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ALABAMOJ BALTŲ VAIKŲ MOKYKLOS 

UŽDAROMOS; NEW YORKE 

MOKYKLŲ BOIKOTAS

Bostono Mokyklų Valdybos patalpose 
juodveidžiai per dieną sėdi, 
o per naktį guli ant suolų

_. . . ... de, N. J., ir Malverne, Longšį menesi apie 38 milionai. jsjande
jaunuolių jungtinėse Vals-) Bostone irgi nenormali 
tybėse grįžta po vasaros at- padetis. Jau kuris laikas
ostogų į mokyklas. Ir po vi
są šalį aštrėja kova dėl mo
kyklų segregacijos.

Alabamoe gubernatorius 
VVallace, nepermaldauja-

negi’ų vadai čia kelia pro
testą dėl mokyklų „segrega
cijos“, kai iš tikiųjų čia jo
kios segregacijos nėra. Mo
kyklų durys atdaros visiems.’

mas segregacijos fanatikas, Bet tėvai leidžia savo vaikus
pereitą savaitę liepė uždary
ti Birminghamo mieste 3
baltųjų mokyklas, kad tuo 
būdu būtų užkirstas kelias 
trims negriukams, kurie bu
vo užsirašę tas mokyklas 
lankyti.

Jis buvo įsakęs uždaryti 
panašias mokyklas dar dvie
juose miestuose, Huntsvil- 
lėj ir Mobilėj, bet tenai mo
kyklų valdybos jo nepaklau
sė ir užsiregistravusius neg
rų vaikus įsileidę.

kur arčiau ir parankiau. Ta 
da vaikai gali parbėgti na
mo pietų pavalgy ti, ir jiems 
nereikia vaikščioti skersai1 
gatvių per pavojingą trafi
ką. Todėl, kur daugiau gy
vena negrų, tenai ir jų vaikų 
mokyklose daugiau. Taip y- 
ra Bostono priemiesty Rox- 
burv, ir todėl jų agitatoriai 
sako, bari tai ’’spgregaciją“. 
Jie lenda į mokyklų valdy
bos posėdžius ir reikalauja, 
kad valdyba prisipažintų 
dėl tos „segregacijos“ esanti

New Yorke pereitą savai-Į kalta. Pereitą ketvirtadienį 
tę negrų agitatoriai buvo su-• jie visą diena išsėdėjo mo
organizavę mokvklų boiko
tą dėl įsivaizduotos „segre
gacijos“. Dėl to, kad kai ku-i pė ir per naktį gulėjo ant 
riose mokyklose tenai yra; stalų. Tai protestas prieš 
daugiau juodų vaikų, negu! ” segregaciją“, kurios Bosto- 
baltų (tose apylinkėse gy-j ne nėra. 
vena daugiau negrų), tai a-j Pereitą šeštadienį mokyk- 
gitatoriai pradėjo aiškinti, | lŲ valdyba jau nutarė dau- 
kad tai esanti „segregacija“ giau tokių išdaigų netoleruo

kyklų valdybos kėdėse, o 
vakare juos pakeitė kita gru-

ir tokias mokyklas reikią 
boikotuoti. Ir boikotas buvo 
paskelbtas.

Mokyklų valdyba tačiau

ti. Jeigu dar sykį negrai įsi
braus į jos posėdį, bus pa- 

5 reikalauta, kad policija juos 
J areštuotų už „trespassing.“

:ipatarė negrų tėvų komitetui j Pennsylvanijos universi- 
tokio boikoto nevykdyti ii j įeto archeologai iškasė Tur- 
vaikų mokymo netrukdyti, į kįjoj molinį puodą su auksi- 
prižadėdama paruošti naują į niais pinigais.
planą mokykloms pertvar- į

kyti. Boikotas buvo atšauk- j-----------------------------------
tas.

Beje, Birminghame kaž
kas išsprogdino bombą prie 
negro advokato namų. Neg
ras tuojau suorganizavo 
triukšmingą protesto de
monstraciją, tačiau neturėjo 
tam leidimo. Policija pradė
jo juos krikdyti. Demonst
rantai ėmė priešintis. Prasi
dėjo riaušės, per kurias vie
nas negras buvo nušautas ir 
19 sužeista. Mieste didelė 
įtampa, rasių neapykanta 
gili.

Virginijoj negrai buvo nu
vežę keletą vaikų į privatinę 
baltųjų mokyklą, bet tenai 
jų neįsileido. 1

Buvo triukšmo ir Chica- i 
goję, pradžios mokyklas ati-, 
darant. Areštuota keliolika1 
juodveidžių ir keli baltvei-l 
džiai.

Taip pat keliolika žmonių 
buvo areštuota dėl mokyklų 
boikoto ir riaušių Englewoo-

GINA DIKTATORIŲ

Venetuelos diktatoriaus 
Marcos Perez Jimencz. ku
rį neseniai JAV vyriausybė 
išdavė Venecuelos teismui, 
advokatas Colemenares Vi- 
vas laukia leidimo pasima
tyti su savo klijentu. Jime- 
nez bus teisiamas už dide- 
lės sumos valstybės pinigų 
pasisavinimą.
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ČIA JIE BUVO DVI SAVAITES

Nelengva atpažinti, kas čia vaizduojant a. Tai 331 pėdų požemy duobė. kuriojj už
griuvę du Hazieton, Pa., angliakasiai išb uvo dvi savaites. Buvo išgręžta skylė, pro 
kurią nuleisdavo maisto ir kitų reikalingų dalykų, pro ją galų gale jie buvo iškelti 
Į viršų. Nuleidus fotografijos aparatą, du obė buvo nufotografuota. Kairėje matyti 
angliakasio diržas, kabantis ant rąsto, ter mosas ir miegamasis maišas. Trečiojo už
griūto angliakasio nepavyko surasti.

Senatas pradėjo svarstyti
atominių bandymų sutartį

NETVIRTINTI TOS SUTARTIES, KOL 

RUSAI NEPASITRAUKS IŠ KUBOS, 

SAKO ŠEN. GOLDWATER

Prezidentas turėjo tuo reikalu 
nepaprastą pasitarimą su partijų

vadais Senate

Šį pirmadienį Senatas pa
ėmė svarstyti Maskvos su
tarties dėl atominių bandy
mų ratifikavimo klausimą. 
Iki šiol ta sutartis buvo svar-

tybėlių, kurios tai sutarčiai 
kaistai pritaria?

Antras dalykas, jeigu A- 
merika pastatytų prie tos 
sutarties sąlygą, kad rusai 

taiStoma tiktai Senato komite- pasitrauktų iš Kubos, 
te užsienio reikalams.

Prezidentui Kennedžiui
labai rūpi, kad Senatas su
tartį ratifikuotų, nes su tuo
yra tampriai surištas ne tik- 1US

Maskva pareikalautų Ame
riką pasitiaukti iš Graikijos 
bazių, arba iš Berlyno. Iš 
naujo užvirtų „šaltasis ka-

Pakistanas lieka Amerikos draugų
m Vnb/iraiu-- T hi-rnie ttii Knhntzc/urivu *-------

diktatorius Titas 
busiąs WashinatoiĮe

tai jo politinis prestižas, bet 
ir pasaulio opinija, kad toji 
sutartis yra geras daiktas, 
draudžia nuodyti orą ir van
denį.

Todėl šį pirmadienį jis pa
liko savo vasarvietę Hyan- 
nis Porte ir nuskrido Wa-

Beveik visi senatoriai pri
tarė Goldvvateriui, kad ru
sai turėtų būti iš Kubos iš
šluoti, bet niekas nežino,

' kaip tai padalyti, nesuke
liant karo pavojaus. Todėl 
geriau esą Maskvos sutartį 
dabar ratifikuoti, o Kubos

»
VVashingtono State De-i 

partamentas buvo nusiuntęs' 
savo diplomatą Ballą į Pa
kistaną, kad įspėtų tos res
publikos prezidentą Moha- 
medą Ayubą Khaną nesi
skubinti daiyti su raudonąja 
Kinija naujų ryšių. Bali pa
tyręs, kad Pakistanas esąs 
linkęs pasilikti su Vakarais 
ir nedarysiąs karinių sutar
čių su Pekinu.

Išgalvotas naujas 
būdas pagarsėti

Negrų protestai susėdant 
bei sugulant jau nusidėvėjo, 
ir visuomenė tokiom demon
stracijom nebesidomi. Todėl 
šiomis dienomis buvo sugal
votas naujas būdas publikos 
ir spaudos dėmesiui pa
traukti. New Yorke 4 negrai 
demonstrantai prirakino sa
ve grandimis prie statybos 
keltuvų, o jų draugai tuos 
keltuvus iškėlė aukštyn ir 
paliko are kaboti. Gi 18 me
tų amžiaus juoda mergina 
prirakino save prie keltuvo 
apačios.

Policija ištempė po keltu
vais tinklus, kad nuleidžiant 
demonstrantai neužsigautų, 
atsargiai juos nuleido, nuė
mė giandis ir visus nuvežė į 
kalėjimą. Mergina taip pat 
buvo areštuota.

”New York Times“ ko
mentatorius Raymond rašo 
iš Washingtono, kad mūsų 
vyriausybei nessiseka atkal
binti savo draugus, kad ne
dalytų biznio su Kuba. Ang
lija, Norvegija ir net Vaka
rų Vokietija parduoda Ku
bai ne tiktai savo gaminius, 
bet leidžia savo laivams ga
benti Kubon komunistinių 
kraštų prekes. Esant šitokiai 
padėčiai, Amerikos boikotas 
nedaug Kubai kenkia.

Pereitą šeštadienį Zagre
bo mieste Titas atidarė tarp
tautinį bazarą. Amerikos 
korespondentai ėmė klausi
nėti apie jo ateities planus. 
Jis pasisakė vyksią apie 
spalio vidurį Kubon aplan
kyti Kastro ir atvyksiąs Wa- 
shingtonan pasimatyti su 
prezidentu Kennedžiu. Tur
būt nori daugiau pinigų.

J KAINOS VIS KYLA

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
PRIEŠ AMERIKĄ

Vietnamo studentai Sai
gone surengė demonstraciją 
ir šaukė: „Šalin Diemo dik
tatūrą!“ Maištavo ir prieš 
Ameriką, kuri tą diktatorių 
remia. Keli šimtai Saigono 
univrsiteto studentų buvo 
areštuoti.

shingtonan pasitarti su se- i klausimą palikti ateičiai, 
nato demoki-atų ir respub-t
likonų vadais. Jis labai juos!Per pusę metų
prašė, kad Maskvos sutartis 
būtų kuo greičiau ratifikuo
ta.

17,200 aukų

BRANGI KIAULYTĖ

ši kiaulytė mokslininkas y- 
ra labai brangi. Jos neveš 
parduoti Į Lincoln, Neb., 
skerdyklą, bet atiduos Ne- 
braskos universitetui. Ten 
ji bus visaip tiriama, nes ji 
šviesą išvydo smegenyse 
turėdama perdaug skysčio. 
Kasmet gimsta su šiuo trū
kumu 15.000 kūdikių. Gal ši 
kiaulytė padės mokslinin
kams išaiškinti to reiškinio 
priežastis ir tuo būdu dar 
vieną mūsų sveikatos prie
šą nugalėti.

, Associated Press praneša, 
i kad pereitą savaitę 35-kių 
, reikmenų kainos vėl pakilo, 
i Maistas pabrango daugiau- 
• šia, nors mėsinių gyvulių 
kainos nukrito. Tai jau tre
čia iš eilės savaitė, kaip 

j maisto kainos kyla.
—

J NAUJI AUTOMOBILIŲ 
i MODELIAII
t __________

„Automotiv News” pra
neša, kad šią savaitę būsią 
pastatyta jau 66,627 naujo 
modelio automobiliai. Kol 
modeliai buvo keičiami, ši 
pramonė buvo sulėtėjusi. 
Pereitą savaitę buvę pasta
tyta tik 36,745 vienetai.

Paprastai, prezidento pa
geidavimų Senatas nelabai 
paiso; tačiau atrodo, kad su
tartis bus ratifikuota, nežiū-' 
rint, ar prezidentas to prašė, 
ar nebūtų prašęs. Daugelis 
senatorių jai pritaria. Kai 
pereitą savaitę senatorius 
Goldvvater (Arizonos res
publikonas) pasakė, kad tos 
sutarties negalima tvirtinti, 
kol rusai neištrauks iš Ku
bos savo karinių jėgų, tai jis 
sukėlė karštus ginčus. De
mokratai pradėjo aiškinti, 
kad sutartis tada pasiliktų 
be vertės ir rusai vėl pradė
tų daiyti ore bandomuosius 
atominių bombų sprogdini
mus. Kaip tada į Ameriką 
žiūrėtų 80 valstybių bei vals-

National Safety Council 
skelbia, kad šiemet per 6 
mėnesius automobiliai už
mušė Jungtinėse Valstybėse 
47,200 žmonių. Tai esą 3 
nuošimčiais daugiau, negu 
pernai buvo užmušta per 
pirmąjį pusmetį.

Plėšia bažnyčias

Amerikos plėšikai tiek iš
alkę pinigų, kad jau nebe
užtenka bankų, bet pradėjo 
plėšti ir bažnyčias. Praeitą 
savaitę Massachusetts vals
tijoj bažnyčios buvo išplėš
tos d vie j juose miesteliuose, 
Whitinsvillėj ir East Doug- 
lase. Pirmoj vietoj buvo su-

RUSAI PARDUODA 
AUKSĄ

Londono žiniomis, perei
tą savaitę rusai tenai parda
vę 1,600 plytų aukso už 

i $22,600,000. (Auksą sovie
tams kasa Lenos kasyklose 
vergai).

SMAUGIA MOTERIS

j Jau kuris laikas Bostone 
• ir jo apylinkėse žmonės ran

da pasmaugtų motei’ų. Per
eitą sekmadienį vėl) viena 
buvo rasta pasmaugta Sa-
leme. Tai jau bene 11-ji

’’KARALAITĖ“

Penkeriu metu Dona Gos- 
lin iš Wanamassan. N. J. iš
rinkta ”Little Miss Ameri-
ca“. Su ja varžėsi 43 mer
gaitės.

sprogdintas seifas ir pavog
ta $2,390, o antroj—iškraty
tos aukų dėžės (poor box- 
es).

SOVIETAI SU ARABAIS

Jau rašėm, kad Jordani
jos (arabų) kareiviai perėjo 
Izraelio siena ir nušovė 2 žy
dų ūkininkus. Jungtinių
Tautų saugumo tarvbon bu
vo įnešta rezoliucija smer
kianti arabų smurtą. Arabai 
buvo jai priešingi, ir Sovietų 
atstovas rezoliuciją vetavo.

PRISIUVO NUPIAUTĄ 
RANKĄ

Bostone traukinys nuplo
vė darbininkui ranka. Jis 
buvo išimtas iš po traukinio
be žado ir nuvežtas ligoni
nėn, kur atskirta ranką jam 
prisiuvo. Manoma kad prb 
augs.



Puslapis antras

Ką parodė žygis 
į Washingtoną

Tas žygis parodė labai svarbų faktą. Jis parodė, kad 
Amerikos negras, nežiūrint visokių kalbų apie segregaciją 
ir diskriminaciją, turi labai daug laisvės ir teisių.

Negrai žygiavo j Washingtoną iš visų pusių: iš rytų 
ir vakarų, iš šiaurės ir pietų; jie žygiavo per visas valstijas 
ir jvairius miestus, naudodamiesi įvairiausiomis susisie
kimo priemonėmis—automobiliais, trokais, busais, gele
žinkeliais ir net lėktuvais. Ir prieiti prie tų priemonių jiems 
visur buvo atdaros durys, žmoniškas patarnavimas ir visi 
keliai laisvi.

Spaudos apskaičiavimu, i Washingtoną susirinko apie 
200,000 nėgių ir jų draugų. Atlikę tenai savo misiją, visi 
jie sugrįžo namo taip pat laisvi ir sveiki, kaip iš namų 
žygiuodami. Niekas* niekur jiems kelio nepastojo, niekas 
trukdymų nedarė, nei vietinių valdžių organai, nei pa
prasti piliečiai.

Demonstracijai Washingtone pasibaigus, prezidentas 
pakvietė žygio vadus pas save į Baltuosius Rūmus, drau
giškai juos priėmė, pasikalbėjo, pavaišino juos arbatėle, 
nusifotografavo sp jais ir draugiškai atsisveikino.

Ar yra kur pasaulyje kita tokia šalis, kuri leistų neg
rams toki žyg| įvykdyti? Ar būtų tai galima padaryti So
vietų Rusijoj je, kuri giriasi savo „darbininkų demokrati
ja“? Kanadojje net duchoborcai negali demonstracijomis 
reikalauti sau laisvės, kurios jie tenai tikrai. Kai tik 
išeina i gatves, policija tuojau juos areštuoja.

Jei kas pi ma kalbėjo, kad Jungtinėse Valstijose 
negrai yra belaisviai, tai kalbėjo netiesą. Didis Amerikos 
negrų žygis Į AVashingtoną parodė, kad tos laisvės jie čia 
turi labai daug—sunku net įsivaizduoti, kaip jos galėtų 
būti daugiau.

Todėl keistokai atrodė to žygio nešamas šūkis: „Lais
vės ir Darbo!“ Demonstrantai važiuoja ir skrenda visais 
keliais laisvi kaip oro paukščiai, ir ieško laisvės. Tai lyg 
tos Tolstojaus žuvys, kurios nardo po ežerą ir ieško van
dens.

SEGREGACIJA IR NEDARBAS

Nedarbo problema yra'visai kitas dalykas. Negrams 
ji yra tikiai aktuali. Ji taip pat, jei ne daugiau, aktuali ir 
baltveidžiams. Anądien man teko matyti oficialią nedar
bo statistiką. Ji parodo, kad apie du trečdaliu bedarbių 
sudaro baltveidžiai, o juodžiai ir kiti spalvuočiai (porto- 
rikiečiai) sudaro vieną trečdali. Tačiau baltveidžiai neor
ganizuoja žygių j VVashingtoną darbo reikalauti. Tiesa, 
1894 metais tokį žygį buvo suorganizavęs Jacob J. Coxey. 
Jo tikslas buvo paveikti kongresą, kad paskirtų pinigų 
viešiesiems darbams, kur bedarbiai galėtų gauti uždarbio. 
Jo dalyviai tada buvo pajuokiamai vadinami „Coxey ar
mija4, o patsai Coxey tituluojamas „generolu“.

Jo „armija“ tada pasiekė Washingtoną, bet Gegužės 
Pirmą kai jis pabandė surengti tos šventės bedarbių eise
ną, par Washingtoną, jis buvo areštuotas ir išleistas iš ka
lėjimo tik rudenj, kai gimtinis jo miestas Ohio valstijoj 
nominavo ji kandidatu į kongresą.

Kitą panašų žygį buvo surengę po Pirmojo Pasauli
ni Karo to karo veteranai, kurie, paleisti iš armijos, ne
turėjo darbo. Bet ir veteranai Wash ingtone buvo žiauriai 
policijos priimti. Lietuvis veteranas Šimkus buvo policijos 
nušautas.

Tie žygiai Washingtono valdžią tada labai erzindavo, 
nes ji nežinojo, kaip duoti bedarbiams darbo. Nežino ji ir 
dabar, nes nedarbas yra neišvengiama kapitalistinės san 
tvarkos liga. Darbo negali duoti bedarbiams nei preziden
tas, nei kongresas. Tą aiškiai pasakė ir buvęs prezidentas 
Calvin Coolidge: „Kad žmogus gautų darbo, reikia, kad 
kas nors jį pasamdytų.“ Bet kai fabrikantai neturi užsa
kymų, jie darbininkų nesamdo.

Kaip pirmieji žygiai i Washingtoną nedavė bedar
biams darbo, taip ir dabartiris negrų maišas niek oneduos.

Lieka tik antras klausimas: kaip bus su segregacija?
Šis klausimas labai opus. Reikia sutikti, kad pietinėse 

valstijose segrebacijos yra perdaug. Sveika, natūrali seg
regacija nėra blogas dalykas. Ji gali būti net pageidauja
ma ir naudinga, jei vienos rasės ar tautybės žmonės gali 
gyventi krūvoj, atskirai nuo kitų rasių ar tautybių. Bet 
tokia segregacija turi būti laisva, pačių žmonių laisvu no
ru pašnenkama. Juk lietuviai Amerikojje visada troško 
sau atskiros kolonijos. O kas vra atskira vienos tautybės 
ar kali os kolonija, jėigv ne.segregacija? žinoma, taip.

Buvo segregacijos ir Lietuvojje.
Pagaliau juk ir visas pasaulis yra susitvarkęs segre- 

garijos pagrindais. Ką reiškia Kinijos Siena, jeigu ne seg- 
regaciją? Ka reiškia Sovietu Rusijjos „geležinė siena 
jeigu r * segregaciją? Ka reiškia komunistų siena Berlyne 
jeigu ne tą pati?

Segregacija veikia net ir tos pačios tautos viduje. Yra 
religinė segregacija, politinė segregacija ir net kultūrinė 
segregacija—dypukai nesijungia Į senų ateivių organiza- 
cijos. Visi mes esame segregantai. Ar tai bloga? žinoma.

1863 metų 
Lietuvos sukilimo dalyviai 
ir liudininkai išmirė šio 
šimtmečio pradžioje. Neil-

me net išsamaus veikalo 
lietuvių kalba apie 1863 
metų sukilimą. Pilnesnio

kr.:: re.
:būtų bloga ir negrų segregacija, jeigu ji neišplauk

tų iš neapykantos, kurią gali išdildyti tik laikas.
S. Michelsonas

TtELcaviS, 50. £051 ON

PROTESTUOJA

Grupei studentu buvo išduoti užsienio pasai su sąlyga 
nevažiuoti į Kuba. Bet kai kurie jų nepaklausė, nuva
žiavo ir į Kubą. Valstybės departamentas jų pasus at
šaukė. Grįžę studentai ldleuild aerodrome paskelbė 
pustrečios valandos sėdėjimo streiką, čia matome tų 
studentų dalį, laikančių iškeltus savo pasus.

j svetimo jungo buvo paskan-j 
dintas kraujuose.

Tokia pat tragedija pasi
baigė ir 1944 metų rezisten
cija, arba partizanų kovos. 
Partizanai taip pat buvo 
miško broliai. Gal kada nors 
Lietuvoje bus pastatytas 
jiems visiems paminklas.

NEPAKENČIA RIMTOS. 
KRITIKOS

n P Ž V A L G A
LIETUVOS MIŠKŲ 
BROLIAI

pavaizdavimo pasigenda
me ir Lietuvos istorijos vei
kaluose.“

Sugrįžę iš savo žygio | 
Washingtoną, Chicagos neg- 
grai tuojau suorganizavo 
smarkų „žygį“ ir prieš vie
tini dienraštį „Sun-Times“,
kuri; jiems esąs gana drau
giškas, tik pasakė rimtą, tei
singą kritikos žodi apie jų 
maršą i šalies sostinę. Kaip 
praneša „Naujienos“ —

,/Sun-Tirpes’ parašė ve
damajame straipsny, kad 
negrai ir jų draugai savo 
žygiu i Washingtoną nie
ko neatsiekė. Pietiniai se
natoriai likę prie savo įsi
tikinimų, lygiai kaip ir 
prezidento civilinių teisių 
šalininkai.

Miškų broliais Lietuvoje! 
yra vadinami buvusiųjų! Ku-'ar.gi nuo to sukilimo 
prieš carizmą sukilimų daly-1 šiemet sukako 1' metų, tai : 
viai. Tokių sukilimų Lietu- mūsų’aikiašiiuo. e buvo jau
voje buvo keturi: 1794-tais, 
1831-inais, 1863-čiais ir 
1905-tais metais. Nuo prieš-

platokai apie ji rašyta, iške
liant rusų valdži- žiaurumą 
malšinant sukilimą ir perse-

paskutiniojo šiemet sukakoį kio jant ne tiktai sukilimo 
100 metų, todėl apie jį dau- Į vadus, be . ir visą lietuvių 
giausia ir kalbama. „Dir-j tautą. Žvėriškumais dau- 
vos“ bendradarbis Ed. Kar-Į giausia pasižymėjo Murav

jovas Korikas.
Lietuvos miškai tada bu

vo nepavaduojama užuovė
ja žmonėms, kada reikėjo 
slėptis nuo žiauriųjų priešų, 

gai gyvenusi nepriklauso-1 ai’ba koncentruotis ir ruoš- 
moji Lietuva nespėjo to su-i kovai prieš Lietucos pa- 
kilimo vadams nei tinkamų; ve.WS'..7'°tėl ,^‘lėliai ir 
paminklų pastatyti. Neturi- !g,J0 mlsk*i b,ol"J vard«'

nenas laso: 
„Paskutiniai

Deja, visi tie sukilimai 
baigėsi liūdnai. Kiekvienas

„Laikraštis kritikavo
kai kuriuos VVashingtono 
žygio plakatus, kurie už
sieniečiams galėjo suda
lyti klaidingą įspūdį (žy
gis buvo rodomas per Tei
stai televiziją Vakarų Eu
ropai).

„Taip antai ant vieno 
plakato buvo užrašyta: 
‘Teisingumo Departamen- 
tas yra baltasis žmogus’, t- 
Laikraštis padarė išvadą, 
kad nežiūrint negrų dis
kriminavimo kai kuriose 
Amerikos vietose ,— JAV 
negras, kaip amerikietis 
naudotasi daug didesnė- 
mis prasigyvenimo gali
mybėmis negu didžioji 
dauguma žmonių pasau
lyje“.
Negrai yra tiek suagituoti

bandymas išsilaisvinti iš prieš baltąją rasę, kad ir

Gyvenimas yra lengvas
kaip 1-2-3

KAI EXTENSIOP|

VIRTUVĖJ mamai daug lengviau, 
kai telefonas neužima daug vietos. 
Ji gali žiūrėti virimo, vaikų 
skambinti ar kito klausytis.

L žsisakyti taip lengva 

kaip 1, 2, 3. Norėdami 
patinkamo stiliaus ir 
telefono, paskambinkit 
spalvee pratęsto

PHONE
ŠEIMOS ŽINGSNIUS IR * 

LAIKĄ SUTRUMPINA

ŠEIMOS KAMBARY, kur 
visi ilsis, telefono staliu
kas palengvina visiems— 
nereikia skubėti laiptais. 
J s patogus ir kitur.

MIEGAMAJAME mažutis Prin- 
cess plione—būtinumas: dieną 
jis privatumui, naktį saugumui. 
Jo skale apšviesta.

TELBRHONSNBW ENOLANO
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Mūsų brangiam draugui, "Keleivio“ patikėtiniui 

PRANUI RAMANAUSKUI

mirus Norwoode, jo liūdinčiai dukrai Almai, giminėms ir

draugams reiškiame gilią užuojautą.
M. ir S. Micheisonai.

kI
I
I

J. ir .1. Viaciūnai

K. ir M. Walteriai 

Kaziunė Valant ienė

J. ir P. Valeikos

K. ir E. Zabičiai

St. Petersburg, Floridoj, mirus

HELENAI KETVIRTIENEI,

jos vyrui Petrui, sūnui Edmundui, marčiai Paulai ir

anūkams reiškiame gilią užuojautą.

Mūsų mielai draugei

ELENAI KETVIRTIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jau vyrui Petrui, 

sūnui Edmundui, marčiai Paulai ir anūkams.

Vincas Anesta MiMa Anestaitė

prielankus jiems baltasis at
rodo priešas. Juk niekais 
jiems tiek nepataikauja ir 
jų teisių taip karštai negina, 
kaip prezidentas Kennedis
ir jo hrolis, teisingumo de
partamento galva, o betgi 
jie ir tą departamentą už
gaulioja, prikiša jam „baltu
mą“. Washingtone jie nese
niai surengė net protesto de
monstraciją prieš prokurorą 
Kennedį. Susirinkko su pla
katais ties jo departamentu 
r pradėjo protestuoti, kodėl 
jis neleidžia savo vaikų Į 
vVashingtono mokyklas, kil
ias lanko negrai, bet siun
čia juos j privatinę mokyklą 
Marylande, kur negrų vaikai 
neįleidžiami? Ir kodėl jis 
neduoda negrams darbo sa
vo departamente?

Prokuroras išėjo pasikal
bėti su jais. Sako, mano de
partamente yra ir negrų. Bet 
lemonstrantų vadas pradėjo 
rėkti: „Kokie čia negrai? 
Mes matom, kad is tavo ofi
so išeina merginos baltos 
kaip Velykų lelijos. Kodėl? 
Juk dabar ne Velykos“!

9 S

Ir dabar, didžiojoj W 
shington o demonstracij' 
kaip pastebi Chicagos „Su
Times“, ant vieno neg 
plakato buvo užrašyta, ka 
teisingumo departament: 
tai „baltas žmogus“.

Socialdemokratai iš pri: 
cipo stoja už lygias piliet 
nes teises visiems, be spa 
vos ir įsitikinimo skirtum 
Mes žinom, kad pietinė; 
valstijose negrams yra p.

i daug neapykantos ir pe 
daug nepateisinamos segi 

: gacijos. Tačiau negali’T 
į pritarti kiršinančiai pron 
gandai, kuri po negrų lai
vės priedanga, kursto ju< 
kelti gatvėse riaušės ir r.o 

Į matyti kraują. Tai kom 
; nistų taktika.

JAV iki rugpiūčio 1 d. 1 
tomobiliai užmušė 
žmonių.

* * *
Bing Crosby, gavęs did 

•Ukaitą už inkstų operaci 
pasakęs „Nenuostabu, k 
tie, kurie buvo operaci. 
kambary, dėvėjo kaukes“.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEVEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Dainuo* viešnia iš 

Australijos
.f'-' ; i '

Pati iškiliausia Australi
jos lietuvių dainininkė-solis- į 
tė yra atvažiavusi į JAV ke- j 
lių mėnesių vizito ir važinė- į 
ja po didžiuosius miestus su 
koncertais. Ta dainininkė 
yra Genovaitė Vasiliauskie
nė.

šeštadienį, rugsėjo 21 d., 
ji dainuos ir Detroito lietu
vių publikai Lietuvių na
muose.

šį retą koncertą rengti 
apsiėmė moterys birutietės, 
o joms talkina kūrėjai-sava- 
noriai ir ramovėnai. Koncer
tas rengiamas vaišių (ban
keto) forma, tad publika 
dainavimo klausys sėdėda
ma už stalų. Bilietų kaina y- 
ra 7 doleriai, porai 4 dol. pa
vieniams asmenims ir 2 
dol. studentam. Niekas dau
giau nekainuos. Koncertui ir 
vaišėms pasibaigus, bus šo
kiai, kurių metu gros V. 
Petrausko orkestras "Atža
lynas“. Konceito pradžia— 
7:30 vai. vak. Bilietus gali
ma iš anksto įsigyti V. Pau
žos, J. Petrulionio krautuvė
se ir pas Jurgį Mitkų, bet 
kas iš anksto neturės, bilie- 
gaus ir prie įėjimo. ;

šis koncertas yra daugiau, 
negu eilinė pramoga Detroi-. 
to lietuviams. Sol. G. Vasi
liauskienė iš Australijos at
važiavo, kaip geros valios 
ambasadorė daugiau suar
tinti nuo vieni kitų tolstan
čius abiejų kontinentų lietu
vius. Nežinau, ar šalia dai
navimo ji dar kokį žodį apie 
Australijos brolius viešai 
tars, bet, be abejo, po kon
certo visi, kas turi tenai gi
minių, draugų, pažįstamų, 
galės su viešnia privačiai 
pasikalbėti, ją paklausinėti.

Prasideda mokslas 
lietuviškoj mokykloj

šeštadieninė lituanistinė 
mokykla, veikianti prie Šv. 
Antano mokyklos, oficialiai 
darbą pradėjo rugsėjo 7 
d., bet tą dieną pamokų dar 
nebuvo, o tik tradicinės ben
dros pamaldos ir vaikų re
gistracija. Pamokos kaip rei
kiant prasidės tik šeštadienį, 
įugsėjo 14 d. Kas iki šiol sa
vo vaikučių dar į mokyklą 
dar neužregistravo, prašomi 
nedelsiant tai padaryti. Kaip 
bekalbėtume, bet šeštadie
ninės mokyklos dėka šimtai
Detroito vaikų išaugo lietu
viškai kalbančiais jaunuo
liais. Dauguma tų, kurie sa
vos kalbos mokykloje nesi
mokė, mažiau ir namie besi
stengė ir išaugo į pelėdžio- 
kus, nesusikalbančius su sa
vo tikrais tėvais. Deja, ne 
tiem pelėdžiokams reikia už 
tai priekaištauti, o jų tauti
niai žlibiems tėvams, nors 
dauguma jų yra ir inteligen
tai...

Dariaus-Girėno klubui 
dešimt metų

ženklų, tebėra labai anemiš
kos.

Kitaip atsitiko su 1953 m. 
įsisteigusiu Dariaus-Girėno 
klubu. Ši organizacija su
traukė eilę tvirtų vyrų (mo
terų, berods, nėra nė vienos 
narių tarpe) ir išvystė didelį 
ir pozityvų veikimą. Labiau
sia D-G klubas išgarsėjo im
damasis iniciatyvos įgytj 
Detroito lietuvių kolonijai 
Lietuvių namus ir prieš me
tus savo tikslą įgyvendino. 
Reikėtų daug apie D-G klu
bo nuopelnus rašyti, bet tam 
gal bus kita proga. Dabar tik 
priminsiu, kad spalio 5 d. 
D-G klubas rengia iškilmin
gą savo dešimtmečio pami
nėjimą, kuris įvyks Lietuvių 
namuose. Programą atliks iš 
New Yorko pakviestas akto- į 
rius humoristas Vitalis Žu- j 
kauskas. Be programos busi 
dar banketas, šokiai.

Vaidins Ib*eno”Norą“

Zuzanos Arlauskaitės - 
Mikšienės vadovaujamas 
Detroito Dramos Mėgėjų 
sambūris lapkričio 23 d. su
vaidins visame pasauly pa
garsėjusią Henriko Ibseno 
dramą "Nora“. Pagrindini 
vaidmenį atlikti yra pavesta 
Rasai Lišauskaitei, kuri bent
dviem atvejais Detroito pub
liką jau yra virkdžiusi savo 
nepaprasta vaidyba tragiš
kose rolėse. Minimą vakarą 
rengia Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras — Dlo- 
cas. Tiksliau apie tai para
šysiu vėliau.

Tiesioginio atstovo 
PLB seime nebuvo

J Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą Toronte 
Detroito apylinkė pasiuntė 
tik vieną asmenį, kaip stebė
toją. Juo buvo LB Detroito 
apylinkės valdybos vicepir
mininkas Viktoras Ponelis.
Pirmininkas VI. Pauža per 
jį įteikė ir atitinkamą sveiki
nimo raštą, kuriame apgai
lestavo, kad 20,000 Detroito 
lietuvių pagal dabartinius 
PLB nuostatus neturėjo tei
sės siųsti žmogaus su tik
ro atstovo mandatų.

Alfonsas Nakas

ALT SUVAŽIAVIMAS

MUZIKA

s

Vieno produktingiausių ir pajėgiausių šių dienu lietu
vių skulptorių—Juozo Mikėno 1933 m. sukurtas 
kūrinys.

W0RCESTERI0 NAUJIENOS

LIETUVIŲ DIENA 
PASAULINĖJ PARODOJ

Pasaulinėj parodoj New 
Yorke Lietuvių dainų šven
tei ruošti komiteto nariai 
pirm. Alg. Kačanauskas, vi- 
cepirm. A. Visminas, sekr.

! M. Cibas ir aktorius K. Va- 
; siliauskas lankėsi pas prof. 
! K. V. Banaiti, su kuriuo ap- 
! tarė dainų šventės repertua- 
i rą ir kitus su šia švente susi- 
! jusius klausimus. Prof. K. V. 
Į Banaitis, kad ir būdamas 
pašlijusios sveikatos, tačiau 
gyvai domėjosi dainų šven
tės ir kitais muzikinio gyve- 
rimo reikalais.

PENNSYLVANUOS NAUJIENOS
EASTON, PA.

Kai kas iš vietos lietuvių 
gyvenimo

Vietos lietuvių visuomeni
nis gyvenimas vis labiau ap
snūsta. Šiais metais net va
sario 16 d. — Lietuvos ne
priklausomybės akto paskel
bimo šventė tylomis apeita.

R. katalikų šv. Mykolo 
parapijoje vis labiau įsigali 
svetimųjų įtaka lietuvybės 
nenaudai.

Kiek didesniu veikimu 
pasireiškia SLA 342 kuopa. 
Nariais ji nėra skaitlinga.

I Jai priklauso gal 50-60 na- 
Pasaulinės parodos Lie- ,įų Bet turint galvoje, kad 

tuvių dainų šventei sudaryta Easton gyvena gal iš viso a- 
repertuaro komisija, į kurią pje pOra šimtų šeimų, tai 
įeina. prof. K. V. Banaitis, kuopai priklausančių
jnot. J. Žilevičius, VL Balt-, narįų skaičius yra žymus — 
lutaitis, M. Cibas, J. Čizaus-Į ve«jc ketvirtadalis jų visų į-uroc A i f r k IVI ... . .

Sudaryta repertuaro 
komisija

Ras, Alg. Kačanauskas, M. 
i Liuberskis, V. Mamaitis, K.
. Vasiliauskas ir A. Vismi
nas.

Pirmieji chorai
Be vietinių Nevv Jersey ir

Nevv Yorko chorų, pirmieji 
dainų šventėje dalyvauti už- 

i sirėgistravo: Toronto 
į rus choras "Varpas“,

binų šeimos. Artimesnėse 
kaimo sodybose gal esama ir 
keleto žemės ūkiu besiver
čiančių lietuvių.

Philisburgo senas gyven
tojas yra teisininkas F. Pau
lius, taip lietuvių plačiai ži
nomas. Dabar lietuvių pasi
didžiavimui teisininkas F. 
Paulius yra Nevv Jei-sey gu
bernatoriaus penkeriem me
tam paskirtas Warren Coun- 
ty teisėju.

Ar ne 1925-26 m. teisinin
kas Paulius kartu su savo 
tėvu viešėjo Lietuvoje ir mo
kėsi Lietuvos mokykloje. 
Todėl jis gerai moka lietu
vių kalbą. Jo tėvas kilęs iš 
Žemaitijos.

Teisininkas F. Paulius y- 
ra autorius prieš kelerius 
metus įneštos pataisos į Eas
ton, Pa., Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo konstituciją. 
Pagal tą pataisą negalėjo

sijjungę į tą lietuvių visoke
riopai naudingą sambūrį.

Čia^ taip pat veikia. k R- būti priimami nariais tokie 
asmens, kurie yra komunis-

mis- i tos 
ved.1

St. Gailevičiaus, Waterbury

katalikų susivienijimo kuo
pa.

Iš seno čia daibuojasi A- 
merikos lietuvių piliečių klu
bas. Jis galėtų tapti visų vie- 

lietuvių visuomeninio 
gyvenimo centru. Deja, ja
me įsigalėjusi "progresyvių

šv. Juozapo parapijos cho- dvasia, šie laikosi daugiau

Turėjome malonių svečių

Mus aplankė svečiai iš 
Thompsonville: Magdalena 

sekmadieni, įugsėjo 15 d., i ir Juozas Jetkevičiai, Mari- 
klubo vasarnamyje. Į jį, Į
kaip ir kitais metais, atsilan
kys nemažai ir miesto parei
gūnų.

Kiautvarlių pokylis

Lietuvių Piliečių Klubo 
kiautvarlių pokylis bus šį

joną ir Karolis Miglinai ir 
Jozefina ir Jonas Miglinai. 
Praleidome kartu kelias ma
lonias valandas.

Kai prieš kelioliką ar ke
lerius metus .kaip grybai po 
lietaus vis steigėsi naujųjų 
ateivių organizacijos, tei 
daugelis tik šaipėmės. Dali
nai pamatuotai: dauguma 
jų visą "veikimą“ pabaigė su 
įsisteigimu, o kitos, kad ir 
rodo šiokių tokių, gyvybės

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas kviečia
mas rugsėjo 14 d. Sherman 
viešbutyje Chicagoje. Pra
džia 9 vai ryto.

ALT preziaentas Leonar
das Šimutis kvietimuose na
riams rašo, kad kiekvienam 
tarybos nariui pavergtosios 
Lietuvos reikalai yra artimi 
ir kiekvienas jų jais jautriai 
rūpinasi, todėl ir suvažiavi
me pasistengs būti.

Darbotvarkėje, be įprasti
nių darbų bei atskaitomybių 
pranešimų, bus ir Amerikos 
Lietuvių kongreso šaukimo 
klausimas, kurį praneš A. 
Rudis.

Iki šiol taryboje 4 ideolo
ginės grupės turėjo po 7 at
stovus ir du susivienijimai 
po 3 atstovus. Neseniai pri- 

’ imtos 3 kultūrinės organiza- 
• cijos, kiekviena su 3 atsto- 
; vais, būtent: Santaros-Švie
sos Federacija, Lietuvių Stu
dentų Sąjunga ir R. K. Mo
terų Susivienijimas. Tuo bū-

Paskutinė gegužinė

Ji bus įugsėjo 22 d. Vy
tauto parke. Ją įuošia Se
niem? žmonėms Gelbėti Dr- 
ja-

I f
Buvo kelios vestuvės

Rugpiūčio 31 d. buvo trys 
mišrios vestuvės: vietos žy
mus sportininkas Vincas V.
Norkaitis susituokė su Lau
ra M. Quintin, James Fuftsį Kastantino 
vedė Franceską A. Dubic- 
kaitę ir Richardas Katinas 
vedė Particiją Caurier.

Be jų, susituokė Pranas 
M. Matsonas su Prane Bra- 
šiškaite.

Mirė

Kazimieras Vaitekus (va-l 
dinosi Charles White), An
tanas Zulkus, Pranas Jokš- 
tas, Jonas Morkūnas, Stepo
nas Sagaitis ir Dora Taupe- 
riūtė-Romanienė.

M. Klimas laimėjo

Lietuviukas Mykolas Kli
mas parodoj, kuri buvo 
Spencer, Mass., už geriau
siai išaugintą karvę gavo 
pirmąją dovaną. Jis yra Be- 
nediktos ir Antano Tamkų 
anūkas.

J. Krasinskas

BROCKTON, MASS.

Mūsų padėka

> Nuoširdžiai dėkojame vi
siems,■- kurie mus savo žo
džiais ir laiškais ramino ii į 
stiprino mums taip sunkio

mis valandomis — netekus 
mūsų mylimo vyro ir tėvo 

Jurgeliūno. Y-
pač esame dėkingi Brockto
no Lietuvių Tarybai. SLA 17 
kuopai, Sandaros 24 (Brock

tone), Sandaros 16 kuopai 
(Worcestery), Sandaros I 
apskričiai.

Marijona Jurgeliūnienė 
ir sūnūs Pranas ir Albertas

SKAITYKIT VARPĄ

du dabar taryboje yra 43 at
stovai.

Įvyksiančiam suvažiavi
mui linkėtina visokeriopos 
sėkmės.

Kor.

ras, ved. komp. A. Aleksis,
Bostono Šv. Petro parapijos 
choras, ved. komp. J. Ka
činskas, Hartfordo lietuvių i rius> kurie, kaip įprasta pas 
choras, ved. J. Petkaitis, į ’progresyvius“, klusnūs savo 
Worcesterio lietuvių meno vadams. Tai ir pats klubo 
mėgėjų ratelio choras ir šv. į veikimas siaurėja, jj lankan* 
Kazimiero parapijos choras, a skaičlus mažėja. Dabar 
kuriems vadovauja J Berno- ta; klubas jau 
rius, ir Cambridge lietuvių at(laras ke|ias dienas
Nekalto prasidėjimo parap. Klubo vadovybė, regėdama 
choras, ved. I. Vasyliunas.

Dainų šventei ruošti ko
mitetas prašo, kad ir kiti 
chorai nedelsdami registruo- 
tųsi šioje šventėje dalvvau-« 
ti. Reikia pastebėti, kad šios 
dainų šventės publikos dau
gumą sudalys svetimtaučiai, 
tad turime jai gerai pasi- 
ruošti ir kuo gausiausiai jo
je dalyvauti.

uždaro gyvenimo, kad klu
bo vadovybė nepatektų į ki-

ranLog Turi cnviifl. na-

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ 
SEMINARAS.

Tarptautinių profesinių 
sąjungų centras Europoje 
Strasburgo mieste surengė 
liepos 15-19 dienomis semi
narą. Jame dalyvavo 16 pa
vergtųjų tautų atstovų. Tar
pe jų keturi lietuviai: R. Au- 
derytė, M. Auderytė, M. Go- 
rodeckaitė ir K. Dirkšaitis.

Anglijoje einąs Darbinin
ku Balsas Nr. 4 rašo, kad tai
buvo pirmas toks seminaras į klubo veiklą, nes nenori į-

galimą nesėkmę, pradėjo 
veidmainingu būdu padėtį 
gelbėti. Šių metų suruoštai 
gegužinei ir kita proga glo
bėju pasikvietė teisininką 
Paulį, kai šis gubernatoriaus 
buvo paskirtas teisėju. Tei
sėjas Paulis, nors klubui ne
priklauso, bet iš mandagu
mo neatsisakė kviečiamas į 
vaišes tokiu garbingu titulu. 
Tai daroma ne pagerbimo

tai ar fašistai ir kėsinasi 
smurtu nuversti JAV vyriau
sybę. Deja, toji pataisa to 
klubo veikėjo V. Abromai
čio ir jo šalininkų pastan
gomis buvo atmesta.

O štai dabar, kai teisi
ninkas F. Paulius tapo pa
skirtas teisėju, to paties 
Easton klubo tie patys vei
kėjai jį pakvietė būti garbės 
svečiu ir globėju to klubo su
rengtoje gegužinėje ir su
ruoštose rugpiūčio 24 d. vai
šėse.

Teisininkas Paulius yra 
visų vietos lietuvių gerbia
mas, kaip nuoširdus lietuvis, 
geras patriotas, nešališkas ir 
teisingas tautietis, atvirai 
pasisakąs, kad jis esąs lietu
vis.

V.

COLUMBUS, DHIO

Sirgo A. Bačėnas

Riverside Methodist ligo
ninėje porą savaičių gydėsi

.. . , . ... ,, , visuomenininkas, spaudossumetimais, bet tik klubos bendradarbis, angliakasys,pašlijusiems reikalams gel
bėti.

Ką seniau Senas Eastonie- 
tis Keleivy rašė ir pranaša
vo, dabar visa tai vyksta.

Tiesa, klubas įsigijo nau
jas patalpas ir Įbrido į sko
las, kurias dabar jau sunku 
sumokėti.

Dėl klubo vadovybės vei
kimo siaurumo vietos lietu
vių šviesuomenė nesijungia

Ką tik išėjusiame Varpo 
numery dr J. Pajaujis rašo 
apie globalines rungtynes su 
komunizmu, V. čižiūnas a-

I
pie kultūrinius ryšius su pa
vergtąja tėvyne, J. Audėnas 
apie Lietuvos partizanų ko
vas ir Lietuvos žemės ūki so
vietų baudžiavoje, M. Mac
kevičius apie nacionalizmą 
ir tautų laisvę, dr. K. Karve
lis apie pažangiąją socialinę 
politiką.

Ten yra ir daugiau visiem 
įdomhfstraipsnių. Knyga tu
ri 278 psl.. kaina tik $2. Ją 
galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoj.

ir labai sėkmingas. Būta la
bai įdomių ir nuoširdžių gin
čų. Visų tų ginčų pagrinde 
glūdėjo socialinio teisingu 
mo klausimo apibendrini
mas. Jokiai propagandai ne
būta vietos.

Tuo būdu lietuviai tiek 
socialistiniame tarptautinia
me sąjūdyje, tiek darbinin
kų profesinių sąjungų gyve
nime pasireiškia tarptauti
nėje plotmėje, kaip paverg-i 
tos Lietuvos atstovai. Progai Į 
pasitaikius, jie gyvu žodžiui 
suteikia žinių, kokioje padė- i 
tyje yra atsidūrę darbo žmo- ■ 
nės Maskvos Lietuvai pri-Į 
mestoje sovietinėje santvar
koje.

Mūsų planetoje gyvena a- 
pie pusantro miliono įvairių 
gyvūnų rūšių.

sigyti "progresyvio“ vardo.
Eastone, Pa., gydytojo 

praktika verčiasi daktarai 
J. Urbonas ir Reganis, kurie 
čia turi didelį pasisekimą ir 
pasitikėjimą.

Iš seno čia įsikūrę inžinie
riai Venckaitis ir St. Kutai
tis. teisininkas Šliogeris ir 
draudime dirba Armonas.

V.

PHILISBURG, PA.

F. Paulius—teisėjas

Ir čia lietuvių gyvenama 
vietovė mūsų spaudos pa
miršta. Tiesa, nedaug čia y- 
ra lietuvių, ir jie savo visuo- 
menniniu veikimu labai ne- 
sigarsina. Be kitų, čia gyve
na Aglinskų, Stanavičių, Ba-

dabar pensininkas Antanas 
Bačėnas, gyvenąs 843 So. 
Roosevelt Avė., Bexley, 
Ohio.

A. Bačėnas gimė 1888 m. 
lapkričio 1 d. Agurkiškėje, 
Lietuvoje. Taigi rudenį susi
lauks 75 metų amžiaus.

Ta proga linkime jam ge
ros sveikatos. Ilgai gyventi, 
spaudos darbo neapleisti, 
lietuvių visuomeninio veiki
mo baro nepamiršti!

V.

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
Tikra teisybė apie Sovietų 

Sąjungų.”

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

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

Varovai ir pareiga “tėvynei“

(E) Ryšium su partijos 
bei Maskvos Lietuvai už
krauta pareiga šiais metais 
valstybei (“tėvynei“) pri
statyti 7.6 mil. pūdų (124 
tūkstančiai tonų) grūdų. 
Tiesoje kasdien skelbiamas 
sąrašas pareigą įvykdžiusių. 
Tiesoje tie sąiašai (juose 
daugiausia sužymėti ne kol
chozai, bet sovchozai, “įsi
pareigojimus“ jau atlikę) 
pavadinti įprastiniu bolševi
kiniu žargonu: “Jie įvykdė 
pareigą tėvynei“, “Sekite 
pirmūnais“ ir pan. Toji pati 
Tiesa (195 nr.) vedamaja
me varoviškai ragino skubė
ti su derliumi, nes Lietuvos 
žemdirbiai “pasiryžo iki 
rugsėjo pirmosios parduoti 
valstybei 100 tūkstančių to
nų grūdų.“ Tai šaukiama— 
kulkite kuo sparčiau! Vil
niaus radijo rugp. 24 d. pra
nešimu, ligi rugpiūčio 23 d. 
kolchozuose ir sovchozuose 
buvo nuimta 640,000 ha ja
vų, arba 68% plano. Pernai 
iki šio laiko tebuvę nuimta 
308,000 ha, arba du kartu 
mažiau.

Nerimas dėl komunistinio 
auklėjimo

(E) Kaip sustiprinti ko
munistinį poveikį jaunajai 
kartai, apie tai Vilniuje mg- 
piūčio 17-18 dienomis kal
bėta rajonų ir miestų liau
dies švietimo skyrių darbuo
tojų bei prof. sąjungų pirmi
ninkų pasitarime. Pats švie
timo ministras M. Gedvilas 
ir kiti pripažino, kad trūku
mai formuojant komunistinę 
jaunimo pasaulėžiūrą esą di
deli, dar daugiau — “skau
džiausi.“ Pasak Gedvilą, ne
mažoje mokyklų dalyje že
mas pažangumas keliąs di
delį nerimą.

Girti vairuotojai Lietuvos 
keliuose

dyba gavusi tūkstančius pa
reiškimų keliauti į Lietuvos > 
pajūrio kurortus iš kitų res
publikų — iš bendro pareiš
kimų skaičiaus tokių pareis- 
kimų buvę 86.5%. Tais me- i 
tais iš tų “broliškų respubli-• 
kų“ buvo atvykę 34% poil
siautojų.

Nurodoma, kkad Lietuvos 
poilsiautojai neracionaliai 
naudojasi vasarvietėmis. J ie 
per daug susikemša Palan
goje — kai kuriomis 1962 
m. dienomis vasarotojų 
skaičius Palangoje siekęs iki 
36,000 žmonių ir jų tarpe 
10-11,000 teatvykdavo vos 
kelioms dienoms. Giniliai 
vystomi kaip vaikams skir
tas kurortas. Dėl kilusių su
manymų pastatyti tiltą per 
Klaipėdos sąsiaurį į Kuršių 
Neringą Stankevičius pasi 
sako aiškiai neigiamai: tai 
reikštų Neringos žlugimo 
pradžią.

Išleista nauja Ragausko 
knyga

(E) Lietuvoje 15,000 egz. 
tiražu neseniai išleista nau
ja 420 psl. J. Ragausko kny
ga “Nenoriu dangaus'1. Tie
sa paminėjo, kad naujoji bu
vusio kunigo Ragausko kny
ga esanti sutikta su nema-

•TiMkc.,-

• • •» J
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Lietuvos kunigaikštis Mindaugas karalium buvo vai- 
1251 metais. Dailininkas Adomas Varnas tą įvykį 

I javaizdavo šitame paseiksle.

Didysi- 
jnikuotas

merikos Lietuvių Socialistų 
į Sąjungos ir Lietuvių Darbi- 
1 ninku Draugijos centro ko- 
i mitetai išleido bendrą atsi- 
! šaukimą, kur buvo pasa
kyta:

“Ii mūsų senosios tėvy! nomis lankėsi SLA centre 
nės atėjo baisi žinia! Nepri-’ tikslu paruošti klausimus, 

• kurie bus švaistomi arti-

1

Bestingąs 1839 m. rgsėjis
ALTO KONFERENCIJOS PROGA 

Antrojo pasaulinio karo pradžia. — Kas nutiko Lietuvo

je. — JAV lietuvių socialistų žygiai. — Chicagos lietuvių 

laikraščių redaktorių sušauktas susirinkimas. — Istorinės

vertės atsišaukimai. — ALTo veiklos pradžia.

i SLA plečia savo veiklą
1 -
! SLA prezidentas Povilas veikėjais ir kuopomis, 
į Dargis rugpiūčio 22-23 die-1 teikdamas reikalingas in-

klausomo; Lietuvos jau ne
bėra. Lietuvą okupavo ir jos 
žmones pavergė sovietinės 
Rusijos valdo vau Tokia bu
vo jų valia, paremta raudo
nos is armijos durtuvais...“

“Lietuvių Socialistų Są
jungos vykdomasis komite
tas ir Lietuvių Darbininkų 
Di augi jos centro komitetas 
ragina Amerikos lietuvius

Spalio 10 d. tarp Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos buvo

miausiame Vykd. Tarybos 
suvažiavime, šie posėdžiai 
pritaikyti ALT suvažiavi
mui, kur trys SLA Vykd. Ta
rybos nariai dalyvauja.

padėti Lietuvo. žmonėm, jM d w ya, 
kovoje uz savo laisvę, uz ne-

* * *
SLA Vykd. Tarybos suva

žiavimas įvyksta Chicagoje 
įugsėjo 11—13 dienomis 
Sherman viešbutyje. Posė
džiai prasideda rugsėjo 11

formacijas ir nurodymus.
Be jau anksčiau pasiža

dėjusių SLA organizatorių, 
kurių buvo daugiau kaip 
180, pastaruoju metu prisi
dėjo dar 7 nauji organizato
riai. Tokiu būdu Susivieni
jimui dirba palyginti dide
lis skaičius veiklių ir pasi
žymėjusių organizatorių, ku
rie dideliu pasiaukojimu 
skiria savo jėgas SLA, tvir
tai įsitikinę, kad jų pastan
gos svarbios visai lietuviškai
visuomenei.* * *

1939 m. rugsėjo 1 d. 7 vai. 
ryto per Kauno radijo stotį 
Elta trumpai pranešė, kad į susitarta Vilniaus miestą ir 
auštant ginkluotosios Vokie-! Vilniaus sritį perleisti Lietu 
tijos jėgos pradėjo karo 
veiksmus prieš Lenkiją. Ke
liose vietose buvo pereita 
per Lenkijos sieną iš Rytų 

• Prūsijjos ir iš Reicho pusės.
Rugsėjo 2 d. Lietuvos vy-

prįklausomą gyvenimą. Jūs 
padėjote Lietuvai, kada ji, 
atsikračius caristinės Rusi
jos jungo, liko savarankiš
ka valstybe. Padėkite jai ir tinimu, 
dabar nusikratyti sovietinės!
Rusijos jungo •••

“Komunistai nebuvo ir nė
ra Lietuvos draugai. Jie at- 

{ ėjo ne socializmą vykdyti, 
bet pavergti ir apiplėšti Lie
tuvą.

Darbotvarkėje, be dauge
lio eilinių reikalų, yra visa 
eilė klausimų, susijusių su 
visuomeninio darbo sustip-

* * *
SLA deda pastangas į- 

steigti Lietuvių Kultūrinį 
Centrą, kuriame būtų kon
centruotas šios seniausios ii
pajėgiausios organizacijos
kultūrinis veikimas..

* * ♦

vos respublikai.
Iš tikrųjų pagal 1920 m. 

liepos 12 d. Lietuvos ir So
vietų Rusijos pasirašyta su
tartimi Vilniaus sritis, kaip 
ir miestas, priklausė Lietu-

1940 m. rugpiūčio 22 d. 
Amerikos Lietuvių Socialis
tų Sąjungos centro komite
tas atsišaukime pabrėžė:

“Šalin rusų tr kitų imperi
alistų nagus nuo Lietuvos! 
Mes stojame už laisvą, de-

žesniu susidomėjimu, kaipirf, bž paskelbė Lietuvo, vai. Deja, Sovietų Sąjunga; mokratin, ir neprikUu«.mą 
ir jo ’lte missa ėst“. Esą, j neutraiumo a-ita> i tada Lietuvai grąžino tik Lietuvą!
vaizduojamas nuoširdus į J dali tų žemiu su Vilniaus Vokietijai pradėjus per
ateisto pasikalbėjimas su n-l Jame buvo pasakyta kad, mit<tu Q lfl40 m birželio Ue 
kinčiu žmogumi. 1) prasidėjus tarp svetimų, u d Sąjungos rau. R y ALSg CK

valstvbių karo veiksmams,} , .. -.‘7 • »•- 4 donoji armija okupavo visą saukime rase:Chruščiovui reikia
PERTRAUKOS .

ZE1 IfLalGa

Pasta moju metu SLA y- 
patingai susiiūpino sustip
rinti savo kuopų visuomeni
nį veikimą, ir kuopos skati
namos planingai, kiek tik 
esamos sąlygos leidžia, ruoš
ti parengimus ne tik savo 
nariams, bet ir platesnei lie
tuvių visuomenei. Tokia 
veikla ne tik sustiprins pa
čias kuopas, suartins jų na
rius, bet ir padės sėkmin
giau vykdyti naujų narių 
įrašymo vajų.

Jau dabai- SLA vajaus 
darbai pasirodė vaisingi. 
Štai neseniai Clevelande įsi
steigė nauja moterų kuopa. 
Kadangi pastebėta, kad mo
tėm kuopos esti veiklios ir 
gyvai plečia socialinį bend
ravimą, tai šių kuopų numa
toma įsteigti keletą, ypatin
gai didmiesčiuose. Moterų 
kuopa netrukus bus įsteigta 
New Yorke, o vėliau ir ki
tuose svarbesniuose centruo- 

: se.

SLA, besirūpindamas jau
nimo auklėjimu, nori turėti 
platesnę vietą, kur jaunimas 
galėtų sportuoti ir plėsti me
ninius pasirodymus.

Daugelis lietuvių veikėjų 
turi savo asmeniškuos ar
chyvuos nemaža retų lietu
viškų knygų, senų organiza
cijų protokolų ir svarbių ne 
tik išeivijai, bet ir visai lie
tuvių kultūrinei veiklai do
kumentų. SLA numato 
kreiptis į tuos veikėjus, siū
lydamas palikti tuos neįkai
nojamus turtus šios organi-.
zacijos globai. SLA centre

_esanų aruny taip pav iru- 
eriamasi tinkamai sutvarkytu 
Jeigu ši archyvinė medžia
ga greitu laiku nebus su
rinkta, ji neišvengiamai pra
žus, nes veikėjai sensta, o jų
įpėdiniai tuo nesirūpina.

* * *
Dėl dabar veikiančio Nau

josios Aušros naujų narių 
įrašymo vajaus SLA prezi 
dentas yra
nuomonės. I

Ankstyvesnis vajus davė! 
tarp 600 ir 700 naujų narių.'

SLA centras yra plačiai 
pasirengęs vajaus darbui, iš-' 
spausdino leidinius, palaiko 
asmenini kontaktą su savo

Lietuvos respublika pasilie 
ka neutrali: 2) Lietuvos res
publikos teritorijoje drau-

Lietuvą, kaip su hitlerine 
Vokietija slaptai buvo sutar
ta.

“Kol Lietuvoje viešpataus 
svetimos valstybės -kariuo-

neturės laisvės. Taip buvo 
laike Sovietų Rusijos armi
jų įsiveržimo į Lietuvą, kur 
tapo sukurta “valdžia“ su

* ♦ *
Ypatingai džiugi žinia pa-vknlna veiksmai,

prof. ir žinomas sovietiniųi kurie pagal bendrai pripa- 
reikalų žinovas dr. Borisas žintas tarptautines taisykles
Meissneris Hannoveiy rug- pažeidžia neutralumą: 3) į rikos Lietuvių Socialistų Są- 
piūčio 22 d. paskaitoje apie Lietuvos respublikos neutra-| jungos centro komitetas ka- 
sovietų užsienio politiką pa- iumui išlaikyti nuo 1939 m. i i o klausimu atsišaukime pa- j. paiedriu priešakyje. Taip 
brėžė, kad sovietiniai tikslai įugsėjo 1 d. visoms kariau- sisakė: - J ’ — •«»••••

i m i rei i i nUUST Vi U&lCIZZIl
1939 m. rugsėjo 1 d. Vo

kietijai karą pradėjus, Ame-

CT.A vorlAvnrkAV OUVTJ nau

(E) Pavergtosios Lietuvos 
viešosios tvarkos apsaugos 
ministras A. Gailevičius 
“Tiesoje“ paskelbė griežtą 
straipsni-įspėjimą. Jo nuo
mone, ypač kelia nerimą tai, 
kad Lietuvoje atkakliai ne
kovojamą prieš girtuokliau
jančius vairuotojus. Tik vie
ną birželio 25 dieną Vilniuje 
buvo sulaikyti 24 žmonės, 
girti vairavę automašinas. 
Daugiau kaip pusę visų ava
rijų ir suvažinėjimų Lietu
voje, žuvus žmonėms, pada
rė girti vairuotojai. Esą kai 
kuliuose vad. autoūkiuose 
įsišaknijęs gėdingas papro
tys — kolektyvinės išgertu
vės darbo užmokesčio gavi
mo dienomis. Į talką kovoje 
prieš girtuosius vairuotojus 
šaukiama ne tik milicija, bet 
ir visuomenė.

34% poilsiautojų— 
ii kitų respublikų

ir Chruščiovui vadovaujant 
nėra pasikeitę. Jie lieka tie 
patys — pasaulio revoliuci
ja. Tačiau dėl ūkinių nesėk
mių Chruščiovui tenka 
trauktis į defenzyvą, ir Ber
lyno siena čia esanti geras 
pavyzdys. Chiuščiovas, pa
sak Meissnerio, tai ne Stali 
no asmenybė, tačiau jis su

1 d. visoms kariau
jančioms valstybėms taiko
mi neutralumo Įstatymo 
nuostatai.

“Europoje prasidėjo di
delis karas. Yra pavojus, 
kad į jo sūkurį bus įtrauktas 
ne tiktai kontinentas, bet ir 
visas pasaulis...

ir dabar — atsibasčiusioji 
vokiečių armija, jos karinin 
kai valdo Lietuvą.

1940 m. liepos 25 d. Chi
cagos lietuvių laikraščių re
daktorių — Naujienų—dr.

Rugsėjo 17 d. Sovietų Są- 
junngos komisarų tarybos j
pirmininkas Molotovas per j ”Su didžiu pasipiktinimu P• Grigaičio, Draugo—L. 
Maskvos radiją pranešė, kad Į tačiau mums tenka pažymė- Šimučio, Sandaros—M. Vai- 
Sovietų raudonoji armija ii ti, kad šioje rimties valando- dylos — sušauktoje konfe- 
pradėjo karo žygi į iki šiol' j® ištiesė ranką fašistams įencijojje bu\o nutaila iš

gebėjęs kiek pakelti Sovieti-! Lenkijos valdytas Ukrainos Sovietų Sąjungos valdžia — • ^1?/^ <«GELBg*
_ 2 i   •_ j —1 a _ I D’ 1______ •" _ * _ • IruvM varlina 31 tS UllS AUV A. •jos gyvenimo lygį, ir dėl to! ir Bielorusijos žemes joms ta valdžia, kuri vadina save;

jis gyventojų mėgiamas. Esą i išvaduoti iš lenkų ponų prie-; ’ darbininkiška , kuri giriasi: 
sovietai dabar reikalingi spaudos. i įsteigusi Rusijoje “sočia- ' ‘
pertraukos ju vedamoje už-i Kitaip pasakte. Sovietų’• »kė.i ginanti
slėnin nolitiknip n-i Maskva .................... • __sienio politikoje, gi Maskva, Sąjunga pradėjo vykdyti 
ir Pekinas abu siekia to pa-1: slapta sutartimi su Vokietija 
ties—pasaulio revoliucijos. Lenkijjos žemių pasidalini- 
S\aibu tai, kad Kinija joSirną tarp Vokietijos ir Sovie-
ekspansijos tikslams siekia! 
turėti atominius ginklus.

MAISTO VAGYS

tų Rusijos.

optimištiškos Į niuo9e.

Australijoje steigiama SLA 
kuopa. Teko patirti, kad ir 
Anglijos lietuviai neatsilie
ka ir taip pat rengiasi SLA 
kuopą suorganizuoti. Tai a- 
kivaizdžiai parodo šios di
džiausios lietuvių fraterna- 
linės organizacijos vis didė
jančią įtaką plačiausiuose 
lietuviu visuomenės sluoks-

demokratiją ir šaukė pašau

LIETUVĄ 
Ten tarp kitko buvo pa-

“Sovietų Rusija okupavo 
ir pavergė mūsų tėvų kraš-

P. Tary.

LENKIJA SUVARŽO 
SPAUSDINTĄ ŽODI

(E) Pagal inž. arch. VI 
Stankevičiaus paskelbtus 
duomenis (“Mokslas ir Gy 
venimas“, nr. 7.) pavergtos 
Lietuvos gyventojus labiau 
šia vilioja pajūrio kurortai 
Palanga, Kuršių Neringa.

Nustatyta, kad Lietuvos 
pajūris esąs saulėčiausia vie
ta visoje Lietuvoje. Paga 
geogr. mokslų kand. A. Gri
ciūtės apskaičiavimus, sau
lėtų dienų vasarvietėse va
saromis būna: Druskinin
kuose—apie 40% , Palango
je—62% ir Nidoje—netgi

(E) Rugpiūčio 28 d. iš 
Maskvos pranešta., kad par
tinės ir valstybinės kontro
lės komitetas prokąratūrai 
pateikęs medžiagą apie nuo
stolius ir vagystes maisto 
pramonėje. Įvairiuose Sovie- 
tijjos miestuose jau tardomi 
ir traukiami atsakomybėn 
vadovaujantieji maisto pra
monės, ypač mėsos kombi
natų, pareigūnai. Kai kuriais 
atsitikimais teismai paskel
bė tarp 12 ir 15 metų kalėji
mo bausmės nuosprendžius.

TARPTAUTINIŲ PROF.
SĄJUNGŲ POSĖDIS

72%-. 1962 m. kurortų vai

Liepos 5-7 d.d. Paryžiuje 
posėdžiavo tarptautinių pro
fesinių sąjungų centro val
dyba.

Į naujai išrinktąjį komite
tą pateko ir lietuvis J. Pete- 
raitis.

(E) Lenkų savaitraštis 
“Wiadomosci“ Londone 
praneša, kad faktinasis len
kų saugumo vadovas Mieč. 
Moczar ypatingai stropiai 
vykdąs paskutinio lenkų 
partinio plenumo nutari-

bienė, A. Narbutas, A. Lau-
mtanas, Pocius, C. Chesnul,

į: pS--/..TT7_— J. Zvmon, di. St. Biežis, V. i’“‘p/ciumu nuian-.r fa.,,- ,«u nebera. Rmijo, vJdovu. AmI J Pa F mus (daugiau vartyti lais
"“'“"“kr! adv. A. Musteikis. F. Vai%! »P™*as kultūros gyve-

------------------,kausk g Povilaitis, S. i Sustiprinta pasienio
- T____i.£s A kontrole

lio darbo žmones eiti su ja į tą. Nepriklausomos Lietuvos 
išvien prieš nacius
tus...

1940 m. rugpiūčio 1 d. A-
valia,
mis sovietų kariuomenės jė
gomis Lietuva yra įjungia- ir labiau sekama

KALVIS KAUSTO ARKLĮ

Senieji gerai žino. koks svarbus žmogus seniau buvo kalvis. 
Juk ir geriausiu žirgu, bet nepasegtų, toli nevažiuosi, šian
dien bėri ar raudį pakeičia mašinos, jau ir žemės ūky jis 

beveik nebereikalingas.

... .. Juozelaitė, E. Mikužytė, A. , ...m. Į wv.ehj imperiją... < ža)inis j Vaska? h. £ £gk j Vakaruose_«5»usdmti len-
Atsišaukimas buvo baig

tas šitaip:
niekas.

Taigi, Įvairių profesijų ir
“Vykime lauk iš vi»uome- ideologijų atstovai. Tai n 

ninio lietuvių gyvenimo tuo*,' buvo būsimos Amerikos Lie-
parsidavėlius, kurie džiau 
giasi Lietuvai patekus po 
svetimu jungu! Pasitikėki
me savo jėgomis ir sutarti
nai visi, kuriems yra bran
gus mūsų senosios tėvynės 

j likimas,, kovokime, kad ne- 
> ilgai trukus Lietuva vėl tap- 
į tų Nepriklausoma ir demo-
! kratinė respublika“.
I

Po to atsišaukimo buvo 
padėtos šios pavardės:

dr. P. Grigaitis, L šimu
tis, M. Vaidyla, dr. A. Mont- 

5 vvdas, dr. J. A. Mickeliūnas, 
kun. Ig. Albavičius, Ig. Sa
kalas, J J. Hermanavičius, 
Pr. Rasvs, P. Millers, A. Dai- 
nis, J. Kondraška, A. Vaiva
da, Piliauskas, A. Valančius, 
B. Lenartonis, V. Andriulis, 
kun. J. Vaičiūnas, K. Sriu-

tuvių Taiybos užuomazgos 
pradžia.

Visa, kas čia pasakyta, 
galioja ir šiai dienai. Ir tai 
nepamirština, bet kuria pro
ga prisimintina. Tai prisi
mintina ir toje pačioje Chi
cagoje ALTo atstovų konfe
rencijos dalyviams.

GELBĖKIME LIETUVĄ! 
Anuomet Chicagoje susirin

ku ir kt. leidiniai. Pvz., kai 
neseniai iš Prancūzijos Len
kijon vyko “Transtour“ su
organizuota ekskursija, 8 
metų amžiaus mergaitei bu
vo atimtos vaikams skirtos 
iliustiuotos knygutės pran
cūzų kalba. Kitai ekskursi
jos dalyvei sukonfiskuotas 
prancūzų laikraštis, į kurį 
buvęs suvyniotas kelionei 
skirtas maistas. Muitininkai 
tikrina ne tik portfelius, bet 
ir keleivių kišenes. Be to, mi
nėto Moczar aplinkraščiu 
pareikalauta, kad partijos

kusieji lietuvių įvairių pro- f kviečiami dalyvauti
fesijų ir įvairių ideologijų 
atstovai ne tik išleido bend
rą atsišaukimą, bet ir bend
rai pradėjo dirbti Lietuvos 
išlaisvinimo darbo srityje. 

Linkėtina, kad ir ši ALTo

užsienio diplomatų parengi
muose, prieš tai informuotų 
saugumo organus. Tai lie^ 
čia ir kvietimus į jugoslavų 
ambasadą, bet neliečia so
vietinio bloko diplomatinių 
atstovybių.

konferencija tokios dvasios______________ _____
būtų savo nutarimais ir susi-! Naujos kartos vra tokia* 
tarimais palydėta. 1 • ” ’ - - ’

J. Vlks.
( kokios buvo jų motinos.

Vydūnas
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tame šimtmety išaiškino, 
kati žmogus yra iš.- ivyrtęs iš 
žemesnių gyvūnų, nes irgi 
rišasi su medicina. Taigi, 
matai,tėve, kad t.E.ta: ai ir Į 
jų mokslas atsirado ne iši 
karto, i et vystčri apie 2,00 
metų.

— šiur, Maiki, padaryta 
visokių išradimų. bet aš no
rėčiau, kau kas išrastų lie
karstvų nuo girgždančio nu
garkaulio ir nuo smeities.

Pasaulio komunizmo lūžis
Maskvos i' Pekino varžybos ir konfliktą* turi ir turės 

didelių padarinių. Kiek abiejų šalininkų vi»uo*e 

kontinentuose ir kom. partijos įkaičiuose.

PER 135 DIENAS.
1 VIENAS MILUNAo

JAV per kiekvienas 135 
dienas gyventojų skaičius 
padidėja yienu milionų gal- 

i vų. Jei toks prieauglis nc-su- 
j mažės, tai dar šiais metais 
gyventojų skaičius pasoks 
iki 190 mik, o 1967 m. jis 
pasieks 200 mil.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

(Elta) Apie pasaulinio kom. partijos narių, partijo- 
kemu izmo lūžio piocesą je esanti mažuma palaiko 
rašydamas, dr. Bruno Kai- Pekiną, tačiau daugumos 
ninš (”Labour’s Call“ biul.- palaikomos Kremliaus pa- 
1963 m. rugp. mėn.) prisi- žiūros. Prancūzijos 400,000 

į minęs Maskvoje vykusius Į komunistų laikomi ypatin- 
* kinų ir sovietų pasitarimus, > gai lojaliais Maskvai, nors 

nuiodė, kad V akarų ir Pylų j tarp senųjų partijos veikėjų į 
dd viešpatavimo pa-j rasime ir simpatizuojančių 

.. r.ė’a parbaigusi. šiuo stalinizmui. Trečioji stip-į 
atžvilgiu Sovietų Sąjunga; riausia kom. partija Europo-: 
ir R. Kinija reikalingos abi- j je — Suomijoje su 50,000 Į 
pusės paramos. Į narių — per rinkimus suren-

i kanti apie 20'< balsų,—vi- 
Su Maskva ar su Pekinu? j suomet reiškė lojalumą 

.... Kremliui. Skandinavų kraš-
Konflikto paastiėjimas tų kom. partijos palyginti 

jau turi didelių padarinių smulkios ir iš viso komunis- 
1 v!sa.m. iafptautiniani ™mu- tų narių skaičius tuose kraš- 
nistiniam judėjimui. Abi pu-į tuose siekia 50,000. Chruš- 
sės siekia pati aukti komu- čiovo politiką palaiko ir ki

tos eui opinės kom. partijos, 
Šveicarijo- 
Belgijoje,

Leonas švedas, SUGRĮŽI
MAI I SODOMĄ. IR G O-1 ristų partijas Europoje, Af

Į MORĄ, eilėraščiai, 131 psk, į įikoje ir kituose žemynuose pvz., Auseiijoje, 
| išleido Vaiva, sukrauta Jo-Į ir šiuo metu jau galima iš-j je, Olandijoje,

ĮMETĖ BOMBĄ Į NEGRO NAMUS

Negrų šeima nusipirko namus baltųjų rajone I-okroft. 
Pa. Į juos kažinkas Įmetė bombą, liet ugniagesiai su
spėjo ja pašalinti, kol dar nebuvo sprogusi.

— Gut mornink, Maik!
— Labas rytas, tėve!

Kaip sveikas?
— Su sveikata, Maiki, tai

jau negaliu girtis.
— O kas kenkia?
— Biesas žino, Maiki, ko

kia kvaraba Įlindo Į nugar
kauli. Pradėjjo girgždėti. 
Zacirka rokuoja, kad tai 
nuo senatvės.

— O ką jis gali žinoti? 
Jis ne daktaras.

— Kad pas mus Saubos- 
tone ir nėra tokių daktarų, 
ka oalėtu nuo senatvės išgrv-“T <77 ! r ------------
dyt. Reikės kibą i Čikagą 
nuvažiuti, ar ką,

— O kas Chicagoj?
— Tenai daugiau jų yra. 

Ir dypukų, ir senų grinorių, 
ką dar Lietuvoj daktarystės 
išmoko. Moka ir kraują nu
leisti.

— Tai reikėjo nuvažiuoti 
per Darbo Dienos šventę.

— O kada tai buvo?
— Rugsėjo 2 dieną.
— Tą dieną, Maiki, buvo 

Labor Day.
— Bet lietuviškai vadi

nam Darbo Diena, tėve.
— Nu, gerai, o kas tą die 

ną Čikagoj buvo?
—Buvo Amerikos Lietu

vių Gydytojų Sąjungos su
važiavimas. Būtum galėjęs 
pasiklausyti Įdomiu paskai
tų tų apie ligas ir sužinojęs, 
kodėl seni žmonės serga.

— Ar pasakė ir kokių rei
kia imti liekarstvų?

1 — Ne. apie vaistus nekal
bėjo.

— Ir kraujo niekam ne
nuleido?

— Rodos, kad ne.
— Nu, matai, Maiki, tai 

kas iš tokių daktarų? Daro 
suvažiavimus, skaito apie 
ligas paskaitas, ale kokių

mas nereikalingas. Lietu
voj moterys žinodavo viso
kių žolių: varliakojų, ožka
barzdžių, durnaropių — ir 
jomis gydydavo visokias li
gas. Amerikoje tokių pama- 
člyvų nėra, tai aš juzinu 
šnapsą nuo gyvatės. Ir aš 
tau pasakysiu, kad gera gy
vatinė visada išgydo. Nu, ale 
kai nugarkaulis girgžda, tai 
ir ji nieko nemačija.

, no Kalvelio prekybos na- skirti Maskvos ar Pekino 
■ muose (2715 \V. 71st St., šalininkus, nors kai kurios 
Į Chicago 29, III), kaina $4. partijos prie sprendimo pri- 

A survey of development l čio ilgai delsusios, be to, pa- 
in captive Lithuania in 1362; skiruose kiaštuose dai ste- 
by Vytautas Vaitekūnas, 71
psl., išleido Lietuvos Laisvės 
Komitetas.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuota? 
romanas, 201 psl., kaina

— Gal reikėtų kraują nu- ‘$2.50. 
leisti.

Airijoje, Didž. Britanijoje, 
Liuksenburge ir San Marino. 
Jų bendras narių skaičius 
siekia 100,000. Tenka pami
nėti ir tuos kraštus, kuriuo
se kom. partios uždraustos, 
pvz., Ispanijoje (joje tik ke- 

tokias, nei partijos vedama, j Ii tūkstančiai narių), Portu- 
pažiūras. Kaip pasiskirsto galijoje, Graikijoje (apie 

j pasaulinio komunistinio ju-Į į 60,000) ir Fed. Vokietijo- 
dėjimo simpatijos, matyti išj Je (1-50,000 — visos jos šlie- 
čia žemiau dedamos apžval-Į Jasi prie Maskvos, 
gos.

kraštuose dai 
bime Įvairias komunizmo 
mažumas, skelbiančias ki-

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas,— Nesijuok, Maiki, krau

ją nuleisti sveika. Atsimenu,
Plungėj buvo toks felčeris, 
ką mokėdavo kraują nulei
sti. Jei kam pradėdavo skau
dėti dantį ištindavo žandas, 
tas eidavo pas tą felčeri, ši
tas pridėdavo prie žando 
pustuzini siurbėlių, kad
kraują iščiulptų, ir dantis i motinos meilę, jos tiksią h 
pasveikdavo. Ir nedaug kaš- rūpesti išauklėti savo vai 
tuodavo, po 3 kapeikas nuo kus pilnais žmonėmis ir ti- 
siurbėlės. ikrais lietuviais, 397 psl..

i kaina $4.00.

L-o ino 1nama ou.uv.

Aiė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė. II d., romą-i

1., kaina .. $2.50nas, 301? p

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie

Amerikoje
JAV-se esama 29,000 ko

munistų, be to, smulki parti- 
Išskyrus Albaniją, čia vi-Į ja Kanadoje. Jos palaiko 

sos komunistinės partijos Maskvos pažiūras. Pietų ii 
šliejasi prie Maskvos atsto
vaujamos linijos. Sovietų 
Sąjungos kom. partijoje (iš 
viso 9.8 mil. narių) neo-sta- 
linininkai palaiko Krem
liaus antikiniškąsia? pažiū-

i ras, nes, jų nuomone, čia at- 
■ sispindi rusiškosios valsty-š s0 
bes interesai. Chruščiovą ir’ 
jo politiką stipriai remia 
Lenkijos kom. partija (1,
269.060 narių). Vengrijos 
partija (478,000), Bulgari-’ 
jos (515,000), čekoslova-

Rytų Europoje

— Tai senoviškas būdas, į
tėve. Šiandien dantys gydo-į Jurgis Gliaudą. ŠIKSNO 

jau mokslišku būdu: ir; SPARNIU SOSTAS, oremi-

Vidurio Amerikos komunis
tai ilgai delsę pasisakė už 
Maskvą, nors esama ir stip
rių judėjimų už Pekiną 
(Brazilija). Visos 25 šiaurės 
ir pietų Amerikos partijos 
yra palyginti smulkios, iš vi- 

narių turi apie 250,000,

desnę sovietų Įtaką (Gana nizuotų komunistų skaičius 
ir Gvinėja). Aftikinės parti- pasaulyje siekia 41.6 milio- 
jos palaiko Maskvos laikyse- nų — jie yra nariai 88 parti- 
ną. jų keturiuose kontinentuo-

. . ... . se. Pagal aukščiau pateiktą
Australijoje apžvalga galima nustatyti,

Okeanijjoje kom. partijos kad 76 partijos su 20.2 mil. 
labai silpnos, nors kai ku- narių palaiko Maskvą ir 12 
riuose kraštuose, kaip Aust- partijų su apie 21 mil. narių 
ralijoje (6,000 narių) arba stoja Pekino pusėje. Visos 
Nauj. Zelandijoje (1,500) jos, išskynis dvi, yra kom. 
jos veikia 40 metų. Australi- partijos valdomuose Azijos 
jos kom. partija palaiko kraštuose.
Maskvą, o N. Zelandijos —
Pekiną. Šalia Albanijos (su 
jos 50,000 narių) N. Zelan
dija tai vienintelė baltosios 
rasės partija, palaikanti Pe
kiną.

Azijojje

Azijoje, ypač jos pietry
čių srityje, visos kom. parti
jos konflikte su Maskva pa
laiko Pekino atstovaujamą 
politiką. Kremlius tesusilau
kė simpatijų tik iš Indijos 
kom. partijos ir kelių smul
kių vietos arabų partijų.

Pati didžioji Pekino iali-
tad jos tarptautiniame ko-! ninkė, žinoma Ąra Kinijos
munistiniame judėjime ne
turi žymesnio vaidmens. 
Vienintelė išimtis—Kuba, 
bet skaičiumi salos kom. 
partija silpna ir formaliai

kijos (1,600,000), kiek dėl-; pats F. Castro dar nėra Į ją 
susi Rumunijos (870,000) ir1 Įstojęs, 
rytų vokiečių SEI) (1,500,
000) kom. partijjos. Šios še-. 
šių satelitinių kraštų parti
jos drauge su Sov. Sąjunga 

Aloyzas Baronas: VIENI- turi 16 mil. narių ir su 900, 
deda litaras MD? i 31 MEDŽIAI, 117 psl. kai- 000 partijos narių Jugoslavi-

— Medicina arba gydymo ?na $ ! .i°Je (šioji griežtai nu.-i.-ta-
mokslas prasidėjo dar seno-! Juozas Kralikauskas. TIT-
vės Egipte. Bet pirmas pri-i NAGO UGNIS, premijuotas
pažintas daktaras buvo Hi-Iromanas, 205 pusk, kaina; - , - „_______________________

[ eras Rytų Europos komunis- krašt_uose veikiančios parti- 
I tų skaičius pasiekia netoli jog - vjso 59,090 narių. 

Švaistas: ŽIOB-i 17 milionų.

mi

komunistų partija.
Ji turi didžiausią kom. na

rių skaičių pasaulyje — 17 
milionų. Kinijjos kom. par
tiją paliko ir vėl po pradi
nių svyravimų valdančios 
partijos šiaurės Korėjoje 
(1,120,000 narių) ir šiauri-

gydo ne ignorantai felčeriai, juotas romanas iš politiniu 
bet diplomuoti gydytojai.

— Nu, tai pasakyk, kada 
atsirado tie patentuoti gydy
tojai, ką prie savo pavardės!

emigrantų gyvenimo, 
psl., kaina $2.50.
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Didžioji partijų dauguma 
yra Maskvos pusėje, tuo tar
pu abu varžovai narių skai
čiumi beveik lygūs, o Peki
nas tų šalininkų turi kiek 
daugiau. Jau vien dėl to Ki
nijos kom. partija nekartą 
siūlydavo kviesti tarptauti
nį visų partijų suvažiavimą 
ir jame balsus skaičiuoti pa
gal kiekvienoje partijoje e- 
samą narių skaičių. Tad Pe
kinas galėtų Įsigyti balsų 
daugumą ir aišku, kad tai 
minčiai Maskva vis prieši
nosi.

Pasaulio komunistų judė
jime įsivyravusį lūžį dar di
dina revizionistinės nuotai
kos ir jos stipriai pasireiškia 
Italijoje, Lenkijoje ir taip 
pat Vengrijoje veikiančiose 
partijose, be to, dar ir Jugo- 
slavijojej. Nors tie revizio- 
nistai ir palaiko Maskvą josAfrikoje

Dauguma Afrikoje nepri
klausomomis virtusių valsty
bių dar neturi kom. partijų. 
Jos veikia tik 8 kraštuuose, 
ir seniausiomis partijomis 
laikytinos Egipte ir Pietų 
Afrikos Unijoje. Daugelyje 
afrikinių kraštų kom. parti
jos uždraustos. Astuoniuose

niame Vietname (600,000),, konfliktesu Kinija, tačiau 
dar Pekiną ,pa laiko stipri In-: • iaikySena skirtinga nuo
donezijos kom partija (2 Chruščiovo pažiūrų 
mil. narių) ir Japonijos

Dabartinė padėtis, pagal 
Bruno Kalninš, aiškiai liu
dija apie vis didėjančius 
komunistinio pastato ply
šius.* Komunistinis judėji
mas jau suskilęs. Abu di
dieji varžovai veda kovą.

kom. partija (100,000 na
rių). Prie Pekino šliejasi dar 
smulkios, bet aktyvios parti
jos Burmoje, Kambodžoje, 
Laose, Malajuose ir Siame 
(Thailand). Mongolijjos ir 
Indijos (300,000) kom. par-

ĮSI MEDŽIAI,
• na $ 1,50.

čiusi prieš Raud. Kinijos po
litiką ir aiškiai palaiko 
Chiuščiovo laikvseną) ben-

pokratas senovės Graikijoj, i $2.50.
Jis gyveno apie 500 metų- 
prieš Kristų. Šiandien jis yra' Juozas 
laikomas Medicinos Tėvu.į^IAI PLAUKIA, romanas!
Jo raštais medicinos teorijoj Į knygnešio kun. M. Sida-! 
naudotasi per 2000 metų. jrayičiaus gyvenimo. 233 psk,!
laikui bėgant nradėta tvri-i kaina $2.50. j Ronu paitijos nal,ų

Alovzas Baronas: LIEP-• ‘Kaičiai. Italija turi l.S mik
TAF IR BEDUGNĖS, pre-p------- ---------------------
mijuotas romanas, 279 psl.,
kaina $3,90,.

Laikui bėgant pradėta tyri , 
nėti ir žmogaus kūno sudė
tis arba anatomija. Kiek vė
liau, 1628 metais po Kris
taus, anglų gydytojas Wil-

Vakarų Europa

Čia padėtis panaši, tik

Komunistinė propaganda 
Afrikoje neturi atgarsio, ir 
čia mažiau tepadeda aktyvi 
sovietų ar kinų veikla. Kom. 
partijų nėra net tokiuose 
kraštuose, kur stebime di-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

tijos yra prosovietinėje sto- pasinaudodami leidiniais ir 
vykioje. Nepaisant iš Kini- radijo programomis ir ivai- 
jos gautos paramos arabų riuose kraštuose slaptai re- 
komunistams, už Sovietų mia savo šalininkus. Nors 
Sąjungą pasisakė nelegalios galutinis lūžis dar nėra ivy- 
Art. Rytuose veikiančios ko- kęs faktas, tačiau netenka 
munistų partijos Irake, Ira-i daug skirti ir vilties sėkmin- 
ne, Lebanone, Sirijoje, Tur- gai pasaulinio komunistų 
kiioje ir Kipro saloje. Be judėjimo ateičiai, 
to, dar Maskvos laikyseną

reikia liekarstvų, tai nepasa-Į lįam Harvey atidengė krau- 
ko?

— Na, o kodėl gi?

Daugienės ina-

Ogi todėl, kad nežino. 
Ai bečiu, kad nežino!

— Ne „bečyk“, tėve. Dak
tarai žino ir ligas, ir vaistus.

— Tai kodėl nepasako?
— Pasako, tėve, ir parašo 

receptą, bet tiktai ligonį iš- 
egzaminavę ir ligą nustatę.

— Maiki, liga reikia iš li
gonio išvaryt o nenustatyt. 
Kokiam biesui ją statyt?

— Nustatyti ligą, tėve, 
reiškia pažinti ligą. Ir tik ją 
pažinus, galima pritaikyti 
reikalingų vaistų.

— Maiki, kas žino gerų 
liekarstvų, tam ligos pažini-

ą ! Murklvs via neturtingos ūkininke 
5U* mis—apsuki us katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 

žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą
jo apytaką arba cirkuliaciją, i Juozas Švaistas: JO 
Dar vėliau prancūzų moks-įŽADETINĖ, premijuotas . .
lininkas Louis Pasteur sura- romanas Iš Vinco Kudirkos Inannų—žvirblių, pelių . - , • m

kasdien lai ko ir varna. Nasles Daugienes kieme ir jos ma-do bakterijas, kurios sukelia 
ligas. Tėvas gal esi pastebė- $4.00 
jęs, kad Amerikoje dabar 
ant pieno bonkų yra užrašy
ta: PASTEURIZED. Tai

gyvenimo, 394 pusi kaina ?

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMU 462

reiškia,* kad bakterijos tame pusL’ kaina S4 5G' 
piene yra sunaikintos to i Vincas Ramonas: M1G- 
mokslininkko išrastu būdu.ĮLOTAS RYTAS, 166pusl., 
Tas apsaugoja vartotojus; kaina $2 00.
nuo daugelio ligų, ir tas pri-; « w , . . ..
klauso prie medicinos moks-' PF1 K.ppįiVt a
lo. Vokiečiu daktaras Ro-i A',. Yl 2, , ’
bertas Koch 1882 metais su-!^.An'NUS’ 509 pusl” kalna 
rado džiovos bacilą, o vėliau; * * "
ir choleros bacilą. Anglijos Tos knygos gaunamos ir 
mokslininkas Darvinas 19- Keleivio administracijoj.

žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni junr iasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gvviai laikori neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklvs vra »ašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažisiamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Broadway------ J So. Boston 27, Mas*.

palaiko dvi smulkios ir le
galios partijos Izraely ir Cei
lone. Tuo tarpu nelegalios, 
bet kinų veikiamos partijos 
Nepale. Pakistane ir Filipi-

KNYGOS JAUNIMUI

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

nuošė visos pasisakė už Pe- GINTARO TAKAIS, J. Na-
kiną.

24 Azijoje veikiančios 
kom. partijjos bendrai turi 
21.5 mil. narių. Dešimts iš 
tų partijų su 21 mil. narių 
šliejasi prie Pekino bei jo 
laikysenos. Tad išvadoje,— 
Azijoje susiduriama su kinų 
Įtakos pranašumu.

Kokia varžovu galia ir 
kokios galimybės laimėti?

Pagal paskutinius oficia
lius duomenis, bendras orga-

rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

15 pasakų ir padavimų, 186 
pusi., kaina .....................$2.00

GINTARĖLĖ. .J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ................ $1.00

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

fcfiLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams. 69 psl.
kaiaa ......................................... $1.60

t



Puslapis Sestas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 37,1963 m. rugsėjo 11d.

IGK.
Aleksas Jankauskis.

Kažkaip Uščos paminiejiškių bendrųjų ganyklų pa
kraštys pagal Groso žemę buvo priskirtas Jankauskiui, 
Alekso tėvui. Tai padaryta prieš nukertant mišką ir per- 
leidžiant bendrosioms ganykloms tarp sodos žemių, šukš- 
tos valdų ir Groso miškelių.

Augalotas gražus vyras buvo senasis Jankauskis. 
Labai malonus žmogus, švari jo sodybėlė. Čia ir ieva su 
savo žiedais pavasar., uogomis vasarą, čia šermukšnis su 
savo žiedais pavasarį, uogomis rudenį, net vėlyvą rudenį, 
o paskui žiemos metu, joms pašalus, kokios malonios pa
čiulpti, kai jau apdžiūvusios, sausokos, čia putelis su uo
gomis kiaurą žiemą šakelių galuose, čia bedruskis, agres- 
tas, aviečių, į be svirties šulinėlį einant. Čia ir tvenkiniu- 
kas. čia didelė, išsišakojusi, gražių raudonpusių obuolių ■ 
linkstančiom šakom obelis.

Pastogės listinai prikrautoss visokios medžiagos: 
ir ragelėms medžiagos, ir kumpas beržas šlajoms, įdomus 
kelmas, galįs nedidelį stalelį atstoti. Čia dalgkočių, dar 
nebaigtų dirbti. Čia sienų plyšiai prikaišioti kumparainių 
šakų gembėms, čia lankčiui išssišakojusios pušies papė
dė, kita vytuvams keturių šakų kerapėža. Ir vis tai ne po 
vieną. Ant stogo baltuoją grėbliakočių eilės, įskeltų, iš
plėstų su sprudunkliu, eglės maukna aprištu, kad toliau 
nesumanytų plyšti, šaknų dalgių tvėrėms. Lazdinių plėšų. 
Lankų ir didelių ir mažų virtinių virtinės.

Užpakalinės pastogės prikištos kuro. Vienur virbų 
plonų, kitur stambesnių pušinių šakų stimburių, dar kitur 
į šakalius panašaus kuro dailiai, kaip nukirpta, pastogėje 
pridėta.

Stogas, mat, į visas keturias puses nuolaidus. Tame 
namo gaie, kur langai, tai tarpiangės dailiųjų medžiagų 
ar kuro pridėta. Ir visur viskas tarsi į tave žiūri, taip dai
liai, tvarkingai sukrauliota, sudėta,

Kiemelis švaritelaitis. Tarsi ir vištos žino,kame su 
savo reikalais dėtis.

Visa tai 5 ha baisiai blogos žemės savininkas. Pievelė 
vieni kęsai ir briedgauris, tik guasaii vaivorų prižėlęs, 
kurių krūmokšlių tarpe čia vienur, čia kitur kyšo gailių 
kvapieji svaiginą žiedai. Vaivorų kasmet, kiek norint. 
Rudenį kęsai raudonuoja bruknių kekėmis. Dar auga iš
sikerojęs nuskuręs berželis ar pušaitė, tarsi būtų ap
karpyta.

i
Kame čia dalgį įkiši, kad žolės rastumei. Ką ir gyvu

lys čia rastų, jei išleistumei pasiganyti. Dar visa tai— 
ilgas siauras sklypas pagal kelią. Tverk tvorą nuo benid- 
rosios sodos ganyklos,—gyvuliai nugriaužtoj miškingoj 
ganykloj alkani, smaigstosi patvoriais, kame smilgelę 
pastebėję. O tokiose ganyklose nevien karvės, arkliai, bet 
ir ožkos, avys,—nurupšnoja paskutinę žolelę, nukandžioja 
tik belendančią metūgėlę. Ir savieji gyvuliai—karvelė ir 
sena baltsnapė avelė su dviem šįmet ieraižiais ganosi.

Tad tvoros daug. Tverk ją ištisai vienas pats. Kas 
tveria nuo bendrųjų ganyklų tvorą per pusę? Tiesa, iš 
antros pusės to žamiško sklypo Groso kumetynai irgi prie 
tvorų tvėrimo nešarpūs. Vieną metą čia, kitą—kitur. Ir 
čia reik tvorą pačiam prižiūrėti. Juk kumečių menkos ga
nyklos, gyvuliai, ypač vasarvidžiu išdžiūvus žemei, išsti
pę laužiasi ir per gerai užkamšytus taškus. Tad eik ir eik 
dėl vien tvorų, vis kirvį nešinąs, vis žiūrėk, kame gausi ko
kį kadugį nukirsti,, kad pralaužtą tvoroje skylę užkimš- 
tumei.

Darbštus senasis Kazimieras Jankauskis. Ne kitoks 
buvo ir jo sūnus Aleksas. Tėvui pasenus, tik apie namus 
besitvarkant, bebruzdant, jam darbo užtekdavo, bet ne- 
taip jau beįstengė lauko darbus nudirbti. Aleksas išeida
vo pas ūkininkus už vaikį tarnauti, prisilygdamas pava
sariui arklį dirvelėms suarti, pasėti, vasarai turėdavo ke
letą išeinamųjų dienų šienui sudoroti. Taip pat ir rudens 
darbų nepamiršdavo. Bet juk nesusiplėšysi, ir pas ūkinin
ką dirbdamas ir apie namų darbus besirūpindamas.

Darbštus, tvarkingas buvo Aleksas. Kad tik jjis stotų, 
visi jo norėjo. Pasižadėdavo jam padėti su savo žmonėmis 
jo žemelę nudirbti. Stodavo prie artimųjų ūkininkų, kad 
vis galėtų mesti akį į savo ūkelį. Dažnai, ne tik šventadie
niais parbėgdavo, bet ir darbo dienomis pakaičių metu, 
kai kurį metą netoli buvo parbėgti.

Mirė tėvas. Liko Aleksas vienas. Nenorėjo apleisti 
žemelės. Jau iš seniau buvo susijaudinęs prisiplakusios 
mergiotės. Apsivedė. Gyveno niekur nestodamas. Laisvu 
laiku ”eis ant dienų“ pas kaimynus ir prasimaitins. Dar 
kiek primeistraudamas namie, duonos užteks.

, * (Bus daugiau).

Ben. Rutkūnas

T O L I M A J A I

I i slėnių, mišku, už šalių devynių
aš ilgiuosi tavęs, pabirai, mylima,
tavo rūtų. dainų, burtų žodžių švelnių; 
vienuma man klaiki, mylima, mylima!

Kas man miestai, kalnai, žemes grožis trapus7 
Mano mintys toli, kur bijūnai žali.
Ar žvaigždė užsidegs, ar vėjelis papūs — 
akys ieško tavęs debesėlių kely.

šviesialangė seklyčia, darželis, linai,
juostų raštai —sapnai kūdikystės šalies:
tokia bimė didi. kaip dangus mėL na__
niekas saulės širdin tiek jaunon neilies.

Karaliene sapnų! Rymastėlio sesuo.
tu gyvybė mana, šventadienė malda;
su tavim juodą nakti klaikiausią šviesu, 
spinduliais burdama, tu kančias numaldai.

l ž saulę gražesnė, už žydrio dausas, 
tu it vaiką mane per pasaulį vedi.
Tavo meilė — pabirus aušrinių šviesa, — 
dega žiedu paparčio nugrimzdus širdv!

PO PIRMO VAIDINIMO
i1

Filmų aktorė Veronica La
ke, vaidinusi Broadway te
atre New Yorke "Geriau-
sias žingsnis pirmyn vei
kale su režisorium Arthus 
Whteiaw.

valai išskečiant, pripila eg
linių sakų. Ant išskėstojo! 
galo užmauna luobo kriju-Į 
ką, prideda į jį sakų ir, įsta- 
tę į puodelį ant smaigalio, į- 
kiša į šiltą pečių. Sakai iš
tirpsta. Išėmus iš pečiaus ap
valo, ir jau gatavas šepetys. Į 

Auka vainikų vietoj

Nepriklausomoj Lietuvoj 
plačiai žinomo akių specia
listo prof. dr. Petro Avižo
nio žmonai Sofijai miras, 
vainikų vietoje aukojo Va
sario 16 gimnazijai:
Dr. Vincas ir Ona Terci jonai

Monroe, Conn. dol. 15.
Dr. Vitoldas Gruzdys,
Euclid, Ohio, dol. 25.
Emilija Putvyte, Newport,

R. I. dol. 20.
Pinigai pasiųsti per Balfo 

centro reikalų vedėją kun. 
L. Jankų.4.

Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 

tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuviu kalba to
kios knygos dar nebuvo.
Kaina $2.50. Gaunama Ke

leivio administracijoje.

Kiti nepadės, jei pats 
nesirūpinsi

Ką darytumi, jei netikėtai; gal pririštas prie kėdės ar 
tau laimė nusišypsotų?! lovos?
Pirktumi namus? Automo-į Per paskutiniuosius 50 
bili? Gal planuotumi atosto-! metų medicinos mokslas pa- 
gas į užsienį? Tą ar kitą pa-l žengė daugiau, negu per vi- 
sirinktumi, bet vis viena! są praėjusį laiką. Nauji vai- 
>irma turėtumi pagalvoti, Į štai, nauji Įrankiai, nauji gy- 
>aplanuoti. . Į dymo būdai, nauji informa-

Bet pradėk planuoti, kad cija kaip ligų išvengti. Todėl i 
tikrai laimė nusišypsotų. O ^aue v’sai ‘talkinta, ■ 
ji galima. daug ™

Bet reikia atsiminti, kadMuSų laikais iiiukslaS tiek 

pažengė, kad galima tikėtis be vertes visi šitie medici-i

rių kampų. Nepajėgiame
kiekvienam i klausimus at-, *
sakyti, todėl mėginsime tai 
padaryti per Keleivį.

Tiftone yra 15,000 gyven
tojų, artimiausias didesnis 
miestas Albany. Iš pramonės i 
įmonių yra vilnų ir bovelnosĮ 
fabrikai, stato moterų apa-į 
tinių drabužių ir vyrų kelnių: 
siuvyklas.

Turime jaunųjų kolegiją, 
valdinį tyrinėjimo centrą, 
kur dirba keli šimtai žmo
nių.

Moteliuose gali pernakvo
ti daugiau kaip 500 žmonių, 
ilgiau būnant galima gauti 
už 10-15 dolerių savaitei.

Tifton yra prie kelio Nr 
75, kuris eina irau ChicagOS

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

ilgiau neen i nos tyrinėjimai, pasiekimai,
9 i onn , • ’ * * • naujja gydymo technika, jeiseniau ? 1900 metais Amen- _ *

gyventi 50%

koj žmogaus amžiaus vidur
kis buvo 47 m.„ o dabar be
veik 74 m.
Kaip save įsivaizduoji tais 
papildomais metais? Lai

mes patys nesistengsime sau 
pagelbėtu

mingas, sveikas, judras, gy-! 
vas? Ar suvargęs, ligotas, metams. Anksti pažinta ir 

i išgydyta liga gali apsaugoti
------------------------------------, nuo dideliu skausmų vėliau.

Geriausias būdas savo 
j sveikatai apsaugoti yra re- 
j guliaras jos patikrinimas ir 
ne tik senatvėje, bet jauny
stėje ir pačiame gyvenimo 
žvalume. Žinoma, tam rei
kia sugaišti laiko ir išleisti

POILSIAUJA

Sharon Gatės kaitinasi sau
lėje Homosassa Springs, 
Fla.

NAUJA ŠUKUOSENA

Ją sukūrė Michel Kazan 
New Yorke. Kad ir Šėtoniš
ką, bilų kitoniška!

ir ?»Iichigano, iš New Yorko 
važiuojant bus 75 mylios į 
šalį nuo kelio, einančio tie
siog į Floridą.

TA , , . ! Bušai eina per Tiftoną,Dabar vra laikas pasinau- •, . • . , -, \ . 1 . i bet mieste busų nėra.doti modernios medicinos) .. . , . .
nažanea ansidrausti svpi-‘ Namus galima pirkti uz kiems darbingiems ateitai «0,«00-W000. Už $13,000

Į galima pirkti gražius mūri
nius namus, kuriems mokes
čių tebus S100.

P. Anšurienė 
ir duktė O. Lee

20 SVARŲ DVYNĖS

Filadelfijoj 36 metų mo
teris pagimdė dvi dukteris, 

Į kiek pinigo. Bet tai gal būti; kurios buvo vienodo svorio 
J yra geriausias kapitalo Įdė- į — abi svėrė oo 9 svarus ir 
jimo būdas, čia nuošimčiai Į 7 uncijas, abi buvo 22 su 
neįkainuojami. « puse colių ilgio. Ligoninės

Senus žmones sulaiko nuo' gydytojas sako, kad jis ne
sveikatos tikrinimo baimė žino kito panašaus atsiti- 
išgirsti blogų žinių. Bet tai1 kimo,, kad dvyniai būtų vie- 
labai neišmintinga. ' nodo svorio,, vienodo ilgio

Tik pagalvokime. Juk tir- *r sunkūs.
damas gydytojas gali paste
bėti paslėptus ženklus ligos, 
kurios nes dar nejaučiame. 
Sakysim, cukraus ligos, auk
što kraujo spaudimo, džio
vos ar kurios kitos Jigos.

Aišku, kad juo anksčiau 
i liga surandama, tuo leng-

Galėjo skustis ir be 
veidrodžio.

Veidrodėlių baudžiavos 
laikais žmonėse nebuvo, ir 
žmonės jų visiškai nežinojo. 
Barzdai skusti susirasdavo 
ilgų kiaulinių šerių pluoštelį, 

viau ji pagy doma. Gero gy- į j rarkas paimdavo muilo
dvtojo ankstyva diagnozė ir 
gydymas yra geros sveikatos 
paslaptis.

Jei mes galime savo gy
venimo metus pailginti, tai 
kodėl dabar nesiraošti jais 
džiaugtis? Mūsų sveikata 
daro Įtakom mūsų susidomė
jimui, entuziazmui, visai 

mūsų asmenybei.

TIFTON, GA.

gabaliuką, pluošteli, vande
ny pavilginę ar į jį paspiau- 
dę, pasidalydavo putų ir iš- 
sitrindavo barzdą ir žandus. 
Paskui eina į tamsą, papras
tai užpečkin, ir užsimerkę 
skutasi, net išsišiepdami. 
Pačiupinėja, kur dygu ar 
plaukai, tai toje vietoje pa
kartoja.

Kai pajunta, kad suskau-
---------- I dėjo, tai žino, kad įsipiovė.

Dėkojame i Pamazgoja vandeniu ar rau-
Nuoširdžiai dėkojame vi-! Kalais ir vžl skutasL 

siems už malonius laiškus,’ Nepirkdavo tada ir šukų 
kuriais atsiliepta į mūsų ra-' galvai šukuotis. Pasidaryda- 
šinėlį ”Užsukite pas mus“, i vo iš šerių šepetį. Surenka 
Nustebome, kad Keleivis stambių kiaulinių šerių, 
taip plačiai Amerikoje skai-' laibgalius apvalo, kietai vir- 
tomas, nes atsiliepė iš įvai- vele susiuva, kurčgalius ap

NAUJIENA

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 

dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Autis, POEZIJA.
Joje via šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Leonard Valiukas, LI- 
| THUANIA LAND OF HE-
į ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina 84.75.

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas, 336 psl., kaina $5.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nes "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L, Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJB,
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršai? ......................................... $4.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K- Žuko J- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ......................................... $5.00.

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 33.60

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaiku s* eikatos klausimais, 136 pst. 
kaina ...................... ............... 31.25

DIENOJANT, “knygnešių karaliauk* 
sūnaus Kipro Bielinio jdomūs atsi
minimai, 464 pal., kaina... .$6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi- Į 
nimų antroji dalis, 592 puslauial. I 
Kaina ........................................ $6.00 '

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

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

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera poDie- 
ra, kaina..................... .........$2.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumnų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $?.<K

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba- f 
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang- ' 

Hškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti n- 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
826 ousl. kaina .......................$6.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardft. 
nas. Kaina....................... .. 26 Cnt

MARLBOROUGH‘8 LITHUANIAN 
SELF-TAUGnT. M. lnkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................ 31.26

NEMUNO SUNOS. Andriaus Value- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 280 
pat Kaina................................$3.06.

NEMUNO SUNOS, Andriaus Value- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ 34.00

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga sn daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina................... $8.50

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PTNTGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1796 metai*. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psL, geras popierius, 
kaina ........................................ 810.00

ALTORIŲ SESELY. V. Puttao-My-

Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti viršai, 931 puslapis.
Kaina ...........$6 00

LIETUVA BUDO, Stepono Kalno 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš_ miego, geriausia dovana kiek- 

gražiais kietais vir- 
wnais, muštruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 463 psl. Kaina ................... $4.60

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

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄT 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................2C Cnt

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

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 50c.

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina........................................ 50 Ct

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas anrašymas, kaip 
karai einant prie tralo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ra
sų “vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve.
nimo. 178 psl., kaina .......... $2.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.0f

mažoji Lietuva, paraše m. Gim. 
burienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys Sr J. Žilevičius, 326 psL 
kaina........................................ $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
■ trijose dalyse, kiekviena dalis po 

$2, ara visos S dalys........... $6.04
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 

M. Micbelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

VISUOTINAS TVANAS. Ar fmlėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa. 
ko mokslas? Kaina...........26 Cnt.

SOCIAIJ)EMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................ $1.00

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškinin.-nas. Kaina 26 e.

{JUOZAS STALINAS, arba kalų 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

PARTIJOS PROGRAMINĖS G/ 
RES, 32 psL, kaina......... 26 C

Au’Ss.^tav^teigS’^i^JO GR^rU KOMISIJOS PI, 
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža- J NEŠIMAS, arba kodėl musuose 
dėjo kunigystės dėl moterystės. vienybes, 80 psl., kams .. 31

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<3fl E. Broadwsy------ :-------So. Boston 27, Mas*.

k
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Žygiai i Washingtoną
Laisvame krašte žmonės vavo jau 20,000. Jie susirin-'

gali laisvai savo nuomonę ko Washingtonan ir neišsi-’
žodžiu ar raštu reikšti, gali skirstė, todėl vyriausybė į- j
kurti draugijas, daryti susi-' sakė gen. MacArturui juos
... , ,., i . i prievarta iš miesto pašalintirinkimus ar net dideles eise- v i , , .• -

eisenų čia dažnai būna jvai- J J
riuose miestuose. Jų tikslas weris.
. . . . r» x • įvairių demonstracijų iriįvairiausias. Bet jos nesu- pik‘etų *etrūko Washin^0.

ne ir vėliau, bet rugpiūčio 28kelia viso krašto dėmesio.
Kas kita žygiai j šalies sosti
nę — Washingtoną.

Tokiij žygių yra buvę ne- lygaus, 
vienas, bet rugpiūčio 28 d. 
žjgis buvo didžiausias ir 
reikšmingiausias. Juk jame į 
dalyvavo iš visos šalies dau- i

dienos žygis savo didumu ir 
organizuotumu neturėjo sau i

i
EUROPOS SOCIALISTŲ !

UNIJOS KONFERENCIJA'

giau kaip 200,000 žmonių, 
ju tarpe trečdalis baltųjų. 
Bijotasi netvarkos, o tvarka

Rytų ir Vidurio Europos 
pavergtų tautų socialistų u- 
nijos konfereincija įvyko

buvo pavyzdingiausia. Nėra i Amsteida-
« me, Olandijoj. Lietuvos os- 
cialdemokratų partijjos už-Jabejonės, kad šis žygis pa 

darė visiems didelį įspūdį ir 
gerai patarnavo tam tikslui, 
kuriam buvo rengtas — pa
naikinti teisių nelygybę, kad 
JAV nebūtų pinuos ir antros 
rišies piliečių.

Šitas žygis, kaip minėta,

sienio delegatūrai atstova- 
1 vo:

J. Glemža, P. Juknevi
čius, J. Petraitis ir J Vilčins-

Buvo svarstomi šie klau
simai: Socialistų veiklumas 

n ra pirmas, jų yra buvę komunizmo atžvilgiu — Z. 
daug. Čia suminėsime kelis
svarbesnius.

1894 m. į Washingtoną 
žygiavo vadinamoji Coxey 
kariuomenė. Jame dalyvavo 
490 asmenų. Žygio tikslas 
bu\ o paraginti vyriausybę 
rengti viešuosius darbus, 
kadangi tada siautė nedar
bas.

Zaremba; savitarpines eko
nominės pagalbos taryba— 
M. Vanek; pasiruošimas so
cialistų internacionalo 100 
metų sukakčiai ir praneši
mas apie unijos veiklą.

Greta šios konferencijos 
rugsėjo 9 d. įvyko socialistų 
spaudos atstovų pasitari
mas.

Delegatais socialistų in
ternacionalo konferencijos 
Lietuvos socialdemokratų 
partijos užsienio delegatūra

Savo tikslo jos pasiekė 19201 ™tHva?'° J’ Glemža ir J- 
metais, kada įsigaliojo įsta-1 Vilčinskas.

1913 m. buvo pirmas su- 
frežisčių žygis. Sufrežistės, 
kaip žinoma, reikalavo lygių 
su vyrais balsavimo teisių.

tymas, kuris suteikė ir mo
terims lygias balsavvimo tei
ses.

Žygis prasidėjo iš New 
Yorko. 295 mylias vienos jų 
žygiavo pėsčios, kitos važia

vo arklių traukiamais veži
mais. Viso labo Washingto-. 
ne eisenoj dalyvavo apie j 
5,000 moterų. Buvo pasklidę 
gandai, kad išdykėliai pa
leis gatvėje į eisenos dalyves 
pelių, bet tai nebuvo pada
ryta. Jie tik mėtė degančias 
cigaretes į žygiuojančias.

Nevienas vadinamas bado

Apie abiejų socialistų į- 
vykusias konferencijjas, nu
tarimus ir jų darbus bus pra
nešta vėliau.

Vietinės žinios
Gražu* minėjimą*

NERAMIAME VIETNAME

Gen. Ton That Dinh, Pietų Vietnamo sostinės komen
dantas, tikrina kariuomenės dalinį.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

NAUJAUSIOS KNYGOS nas, 117 psl., kaina $1.50 
TŪZŲ KLUBAS, Antano

“Keleivio“ 
j* prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia
Unt naująjį
miršti parašyti ir

Parduodu

Kadangi išvažiuoiu i Flo
rida. parduodu 5 kambariu 
narna su baldais, vra ir gara
žas. daržas.

Kreiptis sekmadieniais 
nuo 1 iki 6 vai. vakaro.

K. Bielskis. 492 N. Carv
St.. Montello. Mass.

(37)

I

eilėraštį, pirmą kaitą girdė- Skaityk Stasio Michelso- 
jome viešnią iš Worcesterio,!no parašytą knygą “LIETU-
i?Uną’ d?.inini"k.ę; VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO-
Nancy Milenūtę. Ji padai-Į
navo 6 dalykus taip, kad juo 500 puslapių, daug pa-

ilgiau klausiausi, tuo dau
giau norėjau klausytis.

Vėliavas įnešė jaunimo 
organizacijos. Minėjimui j 
vadovavo Antanas Matjoš-i 
ka. Trys Tamošaičiai visą 
programą įrekordavo ir vi
sus linksmino plokštelių dai
nomis ir muzika.

Lankėsi dr. J. G. Bylaitis

Praeitą savaitgalį Bostone 
lankėsi dr. J. Ged. Bylaitis 
su sūnum iš Chicagos. čia 
buvo tikrinamas Bylaičių 
sūnelio sveikatos stovis. Šia 
proga dr. J. G. Bylaitis ap
lankė ir keletą savo bosto
niškių bičiulių.

REMEMBEI 
CANCER’S 
SEVEN 
DANGER 
SIGNALS

veikslų, gal ten ir save pa

matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4-00, kietais $5 00.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELB‘MAS

Armagedono kova: 
Dievo karalystės žinios

JUOZAS STALINAS
Šiandien, kada prieš 10 

metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 

ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la-

Rugsėjo 8 dienos minėji
mas, sujungtas su karaliaus 
Mindaugo 700 metų mirties 
sukaktimi buvo vykęs. Gra
žų žodį tarė Lietuvos garbės 
konsului atstovavusi adv. 
Zuzana Šalnienė, o vicekon
sulas Anicetas Simutis skai-

žygis buvo 1931-1932 m. Di-
džiausiąs jų buvo kun. Cox i Meninėj daly, be Juliaus 
iš Pittsburgho vadovauja-! Gaidel>« vadovaujamo mis- 
mas. Jame dalyvavo 12,000.! raus ch°ro> sudainavusio

damas, Onos Ivaskienes ma- 
1932 m. buvo Pirmojo pa- žųjų šokėjų, pašokusių porą 

paulinio karo veteranų žy- šokių, ir deklamatorių Nijo- 
gis. Veteianai reikalavo lės Ivaškaitės, Laimos Baltu- 
greičiau išmokėti prižadėtus šytės ir Birutės Adomavi- 
bonus. Šiame žygyje daly- čiūtės, pasakiusių po vieną

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiaasia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir-ę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akeidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

2ODYNAI

RUDENS LAPAI, Kotrynos 
Grigaitytės eilėraščiai, pre
mijuota knvga, 80 psl., kai- i
na $2.00. ‘ ANGLŲ KALBOS GRA-

I MATIKA, 215 psl., kieti vir-
AUKOS TAURĖ, Stasio j šeliai, kaina...............$3.50

Santvaro 5-ji eilėraščių į VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 
kn^a.’J15VuslapiV™ I šė Kotryn aGrigaitytė, 13
viai i rieto L *ii n o <9 Fkll !

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

žiai Įrišta, kaina... $2.50
MURKLYS, A. Giedriaus graži 

apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina..............................$1.80,

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

•LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-
MERIKOJE, St. Michelso-

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
bai įdomu paskaityti Kelei- ATSIMINIMAI, paraše Juo- 

priei 15 metų išleistą zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina.......... $3.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO

Dievo karalystėje nebus die
vų, žmonių rankomis padarytų, 
kad jiems melstųsi. Kerei vi jų 
Viešpats sako: vieną dieną at-šrjraugui 
sitiks taip, kad aš išnaikinsiu ® *
rankomis padarytų stabų var
dus ir jie nebus daugiau garbi
nami. Aš išnaikinsiu iš žemės 
ir suteptos dvasios pranašus. Jei 
kas mėgins dar pranašauti, tai 
jo tėvai, kurie jį pagimdė, pa
sakys jam: tu neliksi gyvas, nes 
skelbi melą. Jo tėvas bei motina 
nęrvąrs ii Dievo vardu, jei jis 
pranašaus neteisingai. Čia yra 
pasakyta, kaip Viešpats kovojo 
už savo žmones senais laikais.
Kiekvieno žmogaus kalavijas 
buvo atsuktas prieš savo brolį 
taip. kaip buvo su naedianitais.

S Po to jis mini dar kitus, dar 
į įspūdingesnius Dievo galybės 
1 apreiškimus — tokius, kaip ma- 
| ras, didelė kruša, ugnis ir siera, 
i Nežinia, ar visa tai atsitiks pa
gal raidę, ar simboliškai; bet 
aišku, kad tada. kai Viešpats iš
gelbės Izraeli iš tautų .arpo, tai 
nebus jokių abejonių, kas sutei
kė jiems pergalę. Aišku, kad 
nuo pat Arr.agedono pradžios iki 
jo pabaigos ir Izraelio išlaisvi- 

! nimo tos kovos pasėkos bus įvy
kusios pagal Viešpaties norą.

Pirmaisiais tos kovos tarpais 
• žmonės nesupras, kas darosi;
Į jų akys atsidarys tik po to, kai 
’ pamatys stebuklingą Izraelio iš

laisvinimą.
(Bus daugiau).

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinė* lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ........................  $12.00

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

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ......................... $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20,000 žodžių, kai-
na

noveliu, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

DĖMESIO!

VIO
knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
kad geriausia dovana bus 

tai atsiminkite,
šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Iieivija Amerikoje,“ 
kaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

Kairio “Lietuva 
cn

COSMOS PARCEL EX- 
PRESS CORP., 174 MILL
BURY ST., VVORCESTER, 
MASS., TEL. SW 8-2868, 
praneša, kad yra gautas di
delis pasirinkimas įvairių 
medžiagų, labai vertingų 
Lietuvoje, labai žemomis 
kainomis. Pavyzdžiui, vilno
nė skarelė—$1.10 , nylono 
medžiagos su blizgučiais 
vienas jardas—85 centai, 

$2.30
ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psL kaina........ .. $1.00 į Patarnavimas greitas ir

NEPRIKLAUSOMĄ LIE-'teisingas. Siuntiniai gauna- 
TUVĄ STATANT, Rapolo nai garantuotai ir tvarkingai.

ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet- i metaiic velvet jardas 
ir panašiai.

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro-

SKAITYK STASIO MI-

CHELSONO PARAŠYTĄ

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA-

Bielinio “Dieno- į VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
$6.00.

n- r • -p u. • STA1S V1RSAIS H-00, 
Kipro Bielinio Penktieji

Ir.in. $6.00. KIETAIS—$5.00

Kipro
jant”,

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik........................................ $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo

žai, 176 psl., kaina.........................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 

2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik...............................................................$2.00

Skelbia: NVilliam Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34,
Ohio.

Mes turime paskaitų iš Šv.
Rašto, siunčiame nemokamai 
(Dievo Karalystės žinios. Tėvas
Sūnus. šv. Dvasia, ’ Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Protas, štai Jūsų Karalus, Tie- -s » r
sa apie pragarą).

,i ieškojimai

Cieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina........................................................ $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina r...................................................... $1.00

56 metu viengungis, lietuvis,, 
biznierius.’3 metų universiteto jj. Zoščenkos Satyrines novelės, vertė Jonas Valaitis 
mokslo, kalbantis 5 svetimomis
kalbomis. liberališkų pažiūrų, 
linksmo būdo, stipraus kūno su
dėjimo, geros sveikatos 6 pėdų 
3 colių ūgio. brunetas, mėlynų 
akių, sveriantis 240 sv. mėgs
tantis keliauti, gėles, gamtą, gy
vulius, negeriantis, bet rūkantis, 
gyv. apartamente, turintis au
tomobili,—nori susipažinti ve
dybų tikslu su lietuve moterimi.

Ji gali būti neturtinga, bet 
švelnaus būdo. nuoširdi, drau
giška, nealkoholikė, mokanti 
skaityti rašyti, kad galėtų kiek 
padėti biznyje, be vaikų arba 
negyvenanti su vaikais, užjau
čianti vargo žmones ir jiems pa
dedanti. Pageidautina brunetė.
Į visus laiškus atsakysiu. Pra
šau rašyti "Keleiviui“

_______ l
Fausta? Rajeckas su žmo- ! 

na ir jo tėvais prašomas at- | 
siliepti šiuo adresu: Į

J. Markevičiūtę. 3338i b. 
W. 25th Street. Miami. Flo-

Žinančius. kur Rajeckai 
gyvena, prašome pranešti

ą4.txj tuo pa£ju adresu.

B. Svikliene

Ar turi šitas 
knygas?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kau 
............................ $0.50

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

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

196 puslapiai, kaina ....................................................  $2.00

jBMoosooooooooooooooaoooooeoooeoeooseoooooeoooooooo*:
SVEIKINAME

MES SVEIKINAME MCSŲ NAUJUS 

KAIMYNUS IR LIETUVIUS DRAUGUS 

Kviečiame aplankyti mūsų krautuvę 

skersai gatvę

V RECEPTŲ VAISTINE

Leavitt Drug
OSCAR LEAVITT, Reg. Pharm.

B

nemokamai
prietatome TELEF. PL 6-3689 

SW 9-4301

66 VERNON ST. — VVORCESTER, MASS.

Priešais Naująjį Lietuvių Klubą
oaoMOMoaoooooooooooeeoeeeeooeeoooeeeeoooooeoc?

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na .......................................... $0.75

LSDP FOR LITHUANlA’b 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psk. kaina 50 centų

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

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na .......................................... $0.15

Iš DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ....................... $1.00

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

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

EILĖS D STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl.. kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 psL. 
kaina ................................ $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl., kai- 
kaina ................................ $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ................................ $0.25

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

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na .......................................... $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
ysakos, A. Antanov, 45 psl.. 
aina 10 centų

Užsakymus su pinigais prašo
ma siųsti:

KELEIVIS 
636 Broadvay

27.

E5kt
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Vietines žinios
LAVVRENCE, MASS. L. Darbininkų Draugijos 

susirinkimas

lietuvių Darbininkų Dr
jos 21 kuopos narių susiiin- 
k)mas bus šį sekmadieni,
rugsėjo 15 d. L. Piliečių IJr- j 
Jos patalpose. Pradžia 
.ai. popiet.

Vasalą susirinkimų ne-

Lietuvių Piliečių Klubo 
metinė gegužinė bus nuosa - 
varne sode 41 Berkeley St., 
sekmadieni, rugsėjo 15 d.

Jei tą dieną lytų, tai gegu
žinė bus svetainėje, kuri ką 
tik gražiai išdažyta.

Bus dovanų ir kitokių Įdo
mių dalykų suaugusiems ir į todėl šiame susirinki-
jauniems. ‘ ' me turėsime daug ką aptar

ti. Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

N. Jonuška,
sekretorius

Palaidojo P. Ramanauską.

Komitetas

G. Stapulionienė apleido 
So. Bostoną

Dantų gyd. Stapulionienė 
šią sąvaitę savo kabinetą iš 
So. Bostono perkelia i Dor- 
chesterį (718 VVashington 
St.). Ten ji pradės dirbti 
rugsėjo 16 d. Sėkmės nau 
joj vietoj!

Kas automobilius vagia

LAIMA KATAL'SKAITĖ CESLO VAS KILU US SUMAINĖ ŽIEDUS
PARDUODAMAS NAMAS
Dorchestery, (i šeimynų. nau-J 

jai nudažytas, naujas stogas, j 
gražiai aptvertas, visi Įtaisymai, 
po I ir 5 kambarius, iš viso 28 . 
nanicariai ir piazos. Kreiptis: :

S. J a r. rijūnas.
Z58 VV. Sivth Street, ;
So. Boston. t ei. x <30 t 
l.ojis VV'iIliams, į
1 įlarri'on Pk.. Dorchester, ,
tei. CO 5-0812. (36)

jooooooeooooooooooeoeoooo/

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. s»ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

toonoeooeoeoeooonoooooeooJ
DOVANOS I LIETUVĄ

SAV-ON

Rugsėjo 3 d. Norvvoodo 
High land kapinėse, gražioje'

vertinamų prekių. Patarnau 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami, 

į Siuntiniai nueina tvarkingai. 
Pamergės: (iš kairės i dešinę) Valentina Vakautaitė, Rita Ausiejūtė, Irena Lendraitytė Norma į COSMOS PARCELS 
Razvadauskaitė ir Aldona žihžnskaitė; kun. Jurgelaitis; jaunavedžiai; pabroliai: Romas Bričkus.
Verneris Mikaitis, Ramūnas Kalvaitis, Vitas Kurapka ir nematy ti Algio lepšio. Priešaky Jūratė 
Dambrauskaitė ir Laimutė Ambulavičiūtė.

vietoje prie pat vai tų amži-! Nauja skautiška šeima 
no poilsio atsigulė Pranas 
Ramanauskas. Ten bus per
kelti iš kitų kapinių ir velio-

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms Į Lietuvą per mūsų 
ištaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis ! ♦ 409 VV. Broadway, So. Boston J 
galima gauti Lietuvoj labai j* AN 8-2150 1

-------- b:., ♦ DAŽ0ME ,R TAlg0ME }

J ROOFING and SIDING CO. J’ A

Al Stecke F. Pukanasis {
Res.: 8 Faxon St. Natick ♦
Brockton 586-9272 655-08U7 i«

EXPRESS CORP.

j So. Bostono L. Piliečių Dr-: pabroliais, o jaunoji su pa- Į 
! jos salėj, kur susirinko apie mergėmis gražiai padair.a-

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

Telefonas: AN 8-2805 ,
Dr. Jos. J. Donovan į 

Dr. J. Pašakarnio*
ĮPĖDINIS

OPTOMETRISTAS 
Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus {

447 BROADVVAY Į
South Boston. Mass •

vo. Jiems pianinu pritarė j GERIAUSIAI PASILSĖTI JRugpiucio 24 d. So. Bos-: 950 svečių, daugiausia skau-
nio žmonos bei sūnaus palai-Į uuskaiJVir Česlovas Kiliu- jtų teva! sl^autlskas jau">- 
kai. ik, abu uolūs skautų veikė-' ™.as- Af t vaisių stalų nieko* lzlfCA nnfvn L'/a ii lz csv/ši L” U 11*

Griauzdė.
Sekmadieni jaunieji ap-į

lankė skautų jubilejinę sto-1

PER ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD—
, , __ _ j 1 Osterville. Mass.. Kurortevykią, o rugpiucio 28 d. įs-Į prje atviro Atlanto jūros pliažo, 

vyko 2 savaičių atostogų į1 pušų pavėsyje gražioje lietuviš-

kito netrūko, tik sveikatos ir 
jėgų.

i kapus palydėjo apie 20 
kupinų automobilių, gelių 

automobilius (pernai per tą yainikų buvo pora dešimčių, 
pati laiką 2956). Dėl tų va-j M tarpe Keleivio, LSS 60 __ ~ ______
gysčių suimta 439 asmenys, j A1* f?" Į skautų veikėja, po metų: perskaitė ir gautus sveikini-
išjų344 buvo nepilnamečiai J ^eCllį kUH paskyrė ir j bajgS mokytojų kolegiją. 1 mus. Jų tarpe buvo jaunojo
iš tų 219 net jaunesni, negu Į b palydovus. į Aesiovas vra17 - k^^ii“^j Stepono Kiblių

Serga E. Mozūraitienė j T kap^°F?l^| “U prievolę^ JAV?

c , . .. I ^vpikanelfae kariuomenėj, senas skautas.
Mozūraitienę ištiko širdies! Laidotuvių dalyviai buvo j Tiek tieK p jauna zmo- 
smūgis. Ji paguldyta miesto' pakviesti vaisių į bendrovės: na pi įklauso Akademiniam 
«-•—■ t —- salę. P. B. skautų sąjūdžiui.

Vestuvinės vaišės Įvyko

Šiais metais per 6 mėne
sius Bostone pavogė 4026

jai.
Laima yra Valerijos Ka-’ 

tauskienės duktė. Jos tėvas Programai vadovavo tun-Į 
pasiliko Lietuvoj. Ji sena tininkas K. Nenortas. Jis

Jamaica salą.
Linkiu jaunavedžiams lai

mingos kelionės, malonių a- 
tostogu, o grįžus ilgai, lai-

Ceslovas yra Sofijos ir ’ tėvelio telegrama iš Lietuvos mingai gyventi ir dirbti 
sūnus, bai-! ir brolio Rimo, kuris atlieka! skautišką darbą iki žilos se- 

karinę prievolę Vokietijoje. 1 natvės.
Po sveikinimų jaunasis su A. Andriulioni*.

ligoninėje.. Linkime 
čiau pasveikti.

grei P. B.

I Vargonų koncertas
F. Kirša dar ligoninėje

--------- 1
..Poetas Faustas Kirša po: S:30 vai., Methuen Memo- 
galvos operacijos dar te be-! Music Hali salėje, Di- 
guli ligoninėje. Jaučiasi ge-į tižiajame Laurenee, Rt. 28, 
riau. Visi jam linki greičiau i ytenis M. \ asyliūnas ren-

Šeštadieni, rugsėjo 21 d.

pasveikti.

Lituanistinė mokykla 
pradeda darbą

Lituanistinėje mokykloje 
pamokos prasideda šį šešta
dienį, rugsėjo 14 d. 9 vai. 
bus pamaldos, o po jų mo
kiniai renkasi į savo klases. 

Moksleivių armija

Massachusetts valstybėje 
valdines mokyklas lanko 
980000, o privatines 280000.

I gia vargonų koncertą. Pro- 
' gramoje; Francois Coupe-1 
rin (1668-1733) „Offertoirej 
sur les grands jeux“, Johan-. 
nes Brahms (1833-1897)
„Vienuolika choralinių pre
liudų“, op. 122, Jeronimas',
Kačinskas (gim. 1907) „Im-j
pi O\ izacija , Allhur Hon- Į Roxbury, prie Jamaica Plain i t 
Cgger (1892-1955) „Dvi pie- - Lane, 5 gražių, švarių kambarių, ( 
sės — Fuga ir Choralas“ ir; balkonas, vonia. Venecijos už-' ’ 
Johann Sebastian Bach I uolaidos. kūrenamas krosnimis, 
(1685
fuga
Visi nuoširdžiai kviečiami ’ 
atsilankyti.

IŠNUOMOJAMAS
BUTAS

Ketvirtis « vo.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Įeąesondej 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
A UI Bono/nnig 11OA Liirw»ilrluZ& *-z ZLTCB x k t s o ■■ ■ . L ■ —

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
IŠ WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS *
173 Arthur St

BROCKTON 18, MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

koje JANSONŲ vasarvietės 
viloje

“AUDRONĖ”

* Viloje “Audronė” erdvūs 
kambariai ir gražus pušynas — 
parkas.
* šiltos Golfštremo srovės at
viros jūros pliažas tik 7 minutės 
pėsčiom.
* Rami aplinkuma — daug vie
tos poilsiui ir žaidimams.
* Geras lietuviškas maistas.

Vila atidaryta vasarojimui
nuo birželio 15 iki rugsėjo 15 
dienos.

Lietuviai savininkai dr. Ed. ir 
Marija Jansonai visus maloniai 
kviečia atvykti praieisti atos
togas.

Iš anksto dėl kambrių rezerva
vimo kreiptis adresu: Audronė- 
Jansonas, 87 East Bay Road,

Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 428-8425 

(—)

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos :

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

GRAŽUS

z
i
iI •

ii

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

irr-z.v r- . • • . ! ramu, viskas arti. Pirmenybė į jlboo-1 loO) „fantazija ir j vidutinio ar seno amžiaus porai. : 
Liga g moli“. Įėjimas 1 dol. • Skambinti: VI 3-9376.r • • * • v • • i • • • a '

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Trans-Atlantic Travel Service i ir krautuvė įvairių prekių, 
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, j priderintų siuntiniams, pra- 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus j vi-1 neia» kad pagal naują cent- 
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose

ro susitarimą su U. S. S. R.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADVVAY. So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusiios valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa-

VNESHPOLSYETORG 
įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko

1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BŪDOJE, nakti ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro- j 
lės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. • 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIU PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums į 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia j 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi • 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. t

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna • 
Fuel Co_ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame Į 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204. arba 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.
487 VVashington St.. Dorchester, Mass., 02124.

Peter Maksvytis
Carpenter A. Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

Apsidrausk :
} NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ •

{ Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
’ kių kitokių ligų ir nuc nelai- • 
J mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
S Visais insurance reikalais { 
’ kreiptis: {
• BRONIS KONTRIM I

•i
• Jastire of thePeaee—Constable 
J 598 E. Broadway 
J So. Boston 27, Masa. « 
! Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau

ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas ; y Priatatymaa garan-
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų • tuo|a8 jr skub us.
kaUlogų J Cosmos Parcels Eapreas

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SĄJNIN- eorp.
GI AUSI AI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 359 West Broadway 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI. Boston 27. Mass.
Siunčiame su INTURJSTO įgaliojimais __ ... 1 r AM o

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 1 eletonas AIN o-OOoo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak, ir šeštadieniais nuo * vai. ryto iki 2 vai. popiet. V*«I£J V*i£aitiaVEDĖJAS: JONAS ADOMONIS reaejas j. vaicanis

Mooooooooeooooooooeoooeaooooeooooooeoooeoooooeooa^

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Noo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir sekm.

Namus iš lauko ir viduje. 4
Lipdau popierius ir taisau^ 

£ viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

: JOT 
t 2L

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839

J Gazo šilimų permainyti S263
Telefonas: CO 5-5839

X 12 MT. VERNON STREET; 
DORCHESTER 25, MASS.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
nų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r 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.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Masa.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd.. Billerica, Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
«28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoma

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiams 
Viaokie geležies daiktai
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