
mo, kad jo ikišioliniai pra
nešimai tebuvo tik spėlioji
mai, o tikrenybėje reikalas

muo per mėnesi 
ššeimos narys—tėvas, moti
na, žmona, pilnametis vai-

džiosios depresijos ir kituo
se kraštuose. Bet naujoji 
farmerių organizacija tikisi

draugas ar artimiausias kai
mynas pasimatyti negali.
ir^kalbėtC tU’ka?1Sę Iankytl i Atsirado nauja farmerių or-1 tyvines sutartis, farmeriai 

aip. su savo,kurj skelbia, kad galėtų išsiderėti žmoniškes- 
farmeriai patys turi išspręsti nes *r pa«tovi»« kainas sa- 
žemės ūkio perteklių ir že
mės ūkio produktų kainų 
klausimus. Ta organizacija

klijentu, kada tik nori ir turj Skanizacija, kuri skelbia, kad 
reikalų. Niekas kitas.

Nors vilties maža, bet nu
tariau aplankyti Juozą Stil-
soną kalėjime ir jam praneš- 'vadinasi Nacionalinė Farme- 
ti gerų žinių, kad jis tuoj iš-inų Organizacija (NFO). Ji 
eis iš kalėjimo i laisvę. Ma-!atstovauja nuomonę, kad ge
niau, jei ir neįleis i vidų, tai irai susiorganizavę farmeriai 
nors pamatysiu, kaip atrodo gali išspręsti visus “klausi- 
Levvisburg, Pa., kalėjimas ‘ ‘
iš lauko.

Dviese automobiliu pasie
kėme Lewisburgą 11:30 vai. 
prieš pietus. Kalėjimas yra 
labai gražioje vietoje, ant 
kalniuko, anapus Susųueha- 
nna upės. Iš prekio žydi gė

mus," sutvarkyti painų pra- 
duktų kainų ir net gamybos

Veneros raketa, jei ji pa
sieks Veneros kaimynystę 
gruodžio 14 d., tiktai tada 
ir bus galima sakyti, ar ji 
pasiekė savo tikslo ar ne.

Ultimatumas Katangai

Jungtinių Tautų organi
zacija pasiuntė ultimatumų 
Katangos (Kongo provin
cijos) vyriausybei tuoj pat 
apsispręsti Įsijungti Į bend
rųjų Kongo respublikų.

Katangos čombė tuojau 
pat atsakė, kad jis paskirtų 
atsakyti dienų atsakys ir de
rybų nevengia, bet nesutin
ka derėtis, kai kas nors ša
lia stovi ir botagu mosikuo
ja. Girdi, derybos turi būti 
laisvos, o ne išprievartautos.

Žinoma, derybos nieko 
neišspręs, o todėl reikės pa
naudoti ultimatume grasina-

riai būtų organizuoti ir savo: sunkumus nugalėti gera or- 
produktus pardavinėtų tik ganizacija. Pirmų bandymų 
tiems prekybininkams ir tik jj jau jr <jaro.

Rugsėjo 1 d. farmeriai 15- 
oje valstijų jau pradėjo že
mės ūkio produktų “sulaiky
mo” streikų. Tų dienų, pagal 
NFO pranešimų, Į rinkų ne
buvo siunčiami galvijai ir 
jie nebus siunčiami, kol di
džiosios skerdyklos sutiks 
pasirašyti kontraktus pasto
viomis kainomis ilgesniam 
laikui.

NFO sako, kad jos parei
gūnai “užsirašo” tų farmerių 
pavardes, kurie nesilaiko 
farmerių disciplinos ir par
duoda savo produktus, kai 
organizuoti farmeriai kovo
ja už aukštesnes ir pastovias 
kainas, bet, girdi, nieko blo-

vo produktams!
Idėja paprasta, skolinta iš

darbininkų judėjimo. Jai 
Įgyvendinti reikalinga gera 
organizacija, farmerių disci
plina ir suderinimas stam
biųjų farmerių interesų su 
smulkiaisiais ir vidutiniais 
gamintojais.

Nauja farmerių organiza.
klausimus. “Organizacija ir cija dabar jau daro pirmuo-
kolektyvinės sutartys, toks 
yra naujos farmerių rganiza- 
cijos šūkis.

Savo produktų farmeriai 
neparduoda tiesiog vartoto
jams, jie juos turi parduotilės, aplinkui aukštas mūras.

įėjimas atrodo lyg i Aušros j didžiosioms ar mažesnėms 
(Vartų koplyčių. i maisto perdirbimo Įmonėms,

nejuda iš vietos. Jis davė pa-' Kai priėjau prie tų milžiniš- Gyvulius superka skerdyklų 
siūlymų, kad tos pačios sa-!^ų stiklo vartų, prasivėrė bendrovės, javus superka

sius praktiškus žingsnius sa
vo pasimojime. Ji jau skel
biasi pasirašiusi pirmų ko
lektyvinę sutartį su kaž ko
kia bendrove, kurios vardo 
nepaduoda.

Darbininkai, kai kovoja 
už aukštesnius uždarbius, 
vartoja streiko ginklų. Far
meriai irgi kalba apie strei-

go tokiems streikalaužiams ekonornines sankcijas, o
neatsitiks,

Kaip seksis naujai organi
zacijai spręsti žemės ūkio 
produktų kainų stabilizavi
mo klausimų, parodys jos

kadangi ir jos ne kų teiš- 
spręs, tai teks vėl kariauti.

Beprasmiškesnio karo ir 
Įsivaizduoti negalima, bet 
Jungtinių Tautų organizarj.

vaitės gale vyksiųs į Wash- mažytis langelis ir nemato- malūnų bendrovės, kitus kų, tik jie vadina tų ne strei-

pradėti streikai už kolekty- kartu kariavo Ka-
vinių sutarčių pasirašymą. :nebandyti 

_______ į.O,
< ■ ty
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS N E PEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

PENNSYLVANUOS NAUJIENOS
W1LKES BARRE,PA.

SLA 7-tos apskr. gegužinė
Rocky Glen parke į-ugpiū- 

čio 26 d. buvo SLA 7-tos ap
skrities gegužinė. Ją pradė
jo A. Miliauskas, o toliau va
dovavo N. Bajorienė. Meni
nę programą tvarkė Ona 
Mi az. Buvo sugiedoti Lietu
vos ir Amerikos himnai, pa
dainuota lietuvių ir ameri
kiečių dainų. Dainavo Ma- 
ceinaitė, Katrė Shone ir Ona 
Mraz, kun ir akomponavo 
pianinu. •

Kalbėjo prof. Bronius 
Kazlas apie lietuvius Amen- 
koje ir dabartinę Lietuvos 
padėtį, iš New Yorko atvy
kęs centro iždo globėjas adv. 
Steponas Briedis pasveikino 
susirinkusius ir linkėjo sėk
mingo darbo, SLA vicepre
zidentas St. Gegužis savo 
kalboj pabrėžė Susivieniji
mo reikšmę čia gyvenantiem 
lietuviaam.

žįstamų pasišalino iš gyvųjų 
tarpo.

Šį kaitą nespėjome įva
žiuoti į Mt. Carmel, kaip pa
sijutome, lyg gyventume 
prieš šimtą metų. Mat, mies
tas minėjo savo 100 metų su
kaktį ir todėl norėjo tą šimt
mečio istoriją aiškiai pavaiz
duoti.

Gatvės buvo pilnos maši
nų iš įvairių valstybių, pės
čių vyrų su barzdomis ir ti
sais ir moterų, kulių sijonai 
iki žemės. Sutinkame pažįs
tamus, bet taip keistai apsi
vilkusius sunku ir bepažin
ti.

Gražiausia buvo vakare 
parke, kuriame pastatyta vi
sokių pastatų ir juose atvaiz
duota miesto istorija nuo 
pradžios.

Matėme, kaip į Mt. Car
mel atvažiavo pirmieji gy
ventojai senoviškais arklių 
traukiamais vežimais, prie i 
jų prisirišę karves, kaip pra.! 
džioje dar maišėsi indėnai,

Dl’ODA PATARIMĄ

"Oscar“ dovanos laimėtojas Ra> Miiland (dešinėj) 
duoda patarimą aktoriui-dainininkui Frankie Avaion. 
vaidinančiam filme "Panika 0 metuose.“

vena apie 80 (įskaitant ir 
vaikus).

Aukos Tautos Fondui 
ir kitoms įstaigoms

! (E) Naujosios Zelandijos
j Krašto Valdyba yra surin- 
Įkusi ir atsiuntusi aukų Tau
rios Fondui, Lietuvos Raud. 
j Kryžiui ir Vasario 16 gimna- 
' zijai.

Paremtas ”Lituanus“
Žurnalui ”Lituanus“ pa

remti Aucklando lietuviai, 
studentai su kitu jaunimu, 
pravedė vajų ir per kelias 
savaites surinko 27 NZ sva
rus. Surinkti pinigai—$75 
čekiu pasiųsti į JAV "Litu- 
anus“ žurnalui.

COLL1NSV1LLE, ILL.

WORCESTERIO NAUJIENOS

Angliakasių streikas i kaip pagaliau atvažiavo pus
šimčio metų automobilis, Į 
kaip kūrėsi mokyklos, baž
nyčios ir t.t. Gražiausia bu
vo, kai pulkas jaunimo su-Į 
sirinko pievoje senoviškų šo-

šioj apylinkėj jau antra 
savaitė kai streikuoja ang
liakasiai. Streikui vadovau
ja U.M.W of A. unijos vice-
prezidentas W. A. Boyle. kjų wnOTjatai

Streiko priežastis —ben-; muzikai. Ir jų apsirengimai 
drovės nustojo mokėti Anth-: senoviški. Negalėjau atsižiū- 
racits Health and Welfare rėti ir galvojau, kas galėtų 
Fund po 70 centų nuo iškas- sakyti, kad anuomet negra- 
tos anglies tonos. O kietosios žiai dėvėjo, negražiai šoko 
anglies bendrovės turi pasi- ar negraži buvo muzika.

Arba bombos, arba sviestas

Mirė A. Zolderienė

Rugpiūčio 3 d. palaidota 
Antanina Ramoniūtė-Zolde. 
rienė, kilusi iš Ramoniškių 
kaimo, Šumsku parapijos. 
Velionė į Ameriką atvyko 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
ir beveik visą laiką gyveno 
Collinsvillej. Ji buvo didelė 
dainų mėgėja, pažangi mote
lis. Kur tik ji pasisukdavo, 

j ten tuoj daina skambėdavo.
(E) Tarptautinių ūkio ži-• pakėlimas buvo tik vienas iš Jai apleidus Ramoniškius, 

novų nuomone Sovietų Są-! daugelio reiškinių, kad su i visi pasigedo jos dainų, 
jungos ūkis po pirmosios Į žemės ūkio gamyba yra kaž-j Jos liūdi vyras Kazimie- 
septynmečio plano pusės yra kas netvarkoje. Septynme-! ras Zolders, sūnus, duktė su 

čio pabaigoje (1965 m.) šeima Collinsvillej ir 3 bro- 
pramonės gamyba turėtų
pagal plana būti pakilusi 
80r

rašiusios sutarti su angliaka
sių unija, kad mokės kas mė-

Tos iškilmės tęsėsi ištisą 
savaitę. Garbė tiems, kurie

nuo. Toks susitarimas tęsėsi sumanė paminėti miesto 
jau 20 metų. bet dabar susto- šimtmetį ir tą sumanymą 
jo mokėjusi viena didžiųjų : taip gražiai įvykdė, 
bendrovių — Glen Alden
Todėl keli tūkstančiai darbi
ninkų neina į darbą.

Iš angliakasių "Gerovės 
Fondo“ ankliakasiams, ku
rie yra senesni kaip 60 metų 
ir kietos anglies pramonėje 
išdirbo nemažiau kaip 20 
metų, gauna kas mėnuo po 
$30, susirgę veltui gydomi li
goninėje. kurios išlaidas su
moka unija ir valstybė, nes 
angliakasiai. il<riau padirbę,

A. Luckienė

MANCHESTER, CONN.

Malonios atostogos Floridoj
Pirmą kartą poros savai

čių atostogas teko praleisti 
šiltoj Floridoj. Nustebau 
Miami Beach, pajutęs, kad 
vandenyno vanduo buvo 
kaip pakaitintas Jame gali 
išbūti ištisą dieną. Tai ne

išėjęs iš pusiausvyros ypatin
gai dėl to, kad visomis išga
lėmis buvo puoselėjamas 
pramonės gamybos didini
mas, o tuo pačiu laiku buvo 
apleisti žemės ūkio reikalai. 
Harry Sshwartz, žinomas 
amerikiečių ekspertas sovie
tinio ūkio reikalams, "NYT“ 
paskelbė kai kuriuos savo 
samprotavimus. Jo nuomo
ne, sovietinio ūkio pusiau
svyra šiuo metu esanti visiš
kai sužlugdyta.

Nuo septynmečio pradžios

liai ir dvi seserys Lietuvoje, 
pusbroliai Kasakaičiai Chi-

laikant išeities tašku j cagoje, pusbrolis Vaclovas 
1958 metus. Tai gal ir bus1 Kasakaitis Clevelande, pus- 

1 seserė A. Luckienė Hartfor
de, Conn.

įvykdyta, sako Sshwartz
Bet ūkio gamyba yra ne

viltingai įstrigusi ir 1965 me
tais tikriausia nebus pakilusi 
70%, kaip plane buvo nu
matyta. Glūdų gamyba per 
pirmuosius 31 2 metų net ne
išsilaikė 1958 metų lygyje 
(141.2 mil. tonų). Jau dabar 
aišku, kad septynmečio pla-

A. Luckienė

AURORA, ILL

1959 metais pramoninė ga-,ne numatytas 164-180 mil. 
myba žymiai pakilo, o žemės tonų derlius per ši septyn-
ūkio gamyba, tikrai 
nepažengė tolyn. Kai kurių 
žemės ūkio produktų kainų

, .. ,... . Connecticutt pakraščio van-trauna dusuli, džiovą, veži ir, denvn0 vandįo! 
kitas ligas. <pa pr0^a aplankiau ir Jo-

kubą ir Bany Kvietkus, gra
žiai gyvenančius Hallandale, 
Fla. Kvietkienė priklauso 
Miami lietuvių chorui, teko 
ir jo dainų pasiklausvti, nes 
Kvietkienė turi jų užrašytų 
į juostelę.

Pietinėse valstijose ma- j 
čiau daug pelkių, daug ne
apgyventų plotų, kuriuose 
dar daug žmonių galėtų gy
venti.

Bruno Lemežis

Dabar anglies sunaudoja
ma daug mažiau, nes ją iš
stumia nafta, dujos, kurio
mis naudotis daug patogiau. 
Todėl ir anglies dabar iška
sama tik trečdalis to. kas bu
vo iškasama prieš 20 metų. 
Mažiau anglies iškasant, su
mažėjo ir bendrovių paja
mos, o kadangi jos nenori, 
kad ju pelnas mažėtų, tai ne
besilaiko sutarties su unija.

Kadangi laužyklos, kurios 
sumala anglį, yra valdomos 
didžiųjų bendrovių, tai jos 
nulemia ir sutarties likimą. 
Mažosios bendrovės ir se
niau sustodavo mokėjusios į 
Gerovės Fondą, bet ši kartą 
sutarti laužo didžiosios ben
drovės, todėl ir streiką pa
skelbė centrinė unija.

J. V. Stanislovaitis 

MT. CARMEL, PA.

SAN DIEGO, CALIF.

Jau dvi lietuvės
profesoriauja

Iki šiol kolegijoj profeso
riavo tik viena dr. Vanda 
Sruogienė, o nuo šio rudens

Serga daug žymių lietuvių
Šv. Vincento ligoninėj gy

dosi Julija Mack-Našukaity- 
tė, prieš kelerius metus kan
didatavusi į miesto tarybą; 
Ieva Donilienė, Seimelio at
stovo Vytauto Pigagos tėvas 
Ignas Pigaga, Labdarių Dr- 
jos ir Maironio parko finan
sų sekretorė Ona Keršienė- 
Anušauskaitė ir kt. Visiems 
linkiu greitai pasveikti.

Mirė O. Bernotienė

Rugpiūčio 27 d. mirė žy
mi vietos veikėja Ona Baub
lytė- Bernotienė, 50 m. am
žiaus, Vytauto Bemotos, bu
vusio žymaus sportininko ir 
Lietuvių Piliečių Klubo pir
mininko, žmona. Jos vyro 
sesuo dr. Birutė yra ištekė
jusi už žymaus žurnalisto 
Lilland Stove ir gyvena Pa
ryžiuje, Prancūzijoje.

Velionė buvo malonaus 
būdo, linksma, visada besi
šypsanti moteris.

Nauja teima

Rugpiūčio 25 d. Irena 
Kauševičiūtė susituokė su 
Edmundu Markevičium. Jų 
vestuvių puota buvo Mairo
nio parko naujoje salėje, da
lyvavo daug giminių, drau
gų ir bičiulių.

Bus nauja teima

Rugpiūčio 26 d. buvo 
Kenneth Tumo ir Teresės 
Toskanytės šaunus priešves- 
tuvinis pokylis, sunešta daug 
dovanų.

Kenneth Tumas yra bai
gęs Clarko universitetą ir 
dabar eina vietos aerodromo 
viršininko padėjėjo parei
gas. Jo tėvai gyvena Bayon. 
ne, N. J., o jis pats ir jo suža
dėtinė — mūsų kaimynystė
je, D. ir E. Mažeikų namuo
se.

Sūnus dar sunkiai serga
Mūsų sūnaus gyvybei pa

vojus gal kiek sumažėjo, bet 
gulėjimas ilgiau kaip dvi sa
vaites tiktai ant. nugaros la
bai jį išvargino.

Svečiai iš Floridos
Viktoras Repečka su žmo. 

na atvyko iš Floridos pas sa
vo dukterį ir žentą Listavi
čius atostogauti.

Repečkos, seni Keleivio 
skaitytojai, Worcestery turė
jo didelę batų krautuvę, da
bar nuolat gyvena S. Peters- 
burge, Floridoje.
Ačiū Šiugždoms už dovaną

Rugpiūčio 26 d. grįžęs iš 
Veteranų ligoninės Rutland 
Heights, kur lankiau savo 
sūnų, radau dovanų žmonai 
ir sau rašomąją plunksną, 
su kuria ir rašau šią kores
pondenciją. Labai dėkoju 
Onai ir Antanui Šiugždoms 
Iš Dorchesterio, Mass., už 
dovanas.

Laukiame SLA 57 kp. 
banketo

SLA 57 kuopos bankete 
šį sekmadienį, rugsėjo 9 d., 
pasižadėjo būti daug žymių 
vietos lietuvių: Jonas Plese- 
vičius-Plesys, Antanas Buš- 
manas, Eugenijus Sinkevi
čius ir kt. Banketas bus Vy- 
u»in.u (noouiana) parše, 
pradžia 1 vai. popiet
Netrukus ten bus ir kita* 

banketas

Rugsėjo 23 d. toj pačioj 
vietoj tuo pačiu metu bus 
Lietuvai Remti Dr-jos ban
ketas. Ir jame kviečiami vi
si dalyvauti.

J. Krasinskas

GARDNER, MASS.

vokiečių kalbai ir Vakarų 
emu^, meti nebus pasiektas, nors Į Europos istorijai dėstyti pa. 

pasėlių plotai. Chruščiovo kviesta dr. Marija Krasaus- 
įsakymu. žymiai išplėšti. 1 kaitė, iki šiol gyvenusi Fila- 

Mėsos gamyboje padėtis ! delfijoje. Taigi dabar kole-
vra neviltinga.* Septynmečio gijoje jau profesoriaus dvi 

! __ . .„A lietuvės. Sėkmės innis!
geliui lietuvišku organizaci
jų ir klubu. 1935 m. buvo iš-i‘plano pabaigoje (1965) mė- 

T^.v.-x_-..isog produkcija turėtų būtirinktas delegatu į Darbiečių 
Konvenciją New Yorke.

Visą laiką buvo griežtas 
demokratas ir visados kovo
jo dėl šios idėjos. Tris kartus 
jis lankėsi Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir ten, nusipirkęs 
gražu ūkį, galvojo pasilikti 
užbaigti gyvenimą, bet poli
tinei padėčiai taip pasikei- ?alėtu būti šiek tiek su 
tus, liko Amerikoj, o jo ūkį normalizuota, jei žemės ūkis

pasiekusi 9 milionus tonų. 
Bet gamyba ne kyla, o 
smunka: 1958 m. pagamin
ta 7 milionai tonų mėsos, 
1961 metais tik 6 milionai!

Vakarų ekspertų nuomo
ne, pusiausvyra tarp pramo
ninės ir žemės ūkio gamy-

lietuvės. Sėkmės joms!

ST. PETERSBURG, FLA

Miestas minėjo 100 metų 
sukaktį

Šią vasarą, kaip ir kitais 
metais, sulaukę atostogų, va
žiavome į Pennsylvaniją gi
minių ir draugų aplankyti, 
nors jau praėjo 20 metų, kai 
Mt. Carmel anglių kasyklas

Mirė P. Raikinis

Sulaukęs 78 m. amžiaus 
mirė Pranas Raškinis rug
piūčio 17 d. ir palaidotas 
prie San Diego Greenwoodo 
kapuose rugpiūčio 20 d., da
lyvaujant daugybei vietos 
lietuvių ir svetimtaučių, ve- 
lionies draugų.

Velionis buvo kilęs nuo 
Prienų, Marijampolės apskr. 
Amerikon atvvko 1901 me
tais. 1910 m. Chicaeoje bai
gė laikrodininku mokyklą ir 
kaip laikrodininkas dirbo vi
są savo gyvenimą įvairiuose 
Amerikos miestuose. Ilgiau
siai Brooklvne. kur buvo

iki galo prižiūrėjo brolis.
Dabar jau neturėjo žinių nei 
apie ūkį, nei apie brolį.

Iš Eastono, Pa., blogėjant 
sveikatai, prieš 17 metų per
sikėlė į Kaliforniją ir apsi
gyveno prie San Diego esan. 
čiame miestely EI Cajon. čia 
su savo energinga žmona su
organizavo Lietuviu Klubą, 
kuris ir šiandien tebeveikia 
San Diego mieste.

Su velioniu teko susipa
žinti prieš metus ir keletą 
kartu susitikti. Jis visados 
labai įdomiai pasakodavo 
apie Amerikos lietuviu pra
eitį. Buvo labai originalus ir 
savo nusistatvmo tvirtai lai
kydavosi. Tai buvo tikrai 
šviesi asmenybė, kokiu vis - 
mažiau jau bepasitaiko. San 
Diego gyveną tautiečiai 1a m,e?t< 
bai velionies gailisi ir jo nasC

Mirė B. Varašinis
Rugpiūčo 24 d. mirė Bro

nius Varašinis (Bruno Vare) 
72 metų amžiaus, prieš 7 me
tus čia atsikėlęs iš Chicagos.

Velionis buvo vienas dai
lės Choro organizatorių. Jo 
kambaryj buvo pirmosios 
choro repeticijos, jis puikiai 
skambino fortepionu, todėl 
visada chorui akomponuo- 
davo. Jis buvo ir choro vedė- 
ju, kol dėl ligos buvo priver
stas pasitraukti.

Dėl jo mirties liūdi visas

gautu daugiau darbo jėgų ir 
kapitalų. Bet tuomet reikėtų 
siaurinti ginklavimąsi. Ta
čiau pats Chi-uščiovas nese
niai pareiškė, kad tai esą ne
įmanoma dėl karinės grės
mės iš Vakaru. Pagrindinai ,1U(1I V1
svarbi kliūtis žemės ūkio ga- ckoras §u velioniu atsisvei- 
mybai kilti tai įvykdyta pn. kinti susirinko tiek kiek 
verstinė žemes ūkio kolek- taj tokiais atvejais čia sugi. 
tvvizaci.ia ir sudarymas ūki- renka
ninkui-gamintojui 
vinių sąlygų.

baudžia-

N. ZELANDIJA

Maironio minėjimas 
Aucklande

Velonis su tėvais į Ameri. 
ką atvažiavo iš Suvalkų 
krašto dar jaunas būdamas, 
čia baigė vidurinį mokslą ir 
dirbo banke.

Mūsų kolonija neteko ge- 
ro veikėjo, malonaus žmo-

(E) Tolimoje Naujosios gaus. Tebūnie jam lengva 
Zelandijos saloje gyvenan- j šios šalies žemelė!

apleidome, ir per tą laiką veiklus to laiko socialdemo-re^kia gilią užuojautą, 
daug buvusių draugų ir pa- kratų eilėse. Priklausė dau- Tautietis

lietuviai Aucklando 
paminėjo Maironio 

sukakti. Kruopščiai pareng
tą paskaitą skaitė lietuvių 
apylinkės pirm

1 Šioje apylinkėje lietuvių gy-

L C.

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

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

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meile, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl.. 
kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

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

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

Vincas Ramonas: MIG-

Netekome net kelių lietuvių
Mirė Ona Remidienė-Jo- 

kubauskaitė, 82 m. amž., pa
likusi 3 dukteris. Mūsų kai
mynystėje Baldwinsvillej 
mirė Kanstantinavičius, 78 
m., ir Jonas Buimashafsky, 
82 m. Providence, R.I., mirė 
52 m. amž, I)anny Chataus- 
kis, gimęs ir augęs Gardne- 
ryje. Jis buvo žinomas bok
sininkas ir prieš mirtį buvo 
Rhode Island bokso komisi- 
onierius.

Buvo šaunios vestuvės

Genaičiai ir Adomaičiai 
iškėlė savo dukterims šau
nias vestuvių puotas.

Gamiškis

GERIAUSIA DOVAPIa"
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

H. Tautvaišienės "Tautų 
kapinynas Sibiro tundroje,** 
kaina $1.25.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,** 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00. •

Stepono Kairio “Lietuva 
budo**, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant**, kaina $6.00.

Į Kipro Bielinio “Penktieji 
metai", kaina $6.00.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa-

č. Liutikas. Ikyti “Keleivį.” Kaina me- LOTAS RYTAS, 166pusl.,
tams penki doleriai kaina $2.00.

Jas galite gauti ir Kelt 
vio administracijoje:

ase Broartwav.
So. Boston 27, Mass.
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i nių atvyko kelių JAV ”pa- 
Į žangiųjų" ekskursija—pen- 
i ki asmens ir prie jų prisijun
gė anksčiau atvykusi Ksave
ra Karosienė. Jie buvo, kaip 

VRES (šiluminę elektros I jau įprasta, sutikti su gėlė- 
stotį ties Vieviu). Girdi, ir mis, dalyvavo spaudos, radi

Kosmonautus naudoja 
darbininkų prakaitui spausti

(E) Dviejų sovietinių kos
monautų atliktas žygis dar 
vis spaudoj ar per radiją ke
liamas iki nuobodumo. Gy
ventojai įtaigojami pamiršti 
visus trūkumus, prekių, že
mės ūkio produktų aukštas 
kainas, kitus suvaržymus ir... 
didžiuotis, anot "Tiesos" ve
damojo (192 nr.),savo "did
vyrių žeme." Girdi, visas pa
saulis plojęs ne tik kosmo
nautams, bet ir didžiajai Ta
rybų šaliai, nes ji vis stebi
nanti pasaulį. Kraštas esąs 
virtęs didvyrių žeme ir tai 
įvykę šviesiųjų komunizmo 
idealų dėka.

Kosmonautų skridimas, 
panašiai kaip ir buvę sovie
tinių lakūnų žygiai, Sovieti
jos partiją, valdžią vėl pa
statė į patogią padėtį — ra
ginti "naujomis pergalėmis

muzikoje turi skambėti kos
miniai motyvai ir, jo žo
džiais, "be abejo, į poemą į- 
eis ir posmai "apie erdvių 
laivus."

jo atstovai. Turistai Lietu
vos nematę jau 50 metų. Po 
Lietuvą bus vežiojami apie 
tris savaites ir, be Vilniaus, 
dar lankysis Kaune, Druski-

Rugpiūčio 18 d. Maskvo-; įlinkuose, Klaipėdoje, Pa- j
je sutinkant kosmonautus, 
lietuviai kompozitoriai Bau- 
milas ir Žigaitis sukompona
vo dainą "Kosmoso broliai“ 
ir, pagal Vilniaus radijo rug
piūčio 20 d. pranešimą, kitą 
dieną toji daina jau skambė
jusi visoje Sovietų Sąjungo
je.
Maskvoje mokosi apie 150 

studentų lietuvių
(E) Apie kultūrinius Lie

tuvos saitus su Sovietijos 
respublikomis rašydamas, 
"Komunistas" (7 nr.) pažy
mi. kad Maskvos aukštosiose 
mokyklose mokosi apie 150

langoje, Neringoje, aplan
kys gimines. Grįždami vėl 
"svečiuosis", turės sustoti 
Maskvoje.

Mirė arkiv. Matulionis
Rugpiūčio 20 d. mirė ar

kivyskupas Matulionis, 89 į 
metų amžiaus, Kaišedorių 
arkivyskupas, bet nuo 1956 
m. komunistai neleido jam 
valdyti.

Arkiv. Matulionis buvo 
net kelis kartus komunistų 
kalintas: 1923-1925 ir 1929- 
1933 metais. 1933 m. rude-; 
nį jis buvo išleistas į Lietuvą 
mainais už Lietuvoje kalintą 
bolševiką. 1946 m. vėl buvo 
suimtas ir ištremtas, grąžin
tas į Lietuvą tik 1956 m. 
Dail. K. Šimoniui 75 metai

BERLYNE RUSAI DRUMSČIA SUGYVENIMĄ

Berlyno mieste ru>ai ir vietiniai komunistai kelia neri
mą ir ieško priekabiu prie sienos per miestą. Paveiksle 
matome rusų karininką, kuris reikalauja rusų kariš
kam vežimui teisės be amerikiečių karo policijos paly
dovų vykti i vakarinę Berlyno miesto dalį.

Kultūros Kongreso proga

studentų lietuvių, šalia jų 
šlovint brangiąją tėvynę" ir,; da.r Maskvoje galima rasti 
paprastais žodžiais tariant, daug lietuvių aspirantų, nea. 
varovams spaudžiant dar kivaizdininkų, Aukštosios 
sparčiau didinti gamybą, partinės mokyklos ir Visuo- 
dar daugiau produktų ga- meniniu mokslu akademijos 
minti valstybei, pralenkti prįe partijos ck klausytojų.«tuvoje 
nustatytus planus... štai pa- Teatro srityje Maskvos Di- 
vyzdys, kaip kosmonautai džiajame Teatre kaip diri- 
virsta kolchozininkų varo- gentas dirba Algis Žiūraitis, 
vais. Rugsėjo 19 d. Klaipė- Esą, tolimose respublikose, 
dos rajono Pergalės kolcho- Į kaip Azerbaidžane, skaito- 
zininkai pasistengė baigti mi Cvirkos, Sal. Neries kū 
rugiapiūtę ir ta proga pa
siuntė Maskvon laišką kos
monautams, rašydami: "Jūs 
atlikote žygį kosmose, o mes 
atlikome dar vieną žygdar- čios per 65,000 tomų biblio-' se juntama liaudiška fanta-

(E) Rugpiūčio 25 d. Lie- 
gyvenančiam daili-

bį kolūkiniuose laukuose.
tv-.i___vauar tų Žygdarbių

kuose ar įmonęse, žinoma, 
padaugės ir vis bus nurodo
ma į Nikolajevo ir Popovi- 
čiaus šauniuosius pavyz
džius.
Pamiršo lietuvį Žukauską 

Azerbaidžane
(E) Azerbaidžano respub

likoje yra retas miestas Nef- 
tianyje Kamni—jis pastaty
tas atviroje jūroje, ant polių, 
ir čia atliekami sunkūs naf
tos darbai. Šaltkalvis Joną

Laiškai iš bolševikų “rojaus”
Maskvos bolševikų lietu- traukos: 

viškai spausdinta propagan
dine literatūra užverstas vi-

ninkui K. Šimoniui sukako §as lietuviškasis vakarti pa- 
75 m. amž. \ ertindama i saulis. Ją skaitant ir neno- 
dailininko nueitą kūrybos Į romis susidaro vaizdas, kad 
kelią, Vilniaus "Pergalė
(8 nr.) nurodė, kad K. Ši- versta didžiosios laimės sa- 
monio paveikslus dažnai į- limi. Nes ten bolševikinė

J. Vlks
Pradėta puoštis garsiai ji būtina žmogaus pasaulė- 

skambančiais, esmę neati- žiūrinėje srityje, politikos 
tinkančiais pavadinimais, veikloje.
Kas tuo norima įrodyti, o gal Kultūra Įgalina žmogų 
pridengti? Štai — Pasaulio politikoje stipriau, įtakin- 
Lietuvių Bendruomenė! Ji giau reikštis. Politika gi sie- 
garsiai skamba! O faktinai kiama tokios santvarkos, ku- 
tokios nėra ir būti negali. ri nebūtų stabdžiu kultūros 
Lietuvių tautos kamienas— kūrybai ugdyti.
Lietuvos žmonės toje pašau- Tiesa, žmonių esama vi- 
lio lietuvių bendruomenėje sOkių. Tarp jų esama atžan- 
neatstovaujami, bent šiuo gįų savotiškai nepakančių, 
metu. Ar ne tikslesnis, tikro- nekenčiančių visokių nauja- 
vę atitinkąs pavadinimas nybiu, ir esama pažangių, 
būtų Už Lietuvos Sienų Gy- siekiančių visiems bendro 
venančių Lietuvių Sąjunga gero> tokios vidaus gyveni- 
ar kas nor panašaus. mo santvarkos, kuri nesuda-

O štai dabar jau beveik rytų bet kokių kliūčių bet 
esame Kultūros Kongreso iš- kuriai žmogaus kūiybai. 
vakarėse Ar ne kukliau ir Ras varžo žmogaus įsiti- 
tiksliau jis būtų pavadinti— kinimus, jo sąžinę, tokie va- 
Lietuvių Kultūrininkų Šuva. Einami reakcininkais—at-
žiavimas? į žangiais, savanaudžiais, į

Tie garsiai skambantieji diktatūrą palinkusiais, jie 
pavadinimai kai ką sūkiai- netolei antai — nepakantūs, 
dina, o kitus suvilioja, su- taigi ir nekultūringi, 
gundo drįsti kalbėti viso pa- Zanavvkuose kaime sako- 
saulio lietuvių vardu ir kartu ma. nors‘ į, mokytas, bet ne. 
veržtis į aukščiausias kultu- išprusęs. Suprask—savanau- 
ros ir politikos laktas ir net dis, nelinkęs su artimu ben- 
tarp svetimųjų pasirodyti dradarbiauti, taigi nekultū- 
tuo, kuo iš tikrųjų nesą. ringas, nežmoniškas."Mylimieji! Sveikiname 

visus kartu ir linkime laimės 
ir tvirtos sveikatos. Mes kol 
kas taip pat visi sveiki ir kol- 
ūkyje dirbame, kas ką gali- 

mūsų tėvynė jau ūkiai pa- me Gaila, kad negavote 
to mūsų laiško, kuriame pla 
čiai buvau atsakęs į visus jū 

>ų
bandysiu trumpiau atsakyti..

| Už praeitų metų darbadie
nius gavome po vieną kilo
gramą ir du šimtu gramų 
grūdų ir po penkiolika ka
peikų pinigais. Per visus me
tus darbingas vyras uždirba 
apie tris šimtus darbadienių, 
o moterys ir mergaitės per 
pusę mažiau.

Darbadienis tai ne diena.
Panašiai kaip rublis turi 
šimtą kapeikų, taip darba
dienis turi šimtą sotų. Visi 
laukų darbai skaičiuojami 
sotais. Kiek sotų nudirbame, 
už tiek ir gauname. Dirbant 
viskas smulkiai surašoma. 
Visas derlius pilamas į ben
drą krūvą, tik kas atlieka 
nuo kolūkio reikalų, tą pada-

Kuriems galams tie tuš
čiaviduriai žiedai reikalin
gi? Jie suvysta ir iš jų nieko

skyrusi
kartu su kitais įvairiais 
veiksmais reikštis, kartu pa-

Gamta žmogų yra

riniai, tačiau drauge skun-• kvėpdavo lietuvių folkloras,i technika tokiais dideliais klausimus, šiame laiške 
džiamasi, kad kai kurios i 0 ankstesniems jo darbams šuoliais žengianti į prieki, 
stambios sovietų gamyklos,, žurnalas prikišo stiprią ku- kad norint lengvai būtų ga- 
pvz., "Rostselmaš,“ turin-. bizmo įtaką. Esą, jo darbuo- Į Įima sviestą kasti durpynuo

se, sūrius skinti nuo medžių,
teką, bet iš Lietuvos sunkiai: rija, pasakų įtaka. Pasta- ožkas priversti gimdyti rie-

RR 1x2 X7zn*emliiii^ n rziri vVaI 11’.e uivuj ▼ crtjuuo, vz ^riiunur---
Rostove leidžiamas "Don" . traukusi kosmoso tematika, dėti vištų kiaušinius. Bet 
žurnalas išspausdintas po-' Sukaktuvininkas dažnai su- 
pieriuje, kurį gamina Kau- sitinkąs su besimokančiu 

jaunimu ar dirbančiaisiais,

I_ I orannanAizu3lėlbl- iv iv?* L- za Ir in L- . minui mritii rl u i 1 i n i n V *_

Žukauskas, gimęs Mažei- daugelyje rajonų menkai 
kiuose, prieš 10 metų atvy- yykdomi ar visai sužlugdyti 
kęs į Baku. Buvo našlys, da-; mokyklų ar priestatų dar
ban vedęs rusę ir gyvena Ba-? bai. Esą. statvbininkai dir- 
ku mieste.Šis per 50 metuką pavėluotai, nepatenkina 
"išeivis“, esą, pamėgęs Ba
ku. bet susitikęs su Vilniaus

gaunami iš tėvynės laiškai 
visus tuos bolševikinio melo 
burbulus sumala i smulkiau-

pasakoja apie savo kūrybą, sias dulkeles.
Yra parašęs atsiminimų kny- Prieš keletą dienų gavau 
gą Gyvenimo nuotrupos" paskaityti du iš tėvynės gau-

Lietuviai kongrese 
kovai prieš vėžį

tus labai įdomius laiškus, 
su kurių ištraukomis noriu 
supažindinti ir šio laikraš-

no J. Janonio vardo popie
riaus fabrikas.
M. Gedvilas ir mokslo metų 

pradžia
(E) Ryšium su artėjančia 

naujųjų mokslo metų pra
džia, rugpiūčio 20 d. per Vii- Į
niaus radiją kalbėjęs Lietu- me VIII tarptautiniame kon- 
vos švietimo ministras M.' grėsė kovai prieš vėžį daly- 
Gedvilas nusiskundė, kad vavo ir 22 iš Lietuvos atvykę 

medicinos darbuotojai, jų i

(E) Maskvoje įvykusia- čio skaitytojus.
Štai vieno laiško idome

tarpe Onkologijos moksli
nio tyrimo instituto direkto
rius A. Telyčėnas, profeso-

nės ištraukos:
"Brangus sūnau! Sveiki

nu su linksmu pavasariu.
Širdingai dėkoju už laišką ii- liną kolūkiečiams, 
dolerius... Sūnau mielas, pas mus, brolau, visaip

nebelieka. _ . .. čią gamtą įveikti, priversti
Svarbu turinys,, užsimoji- ją žmogui tarnauti, kartu že

mę apvaldyti. Savo gyvy-mai, nuveikti darbai. Pagal 
juos turėtų ir tituliniai pava
dinimai rikiuotis.

Bus gerai, jei ir būsimas 
Kultūros Kongresas, be pra
nešimų, kalbų ir neišvengia
mų ginčų, suras savo veiklos 
sričiai kuklesni Davadinima• * ------------------------c

ir kartu ateičiai išdėstys vei-, 
kimo gaires, kas įgalins 
siems darniau, sutartiniau 
dirbti, ir tas darbas bus pa
grįstas pakantos apraiškom.

Gi kultūrinė kūryba be 
pakantos—tolerancijos nėra 
įmanoma. Pakanta gi yra 
kultūringumo pažymys.

Žmogaus išsilaikymui, jo 
apsireiškimui yra būtinas 
bendradarbiavimas su savo 
artimu, kitu žmogumi. Būti 
drauge su kitais yra žmogiš
kosios buities apsisprendi
mas. O jei taip, tai žmogus 
turi atsiskleisti kitam. Čia ir 
slypi įvairiai pasireiškianti 
kūryba. Žmogus mąsto, nori, 
jaučia ir stengiasi išsilaikyti 
—gyventi. Žmogus savyje 
turi savą pasaulį. Jis tuo ir 
nori pasireikšti kitam, to
kiam pat kaip jis. Taigi ben
dradarbiavimas su kitu yra 
būtinas. Be jo, be to kito, ar.

bei išlaikyti žmogus yra rei
kalingas tokio pat bendra
darbio ir padėjėjo kaip jis 
pats. Jeigu tokio kito jam ar
timo greta nebūtų, žmogus 
liktu uždaras, vienišas, nesu-

onf ie 
•jautis

Lr 11 tT-v 1 ta Lr «nui v uegu,
nes nebūtų kam ir kas jį ska- 

vl_ tina. Tik bendrijoje žmogus 
suranda save. O kadangi 
žmonių asmenybių vidaus 
pasauliai yra skirtingi, tai 
ir pakanta privaloma. Be jos 
būtų joks bendruomeninis
gyvenimas neįmanomas.

Kultūros kūiybos srityje 
nepakanta yra stabdis tai 
pačiai kūrybai.

Tad ir būtų linkėtina bū
simam Kultūros Kongresui 
apdairiai nustatyti kultūros 
veiklai ii- kūiybai gaires ir 
kartu kantriai aptarti, kaip 
mūsuose atsiekti tikrojo kul
tūringumo. tokios toleranci
jos, kari sąžinės ar Įsitikini
mų reikalai nebūtų balsuo
jami ir priimami balsų dau
guma bei skelbiami kaip vi
siems privalomi.

JAV yra tokia šalis, kur 
konstitucija iš seno vieną 
jautriausių žmogaus įsitiki
nimo sričių—bažnyčią yra 
atskyrusi nuo valstybės ir 
valstybę nuo bažnyčios, kuri 
palikta visiems piliečiams jų 
asmens reikalu. Tas didin
gas tolerancijos pažymys yra 
ir valstybės įstatymų pa
botas.

Ar busimasis Kultūros 
Kongresas tos tolerancijos 
aukštybių pasieks—pamaty
sime, išgirsime.

Bet kaip ten bebūtų, bet 
kuris į kultūrą palinkusių 
žmonių sambūris visada yra 
naudingas, nors ir ne visada 
tiesioginiai ar tuoj pat toji 

j nauda apčiuopiama.
Kur, bet kultūros srityje 

esame gerokai apsnūdę, o 
mūsų išeivijos kultūrai atsto
vauti kartais įsibrauna ar 
būna kviečiami net buvę 
ginkluoti vyrai, teisę į jėgos 
persvarą pakeitę.

riai V. Girdzijauskas, P.' koks būtų džiaugsmas, jeigu yra. Kurie turi dideles ir 
darbingas šeimas, tie su

_____ , _ w _ maistu didelio vargo neturi,
apie kongresą kalbėdamas, Jus kalbant apie paryažiavi- įet kurių šeimos didelės ir
sveikatos apsaugos ministras

mai. Nurodęs, kad aštuon- Norkūnas ir kt. Per Vilniaus j mes dar galėtume pasimaty- 
metis mokymas tampa vi- Eltą (žiūr. "Tiesa“ 188 nr.) i V' ro<^os- dažnai girdžiu

"Komunisto“ atstovais, nu
siskundė, kad Lietuva, jos 
žmonės jį pamiršę. Seniai 
matęs knygų lietuvių kalba, 
o "sąjunginė spauda“ nepri
ėmusi "Tiesos“ prenumera
tos. Pamiršo ir draugai, ir re
tai kada gaunąs laišką iš 
Lietuvos.

Panašus likimas ir kito ko
votojo "už priešakines ko
munizmo linijas“— inžinie
riaus Kęstučio Valiušaičio 
tolimame Čeliabinske. Jis, 
baigęs Kauno Politechnikos 
institutą, išvyko dirbti į Ura
lą. Be to, daugelis Politech
nikos instituto studentų at
lieka gamybinę praktiką U- 
ralo, Pavolgio, Baltarusijos. 
Ukrainos gamyklose.

Muzikai pajungiami 
kosmonautams garbinti
(E) Kosmonautų skridi

mo proga Vilniaus spauda 
skelbė pasikalbėjimus su į- 

“vairių kultūros sričių dar
buotojais. Muzikas J. Šve
das ta proga priminė, kad 
1961 m. Gagarino skridimo 
proga pritaikęs melodiją 
dainai "Žmogus iš Lenino 
šalies,“ o šių metų skridimai 
muziką drauge su poetu A. 
Miškiniu užtiko bekuriantį 
chorinę poemą apie Lietuvos*

suotiniu, privalomu visiems 
mokyklinio amžiaus vai
kams, toliau Gedvilas nusi- V. Kleiza nurodė, kad kon

grese dalyvavo apie 5,000skundė — "deja, mes kas
met patiriame, kad visuose
rajonuose esama vaikų, ku- kraštų, perskaityta per 1,000 
rie visai nelanko mokyklos, pranešimų. Vienas iš lietu
vei Įvairių priežasčių ar be vių pranešėjų. A, Telyčėnas 
priežasties meta pradėtą (jis rugpiūčio mėn. gavo 
mokslą, nebaigia mokyklos, {"nusipelniusio išradėjo“ var- 
Tokia būklė šiandien nebe

gali būti toleruojama...“
Nuo rugpiūčio 15 d. iki

į-ugsėjo 15 d. Lietuvoje vyk
domas visuotinio mokymo 
patikrinimo "reidas“ ir jame
dalyvauja ne tik mokytojai, 
bet ir partinių įstaigų ar 
komjaunimo darbuotojai.

Gedvilas primygtinai pa
brėžė, kad visi be išimties 
vaikai ir paaugliai privalo 
mokytis ir gerai paloš
tose patalpose. Kaip paaiš
kėjo iš kitų ministro žodžių, 
mokyklų statybos darbai

mą į svečius, bet kol jūs pa r- nedarbingos, tiems gyveni- 
važiuosite. tai as ir kojas už- mo tenka pasimokinti iš 
versiu. Velykos jau visai ar- paukščiu.

pasaulio mokslininkų iš 70 i Gyvulių šėrėjoms ir kar-

dą), supažindino su lietuvių 
mokslininkų sukurtais pre
paratais vėžio gydymui. Dar 
pranešimus kongrese pada
rė vilniečiai L. Griciūtė, V.
Kutorga, kaunietis A. Tar-.................... .. ,
nauskas ir kt. Kongresas pa- ?Junu * ->° Pusletas ran, as*
rodęs, kad vežimai susirgi
mai nėra neišgydomi, o pir
mose stadijose vėžys visiš
kai išgydomas. Buvusio kon
greso išdavoms apsvarstyti 
į-ugsėjo mėnesį Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose ir Panevėžyje įvyks 
medicinos darbuotojų kon-

žymiai atsilieka, tad Gedvi- f®rencijos su kongreso daly. 
las apeliavo į statybininkus, 
jų {įrašydamas neapvilti vai
kų... Esą. rugsėjo 1 d. klasė
se užimsią vietas beveik pusė 
miliono vaikų ir paauglių, jų

vių pranešimais.

sitikę savuosius linksmai 
kalbėsis, o aš tokia nelaimiu-
ga. galbūt, ir per laiškeli ne. 4is tas parduoti atlieka. 
suspesra aplankyti... i lit.t joms t0 da, bo njekas jr

Pa? mus gyvenimas labai repavvdi. Jos ne tik šeria ir 
liūdnas. Mūsų šventės jau; melžia, bet lytais nuvaro į 
išėjo is mados. Velykų antrą ganyklas, ten priraišioja, per 
dieną jau visiems reikia fijena vajkšęioja perkilnoti, 
dirbti... Aš tai neturiu kuol0 vakarais vėl parsivaro į 
pasigirti. K... tik vienas dir, į tvartus. Todėl jos ne tik 
ha, .° 3S .^žiu be darbo ir šventų dienų neturi, bet ir 

naktimis poilsio negauna. 
Gydymas nemokamas.

vių melžėjoms darbas bran- rimo kultūrinė kūryba nėra
giau apmokamas, tai joms

Pas mus statoma elektros
stotis ir keturių aukštų gyve- Kai |ime mokėtj jej 
namas namas. Kalbama, kari | njeko netu,.jmc Joki' į. 
tas namas bus pradžia naujo Ju irakiečiams niekas ne-

jmanoma. Žmogus yra ben
druomenės narys, ne bandos 
sutvėrimas. O jei toks ben- 
drabarbiavimas būtinas, tai 
tenka artimą paboti, jį su
prasti, gerbti, kaip pats sa
ve gerbi, nes ir anas žmogus 
turi savo įsitikinimus, norus, 
jausmus. Taigi ir jis toje 
bendruomenėj reiškiasi kaip 
ir tu pats.

Tad žmogui, pakilusiam i 
aukštesnės kultūros laktas, 
pakanta yra būtina. O ypač

Kas iš savęs skleidžia linksmą ; 
ir laimingą nuotaiką, iš to tryk
šta sveikatos srovė. Nelinksmas 

tarpe 50,000 iš viso prade- žmo,?us -vra ligotas. Nusimini-
sią mokslą.

Vėl "pažangieji“ atvyko
(E) Rugpiūčio 15 d. į Vii-1

mas apkartina visą gyvenimą, 
apjuodina jo grožį ir be laiko 
žmogų pasendina.

O. Swetl Marden

ir gražaus miesto. Bet jeigu 
aš darbo negausiu, tai ir tas 
naujas miestas mūsų nešil
dys. Mat, jau esu persena, 
o be to, mes čia nelabai ir 
reikalingi. Kai

moka. Visai seniems ir jokio 
darbo dirbti negalintiems, 
jeigu nėra kam jų išlaikyti, 
yra ubagynai.

, Tokiuose kolūkių centruo- 
atraziuoja RU!-ie stovi prie plentų ir

komjaunuoliai w ry u, tai Į didesnių viešųjų kelių, yra 
jiem viai patogumai, o mum, pastatyta ii- naujų namų, bet 
vietiniams lietuviams, tai mūSų kolūkis yra tolimame 
kai tiems mažiausiems P«-; užkarnpyje, todėl ir gyventi 
sėliams, vis paskutine vieta.; tenka apgriuvusiuose lau- 
O jei™ dar kūne įsmusų žuose. Naujų namų statymui 
rasų kalbos nemo a, tai valdžia duoda paskolas, bet 
tiems visai durna... Mama ir kaip ?aUma Jas imti
visi namiškiai.“

Štai ir antrojo laiško iš- lis P..
nepajėgiame grąžinti... Bro-

Kaip matote abu šie laiš
kai sutriuškina visą bolševi
kinio melo tvirtovę. Be to, 
reikia priminti, kad pirmojo 
laiško gavėjas yra naujasis 
ateivis, pirmąjį bolševikme
tį pergyvenęs tėvynėje.

Antrojo laiško gavėjas y- 
ra senossios kartos ateivis ir 
gerokai apsikrėtęs bolševiki
nėmis dulkėmis. Bet gavęs 
iš savo patikimo brolio kele
tą tokių laiškų, nuo tų dulkių 
pradėjo apsivalyti.

J. Rainis

**KeI«ivio" administraci* 
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.
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DARBO DIENOS TĖVAS

Amerikoje ir Kanadoje 
rugsėjo 3 d. buvo minėta 80- 
toji Darbo Diena, bet, paly- 

1 ginti, labai mažai kas prisi
minė vyrą, paskatinusį pri
siminti "tuos, kurie iš lauki-' 
nės žemės padarė visą dabar j 
esamą didybę.“ Net ir istori-1 
jos knygos ir enciklopedijos į 
ji pamiršta. Jo pavardę ne- 
daug kas už darbo žmonių 
organizacijos ribų težino. 
Tai J. McGuire.

McGuire vaikas būdamas 
valė batus, pardavinėjo laik
raščius New Yorko gatvėse 
civilinio karo metu, kai Lin. 
kolnas buvo prezideniu. Jo 
tėvui airiui esant kare, jau
nasis McGuire vargo, kad iš
laikytų šeimą. Jis šlavė Lord 
& Taylor krautuvės grindis 
ir prižiūrėjo turtingųjų pirk
lių arklius.

Vėliau jis tapo stalium ir 
išaugo į darbo sąjūdžio va
dus. Jam iškilti padėjo jo 
karštos prakalbos ir gal būt 
jo puikūs ūsai su vaškuotais 
galiukais. Jis buvo 8 valan
dų darbo dienos ir Amerikos 
Darbo Federacijos pradinin
kas.

1882 m. gegužės 8 d. jis 
pasakė Centrinei Darbo Uni- 

l jai New Yorke kalbą, kurio-

ALŽERIJOJE KARAS VIS DAR NESIBAIGIA

Karo išvargintoje Alžerijoje gyventojai nori taikos ir 
vienybės nepriklausomoj Alžerijoj. bet politinių vadu 
nesugebėjimas susitarti kraštą stumia į pilietinį karą. 
kurs būtų baisesnis negu karas prieš prancūzus.

Pažanga medicinoje
PER PASKUTINIUOSIUS 30 METŲ

Komunistai pasiilgo žmogaus
J. Vilu

Daugiau kaip keturiasde- linkusių įžymiųjų sovietinių 
i šimčiai metų praslinkus, So- rašytojų bei mąstytojų keis- 
į vietų Sąjungoje staiga pasi- tai nuskambėjo vienos mo- 
1 ilgta žmogaus ir žmonišku- teis pasisakymas, kad pa
nto. Maskvos komunizmo starųjų metų sovietų raštijo- 
pravadyrių pavedimu, spau- je pasireiškė toks polinkis, 
doje ir susirinkimuose pra- kad žmogus ir jo asmenybė 
dėta plačiai rašyti ir kalbėti turi būti gerbtina. Tik Stali- 
apie žmogų—naują sovieti- no kulto metais buvo pasi
nį žmogų ir švaistyti, kas reiškusi atitinkama žmogui 
tai yra žmoniškumas—hu- nepagarba...
manizmas, žinoma, komu- ‘ Laiminga toji moterėlė, o 
nistinis ar sovietinis žmonis- su ja kaitų gal ir kiti komu- 
kumas. j nistai, kad turi kam suversti

Birželio mėnesį net buvo nusikaltimus prieš
leista Maskvoje susirinkti žmoniškumą.
žymiems Sovietijos rašyto-' Deja, ir čia siaurybė. Ir 
jams, mąstytojams aptarti, (lar kokni siaurybė ir plokš- 
kas tai yra žmoniškumas įr tybė : Stalino žiaurumų au- 
koks turėtų būti tas sovieti- korms pripažinti tik komu- 
nic vmrtmic nistai! Jie dabar rehabili-
...... . . 1 tuojami, o apie milionus ki-
Viem iš tų rašytojų skun-^ų žmonių, Stalino „epochos 

dėsi, kad tas mažas žino- mctu.. nekaUai nužudvtų. 
gus“, reikia suprasti Sovietų net neprisimenama. 
is visų pusių ujamas darbo vadinasi, ir Nikitos Chru- 
zmogus, užsidarė savyje^Ji8i^jovo -epochoje“ žmogus— 
rašytojams net sunkiai įziū- j pĮ^jnjg bendražmogis yra 
rimas. Todėl kai kas iš rašy
tojų savo kūriniuose parodo

DR. STASYS JASAITIS
Tęsinys

Bet tai buvo ne viskas, ką gerų rezultatų tiek edemos 
šitas vadinamas ”wonder kontrolėje, tiek aukšto krau- 
drug“ (stebuklingas vais- jo spaudimo arba net ir

ne kasdienybės žmogų, bet 
jo atkurtą, netobulą, nes nė
ra tiksliai nusakytos sovieti
nio naujo žmogaus savybės, 
jo komunistinė dorybė bei 
sovietinis žmoniškumas.

— Alou, Maik! jos komunistus.
— Sveikas, tėve! Kas gir- — Nu, tai dabar galim ir je karštai kėlė Darbo Dienos

dėti? * ' apie juos pakalbėti. Aš pra- leikalą.
— Girdėjau gerų žinią, dėjau, o tu pasakyk dau- Rugsėjo 5 d. pirmoji Dar- , _ . . -. ... - zouziu, vis uai maiuziujaiua

Maiki. i giau, jeigu žinai. bo Diena buv0 švęsta New j pradėjus bandyti, netrukus ziunnt to, laukia vi^ eile, Q
— Gal pasakysi ir man? - As zmau apie juos tiek, Yorke. Mažas darbininkų' visų buvo pastebėta, kad pa- dar neatsakytų i'ab™ mų vaizduoti jau wvjetin4se
— Jes, Maiki, komunizmo tėve, kad jie visą laiką ne- skaicius gavo leidimų para- dėdamas inkstams išskirti is klausimų. Vis dar neturime įįUKUS; žmogų—

avietrei ateina iau tralas. buvo tokie žiaurus, kaip jų dlloti ^atVpmįs. Kai kurie žmogaus kūno susirinkusius atsakymo, kaip įveikti arte-

‘žodžiu, via dar klaidžiojama

pavietrei ateina jau galas. . buvo tokie žiaurus, Kaip jų duotj gatvėmis. Kai kurie
— Kažin, tėve, ar tai tie- draugai Rusijoje. Tam yra darbdaviai įspėjo savo dai

ga? j svarbių priežasčių. Visų pir- bjnįnkus, kad jie bus atleis-
— Šiur, Maiki, gazietos ma, Stalinas su Hitleriu su- darbo, jeigu dalyvaus

rašo, kad Polšciuje pradeda sitaręs užpuolė^ir sudraskė, parade Bet apie 10,0(h) dar-
jų tėvynę. Paskui apie
12.000 lenku karininku, ku----- __ ---------------c
lie norėjo pasislėpti Rusijoj,

— Nu, jeigu paliokai bun-! bolševikai sušaudė Katyno
tavojasi, tai gal ir Lietuvos miške. Pagaliau, kai naciai 
žmonės pradės maskolius pa- turėjo užėmę \ aršuvą, o 
šolvonyti. i mieste buvo pasislėpę lenkų

— Gerai, tėve, bet nesą-' partizanai, bolševikai suvai
kyk „paliokai.“ Sakyk: len- dino Judošiaus vaidmenį, 
kai. t Jie davė tiems partizanams

— Bet jie nėra sulenkti, ženklą išeiti aikštėn ir pulti
Maiki, tai kam juos vadinti nacius iš vidaus, o jų raudo- 
lenkais, ką? ' j noji armija pulsianti Varšu-

— Pas mus taip priimta, vą iš lauko. Lenkai patikė-
tėve. į jo ir puolė savo priešą. Na-

— Maiki, ne viskas yra ge- ciai sutraukė daugiau armi- 
ra, kas priimta. Ve, mes pri- jos ir pradėjo lenkus Varšu- 
ėmėm dipukus. Rinkom pa- voje skersti, o bolševikų 
rašus, darėm afideivitus, maršalas atitraukė raudoną- 
kad jie galėtų atvažiuoti A- ją armiją dar toliau nuo 
merikon. Jie atvažiavo su Varšuvos ir juokėsi, kai len. 
visa savo Bendruomene, ir kai mirė. Šitos bolševikų ju- 
žiūrėk, kiek jie trubelio pri- došystės lenkai negali už
darė
ry
Lietuvi 
Griniau
Chicagoje apvertė aukštyn dėlto Lenkijos vidaus san- 
kojomis ir Tarybos načalst- tvarka skiriasi nuo Sovietų 
vą.

jau kolchozus griauti.

mums7
Tui lenke ii tn orpnimas

tik komunistas, o visi kiti... 
Kas tie visi kiti? Kad tai tik 
raumenys komunizmo „epo
chai“ kurti, komunistinis 
mokslas dar nedrįso atvirai 
pasakyti.

Bet tose komunistinio bei 
sovietinio bendrojo gyveni
mo sutemose kai kada ir kai 
kur sužybčioja žiežirbos, 
nieko gero komunizmui ne
žadančios.

Štai ir tame buvusiame 
suvažiavime vienas jo daly
vių karštai pradėjo ginti, 
kad žmogus nesąs vien tik 
visuomenėje pasireiškiąs 
veiksnys, tai yra vien tik 
raumenų turėtojas, bet žmo
gus yra žmogus, kaip asme
nybė.

O kitas iš to suvažiavimo 
pareiškė, kad humanizmas- 
žmoniškumas tai kilnus ir 
šventas žodis. Žmoniškumas 
gali pasireikšti ir valdančių
jų sferose prieš karą, prieš 
fašizmą, prieš rasinę diskri
minaciją, bet be šių kovų 

' humanizmas turi prasi
skverbti į visas žmogaus sa
vybes, į jo kasdieninį gyve
nimą bei santykius su kitais 
žmonėmis. Todėl ir tas žmo
niškumas turi raštijoj gyvai 
alsuoti, nors ir iš paviršiaus 
nepastebimai, bet nepaliau
jamai.

Vertingi žodžiai! Įsidė
mėtini, bet sovietinėje san
tvarkoje kol kas jie vieniši, 
beveiksmiai.

Jeigu Sovietų Sąjungoje 
žmoniškumas plačia vaga 
pasireikštų, toks, kaip visur 
tas humanizmas yra supran-

žmogau:
per didelius druskos kiekius,1 riosklerozę. Nepakankamai 
jis tuo labai veiksmingai su- {žinoma apie santykį tarp 
mažino ir per aukštą kraujo' cholesterolio ir arterioskle- i Maskvą rašytojų būkštauda- 
spaudimą. Geriausiu įrody- rožės ir kaip išvengti širdies I mi pasakojo, kad štai į raš- 
mu to vaisto sėkmingumo trombozės (širdies arterijų j riją pradeda skverbtis žmo

gus su savo nacionalinėmis 
apraiškomis, o tai nėra leis
tina, nes sovietinis žmogus 
turėtų būti vienalytis, dar
nus, žodžiu,— žmogus, var- 
tojąs „revoliucinę“ rusų kal
bą, kuri Sovietų Sąjungoje 
jau esą virtusi internaciona
line kalba. Ir netrukus ji to
kia būsianti visam žemės ru
tuly.

Vienas iš tų suvažiavusių 
čia ir pakišo, kad gyvena
mas toks laiko tarpsnis, ku
ris atskleidžia bendražmo- 
gišką turinį, idealą ar troš
kulį siekti darbininkų kla
sės pergalės. Bet čia tuoj pa
stebėta, kad atmetamas ne- 
klasinis bendražmonišku- 
mas. Tas bendražmonišku- 
mas turi būti sovietinis.

Mums atrodo, kad jis yra 
panašus, koks yra H. Taut
vaišienės aprašytas jos kny. 
goj „Tautų kapinynas Sibi
ro tundroje.“

Ten tikrai parodytas kla
siškas komunistinis bendra-

bininkų drąsiai žygiavo
o io qĮAiq cįi zvvlzzAkiFimjl aizja uinvcviu. _

koris grieže airių melodiją• mėnesių nuo jo atsiradimo, .
"Killamey.“ Vėliau buvo vaistų rinkoje (1958 m. sau-tyje taip pat buvo labai 

daug pasiekta ir mentalinių 
ligų gydyme. Buvo surasta 
visa eilė naujų vaistų (tran- 
quilizers). Dabartinių tyri-

1 buvo ir tai. kad iau uo trijų visiško užakimo).
Paskutiniame dešimtme-

naują sovietinį žmogų. 
Kiti iš suvažiavusių I

didžiulė gegužinė su šokiais - šio mėn.i jis buvo duodamas 
ir kalbomis. Vakare dangų i bent pusei visų tų ligonių, 
raižė raketos virš pastatų, kurie buvo reikalingi diure-
kuriuose elektros šviesa bu
vo ką tik įvesta.

„Tai nėra jokio karinio 
laimėjimo minėjimas. Ši die
na yra paaukota taikos, civi
lizacijos ir industrijos trium
fui,“ kalbėjo McGuire.

Darbo Dienos idėja grei
tai plito. Atskiros valstijos 
pradėjo įstatymų keliu rug
sėjo pirmąjį pirmadienį lai
kyti privaloma švente, kuri 
vadinosi Darbo Diena. Pir
mosios valstijos, kurios tą 
šventę pradėjo švęsti, buvo 
Colorado, Massachusetts,

larė Amerikos Lietuvių Ta- miršti. Nors Lenkija dabar New Jersey. 1894 m. ją švęs- 
yboj! Kaip 1926 metais jie yra laikoma komunistine ti nutarė JAV kongresas to- 
' * ivoje nuvertė daktaro valstybe ir oficialiai palai- dėl nuo to laiko jj švenčiama 

iaus valdžią, taip dabar ko santykius su Maskva, vis visame krašte.
A. C.

— Tėvas nukrypai nuo
Rusijos. Lenkijoje daugiau 
laisvės. Šalia komunistu, te-

dalyko. Mes pradėjom apiejnai veikia ir kitos partijos 
lenkus, todėl ir laikykimės; Nevaržoma ir bažnyčia. Ga-I • I
tos temos.

— Maiki, tik tu mano kal
bos nemaišyk, o bus tau ir 
dalykas ir bus tema. Aš no
riu duoti tau priklodą, kad 
ne viskas yra gera, kas pas 
mus yra priimta. Padarėm 
misteiką, kad įsileidom di
pukus, ir taip pat yra mistei. 
kas paliokus vadinti len
kais. Neseniai aš kalbėjausi 
su vienu jų vieros žinovu, tai 
jis man kaip iš kortų išviro- 
zvjo, kad jie nėra lenkai, o 
paliokai. Sako, pirmutiniai 
jų tėvai gyvenę laukuose, 
kurie jų šnektoj vadinasi po
le. Valuk to jų susiedai. ku
rie gyveno giriose, pradėjo 
vadinti juos polakais. Ir taip 
dabar jie patys save vadina, 
ir net amerikonai vadina 
juos polakai
ki, čia tau dalykas 
nas.
_ — Bet tėv 
ne apie blynus, o apie Lenki

KNYGOS JAUNIMUI
GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ............... $1.00Ii būti, kad Lenkijos komu

nistai elgiasi žmoniškiau ir 
dėl to, kad Amerika nesusto. 
tų maitinus juos savo milio- j 
nais. Bet svarbiausią rolę 'JiTiLNiAno-f-iAonAb 
vaidina ir jų patriotizmas, !1 K.A.Ai’ juomūs pas; 
Jų neapykanta rusams susi
formavo dar carų laikais.
Sunaikinimas jų valstybės, 
paskui jų sukilimai ir jų tėvų 
korimas atsiliepia jų tautos 
kauluose. Todėl, nors oficia
liai jie su Maskva ir santy
kiauja, dvasiniai jie jos ne
kenčia,

— Tai kodėl jie

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ........................ $1.00

ADO NLo- 
aKojimai 

kai-
....................... 5Z.U0

.;£LYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba 
r«»no apysakaites vaikams, 69 pS|.
kalni* ....................................... $1.50

NAKl'iS KAKAciSKILOSh.

jaunuliui, 
na lua

<lo Du\ ydėno
kaina .............

apysaka. 168
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Maskvos neatsirr.eta?
— Tai nelengva, tėve

Galėtu atsitikti taip. kaip

tinio gydymo. O visai netru
kus (vien tik Amerikoje) jįįmų rezultatai šioje srityje 
pradėjo vaitoti per pusantro yra dar daugiau žadantys, 
miliono sunkių širdies ir Nepaprastai daug atlikta 
aukšto kraujo spaudimo Ii- taip pat ir tyrinėjimuose be. 
gonių. studijuojant nukleines rūgš

čioje tiumpoje medicinos tis. Jau dabar pradedama 
pažangos apžvalgoje sumi- suprasti jų chemija ir jų 
nėta tik keliolika labai svarba genuose, viluose ir 
svarbių atradimų. Tai ne- • vėžio celėse. Tai ateityje ga- 
reiškia, kad jų nebuvo dau- Ii padėti geriau suprasti net 
giau ir nemažiau svarbių už ir pačios gyvybės paslaptį 
čia paminėtus. arba nugalėti baisiąją vėžio

Ateities perspektyvos ' lgJ , . ,
.J Tokia tad maždaug ir yra

Baigiant reikia mesti (jabartinė padėtis. Kur prieš 
žvilgsni i ateities perspekty- trisdešimt metų matėme tik 
vas. Nors naujasis išradimų saujeję mokslininkų, dažnai 
mokslas ir tapo pastatytas dirbusjų paprasčiausiose są- 
ant praeities pasisekimų, bet lygose, šiandien dirbamas 
jis retai kada žvelgia atgal nepaprastai komplikuotas ir 
į praeiti. Ko gi tad galima organizuotas mokslinis tyri- 

I tikėtis ateityje ? Ar kontro- nėjimų darbas modemiau- 
lės tokių ligų, kaip paprastas siose laboratorijose. Tam 
peršalimas, ar pergalės prieš darbuį šiandien nebetrūksta 
arterini sukalkėjimą, kurio nej mokslininkų, nei prie- 
pasėkoje atsiranda daugu- monių, nei materialinės pa- 
mas mums žinomų širdies h- ramos.
gų? Ar galima tikėtis, kad p-j jr dar|jo vaisiai 
kada ners pavyks nugalėti turėtų būU dideli

Lili
psl.,

žmoniškumas ir sovietinė l tarnas, tai komunistų sukur- 
dorovė—nuo šalčio ir badomoji Rusijos imperijos vidaus 
utėlių graužiami mirštantie- santvarka kaip pavasario šil- 
ji vergai iš rąstų sudėtose domas sniegas tuoj sutirptų, 
patalpose vienoj pusėj, o ki- Komunizmas yra keršto 
toj—sotūs, šiltose patalpo- sūkuriuose gimęs ir neapy- 
se gyveną anų vergų prižiū- kanta persunktas. Komunis. 
rėtojai-varovai, nežinodami tai greta Savęs nepakenčia 

Į kur turimą laiką padėti, sa- jokios kitos pasaulėžiūros, 
j vo nuobodulį skandinantieji jokios kitos ideologijos.
' degtinėje. Spaudos ir žodžio laisvė ten

senatve:- procesą, arba bent 
padėti kūnui su juo sėkmin
giau kovoti?

Kova prieš virusines ligas, f
kaip tai paprastas peršali-| ~ ' Ir vienas tokių atvykusių-! nepraktikuojama. Tai tokios
maš tymai kepenų uždegi- . va(]ovybe .nuta- ju į ana Maskvos suvažiavi- ■ sąvokos, kurios komunistų
m ' i; iau seniai vvksta re sie^’ valandų darbo rna pareiškė, kad tas klasi-l nevartojamos ar iškraipvtai ™aatr«to Šioje srirtje ko^ <8abarT™?0 ^l.). ^ndražmogiškuma.,. su- aiškinamos.
k,’,o -L-n-,n<rai laimėta bene s v,enos puses bus daro-|prask, komunistinis žmoniš- 

, ma pastangų, kad būtų iš- kūmas, pasireiškia aukščiau-
Nesuskaitomos paraziti- j

35 VALANDŲ DARBO 
SAVAITE

j . ^5’tė\e, Amerika savo * .. imas,
nuoddistų į ugnį nekistų. Ji ne- nės ligos, kurios pei amžius

I padėjo vengrams ir dabr su. kankm ir vi.-

Panašiai ir visos ių kalbos
_____________ apie žmoniškumą ir žmogų

leistas atitinkamas įstaty- šiame laipsnyje tuo, kas pa- i suprantamos siaurai, ribotai
nustatąs trumpesnę daro žmogų žmogumi.

dar tebekan- ^arb° savaitę, o iš antros pu- Vadinasi, žvejų ūky Tro-
barė Vakarų vokiečius, kai kiną "žmoniją, atrodo, irgi unijos, darydamos šutai;- fimovske klasiniais bendra
tie pradėjo kelti triukšmą bus nudėtos artimoje atei- ,b?V0 an1^ vergų

Vengrijai, kuri norėjo atsi- prieš komunistų sieną Ber- tyje.
mesti. Sakoma, kad 20,000 Af”-”

ir visos toliau komuniz
mo ir komunisto nesiekia. 
Jų įsitikinimu, visa dora ir 
žmoniška vra tai. kas komu
nizmui naudinga, ir visa 
smektina ir nežmoniška, kas 
komunizmui nepatarrauja.

Bet kaip ten bebūtu, po 
daugiau, kaip keturiasde- 

turi šimties metu sovietinės san
tvarkos gyvavimo, staiga ko-

išsikovoti trumpesnes valan. prižiūrėtojai-varovai, nes vi. 
lyne. Mūsų valdžia daužau '"Paskutiniame dešimtme-‘das’žinoma- nemažinant už. si jie iki vieno buvo komu- 
iinkusi Maskvai nusileisti tvie hmo atlikta nepapras- daibio. Kai kurios unijos tai mstai, atseit žmones. O kas 

»i ,, • .!-•—e. — i Aon fim iškovojusios. tie vergai? Kokia jiems vie.
ė.Įta yra skirta tarp gvvūni- 

Kokiu vardu jie 
J būti pavadinti?

vengiu žuvo po Rusijos tan.

kiltii prieš Maskvą? kas jo dar nesimato. pradėtas, bet j: Ir tarp tų Maskvoje susi- (Nukelta į 7 psl.)
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”Mirė brangi mamytė ir uošve”
(Tęsinys)

Aš tą pasakiau, ir tuo laiku savo širdies gelmėje pa
jutau toki dideli džiaugsmą, kad aš ten būsiu vienas, be 
žmonos. Ir tuojau pat tą džiaugsmą užliejo gėda. Lyg bū
čiau savo Alei neištikimas vyras, lyg ieškočiau svetimų 
moterų draugystės. Aš esu toks laimingas su Ale, man nie
ko netrūksta mano gyvenime. Bet tos jos akys. Jos akys 
tikrai nepaprastos. Jos visa esybė tose didelėse, pilnose 
žiburėlių akyse. Taip, tokių akių jokia kita moteris netu
ri, bent man neteko sutikti. Bet juk tos akys man nieko 
nereiškia.

Aš paėmiau rūpestingai suvyniotą didelę širdį, pabu
čiavau Alę ir išėjau. Buvo gražus vakaras. Balta žemė ir 
tamsus žvaigždėtas dangus.

Jos akys, kaip žvaigždės, tariau aš tyliai pats sau ir 
nusišypsojau. Kiek kartų aš esu pajuokęs tąjį banalų 
poetų palyginimą kitąsyk. O šiandien aš subrendęs vyras 
ir visai ne poetas, tikrai sakau tau. kad jos akys. kaip 
žvaigždės. Jos tave apšviečia savo žiburiu. Jos yra pilnos 
meilės ir minties ir kažkokios neįspėjamos paslapties. 
Štai aš einu vienas i jos namus, aš pabūsiu vienas, be žmo
nos, ir galėsiu žiūrėti i jos akis ir galėsiu daugiau su ja 
pasikalbėti. Kada mudu nueinava tenai dviese, tai visados 
atsiskirtam, lyg bažnyčioj — mudu su Zigmu apie politiką 
ir lietuvybę, o tos dvi moterys vėl atskilai — apie vaikus, 
apie jų auklėjimą, apie moterų sukneles paskutiniame po
kylyje... ir t.t. Dar yra pas juos jos mamytė — tokia sudžiū
vusi senutė su labai liūdnomis akimis.

Jos vyrą bolševikai išvežė į Sibirą, ir tenai jis mirė. 
Tai buvo pirmosios okupacijos metais. Ji pasitraukė drau
ge su savo dukrele, kuri ištekėjo Amerikoj ir dabr augina 
du anūkėlius: mergaitę 8 ir berniuką 4 metų. Visus namų 
darbus atlieka. Ir visados matai šypseną jos liūdname vei
de, Ir ii mus mylį įr su ištiestomis rankomis mus pasitinka. 
Birutė tarnauja vieno didelio banko raštinėėje. Tu juos 
mažiau pažįsti, bet žinai, kokia tai puiki ir inteligentiška 
šeima. Tai mūsų tikrasis elitas.

Ar tu buvai Mokytojų Konferencijoj pereitais me
tais? Tu būtum girdėjęs tą jos kalbą. Tiesiog kvapą uži
ma. Ir savo balsu, kuris toks nuoširdus ir skambus, ir savo 
kalbos turiniu ji žavėjo visą auditoriją. Ir dar ilgai buvo 
apie ją po to kalbama. Negaliu dabar viso prisiminti, kas 
tada jos buvo pasakyta, bet paskutiniai kalbos žodžiai 
iki šiol pasiliko mano atminty:

”Nuo tos valandos, kada peržengėme savo namų 
slenkstį ir keliavome svetimų žemių keliais, mes daug 
ką išmėtėme pakelėse. Ir dar toliau vis po trupinėli to, 
ką atsivežėme iš savo brangios žemės, pamesime, eidami 
klaidingais ieškojimų keliais. Bet sakau jums viena: ne
pameskime savo lietuviškos širdies jautrumo. Pasilikime 
jį savyje amžinai...“

Ar tai ne gražūs buvo tie jos žodžiai? Ir kas būtų ga
lėjęs gražiau ir jautriau pasakyti?..

Ėjau ir kvėpavau tylų šaltą žiemos orą. Vis ieškojau 
danguje žvaigždžių, kiek jų galima buvo užmatyti tarp 
aukštų namų stogų. Lėtu žingsniu eidamas, turėjau gražų 
pusvalandį smagaus pasivaikščiojimo. Ir nenorėjau sku
bėti. Tas didelis širdies įteikimas šiek tiek vargino mano 
galvą. Bet žinojimas, kad štai tuoj pat pamatysiu tas nuo
stabias svetimos moters akis — džiugino mano žingsnį.

Kai priėjau jų namus ir užlipau ant jų gonkelių, sa- 
liono langai buvo tamsūs. Tuoj pamaniau — reikės savo 
širdį neštis namo, turbūt Jokūbaičiai kur nors išvykę.

Bet staiga iš namų gilumos pasigirdo balsai. Man 
pasirodė jie perdaug garsūs fr pikti.

Pažinau Birutės balsą. Jis buvo aukštas ir cypiantis:
”Tai tu taip šeimininkauii! Dar tiktai trečiadienis, o 

pažiūrėk, kiek šaldytuve grietinės ir sviesto! Kur tu pade
di tiek daug?“

Motinos žodžių negalėjau išgirsti, ji kalbėjo kažką 
tyliai. O Birutė šaukė toliau:

”Jeigu tau pačiai reikėtų maistui užsidirbti, oho! ta
da nebūtų tokio maisto aikvojimo. Dabar tau niekas ne
rūpi — gyveni, kaip kokia karalienė. Tau nei į galvą ne
ateina, kad mudu, sunkiai dirbdami, negaliva daugiau 
maisto prisipirkti. Kiek šeštadienį parvežava, tiek turi vi
sai savaitei užtekti. O tu kaip šeimininkauji? Pasimokyk iš 
kitų, jeigu nemoki!“

”0 Viešpatie!“ aš nugirdau senutės žodžius.
“Nėr čia ko tau viešpačiaut. Eik ir vaikus guldyk — 

jau aštunta valanda.“
Tada pasigirdo Zigmo baritonas:
"Na. ir charakteris tavo motinos! Kad taip mano ma- 

Biytč čionai šeimininkautų — viskas būtų kitaip. Ji visados 
įpi, mokėtų ir čionai taupiai gyventi ir mokėtų su

KELEIVIS, SO. EOSiON

VAKARINĖS IŠEIGINĖS SUKNELĖS

Tokias siūlo Londono madų kūrėjas John Cavanagh.

demono, mes kartu nukirstu- priklauso mano nuolankiau- 
me jai angelo sparnus. . šia ir nuoširdžiausia padėka 

Prie viso to dar reikia pri- j už suteiktą pagalbą Gintarė- 
durti tai, kad moters gyveni- lei, išleidžiant ją anglų kai
mo ciklo (rato) reiškiniai 
pasireiškia aiškiai periodiš
kai, aiškiais laikotarpiais.

ba (Amberella).
Patirtas mielų mano Sesių 

didelis pritarimas, malonūs
Mėnesinis, pav., periodišku- pažadaį propaguoti Ambe 
mas moteriai vaidina žymų s reUą padrąsino mane ir davė 
vaidmenį kaip fizinėje, taip vjjtįes išleisti mūsų žvejų le-
n dvasinėje šiltyje. Netenka gendą angliškai. Taip pat
a^eJOt1’ kad moters vidaus,sukėlė manyje neužmiršta

mo dėkingumo jausmąpergyvenimai ir aukštesni 
intelektualiniai — proto— 
vyksmai k e i č i asi pagal 
mėnesinio rato raidos
sf'

ir
dabar stovį prieš akis mieli, 
užsidegę Sesių veidai ir prie. 

... ... teliški raginimai „nepadėti
stov j. šia prasme mėnesinės plasnos.“ Tūkstančius kar- 
kreivosios pobūdis galėtų ; tų dėkoju už parodytą jaut.

uti geni įodikhu ne tik fi- 1Iim^ jr tjkrą supratimą 
^ines, bet ir dvasinės moters mūsu vaikų spaudos reikalo, 
būkles. Teisingai anglų psi- Taip pat už suteiktą man f į. 
chologas Havelock Ellis sa- nansinę parama. O ypač už 
ko, kad kiekvienoj knmina- ”knVgnešišką“ talkininkavi- 
hnej moters byloj reikėtų at- ma;piatinant Amberella. 
siziureti j šitą aplinkybę ’f .
(nusižengimo veikimo ir ati- A1SU nuoširdumu dėkoju 

i tinkamos mėnesinės kreivo- taip Pa^ orko Klubui
sios supuolimas), šiuo at- finansinę paramą ir is- 
žvilgiu reikėtų nevienodai Platintas knygas ir kitiems

Vyras ir moteris
(Tęsinys)

Moterys lengviau užhip- indų judinamoji

drą aplinkinių veidų išraiš
ką negu vyrų.

Moteris lengviau už vyrą 
■ pasiduoda baimės veikiama. • 
Moteris taip pat daug geriau į 
ir greičiau prisitaiko prie

ų klubams, prisidėjusiems prie 
veiksmus, bet įvairiais mene- platinimo talkos, 
sinio moters rato laikotar
piais įvykdytus.

vertinti nors ir tuos pačius

(Bus daugiau.)

Su gilia pagarba ir dėkin
gumu —

J. Narūne

sistema
notizuojamos, negu vyrai, lengviau sujaudinama, mo- j naujos ir iki tol jai svetimos

PADĖKA

pat pagrista panašiu kritikos ka aiškinti ir tą faktą, kad 
nustelbimu, užmigdymu, ki- moterys yra labiau linkusios 
taip tariant, atitinkamu sme- juoktis ir verkti, 
genų centrų stabdymu. j ši moters ypatybė—padi.

Moteris lengviau ir grei- į dintas nervų ir raumenų sis- 
čiau reaguoja, psichinių ir• temos judrumas ir didesnis

moteių jutimo organai yra 
jautresni, kad jos juslesnės, 
negu vyrai.

Moteris greičiau nuvargs
ta, jos nervų ir raumenų sis
tema greičiau išsieikvoja, ir

fizinių priežasčių veikiama.; jos įspūdingumas daro jos • tai turi ryšį su jos lengvu ir 
greitu judinimu; be to, čia 
turi reikšmės ir ta aplinkv-

šituo, tarp kitko, išaiškina-i veidą judresnį, negu vyro.
mas jos linkimas pasiduoti i Tatai vpač matvti. stebint— “ T --- 9T r ~ .----------- -------- 7 ------------------------- --- -

svetimų idėjų, šiaip ar taip, didmiesčių., gatvėje vyrų ir bė, kad moteis kraujas yra
vandeningesnis, negu vyro. 

Šitos moters ypatybės ir
priešingos joms vyrų (nervų 
sistemos pastovumas, ma
žesnis judinimas) yra antri
niai požymiai. Atitinkamas

_ r______  treniravimas, parinkta auk-
numas—rūbą. šis posakis Į išorinėms įtakoms. Jaunos Įėjimo sistema, gyvenimo są- 
reiskia ne ką kitą, kaip fak-1 moterys, pav., ypač jeigu jos lygos, tiesa, viso to pasireiš- 
tą, kad moters (širdies) nėr-i dar nepakankamai išmoko kimą gali daugiau ar mažiau 
vinis aparatas esti suerzina-!suvaldyti savo refleksus (ne- susilpninti, bet išrauti nie- 
mas, sujaudinamas jau tokių ■ sąmoningus veiksmus), ne- į kad neišraus, nes tatai glau-, 
menkų jaudiklių, kurių pa- j jučiomis keičia savo eiseną! džiai suaugę su ta ar kita ly- 
prastai nejaučia vyras. To-! ir elgseną besiartinant vy- timi. Ir tatai turi didelės! 
kiu būdu moters širdis ir irai, nors šiam jos būtų visai reikšmės. Kaip ir kiti antri-j 
pulsas lengviau atsiliepia abejingos. Moters veido iš- niai požymiai, taip ir šios y- 
paveikti, negu vyro. Moters raiška labiau atitinka ben- patybės vaidina žymų vaid

menį, sudarydamos lytims

jos vaizduotei įspūdį daran- moterų veidų išraiškas: vy 
čių teorijų įtakai. Moters bū- į rų išraiškos dažniausiai pa
do lengva ir greita ataveik 
mio (reagavimoj ypatybė 
jau seniai yra pastebėta ir į- 
vilkta į visiems žinomo po
sakio—moteis širdies švel-

stovios, o moterų nuolat kei
čiasi, ypač lūpų kampuose ir 
kaktoje. Moteris instinkty
viai ir net prieš savo valią 
lengviau už vyrą pasiduoda

linksmo veido, smagaus žodžio ar dainos. Kad ir senutė, specifinę tarpusavio patrau- 
ji visados buvo linksma ir su daina.“ > kimo Įtaką. Pav., nepasto-

Aš nepaspaudžiau skambučio. Tyliai, kaip vagies T“5’ įspūdingas,
žingsniais, aš nulipau nuo gonkelių ir ėjau namo. Su didele T" sujaud,namas’ J" 

.. , : .. ? J iminv. ou uiueie jautna nervų sistema vyras
sinvje ėjau tuo pačiu keliu, nei žvaigždžių • moteriai daro labai menką

danguje neieškodamas. * ' ~.... *
Parėjau namo su ta didele širdimi rankose, Alė pažiū. 

lėjo į mane nustebusi.
„Nėra namie?“
Tušti namai, turbūt visi į svečius išėjo. Tikriausiai 

pas Aušrotus.“ Po to išsprūdo man tokie žodžiai: „Kas 
yra pasakęs: Motina, pagimdei dukterį ir mirk?“

Alė susirūpinusiu žvilgsniu perbraukė man per veidą, 
per galvą ir pasakė:

„Niekas nėra taip pasakęs. Kas tau, Antanai?“
„Man nieko. Tiktai truputį galvą skauda. Tuoj einu 

gulti, o rytoj vakare aš tave išleisiu į svečius. Tu nuneši 
tą didelę saldaus dėkingumo pripildytą širdį. Aš pabū
siu prie Algučio.“

Aš taip buvau prislėgtas to sunkaus įvykio, kad ilgai 
negalėjau tą naktį užmigti. 4 ’

Iki šiol savo Alei nieko nepasakojau. Tegul pasiliks 
paslaptis ir taika tarp mūsų dviejų šeimų. Tegul niekas 
daugiau nesužinos. O tu, Jonai, žinau, neišduosi manęs.

Supratai dabar, kodėl aš nepakenčiu tų užuojautos 
skelbimų, kuriuose apgailimos “mielos uošvės.”

Aš prisiglaudžiau veidu prie nuotraukos savo moti
nos. Aš jai kalbėjau: “Brangioji mano mainyte, aš tau 
būčiau geras, o taip pat ir Alė tau niekados pikto žode
lio nepasakytų. O, kad tu galėtum gyventi ir būti su mu
mis. Aš šiltai apklostvčiau tavo sergančias kojas, tu pato-, ir būtų neišmintinga, 
giai sėdėtum šitame mane fotelyje, tu vaikučiams pasakas' Priešinga jos prigimčiai ir

įspūdį: ir atvirkščiai, pasto
vi ir patvari ar sunkiai su
jaudinama, su nejautria ner
vų sistema moteris netrau
kia vyro.

Lengvas moters judru
mas, jos greitas reagavimas 
i įvairius paerzinimus daro 
mums suprantamus jos vi
daus gyvenimo prieštaravi
mus. Tas nervinis judrumas 
moteriai yra jos sieloj kartu 
ir gero ir blogo šaltinis, šal
tinis viso to, ką mes esame 
įpratę vadinti angelišku ir 
velnišku. Tai moters jautru
mo, jos švelnumo šaltinis, 
bet draure ir dažnai ir stai
ga pabudusių demoniškų jė
gų, neribotos klastos ir blo
gų instinktu priežastis.

Bergždžiai suko sau gal
vas poetai, stengdamiesi iš
spręsi tą amžinąją mįslę: 
kodėl motelyje sujungta 
dieviška ir demoniška, dan
gus ir pragaras. Tatai teiš- 
aiškinama tik jos nervų sis
temos biologiškomis vpaty-

nesveika stengtis tą būdingą 
moters prigimčiai jautrumąpasektum. Tu būtum mūsų visu mylima, mūsų namų šilu-

~ .................................. . ™a garbė- Mamyte mano.” Tokia buvo mano malda išrautf sielos, meTsva
vaikučiais linksmai pažaisti, ir visi namai sviestų nuo jos tą vakarą... davę tokiu būdu moterį nuo

PS. šitas J. N'arūnės kny
gas—lietuvių kalba Gintarė, 
lę ir anglų kalba Amberella 
ai ima gauti ir Keleivyje.

Abiejų kaina po $1.00.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

lietuviu išeivija Amerikoje.
vaizdi šio krašto lietuviu istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 pu-lapin. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
virsais  ........ $4.00
kaina ........................................ $1.25

ŽVILGSNIS J PR.AEITJ. K. Žako j- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00.

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 120 psl.

DIENOJ ANT. “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomus atsi. 
minimai, 464 psl., kaina—.$6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslaniai. 
Kama ........................................ $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

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

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos sa gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 pusi. kaina ......................  $5.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusią 
pių. Kaina .............................. $1.0*'

MARLBOROUOH‘3 LITHUANIAN 
SELF-TAUGirr. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........... ................ SI .25

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1925 metu Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. kaina ••••..««—••*——•• $3.00.

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Vailo
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina............................ $4.00

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojime-’’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ...................................  50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PTNTGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, $96 psl-, garas popierius

...................................... $10.09
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 285 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

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

MILŽINO PAUNKSNE, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
pel., didelio formato, gera
ra, kaina

ALTORIŲ
kolaičio

8ESELY. V. Putino-My- 
romanas trijose dalyse. 

Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visoa trys dalys (rištos į vieną 
knygą, Meti viriai, 081 puslapis.

............................. $6.00.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Ponuliari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina .............. 60c.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
laba! vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš mievo. geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai . — $3.80

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metą 
(1939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50

KQDEL AS NETIKIU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina .......................... 20 Cnt.

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

I9ŪJUSTEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpą 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

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

CEZARIS, Mirko Jesuliė romanaa 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys...........$6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsnnienė, 250 įvairių lietų, 
viškų ir kitų tautų valgių recept 
132 puslapiai, kaina...............$1.2

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ...........$4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpai 
socializmo aiškininmas. Kaina 28 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pasidaręa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu- 
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina.......................... 25 Cnt,

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl., kaina......... 2$ Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuoue nė
ra vienybės. 86 psl., kaina .. $1.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios m«. 
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai an 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
kaina M Ct

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

S3f E. Broadway------ J-------So. Booton 27, Mok.
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Du priešai televisijoj
S. MICHELSONAS

Pereitą savaitę vienoj So. MeCormack yra vy 
Bostono mokykloj buvo įdo_ amžiaus ir daugiau patyręs

ka. Šituo klausimu pereitą į jį piovė asmeniškai.“ Rei- 
savaitę ir buvo suruošti vie- kėję kalbėti tiktai apie 
ši jųdviejų debatai. Viską klausimą. O koks buvo de- 
buvo galima matyti ir girdė-1 batų klausimas ? Debatų 
ti televizijoje. [tikslas buvo išaiškinti, kuris
Kennedispasirodė gyvesnis;tų dviejų vyrų būtų tinka- 

- b ir spalvingesnis kalbėtojas, | mesnis senatorius. 1 ai kokiu
šiuo žvilgsniu labai panašus į būdu būtų galima parodyti 
• ...... 1__ »• ___ ___ 1,7 i IrunHidato tinkamumn np

leivio redakcija, bet vis dėl- mes ir augęs So. Bostone, fmcija ir gestikuliacija
jis žaidė tuščiais žodžiais ir 
intriguojančiais vaizdais,to aš noriu ir savo nuomonę Lankydamas čia mokyklą, 

apie juos pasakyti, nes ati- susipažino su lietuvaite-Rup
džiai juos sekiau.

Debatavo du kandidatai
lyte ir vėliau sukūrė su ja 
gražų šeimos židinį. Jo dėdė

į Jungtinių Valstybių sena- MeCormack, ilgametis kon- 
torius— MeCormack ir Ken- gresmanas ir dabar Atstovų
nedy, jauniausias preziden
to Kenedžio brolis. Abu yra 
demokratai, abu katalikai 
ir abu airiai.

EDWARD KENNEDY

neturinčiais nieko bendra su

Kai Kennedžio šalininkai 
po debatų piktinosi ir kriti
kavo MeCormacką dėl jo as-

debatų tema. Pavyzdžiui: meniškumo, tai pastarojo sa- 
”štai, dabar šioj salėj devin- lininkai jį sveikino gerai 
ta valanda vakaro, o Berly- apdirbus
ne trečia valanda ryto. Gal 
tuojau tenai pradės važiuotiRūmų pirmininkas, dažnai

- ashipg'• autobanu (autokelių) mūsų 
vežimai. Kas žino, ar jie pa
sieks savo tikslo?“ Ir, nepa
daręs iš to jokios išvados, 
nušoko į Laosą, į Afriką ir 
pradėjo pasakoti, ką jis ma
tęs Michigane ir West Vir
ginijoj. Paskui pasigyrė, kad 
buvo ir Europon nuvažiavęs. 
Vadinasi, daug pasaulio ma
tęs vyras! Ir, jeigu jis bus iš
rinktas Massaehusetts sena
torium, tai jo balsas ir var
das plačiai girdėsis.

Šitiems debatams jis ruo-

tono, niekad neatsisakydavo1 
čia pasakyti lietuvių susirin.

EDWARD McCORMACK

ger:
oponentą. 

Vienas telegramoje pasakė: 
“Tamsta nuleistomis ranko
mis paguldei Kennedį.“ Be
šališki stebėtojai irgi mano, 
kad MeCormack teisingai 
nušvietė Kennedį. Vienam 
atrodė, kad generalinio pro
kuroro plakamas jaunas

savo

sis protas, noris daug ką ži
noti, savarankiai galvoti, į- 
sitikinti, vėl suabejoti, su
klupti, suklysti ir vėl tikrojo 
gyvenimo kelių ieškoti. O 
tų kelių kelelių yra daug, ir 

; žmogus gali nueiti visai ne 
, ten, kur jam partija pirštu 
, ar bizūno kotu rodo. 
i Komunistai gi, ypač dar 
maskviniai, viso to nemėgs
ta. Jų siekiama tik nuasme
ninto, nutautinto žmogaus,

| nio vertintojo ar priėmėjo, Į rusų kaibą vartojančio ir 
, pabrėždamas, kad kiekvie- klusnaus komunizmo prava.
. nam meno veikalui tinkamai! dyriams.
suprasti, jam priimti ar at-1 Sovietinio gyvenimo san- 
mesti reikalingas ir atitinka. I tvarkoje savarankiai galvo- 
mas to meno šakos pažini- jąS žmogus uždarytas kale
ntas. Svarbu ir nuoširdumas jįme arba vergų stovyklose, 
bei dvasios atvirumas su ku- štai kodėl Sovietijoje ir ko- 
riuo prie kūrinio artinamasi. munistų pasiilgta žmogaus, 
Abstraktinis menas yra šių' nes toks jau sunku sutikti. O 
laikų žmogaus dvasios iš- (jeigu kur ir pasitaiko pama- 
raiška, ir jis savo laidoje tyti, tai jis jau kaukėtas, at-

PRANC1&KA1 KAMANACSK1ENE1-MARGELYTEI

tragiškai mirus, jos vyrui ir dukrai reiškiame mūsų širdin

gu užuojautą.

Lietuvių Darbininkų Draugijos 7-oji Kuopa

RUGPIŪČIO 31 MIRĖ 
H. RAB1NAV1CIUS

Weston, Conn., rugpiūčio 
31 d. mirė Henrikas Rabina- 
vičius 70 metų amžiaus. Ve
lionis daug metų tarnavo 
Lietuvos diplomatinėj tarny
boje ir buvo New Yorke ge
neraliniu Lietuvos konsulu, 
o Anglijoje ėjo Lietuvos at
stovo pareigas.

Kennedy net verkęs prie J vos diplomatinę
• tarnybą H. Rabmavicius Įsi
traukė tik susikūrus neprik
lausomai Lietuvai ir tik 1927

jau yia atsirėmęs į tvirtą pa 
grindą ir yra nenuneigiama 
vertybė.
Dail. V. Vizgirdos žodis, pa
iliustruotas ir iš savo patir
ties gyvais pavyzdžiais, nuo-

virai su komunistais nekal
bąs.

O be artimo žmogaus tai 
nykus vienišo gyvenimas, 
gyvenimas tik tarp savy už
sidariusių, nenorinčių atviru 
veidu ir akimis pažvelgti ir 
savo mintimis pasidalyti.

Tai ir ieško komunistai 
žmogaus, tiktai, kartą jį iš

mikrofono.
Bet man nepatiko ir Me

Cormack pozicija. Pavyz- . ,r ,, .. ,
džiui, jis prisispyręs klausė; m'. Voldemaras j! buvo 
Kennedį kodėl iis KenneJ Pasalinęs iš tarnybos, kaipo
djs, yra priešingas,kad fede-!^’da’ **? ,kada Voldemaras sekliai publiką įvedė ir į 
■alinė valdžia remtų pavapi? '?“vo n“sah"9s. nuo. vald; dail- Juozo Bagdono parodą, 
nes mokyklas? Reiškia, jei- zl<“’ Rabinavicms vėl kuri bostoniškiams yra savo.

Išėsi visą savaitę. Sakoma, gu MeCormack butų išrink- J. d,Plon'*!!!'e «n,ybą. tiška naujovė.
kad turėjo pasisamdęs kele- I tas senatorium, tai jis reika-
tą profesorių, kad pamoky- į lautų, kad tokia parama wanev Galnin I^ndnnP ir dii *“ ------------ :--------- .------
tų kaip argumentuoti ! būtų duota. Tai jau atsiduo- an^ Galpin Bondone lr du nys paliktas žiūrovui laisvai j vietinio gyvenimo sąlygose 

Jo oponentas MeCormack ‘da demagogija, pataikavimu anu i aiškintis, tai ir atidarymo i žmogaus esama, tik maskvi-

Kadangi prie paveikslų nė- savo tarpo išvijus, jau da- 
ra įprastinių parašų ir kuri- bar sunku besurasti. O ir so-

Kennedis yra dar jaunas kimuose kalbą, 
vyrukas, neseniai dar baigęs i Tai toks yra McCormackų 
mokyklą ir neseniai apsigy-, užnugaris. Jie jaučiasi tamp- 
venęs Bostone. Politikoj jis 1 >*iai susirišę su vietos zmonė- 
mažai težinomas, iki šiol dar m*s geriau suprantą jų
nėra kandidatavęs į jokią 
valdinę vietą. Bet, kaip pre
zidento brolis, jis buvo pa
skirtas vieno apygardos pro
kuroro padėjėju. Ir, kaip 
prezidento brolį, Massachu- 
setts demokratų konvencija

reikalus, negu prezidento 
brolis, kuris nori būti sena
torium. Todėl prokurorasUT-Z'*----jicvurmacK uuvare jam ne- 
užsileisti ir ieškoti kandida
tūros i senatą ateinančiose 
nominacijose, kur kandida-

kalbėjo lėčiau, retkarčiais i tikinčiųjų minioms, kurios 
užsikirsdamas ir dažnai į i Massaehusetts valstijoj su

daro daugumą. Kennedžiui, 
žinoma, nepatogu buvo aiš
kinti, kodėl jis tokiai para

rankraštį pažiūrėdamas. Ir 
iš viso jis nėra toks judrus, 
kaip jo oponentas. Tačiau jo 
argumentai buvo daug stip
resni ir faktai neužginčija- neatsakė, 
mi. Taip, sako jisai į Kenne
dį, tamsta buvai Europoj.
Bet kas iš to? Padarei mums!

DR. R. SOBOLEVICIUS 
TURĖS GRjŽTI J JAV

Anglijos teismas iš antro
mai nemitaria ir iis nieko karti nusPrend°, kad Angli- ’ J k jos vidaus reikalų ministeris

Ytin karštą klausimą Mc- turi teisę išvaryti nepagei-

daugiau gėdos, negu naudos. 
O kokie tamstos patyrimai 
mūsų valstybės tvarkyme? 

! Jų visai nematyti. Kokį dar
bą tamsta esi dirbęs savo 
pragyvenimui? Nedirbai nie.

pasirinko jį savo kandidatu tai bus nominuojami visu0-į ko> Giriesi, kad stoji•T 4 • • 1 j V •      —a« V-v I > m i _ _ _ _ _į Jungtinių Valstybių sena
torius, kuris bus renkamas

tiniu balsavimu.
Taigi Massaehusetts

uz
juodveidžių lygybę, o vis 
dėlto lankei Virginijoje mo
kyklą, kur juodveidžiai ne-

de-
šį rudenį. Bet jis turės būti i mokratuose dabar kaistai
dar oficialiai nominuotas vi-!svarstomas klausimas: kuris ji’ejdžiami. Nebuvai dar iš- 
suotiniu balsavimu. Laik-1 jųdviejų laimės, Kennedis, rinktas į jokią valdžios vie- 
raščiuose buvo rašyta, kad ,ar McCormackas? Rinkimus tą ir be jokio patyrimo nori 
šitai pirmenybei laimėti de-! paprastai laimi tas, kuris tu- pradėti nuo viršūnės, nori iš 
mokratų konvencijoje buvo ri daugiau pinigų agitacijai, karto įšokti į senatą. Sakai, 
išleista apie $30, 000. Kennedis yra milionierius. turi vardą ir balsą, kuris bus

Kennedžio oponentas, ge- Bet McCormackas mano, i plačiai girdėti. Bet jeigu var- 
neralinis Massaehusetts vai. kad jo oponentas neturi pa-. das būtų ne Edward Kenne-

Cormackui pastatė respubli- daVja.,n? <Į?ktarg Soblen-So-
konas adv. Elliot L. Richard- ^'ev!£"» .*? An«h-I?s!

riką, kur jis vyko, kai jo keson. Kodėl tamsta nesiprie
šinai, klausia jisai, kai 1960r>_metais verocm neaity nr- 
mai buvo užmokėta $125, 
000 už du akru žemės, kuri 
Bostono miesto buvo įkaino
ta tiktai $7,400?

MeCormack teisinosi, kad 
tokia suma buvo teismo už- 
girta. Tačiau asmenys, įpai
nioti į šitą skandalą, vėliau 
buvo patraukti atsakomy
bėn, o MeCormack anos by
los neatnaujino.

Taigi po tų debatų atsira
do visokių priekaištų ir Mc- 
Cormackui.

Dabar panašius debatus
stijos prokuroras Edward tyrimo ir į senatorius netin-! dy, o koks Edward Moore, ™°šia ir respublikonai, ku-

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. Gražiais kietais apdarais kai
na $5.00; minkitais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

06 E. Broaduray So. Boston 27, Mase.

tai būtu tikras ”džiok.“
Atvykę į debatus, MeCor

mack su Kennedžiu pasisvei
kino, padavė viens kitam 
ranką ir kalbėdamiesi šyp
sojosi. bet po debatų atsuko 
viens kitam užpakalį ir pasi
traukė, viens į kitą nepažiū
rėję.

Sekanti rytą greitai buvo 
išpirkti visi rytiniai laikraš
čiai. Visi domėjosi, kas bus 
pasakyta apie tuos debatus. 
Bet laikraščiai savo nuomo
nės nepasakė, vengė, kad 
neužgautų vienos ar kitos 
pusės šalininku; tačiau savo 
skaitytojų atsiliepimus dėjo. 
Kenedžio vardo garbintojai 
labai jaudinosi ir pyko, kam 
MeCormack taip skaudžiai

rie turi taip pat du kandida
tus į JAV senatą, būtent : 
George C. Lodge ir Laurence 
Curtis.

Vedybos
Noriu susipažinti su apie 40 metų 
amžiaus vyru vedybų tikslu. Esu 
vieniša. Atsakysiu i rimtus laiškus tik 
Amerkoie gyvenantiems. Daugiau ži
nių laišku. Prašom rašyti:

Miss Jennie Yudres 
591 M’illiam A\e.
Brooklyn 7, N. Y. (38

♦ >4

ntėtu ir dabar prie paveikslų 
nuolat vyksta gyvos diskusi
jos,meno mėgėjų pasitari
mai. Tai teikia visai parodai 
daug gyvybės ir aktualumo.

Pats kuklusis dailininkas 
Juozas Bagdonas parodos 
atidarymo proga tik padėko-

niam komunistam jis nesiro
do, jiems neprieinamas.

SV. RASTO TYRINftTOJŲ 
SKELBIMAS

I.uko 11:52e. 
Biblija, šventas Dievo žodis, 

kviečia pasaulį, kad ieškotų 
jo atsilankiusiems, nieko a- Viešpaties Dievo ir Jo tiesos, ko-
pie save nekalbėdamas, nes 
visa jo siela iškabinėta salių 
sienose ir kiekvienam priei
nama netarpiškai pažvelgti.

Mūsų turimomis žiniomis 
bostoniškiai ir iš toliau atvy
kusieji jau nupirko visą eilę

lionė buvo pertraukta dėl jo 
susižeidimo.

Dr. Soblen dar kreipiasi į 
Anglijos vidaus reikalų mi- 
nisterį, kad jis pakeistų sa
vo nutarimą dėl Sobleno iš- T „ , , _ . .
siuntimo į Ameriką. Dr. So- Juoz<) Ba>?dono kūrimų, 
blen advokatas aiškina, kad 
Amerikos teismas neteisin
gai nuteisė Sobleną kaipšni-! 
pą. Esą, vyraujanti Ameri-

PASIILGO ŽMOGAUS

lei Jis vra arti. reiškia, kol dar 
Dievo didis kerštas neatėjo į pa
sauli. Vadinamas Armacreddon 
reiškia, kad karalystės, visoa po-!>♦ — o i 4 atr Ia* -ry-M »»■!uvinrm rr tntYiKra ir t7Tgnm7iuwv3
draugijos, partijos bus ugnimi 
sudegintos Dievo keršto dienoje. 
Ugnis reiškia sunaikinimą. Mie
las skaitytojau, apžvelk įvykius 
šių dienų pasaulio: pats matai 
savo akimis, kad visos tautos ei
na prie sunaikinimo. liudija 
pranašas Dangielas 2:44 e.

Bblija taip sako: visas šias 
karalystes sutrupins bet Dievo 
karalystė amžinai išliks. Dabar 

ką Biblijos 
pa

saulio reiškia visoms tautoms, 
todėl netiki, sako, ka anie žino.

e.,
kad Dievas išsirinko prastus 
žmones, kad Jo varda apsakytų 
tautoms. Karaliai neis apsakyti 
Dievo karalystės, tikybų vadai 
taipgi priešinasi Dievo karalys
tei ir persekioia tuos, kurie ją 
skelbia. Turtuoliai taip pat neis 
skelbti, nes jie dabar turi kara
lystę ir garbe. Bet jų karalystei 
ateis galas. Dievas pasirinko sau 
paprastus vyrus apaštalus, iie 
laivo daugiausia žvejai ir skelbė

(Atkelta iš 5-o psl.)
koje isterija sudarė sąly-j munĮstai pasiilgo žmogaus ^tudStaTSbia13’PalliSi 
gas jam nuteisti, nors jis ne- jr pradėjo jo visuos komu

nistinės patamsės pašaliuos ^"1:26
ieškoti, aiškintis, kas tai yra

sąs kaltas.
Jei nepasisektų paveikti

Anglijos vidaus reikalų mi- 
nisterio, tada Soblen mano 
prašyti pasigailėjimo ar by
los peržiūrėjimo čia Ameri
koje ir tuo tikslu jau ruošias 
medžiagą prezidentui Ken- 

i nedy.

Jieškojimai
Aš, Augustas Masalskis iš Žiežma
rių parapijos. Strivnikų kaimo, pa
ieškai) savo gerų draugų Adomo AI- 
DUKO iš Strivnikų kaimo ir Alekso 
Sodones. Mes sykiu dirbome Yon- 
kers, N. Y.. 1912 metais, Jie patys ar 
kas juos žino. prašom rašyti:

Augus: Masalskis 
82 E. 15th Street,
Bayonre. X J.

(36)

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

• Bimio korteliiį
• SpouschntiĮ voku

9 Programą ar platumą 
9 Bot kokiai pramogai biletų 
9 Brangijomo įttatą blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. PraSome kreiptis tino adresu:

<3$ E. Broadway, So. Tt,

Vietinės žinios
Dail. J. Bagdono paroda 

atidaryta

tą žmogaus asmenybę pa
žadinti. Kas tada? Gi žmo
gaus asmenybė sudėtinga.

atidaryta dail. Juozo Bagdo- ^J^ŠonalU lr 
no abstraktinio meno paro-'^^^ST^1 kalba ,r’ 
da. Ji sukėlė tikrai gyvą su-' 
sidomėjimą

Nors prieš ilgąjį savaitga-Į 
lį daug kas jau rengėsi išva
žiuoti iš miesto, vis dėlto į 
parodos atidarymą susirinko 
didelis būrys tautiečių, pasi
žiūrėti šito modernaus ir dėl 
to dažnai ginčus keliančio) 
meno.

Po Kultūros Klubo pirmi
ninko dr. St. Jasaičio įžan
gos, atidarymo programoj 
kondensuotą žodį apie šių 
dienų dailės kelius ir proble
mas tarė dail. Viktoras Viz
girda. Jis ypač išryškino san. 
tykius tarp dailės kū
rėjo bei kūrinio ir to kūri-

Pereitą penktadienį, rug
piūčio 31 d., Tautinės S-gos 
namuose, So. Bostone, buvo

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

tas žmogus ir žmoniškumas.
Net dabartinis komuniz

mo pravadyrius, kukurūzinis 
diktatorius Nikita Chruščio
vas, ir tas įsakė rašytojams 
sukurti žmogaus tipą, bet ne 
aplamai žmogaus, o sovieti
nio. a: • • i ihivo uauKiaušiu zvrjai ir sneįueSovietinio gyvenimo sąly-, pjevo karalystę. Visi jie tapo 
gose yra nepaprastai pavo-j nužudyti už skelbimą. Jėzus Imi- 
jinga kalbėti apie Žmogų. |VO nukrvžiavotas už skelbimą 
Juk perdaug kalbant, galima ‘aralys,X?*Siia»>

Skelbia: D. B. S. A.
William Shimkus. ICMK l.inodn Av«. 

C'leveland 31, Ohio
Mes turime pasiskaitymui lapelių 

ir knygučių įvairaus turinio tikėjimo 
klausimuose. Parašykite mums laiš-

JO neramu, ką ar atvirutę, gausite nemokamai.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia neturtus bendram Ueturtftkam darnai, 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir romia ko 
vss dėl Lietuvos laisvos ateities.

8LA GYVYBES APDRAUDA IK’ 110,001
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki flO.OOO doMmėlai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Pe 10 ar 
90 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

ATSITKIKV

Gražų Lietuvos žemėlapį 

įgalite gauti Keleivio įstaigoj 

už 50 centų.

SLA—8VEIK.A’rtlS ir NELAIMINGŲ 
apdraudė duoda patalpos iki 1325 ) mėnssL

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA lr 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo 
giltos senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko. 
tonijoee ir SLA Centre. Rąžykite tokiu sdresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

*'907 Wsst 30th Street, New York 1, N. Y.

ri



Poslapis ažtuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 36, Rugsėjo 5, 1962

Kur eisime šį sekmadienį? , SLA 43 kp. susirinkimas

Aišku kur! J So. Bostono! Svarbus kuopos susirinki- 
Lietuvių Piliečių Draugijos mas bus trečiadienį, rugsėjo 
salę, nes ten ši sekmadienį 12 d., So. Bostono Liet. Pi- 
rugsėjo 9 d. bus Lietuvių liečiu Dr-jos patalpose (268 
Daibininkų Draugijos meti- Broaduay). Pradžia 8 vai. 
nis banketas. Pradžia 6 vai. į vakaro.

tautos Šventes minėjimas bostone
JVYKS RUGSĖJO 8 D. 7 VAL. VAK. LIETUVIŲ PU- DR-JOS AUDITORIJOJ. PROGRAMOJE: PASKAITA 
LIETUVOS KONSULO VYTAUTO STASINSKO 1$ NEW YORKO. MENO DALYJE: SOL. STASYS LIEPAS, 
KOMP. JULIUS GAIDELIS ir ONOS IVASKIENĖS VEDAMAS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS.

Po to muzika, kavutė, pasilinksminimas. Bostono ir apylinkės lietuviai maloniai kviečiami gausiai dalyvauti
Tautos Šventėje. Rengia ALTS Skyrius

(Skelbimas)

NECCHI SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado. iisiuvinėja, dirba monogramas, 
dirba žirkacones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 už viską—galima mokėti po $1.25 

per savaitę
HA 6-2900

Pasmaugė 6 moteris Dailės paroda uždaroma 
šį penktadienį

jos III aukšto salėje "Lietuvių 
L. Bendruomenės Apylinkė.

vak. Plačiau rasite skelbime.

ši sekmadieni LDD banketas

Bus dešrų, bus ir kopūstų, 
Daug alučio dėl svečių.
Kati pačiukės nesukūstų 
Ir \iegungiai be pačių; 
Linksmas žodis draugo reto. 
Ir taurelė, ta slidi — 
Atsiminsim šimtą metų 
Didį balių LDD!

M. A.

Tarp kita ko, jame kuopos 
delegatai praneš apie SLA 
seimą, bus galima ir mokes
čius sumokėti.. Visų narių

Per paskutines 10 savaičių 
dar nesugautas nedorėlis Juozo Bagdono dailės pa- Rugsėjo 16 d. So. Bostono L. 
žmogžudys pasmaugė Bos-• rodą Tautines S-gos namuos, I’iliečių Dr-jos banketas nariams 
tone penkias moteris ir Lyn- kuri dabar atidaryta kasdien veteranams pagerbti, 
ne vieną moterįį. Paskutinio- nuo 10 vai. ik 12 vai. ryto ir i * * *

nuo 5 vai. iki 9 vai. vakaro, j Rugsėjo 23 d. Dorchesterio L.būtina pareiga susirinkime i rasų pasmaugta praeitą 
.,.,1......savaite. Vis Ui jau pagyve-dalyvauti

J. Lėky s,
Sekretorius

Sandaros kp. susirinkimas

Gražios sidabrinės vestuvės

jau pagyve- bus uždaroma šį penktadie- P- Klubo banketas So. Bostono 
i. amžiaus), nį, rugsėjo 7 d. Uždarymo L. P. Dr-jos salėje, 
učios mote- metu 8 vai. vakaro bus trau- • • *

• Po ilgų atostogų Sandaros 
)7 kuopos valdyba šaukia na

'rugsėjo 16 <1. savo patalpose, 'ls užrakintas ir jas labai at-

aitę
nusios (55-75 m
vienišai gyvenančios -----  ---------------------------------
rys. Spėjama, kad pikUra- kiamas laimingasis numeris, 
rys yra nesveiko proto, poli- kurio savininkas, laimės pa- ketas So. Bostono 
cija sutelkė visas jėgas jam veikslą.
sugauti.

DARBAS VYRl'I
Gera proga ambicingam vyrui virš 
Iš metų amžiaus su palinkimu prie 
mechanikos išmokti biznio. Kreiptis j 

J. L. MelNTOSH. INC. K E 6-J318

BUTAS NUOMAI
Išnuomojamas 4 kambarių butas su 
centriniu šildymu , ai tomatiškas kar
štas vanduo ir kiti patogumai. Kreip
tis 5 Ihomas Park, So. Bostone, tele
fonas AN 8-8667, skambinti popiet 
nuo 5 ik 9. Pageidaujama be vaikų.

Bay Vieiv Itealty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnac imas perkan- 
lieaas, parduodantiems, ir drau- 
ižiantiems namus, ūkius, ir vers

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

Office A V 8-4144 
Bes. A V 8-41 14 ir CO 5-8841

IŠNUOMOJAMAS BUIAS

Cn-Jln 7 u Keturi dideli šviesūs kambariai ir. pelito 7 d. Balto metinis ban_ ; virtuvė. Teirautis: 649 E.
Piliečiu F°urth St.. So. Boston. Mass., I aukš- 

te. Tel. AN 8-Š251.Dr-jos didžiojoje salėje.
• * * <—)

Policija įspėja vienišai gy
venančias moteris laikyt dū

li Maironio miesto

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.

REIK PATYRUSIO BARTENDER1O
Geras atlyginimas, lengvos darbo są- 
lygos. Kreiptis pas Petrą Peldžių.

Strand Uafe Corp.
374 W. Broadway, So. Boston, Mass.

DOVANOS j LIETUVĄ

Spalio 14 d. Laisvės Varpo 
tradicinis rudeninis koncertas 
L. Piliečių Dr-jos salėje.Taip, toks miestas buvo

(1*4 F St ) Pradžia* 2 vai teatidaryti, neišski- įkurtas praeitą savaitę netoli
riant nė tiems, kurie sakosi • Plymouth, Mass., į kurį bu- 
atėję patikrinti elektros, ga- vo suplaukė daugiau kaip 

Šiame susirinkime delega- z0 h 1.1. 250 lietuvių skautų ir skau-!
čių, bet sekmadienį; rugsėjo 
2 d., jie išsiskirstė... Mairo-1

' popiet.Rokas ir V incenta Žukevi- 
čiai rugpiūčio 25 d. savo 
dukrai Elenai ir žentui Al- tai praneš apie Newarke į- 
fred Neret surengė šaunią jų vykusį ALT Sandaros Sei- 
vedybinio gyvenimo 25 me- mą ir bus nustatytos gairės

žiemos veiklai. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba

tų sukakties puotą, kurion 
buvo sukviesta daug gimi
nių, draugų, pažįstamų. Ne
buvau aplenktas ir aš su 
žmona, nors Žukevičių nepa. 
žinojau. Juodu kilę iš to pa
ties apskrities, bet į Ameriką 
išvyko tada, kada aš su sa
vo žmona dar vaikai tebuvo
me. Todėl esame labai dė
kingi Žukevičiams, kad mus
pakvietė ir tuo būdu turėjo- tiktai jaunimas, bet ir visi, 
me progos daugiau pažinčių kurie tik domisi gera knyga, dalykai, 
įgyti ir maloniai laiką pra-',
leisti. Mums, kaip neseniai į J 
Bostoną atsikėlusiems, tai 
buvo ypatingas malonumas.

Kitą dieną pas mus atva
žiavo Jurgis ir Antanina 
Kropai, nusivežė pas savo 
sūnų, gyv. Dorchestery, ap
rodė jų gražų namą ir tada 
važiavome pas Neretus Mil- 
tone. Jie labai gražiai įsikū
rę, turi ne tik gražų namą, 
apsodintą visokiais vaisme- 
bet ir nemažą sodą-daržą, 
džiais. Žinoma, čia buvome 
gardžiai pavaišinti.

Dar kartą dėkojam Žuke
vičiams ir Kropams, o Nere.

Lituanistinė Mokykla 
pradeda darbą šeštadienį uio miesto jau nebėra, bet

_____  kas jame buvo, apie tai pa-
Nepamirškite, kad Bosto- skaitysime kitame 

no Lituanistinėje Mokykloje
numeiv.

mokslas pradedams šį šešta- PARENGIMŲ KALENDORIl S 
i dienį, rugsėjo 8 d. Pradžioj j _.

;------- 7 I9 vai ryto bus mokiniams ir Į U®S®JO 15 d.
Jau surinkta ir netrukus, jų tėvams pamaldos šv. Pet-

Jaunimui brangi dovana
7 vai.

dr. J. Griniaus paskaita.

* *
Lapkričio 25 d. L. Piliečių Dr- 

I’iliečių Dr-jos III aukšto salėje 
Bendruomenės Diena.“

Imdamas vaistus—tikėk jais,
Hipokratas

PARDUODAMI NAMAI
2 aukštų. 2 šeimų namas, labai geram 
tovy:. grąžoje vietoje, tarp medžių.

Labai rami. graži vieta, geras susi- 
ieknrras. Labai tinka pensininkams, 

i Skambinti 524 - 0196.
Taip pat išnuomoju kambarį sa visais

vak. L. . patogumais vyrui ar moteriai. Pa- 
eidauju pensininkus. Skambinti tele-rengia fonų 524 - 0196.

Keleivio bus išspausdinta A., ro parapijos bažnyčioje, o 
Giedriaus parašyta apysaka į po jų mokyklos patalpose 
"Murklys“. Tai labai graži į mokinių registracija, įstoja- 
apysaka, kuria gėrėsis ne i mieji ir pataisų egzaminai ir 

kiti su mokso pradžia susiję

Sekmadienį, rugsėjo (September) 9 d.
LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJA 

Rengia savo metinį

Grįžo iš inžinierių 
suvažiavimo

Žuvys ir dukterys yra trum
pai laikomos prekės.

Žydų patarlė

Brocktoniškiai inžinieriai 
Vaclovas Senuta su Juozu 
Stanaičiu ir bostoniškis inž. i 
Bronius Galinis grižo iš De

DĖMESIO! DĖMESIO!

a i
banke i ą - VAKARIENĘ

Siųskite dovanų siunti 
nius giminėms į Lietuvą per 
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 Builde 
925 E. Feurth SL,

So. ~

TeL AV 2-4026 »

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Ju f ur. j.
(Seymour)

Lietuvis Gydvtoias ir Chirurgai 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki I ir 6 iki 7
TEL. AN 8-2712 

Namai ir l'ki>:
287 Coneord Kd.. BiHerica. Mass.

TEL. MO 3-2048

UUIH/ėlun

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS 
AUDITORIJOJE II AUKŠTE 

368 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Dury* atidaros 5 vai. vak. Vakarienės pradžia 6 vai. vak.
Kasmet Lietuvių Darbininkų Draugija ruošia savo

Pranešama, kad krautuvėj 
troito, kur jie buvo išvykę siuntinių priėmimo—Gift
dalyvauti J A V Lietuviu In-;Parcels Service through Cos-
žinierin Ir Arebitektu 1 mos Express Corporation įs- metinius banketus Bostone ir kasmet mūsų organizacijos 

% j taigoje gauta didesni kiekiai prieteliai iš arti ir iš toliau atvyksta susitikti savo senus bi- 
j įvairių prekių: medžiagų čiulius ir užmegsti naujas pažintis su mūsų organizacijos 
vilnonių ir kt., skarelių ja- rėmėjais. Nekitaip bus ir šiemet.

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

Telefonas AN 8-3630

suvažiavime.

Grįžo L. Jasaitienė • poniškų, šveicariškų, argen- 
tiniškų vilnonių ir šilkinių, 
kirpymo mašinėlių, žirklių, 
skustuvų, stiklo rėžtukų, ki
limėlių, lovatiesių, staltie
sių ir kt. Prekės parduoda
mos pigiausiomis kainomis.

Siuntiniai siunčiami į vi
sus Sovietijos valdomus kra
štus bei Kiniją it Lenkiją 
(Čia galima siųsti ir dėvėti 
rūbai). Taip pat duodami 
adresai Lenkijoj gyvenan
čių lietuvių siuntiniams sių
sti.

Rūbų siuntiniuose galima 
siųsti: šokoladas, saldainiai, 
ir pupelių kava bei muilas. 
Vartoti daiktai: juveliriniai 
gaminiai, laikrodžiai, siuva- 

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, ^os mašinos, rašomos ma- 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- Į žinelės, muzikos instrumen- 

sas valstybes ta"r kt S,untiniai
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytas siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
nauji ivairūc daiktai ir ncken<-ervuetas maistas. Visi dokumentai 

paruošiami rusu kalba ir siuntiniai išrionriami tiesiog iš BOSTONO per 18 
talanda-. nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas
ir SSSR muitą apmot a siuntėjas.
Medžiagas. odas. skarytes, megztinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų ištaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonns. 
siuvamas “’Singer" mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logu.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrama ir aiškins siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavą, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Galima siu-ti iki 14 svarų pnkietus. jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku
rios dvdis vra 14" x 13" x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svarų 

fSTMGA LIETUVIŠKA. KRElPMTftS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖ t AI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTCRISTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
J) vai. ryto iki 7 vai. vak. ir še'tr'Heniais nuo 53 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Laima Jasaitienė, porą sa- 
: vaičių paviešėjusi pas savo 
brolį dr. K. Bobelį Elgine, 
III., sugrįžo namo. Grįžo ir 

tams linkime laimingai su- jos vaikai Dalia ir Jurgis,
laukti auksinės sukakties.

P. Pleskevičius 

Prasmingai pasveikino tėvą

kurie jau seniau 
dėdę išvažiavę.

buvo pas

Dr. S. Jasaitis išvyko 
atostogų

H. Weick iš Woodhaveno,,
N.Y., savo tėvo Aleksandro Dr. Stasys Jasaitis su šei- 
Speieio gimtadienio proga ma nuo rugsėjo 1 d. iki 9 d. 
pratęsė jam Keleivio prenu- atostogauja Cape Code, J. 
meratą. Kapočiaus viloje.

Trans-Atlantic Travel Service

Mūsų šeimininkės rūpestingai mošiasi viešnias ir sve
čius sočiai ir gardžiai pavaišinti. Neapvilkime jų ir gau
siai susimkime, o mes patys irgi neapsivilsime. Turėsime 
ir muzikos, gros Jono Shurilos orkestras. Visus širdingai 
kviečiame ir laukiame.

Vakarienės rengimo komisija

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.

Free Estimatva __
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai
•Charles Ir Peter Ktelautkai 
} Garantuojame gerą darbų

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

Į PILNA IRENf-DI \ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SI TERMO

STATU • MASTER REI. \Y 
• HI-LIMIT CONTROE 

•COMBUSTION UHA.MBER 
•ELEKTROS SI JL VM M Al 
• 275 GALIONŲ ALIEJAI S 
TANKAS IR • DARBAS l ž

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

$269.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis:

BRON1S KONTRIM
Jastie* «t thaPeaee—Constable 

998 E. Broadvray 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis: 
Dr. Amelia E. Rodd •

OPTOMETR1STAI !
i VALANDOS: J

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro i
Trečiadieniais ofisas uždarytas J

447 BR0ADWAY ! 
SOUTH BOSTON, MASS.

. •

I «

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROAI)WAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

yra įs
siunčiami iš Bostono pašto. 
Siuntiniai prisiųsti paštu 
tuojau priimami ir sutvarko
mi dokumentai, kiekvienam 
besikreipiančiam siuntinių 
pinigų, maisto bei laiškų rei
kalais mielai patarnaujama 
patarimais, darbu ir atsako
ma laiškais bei siunčiami ka
talogai.

Krautuvė atidara kasdien
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. vakaro. Sekmadie
niais ir šventadieniais užda
ryta.

Adresas:
359 W. Broadvray 

So. Boston 27, Mas*.
Telef. 542 - 1767 

Vedėjas J. Vaičaitis 
(Skelb.)

21 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dursel SI.. Dorchester, Mass.

GEneva H-120i
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Dažau ir Taisau -

*esooocoos«oeoooM

Namus ii lauko ir viduje. 
Lipdau popierius Ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.

1$ The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinį.

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

382 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyros šventadienius Ir seksu

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854
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Charles J. Kay
LIETUTIS

Plumbing—ffeatisg—Gaa—Oll 
1 Gan Aitimą permainyti S27S

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREETĮ 
DORCHESTER 25. MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taikome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Squarc 
Hardicare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVTAY 
SOUTH BOSTON. M \SS, 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai
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