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NORI VISUOTINIO IR VISIŠKO 

NUSIGINKLAVIMO IR TARINGO 

SAMBŪVIO SU KAPITALISTAIS

Bet smerkia Vakarų Vokietijų ir 
reikalauja pripažinti raudonųjų

Kini jų
Sovietų užsienių reikalų? Krauju rašytas 

ministeris Gromyko, atvy-i
kęs i Jungtinių Tautų sesijos 
atidarymą, pasiūlė sukviesti 
18-kos valstybių "viršūnių“ 
konferenciją Maskvoje at
einančiais metais. Chruščio
vas norįs visuotinio ir visiš
ko nusiginklavimo, ir konfe
rencija turinti šį reikalą ap
tarti ir nutarti.

Tai jau daug didesnis Ni
kitos užsimojimas, negu tik 
"nepuolimo sutartis“, kurią 
jis siūlė tuoj branduolinių 
bandymų sutartį rugpiūčio 
mėnesį pasirašius.

Gromyko priminė, kaip j 
hnvn ffražus ir malonus So-1 
vietų Sąjungos, Amerikos ir. 
Anglijos susivienijimas ka
ro metu. Dabar vėl buvusi! 
padaryta Maskvoje labai Į 
svarbi sutartis, kuri drau-i 
džia nuodyti orą atominių 
bombų sprogdinimais. Taip 
pat maloniai buvusi užbaig
ta ir Kubos krizė (tik jis ne
pasakė, kad tą krizę buvo 
sukėlusi pati Maskva).

Visa tai sudarė "palankų 
vėją“ eiti toliau — eiti prie 
visuotinio ir visiško nusi
ginklavimo. Nusiginklavus. 
Sovietų Sąjunga ir kapitalis
tinės valstybės galėsiančios 
pradėti ramų, taikingą sam
būvį. Komunizmo propagan
dai tada nereikėsią vartoti 
jėgos. Sovietai norį lenkty
niauti su kapitalistais "kny
gų legijonais“, bet ne "ka
reivių divizijomis“. Tai bū
siančios kultūrinės lenkty
nės.

Bet jis piktai puolė Vaka
rų Vokietiją, kam ji nori su
vienyti visus vokiečius ir iš 
dviejų Vokietijų padalyti 
vieną. Tokia Vokietija būtų 
pavojus taikai ir ramybei.

Gromyko iš naujo pakar
tojo, kad Sovietų Sąjunga 
siekianti ir sieksianti nepuo
limo sutarties, suprantama, 
ir dabartinių sienų pripaži
nimo.

Ir tuo pačiu metu jis davė 
garo nacionalistinei Kinijai 
Formozos saloje, kurią val
do Kumintangas. Jis reika
lavo, kad Kumintango "kli
kos“ atstovas būtų išmestas 
iš Jungtinių Tautų seimo, o 
jo vieton priimta komunisti
nė Kinija.

Anot tos Krylovo pasakė
čios, nors žalčio kailis ir 
naujas, bet širdis ta pati.

protestas

Iš Paryžiaus Associated 
Press praneša: Antradienį, 
saulei šiltai šviečiant, atsi
klaupęs vyras perdūrė sau
kiūtinę ir savo krauju para
šė protestą prieš Pietų Viet
namo diktatorių Ngo Dinh 
Diemą — protestą dėl bu
distų žudymo ir jų šventovių 
einkir.imo.

Šitą įvykį stebėjo susirin
kusi su anti-Diemo vėliavo
mis 300 žmonių minia.

Nguyen Thang Thai šis 
krauju parašytas protestas 
buvo išsiųstas Jungtinėms 
Tautoms New Yorke.
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APŠAUDĖ ŠOKĖJUS

Boston Arena salėje per
eito šeštadienio vakarą buvo 
šokiai. Jaunimas aistringai
tiypė džiazą rock and roll. 
Staiga vienas jų išsitraukė 
revolverį ir paleido į miną 
6 šūvius, sužeisdamas 4 šo
kėjus. Kilo riaušės ir mušty
nės, kurios išsiveržė net į 
gatvę. Negras džiazininkas 
buvo parmuštas žemėn ir 
nuplėšti beveik visi jo dra
bužiai.

Chuliganai, isterikai ir 
kvaliai kartais sudaro čia vi
suomenei ne mažesnį pavo
jų, kaip girtų vairuojami 
automobiliai.

Jungtinės Tautos ~ 
taikos aparatas

Susirinkus Jungtinių Tau
tų visumai 18-sios sesijos, 
tuojau pastebėtas visų susi
domėjimas Maskvos sutarti
mi, kuri draudžia branduo
linių ginklų bandymus ore, 
vandeny ir po vandeniu. 
Chruščiovas Maskvoje pasa
kė: "Aš labai noriu, kad 
Jungtinės Tautos taptų apa
ratu taikai stiprinti.“

Maskvos bosas nori iš 
tos tautų tarybos gerų daly
kų. Bet pas jį nėra mažiau
sio noro mokėti tos organi
zacijos išlaidas. Jos kariuo- J 
menei Konge (Afrikoj) jis 
nedavė nė kapeikos. Nemo
ka ir kitos .JT narės — Pran
cūzija, Belgija ir ai abu vals
tybės. Bet reikalauti mėgsta. 
Amerika paskolino 100 mi- 
liorų dolerių (kurių niekas 
neatiduos), ir tie pinigai jau 
išsibaigė. Yra pavojaus, kad 
ttrs "taikos aparatas“ gali 
pasibaigti bankr otu.

Hofos talka 
Rockefelleriui

Hofa yra plačiai pagarsė
jęs vežikų unijos vadas, kurį 
Kennedžio valdžia seniai 
jau stengiasi uždaryti kalė
jimas, bet tas vis išsisuka. 
Savaime aišku, jis neturi 
Kennedžiui geros širdies. 
Kalbėdamas anądien Chica
goje su laikraštininkais per 
televiziją, jis pasakė, kad
būsimuose prezidento rinki
muose jis Kennedžio nerem- 
siąs, nes prezidentas Ken
nedis su savo broliu proku
roru vedą prieš jį "vendetą“ 
(privatinį keršto karą). Jis 
remsiąs New Yorko guber
natorių Rockefellerį, jeigu 
šis kandidatuosiąs.

Kai Rockefelleris apie tai 
išgirdo, jis papurtė galvą. 
Hofos jis nepažįstąs.

AKRONE MIRĖ 
N. TRUMPIKAS

Pereitą savaitę Chicagoje 
buvo išplėštas lenkų katali
kų unijos muziejus ir pavog
ta keletas auksuotų bei dei-' 
mantuotų kardų ir kitko.

MAŽA PADEGĖLĖ

Brazilijoj, Curitiba mieste, 
kilo didelis gaisras, sunaiki
nęs daug namu. Sudegė ir 
šitos mergaitės tėvų namai. 
Ji sėdi susirūpinusi tarp to 
menko turtelio, kurio ugnis 
nepalietė.

Rugsėjo 16 d. Akrone mi
rė Napoleonas Trumpikas, 
75 metų amžiaus, senas Ke
leivio ir kitos socialistinės 
spaudos uolus rėmėjas, vie
tos socialdemokratų pirmau
jantis veikėjas. Jis paliko 
liūdinčius žmoną Elzbietą, 
dukterį ir sūnų, kuriems 
reiškiame gilią užuojautą.

NORVEGIJOJ GRĮŽTA 
SOCIALISTŲ VALDŽIA

Socialistų vyriausybė val
dė Norvegiją 28 metus, bet 
prieš 19 dienų parlamentas 
vis 2 balsų dauguma buvo 
pareiškęs jai nepasitikėji
mą. Ji atsistatydino, ir vy
riausybę sudarė buržuazinių 
partijų koalicija, bet ji tesi
laikė 19 dienų, nes neteko 
parlamento pasitikėjimo. 
Vyriausybę sudalyti kara
lius vėl pavedė socialistams.

BUDI, KAD VĖL NESUKILTŲ

Brazilijoje karių grupė buvo sukilusi prieš valdžią. Čia 
matome sargybini prie krašto apsaugos rūmų, kurių 
lange galima pastebėti dvi klkų sk> les.

Senatas balsuoja Maskvos 
sutarties klausimą

ŽYMŪS DEMOKRATAI IR RESPUBLIKONAI JAI

PRIEŠINGI, BET DAUGUMA PRITARIA

Senatorius Goldwater mano, kad ji 
pavojinga Amerikos saugumui, 

nes užmigdys jos budrumą

Caro paskolos 
bonai atgijo

Per pirmąjį pasaulinį ka
rą caro valdžia buvo išpar- 
davus Amerikos žmonėms 
$75,000,000 paskolos bonų.
Caro valdžiai 1917 metais 
sugriuvus, Kerenskio vy
riausybė kurį laiką dar mo
kėjo už tuos bonus nuošim
čius, paskui sustojo. Nuvertę 
Kerenskio valdžią, bolševi-'

i
n^icininko

užmušėją

Prieš keletą dienų Bosto
no priemiesty Maldene trys

Rusai ieško 
daugiau duonos

Kai šis Keleivis eina spau- 
don, Washingtone senatas 
pradeda balsuoti Maskvos 
sutarties klausimą. Chruš
čiovas nori, kad sutartis bū
tų ratifikuota, nes tada jis 
pasiruošęs siūlyti visiškai 
nusiginkluoti. Prezidentas 
Kennedis taip pat spiria se
natą tą sutartį ratifikuoti, 
nes to reikalauja jo asmens 
prestižas ii- tai turės daug 
svorio būsimiems preziden
to linkimams.

Spauda jau iš anksto pra-
kai visas Rusijos" paskolas i paduja, kad sutartis busra- 
užsieny atmetė. Kurį laiką ūkuota nes uz ją yra jau
buvo dar tais bonais New 
Yorko biržoje spekuliuoja
ma. Pagaliau ir biria juos

J 3L111ULC7* uauai, pasira-

šiomis dienomis rusai nu 
pirko visus atliekamus Ka-Į 
rados kviečius ir dabar no-plėšikai užpuolė krautuvę.

Atvykus dviem policinin- retų dar daugiau nusipirkti 
kam, banditai pasitiko juos Jungtinėse Valstybėse. New

I

šius Amerikai Maskvos su-; 
tartį, tie bonai vėl atgijo ir! 
pradėjo kilti.

Netikę vaistai 
nuo šalčio

šūviais. Vienas policininką 
buvo sužeistas lengviau, o 
kitam kulka perėjo per gal
vą, ir tas jau mirė. Pu bandi
tai buvo sugauti tuoj, o tre
čias pabėgo. Dabar jis buvo 
sugautas Kanados pasieny

York Times žiniomis, Sovie
tų agentai čia teirauiasi, ar j 
galėtu nusipirkti kviečių per 
privatinius pirklius,

Maisto ir vaistų administ- 
i racija nutarė uždrausti par-

eksportuoja javus į užsfeU^av.inėti vaiste nuo šalčio, 
o kai senatas patvirtins.- kūnuose yra baktenjas nai- 
jeigu patvirtins,- Maskvos kinancių chemikalų, šalčius,

arba slogas sukelia virusai, 
nuo kuriu vaistu dar nėra.

nai smukti per sieną į Ka- milžiniškas kviečių atsargas j Todėl neklausykite radijo ir 
nadą. Keturi FBI agentai ir! ir nežino, kur juos dėti. į televizijos skelbimų, kurie 
penki vietiniai policininkai

pas vieną farmerį bulves ka-; sutart:? tada jau kreipsis tuo 
sant. Matyti, planavo is te- reikalu j valdžią, kuri turi•___l_x? __ J L’n. •*!_____________

apsupo jį atkištais ginklais.; 
Plėšikas nespėjo savo gink-! 
lo pavartoti.

ŠEN. E. KENNEDY

Mass. senatorius Edvvard 
Kennedy su žmona dalyva
vo Tarptautinės parlamen
tarų unijos kongrese Jugo
slavijos sostinėje. Senato
rius ta proga matėsi su Ju
goslavijos diktatorium Ti
tu ir Pietų Vietnamo prezi
dento broliene, kuri valdžioj 
turi nepaprastos Įtakos.

MASKVA KALTINA 
KINUS DEL SIENŲ

I siūlo visokių vaistų nuo šal- 
| čio. Tokių vaistų nėra.
I________________________

Maskva viešai paskelbė, 
i kad kinų kariai ir civiliai 
, per 1962 metus net 5,000
j kartų nusižengė rubežių tai
syklėms, kad kinai pradėjo 
vesti agitaciją grąžinti jiems 
žemės plotus, kuriuos rusai 
seniai valdo.

Pranešime duodama su
prasti, kad Sovietų Sąjunga 
nesijaučia esanti varžoma 
1950 metų kal inės pagalbos 
sutarties su Kinija.

TITAS LANKOSI
PIETŲ AMERIKOJE

Pereitą savaitę į Braziliją 
į atvyko -Jugoslavijos diktato- 
i rius Titas. Sakoma, kad jis 

lankosi Pietų Amerikoje,
norėdamas padaryti biznio j 
sutarčių. Be Brazilijos, jis 
lankys dar tris Pietų Ameri
kos respublikas.

Jau seniai spauda prane
šinėja, kad jis šia proga 
aplankys ir Jungtines Ame
rikos Valstybes ir matysis' 
su Kennedžiu.

SUSIKIBO

Kai atstovų rūmų komisija 
vykdė viešą apklausinėjimą 
dažno neteisėto lankymosi 
Kuboje klausimu, susirin
kusių barzdočių grupė pa
kėlė triukšmą, ir todėl poli
cijai teko juos jėga pašalin
ti. Neseniai ten be leidimo 
buvo nuvykusi studentų 
grupė, kuriems vėliau buvo 
atimti užsienio pasai.

pasisakę daugiau kaip trys 
senatorių ketvirtadaliai, o 
reikalingi kaip tik lygiai trys 
ketvirtadaliai.

Demokratų senatorius Ru- 
ssel smerkia tą sutartį kaip 
"vienašališką nusiginklavi
mą.“ Tuo jis pasako, kad A- 
merika pradeda nusiginkla
vimą, kai tuo tarpu visi kiti 
dar ginkluojasi. Jis sutinka, 
kad jis nepakeis daugumos 
nusistatymo, bet vistiek jis 
negalįs tos sutarties remti.

Panašiai galvoja ir sena
torius Goldwater, numato
mas respublikonų kandida
tas būsimiems prezidento 
rinkimams. Jis pareiškė se
natui balsuosiąs prieš Mask
vos sutartį, nepaisant, kad 
tai reiškia jam "politinę sa
vižudybę“. Esą "balsuo
siu prieš ją dėl to, kad savo 
širdy, minty ir sąžinėj jau
čiu ją esant žalingą mano 
krašto saugumui.“

Bet prezidentas paskuti
nėmis valandomis ragino su
tartį ratifikuoti, tvirtinda
mas, kad Amerika nesiduo- 
sianti užmigdoma, o jeigu 
sutartį kas (suprask: Rusi
ja) sulaužytų, Amerika at
simestų nuo sutarties.

TIRS VIETNAMO 
SUIRUTĘ

Pereitą savaitę preziden
tas Kennedy išsiuntė į Pietų
Vietramą karo sekretorių 
McNamara ir generolą Ty- 
lor, kad vietoje ištirtų,, ar to 
krašto diktatoriai tikrai ve
da su komunistais kovą, ku
riai Amerika sukišo jau du 
bilionus dolerių. 

THAILANDE CHOLERA

Ateinančios iš Thailando
! žinios sako, kad toje kara-
, lystėje pasirodžiusi cholera. 
' Paskutinėm dienom Bang- 
koko ligoninėse buvę prigul
dyta daug tokių ligonių.

I



Puslapis anfraš

Pietuose laukiama sprogimo
Nežinomi pusgalviai užpereitą sekmadienį Birming- 

hame įmetė negrų bažnyčion bombą, kuri plyšdama už
mušė keturias meigaites ir sužeidė keliolika suaugusių 
negrų.

Mes sakome, kad tai buvo pusgalvių darbas, nes koks 
galėtų būti jo tikslas? Ko bombininkai galėjo tikėtis šito
kiu veiksmu pasiekti? Jeigu jie norėjo išlieti savo neapy
kantą negrams, tai jie sukėlė viso krašto neapykantą prieš 
save ir prieš tokias priemones, o negrams iššaukė dar dau
giau užuojautos, negu jie turėjo pirma. Jeigu bombininkai 
negalėjo šito iš anksto numatyti, tai jie turi būti nepilno 
proto. y <

Dėl negrų bažnyčios susprogdinimo piktinasi visa 
sveikai protaujanti Amerika, bet ypač dėl to jaudinasi 
pietinės valstijos. Baltieji jaučiasi prislėgti to fakto, kad 
kad kriminalistai buvo, matyt, jų rasės piktadariai, o neg
rai dega kerštu prieš baltuosius, kurie mėto bombas.

Palaidojus žuvusias mergaites, apie 1,200 negrų su
sirinko į baptistų bažnyčią, nutarė suruošti protesto eiseną 
į Montgomery (valstijos sostinę) ir padėti ant gubernato
riaus laiptų 4 vainikus žuvusioms mergaitėms, nes jie 
kaltina jį dėl tų mergaičių mirties.

Kalbėdamas tame susirinkime jų vadas kun. King 
pasakė: „Už tą bombą, kuri bažnyčioje užmušė keturias 
nekaltas mergaites, yra kaltas gubernatorius Wallace. 
Prie to privedė jo žodžiai ir veiksmai.“

Kitas kalbėtojas kaltino ir federalinę valdžią, kad 
duoda tam gubernatoriui valią. Anot jo, „jeigu federalinė 
valdžia pildytų savo pareigas, tai Wallace jau sėdėtų 
kalėjime.“

Tiesa, kad tas gubernatorius yra kietas segregacijos 
gynėjas. Bet negalima sakyti, kad jis būtų kaltas dėl tos 
bombos. Smurtui jis priešingas. Jis ir federalinei valdžiai 
priešinasi daugiausia dėl to, kad ji nori segregaciją išnai
kinti prievartos keliu. Jis sako, segregacijos reikalauja 
Alabamos žmonės. Kandidatuodamas į gubernatorius, jis 
prižadėjo segregaciją palaikyti, ir todėl žmonės jį išrinko. 
Ir užimdamas gubernatoriaus vietą, jis prisiekė pildyti jų 
valią. Taigi priešintis federalinei valdžiai ir ginti segrega
ciją esanti jo oficiali pareiga. Segregaciją pripažįsta ir 
Alabamos konstitucija. O krašto konstitucija pripažįsta 
valstijoms autonomiją ir švietimo reikalus, mokyklas, pa
veda pačioms valstijoms tvarkyti. Be to, ir Aukščiausias 
Teismas anksčiau yra segregaciją pripažinęs, tik priėmė 
„Seperate būt equal“ doktriną, kas reiškia, kad mokyklos 
gali būti atskirtos (segreguotos), bet turi būti lygios. Šitos 
doktrinos laikosi ir Alabamos valstija. Tiesa, vėliau tas 
teismas savo nuomonę pakeitė, bet ir anoji doktrina nėra 
atšaukta. Šiuo pasiremdamas, Wallace ir priešinasi fede
ralinei valdžiai, kuri prievartos keliu naikina segregaciją. 
Wallace sako, kad tai yra konstitucijos laužymas ir vals
tijų teisių (autonomijos) trempimas. Bet, būdamas pats 
teisininkas, jis priešinasi teisėtais būdais. Griežtų prie
monių jis vengia. Net ir negrų riaušėms Birminghame mal
šinti policija nevartojo jėgos. Kai riaušininkai svaidė į ją 
akmenimis ir plytomis, policininkai gynėsi tiktai vandeniu 
ir šunimis. Per ištisą riaušių savaitę nebuvo paleistas nei 
vienas šūvis ir niekas nebuvo sužeistas.

Todėl kaltinti Wallace‘ą dėl mestos negrų bažnyčion 
bombos gali tiktai neatsakingas žmogus, agitatorius, riau
šių kurstytojas.

Bet situacija pietuose yra labai nervinga, įtampa di
delė, ir žmonės vaduojasi ne šaltu protu, bet aistromis. 
„New York Times“ komentatorius Reston sako, kad dėl 
tos bombos sprogimo žuvo ne tiktai keturios mergaitės, bet 
žuvo taip pat ir negrų pasitikėjimas įstatymais bei valdžia. 
Jie dabar jaučiasi, kad savo apsauga reikia rūpintis pa
tiems. Jie įtaria, kad tą bomba bus metę gubernatoriaus 
milicininkai. Gi baltųjų pusėj kalbama, jog bombą vei
kiausia pakišę negrų agitatoriai, kad tūrėtų kuo kaltinti 
baltuosius.

Susprogdintos bažnyčios apylinkėj negrai sudarė jau 
savisaugos organizaciją su savo ginklais, su sargybos 
bokštais ir greito susižinojimo tinklu. Ta apylinkė pava
dinta „Dynamite Hill“. Ruošiamasi kovai.

Miestą yra apėmęs didelis nerimas. Ir viena ir kita 
pusė jaučia, kad gali atsitikti kažkas baisaus. Negrai bijosi 
baltųjų, o baltieji — negrų.

Beveik tokia pat atmosfera ir kituose miestuose. Vie
nu žodžiu, pietuose laukiama kažkokio sprogimo.

MIRTIES BAUSME LAIMĖJO

šiomis dienomis Massachusetts valstijoj buvo karštai 
debatuojamas mirties bausmmės klausimas. Mat, kalėji
me sėdi nuteistas mirti John J. Kerrigan, policininko už
mušėjas. Dabartinis gubernatorius yra mirties bausmei 
prieširgas ir norėjo Kerrigano bausmę pakeisti kalėjimu, 
šis klausimas buvo pavestas Vykdomajai Tarybai iš
spręsti.

Bet kaip tik tuo laiku trys plėšikai nušovė vieną 
Bostono policininką. Be to, dar buvo pasmaugta mergaitė. 
Tas labai sustiprino mirties bausmės šalininkų poziciją — 
jeigu žudiko nesunaikinsi, jie sako, tai jis ir toliau varys 
savo „amatą.'“ Ir Vykdomoji Taryba nutarė 6 balsais prieš 
3 vykdyti žudikui Kerriganui mirties bausmę.

' 1 - *' .8.t

APŽVALGA
kės Žiburiai. Pasirodo, 
Liaukevičius yra dzūkas 
nuo Lazdijų, atvykęs Ka- 
nadon 1929 metais. Nepa
kentė jis tuometinio Lietu
vos diktatūrinio valdymo ir 
išvyko Kanadon...“ 

ūkininkauti Liaukevičius

DYPUKA1 SKUBA 
SUKANADĖTI

Toronto „Tėviškės Žibu
riuose“ skaitome šitokią ži-. 
nią iš Kanados Vancouve-* 
rio
„Tarp 750,000 gyventojų 
čia yra 200 lietuvių: senųjų
ir dypukų. Senieji * osi. s^įj^ Montrealio fabrike. 
sa\o būielių, ypu • i gi Daįar j0 esas vertas 
skuba sukanadėti. Neturi
me čia kampelio susirinkti, 
tai apie 80 mūsų jaunimo 
turime nurašyti...“

Kitas to laikraščio kores

jo
$50,000 ir kita tiek jo ūkio 
mašinos. Turi 50 karvių ban
dą. Nors ūkis didelis, kaip 
Lietuvos dvaras, bet Liauke- į
vičius apdirba ji vienas pats kat. federacija Melbourne.

pondentas pasakoja apie lie
tuvius ūkininkus Kanadoje. 
Sako:
„Apie 120 mylių į vakarus 
nuo Winnipego yra kelio
lika lietuvių ūkių — apie 
McGregos, Edrans, Carber- 
ry, Firdale... Už Portage 
La Prairie pasiekėm pirmu
tinį ūki — Statkūno. Stat-

—mašinos atstoja darbinin
kus.

Čia pilna įvairių organiza
cijų, klubų, būrių: gieda ir 
dainuoja chorai, dirba te
atro grupės, sportininkai, 
savaitgalio mokyklos ir tt. 
Organizuotas jaunimas — 
studentai, skautai, ateiti
ninkai. Kiekvienoje tų trijų 
lietuviškų vietovių priskai- 
tysi po kelias dešimtis įvai
rių organizuotų vienetų. 
„Netrūksta ir konkurenci
jos ar pasibaksnojimo, daž
niausiai spaudoje, nes turi

me du lietuviškus sa
vaitraščius—Mūsų Pastogę 
ir Tėviškės Aidus. Pirmąjį 
leidžia Liet. Bendruomenė 
Sydneyuje, o antrąjį—liet.

„Aplamai, lietuviškas gy
venimas Australijoje jud
ins. Jaunimo padėtis bene 
bus tokia pat, kaip Kana
doje ir JAV. Meiboume 
lietuviai turi šventadienio 
mokyklą, kurią lanko virš 
160 mokinių. Mokykla turi 
savo tautinių šokių grupę, 
chorą ir biblioteką.
„Australijoj įsikūrę lietu
viai visi turi jau nuosavus

tt. Uždarbiai 
mažesni, bet

Korespondentas aplankė 
dar vieną ūkininką — P. že
maitį nuo Sasnavos. Šis taip 
pat atvyko Kanadon negalė
damas pakęsti buvusios 
Smetonos laikų diktatūros. 
Į Lietuvą gal jau nebegrįžtų, 
kad ir nepriklausoma ji tap- 

kūnienė dar kalba lietuvis-Į tų. čia vaikai, čia ūkis, čia 
kai, nors Kanadoje gimu-. jau sukurtas naujas gyveni- 
si, bet jos sūnus silpnai te-i mas.
rezga. Jis non eiti aukštuo-j AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
sius mokslus, ūkyje pasilik- ORGANIZACIJOS 
ti nenon. Tą patį pastebe-

Lietuviai buvo nuvežti 
Australijon po paskutiniojo

namus, automobilius, tele- fariPfe R^ijos, kuri nuola-

jau ir kituose ūkiuose — 
jaunieji nenori pasilikti ū- 
kiuose. Juos traukia mies
tas, lengvesnis uždarbis ir 
gyvenimas.
„Netoli didžiojo kelio ran
dame didelį Povilo Liauke- 
vičiaus ūkį — apie 700 hek
tarų. Lietuvos mastu tai 

dvaras. ...nuvažiuojam į ga
lulaukę, kur randam (Liau- 
kevičių) traktorium ir 36 
pėdų kultivatorium pure
nantį pūdymą. Visi grįžtam 
į jo namus, į jaukų salioną, 
kur pridėta laikraščių: 
Naujienos, Keleivis, Nepri
klausoma Lietuva, Tėviš-

karo iš tremties. Dabar at
vykęs iš tenai kun. P. Vase- 
ris pateikia apie australie- 
čius šitokių informacijų Tė
viškės Žiburiuose:
„Lietuvių Australijoje yra 
apie 8,000. Dauguma jų su
sispietę trijuose didžiuo- J 
siuose miestuose — Svd-1

vizijas ir 
Australijoj 
mažesnės ir išlaidos, piges
nis pragyvenimas. Papras-į
tas fabriko darbininkas už
dirba per savaitę $40, bet 
už 56 jis gali išsimaitinti ir 
už $4 gali išsinuomoti kam
barį. Australijoj žiemos nė
ra ir darbas eina ištisus me
tus.“

i_     _ —II nxi<71<xx- I ivauaucj.mciuuui neney,
de. Sydney yra didžiausias • 
miestas, turi apie 3,000,000 
gyventojų, ir lietuvių ten y- 
ra apie 3,000; Melbourne 
2,000 lietuvių, o Adelaidė
je — 1,500.

„Niekada netikėkite
sams, nes jie jus iškeps jūsų ., _____________
pačių sultyse,“ kalbėjo »uo- se miestuose pritrūko maisto 

Ta aplinkybė ir paskatino to 
meto Rusijos revoliuciją.

Carinė Rusija badavo nuo 
pat jos valstybės įsikūrimo 
pradžios veik kas kelinti 
metai. Net jau aštuoniolik
tame amžiuje Rusijoje būta 
34 didesnių badmečių. De
vynioliktame amžiuje—42. 
Rusijos gyventojai taip pat 
vietomis badavo 1908 ir 
1911 metais.

miai JAV viceprezidentui, 
kai jis neseniai ten lankėsi.

4 V

VIRTUVĖ

JŪSŲ

YRA JŪSŲ

RAŠTINĖ

Virtuves telefonas pad aro ją jaukią ir patogią

ARGI NĖRA PRASMĖS TURĖTI TELEFONO PRATĘSIMĄ 
TENAI, KUR JŪS PRALEIDŽIATE TIEK DAUG DARBO VA
LANDŲ? JŪS PADIRBSITE DAUGIAU IR GREIČIAU IR 
TURĖSITE DAUGIAU MALONUMO.
UŽSAKYKITE TELEFONO PR ATĘSIMĄ VIRTUVEI DAR 
ŠIANDIEN JŪSŲ TELEFONO BIZNIO OFISE.

IEV ERGLARB telephore

Badas-Sovietų Sąjungos 
rykštė

J. Vlks
Sovietų Sąjungos, kartu ir pavergtosios Lietuvos, rūpestis 
dėl maisto. — Badas—neišvengiamas Rusijos gyvenimo 
palydovas. — Buvę badmečiai Lietuvoje ir jų padari
niai. — Šių metų Sovietų Sąjungos rūpestis dėl galimo

maisto nepritekliaus.

Sovietų Sąjungos gyveni- 871. Tada Prūsijos karalius 
me opiausioji vieta tai nesu-» Fridrichas Pinnasis kvietė 
gebėjimas gyventojus tinka-1 vokiečius apsigyventi lietu- 
mai apiūpinti maistu. Stok J vių išmirusiose gyvenvietė- 
geresnių kelių, ypač geležin
kelių, įsigalėjęs raudonosios 
valdininkijos slogutis; nevy
kusi ūkyje, ypač žemės ūky
je įvesta santvarka, laisvės 
nebuvimas, iš dirbančiųjų 
veržlumo ir sumanumo atė
mimas — tai tie kliuviniai, 
dėl kurių gyventojų maistu 
aprūpinimas iki šiol šlubuo
ja.

Badas Rusijoje

Čia daug kas paveldėta iš

tos buvo bado kamuojama 
Ir ne todėl, kad tada apla
mai nebūtų užtekę duonos 

į visiems gyventojams, bet iš 
tų vietų, kur būta gero der
liaus, nebuvo kaip suimto 
derliaus skubiai į kitas vie
tas pergabenti.

Sibiras visada daugiau

įsmirusiose
se. Iš Austrijos, Zalcburgo 
apylinkės, buvo parsigaben
ta net 20 tūkstančių vokie
čių. Kolonistų būta ir iš Švei
carijos vokiečių.

Tuo metu siautėjęs toje 
Lietuvos srityje maras ir ba
das su savo padariniais tą 
Lietuvos dalį gerokai apvo- 
kietino, nors visai ir nenu
tautino. Ko neįveikė Vokie
tija, tai galutinai pribaigė 
šių dienų Rusija.

Badas Sovietijoje

Susovietinta Rusija bada
vo 1921-1922 metais. Tada 
badas buvo apėmęs apie 90 
milionų gyventojų. Tai di
džioji dalis visų Rusijos gy
ventojų badavo. Bet ir tada 
Rusijoj būta tokių vietų, 
kur badas nepalietė. 1922 m. 
Maskvoje leisto lietuvių kal
ba žurnalo Komunaro Nr.2 
str. „Badas ir kova su juo‘duonos pasigamindavo, ne

gu jo gyventojams reikėjo. Y1"3 pasakyta, kad vieną mi- 
Bet Sibire būta tiktai vieno! lion3 tris šimtus tūkstančių 

Australija yra Didžiosios J geležinkelio į Europos Rusi- J gyventojų tada Sovietų val- 
Britanijos dominija, kaip ją, o plentų visai nebūta. Net džia perkėlė į tas vietas gy

venti. kur bado nebūta. O ta
da daugiausia ir skaudžiau
sia nuo bado nukentėjo Pa- 
volgio gyventojai, taigi kal
mukai, totoriai, ukrainiečiai 
ir kiti. Tuo būdu ir tuomet 
Sovietų Rusija pasinaudojo 
proga kitoms tautoms išblaš
kyti, kad būtų lengviau jas 
pavergti.

Tuomet Rusiją šelpė visos 
Europos valstybės, tarp jų ir 
Lietuva. Bet didžiausią pa
ramą, ypač vaikams, suteikė 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės.

1 širmojo nasaulinin kam rnp-
j tu, kada Sibiras nežinojo, 

ru-1 kur dėti suimto duonos der
liaus, jau Rusijos didesniuo-

Badas kitur

Prancūzija per septynio
liktąjį ir aštuonioliktąjį am
žius iš viso teturėjo 41 bad
metį. Vėlesniais metais jų 
pasitaikydavo žymiai rečiau.

Badauta ir Vokietijoje. 
1817 m. Vokietijoje buvo 
vienas sunkiausių badmečių, 
ir tas buvo beveik paskuti
nis. Badauta ir kitose Euro
pos vietose,

Badas Lietuvoje

Kunigaikščių Lietuvoje 
taip pat būta badmečių. Y- 
pač tada jie pasikartojo, kai 
Lietuva buvo puldinėjama 
kryžiuočių. Taip pat dėl 
maisto stokos Lietuva turėjo 
sunkumų sudarius uniją su 
Lenkija. 1710 m. Lietuvą 
nusiaubė maras ir badas.

Paskutinis didesnis badas 
buvo 1868 m., kada nebuvo 
net kuo laukų užsėti. Tai bu
vo po 1863 metų sukilimo. 
Tuomet daug Lietuvos gy
ventojų dėl maisto nepritek
liaus pasitraukė į užsienį. 
Kiti pasiekė ir Ameriką.

Dėl bado skaudžiausiai 
nukentėjo Prūsijos valdoma 
Lietuvos dalis 1709-1710 m. 
Tada net 8411 sodybų pasi
liko be gyventojų. Jie išmirė 
nuo maro.Įsrutės srityje pa
siliko 4260 sodybų be gyven
tojų. Ragainės—1613, Til
žės—-1307 ir Klaipėdos—

Tyčia sukeltas badas

Kitas taip pat savo pada
riniais baisus badas ištiko 
Ukrainoje 1930-1933 me
tais. Pagal ukrainiečių su
rinktas žinias, tada Ukraina 
neteko apie 10 milionų gy
ventojų. Ukraina iš seno 
buvo vadinama duonos a- 
ruodu. Ir štai badas! Ukrai
niečių politiniai veiksniai, 
syveną užsienyje, rimtai įro
do, kad tai buvo politiniais 
sumetimais sukeltas badas 
Ukrainos atsparumui prieš 
rusų kolonizaciją įveikti.

Šiuo metu Sovietų Sąjun
gos spaudoje buvo pareikš
tas susirūpinimas, kad būsią 
sunkumų su maisto apsirūpi
nimu. Buvo lietingi metai, 
derlius žymiai sumažėjo. O 
ir tas buvo suimtas atžaga
riomis rankomis. Jau kapi
talistinėje Kanadoje, o ne 
komunistinėje Kinijoje ar 
Čekoslovakijoje, Vengrijoje 
ar kur kitus Sovietų Sąjun
ga nupirko šešis milionus 
bušelių kviečių.

Kaip tik Sovietų Sąjungos 
spaudoje pasirodė susirūpi
nimas dėl nederliaus, mies
tuose prie krautuvių atsira
do didelės eilės, ir bematant 
duona ir miltai buvo išpirk
ti. Dabar imtasi tokių prie
monių, kad kai kuriuose 
miestuose duonos jau ne
parduoda, kiek kas nori., 
bet ji pradėta normuoti. Tas 
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EAS NIEKO NEVEIKU* 

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

WORCESTERIO NAUJIENOS
Minėjo kun. Vasio sukaktį

Rugsėjo 15 d. Aušros Var
čiai žinoma ne tik lietuvių 
tarpe Nancy Milerytė įstojo 

tų bažnyčioje ir salėje buvo i?0810"? muzikos mokyklą, 
atžymėtos prelate kun. Kon- Jl Simano lr J° zmonos
stantino Vasio 75 metų am
žiaus ir 50 metų kunigavimo 
sukaktys. Minėjime daly
vavo apie 400 svečių, jų tar
pe pora tuzinų kunigų su
vietiniu vyskupu Flanagan 
ir vyskupu V. Brizgiu iš Chi
cagos priešaky. Dalyvavo ir 
kongresmanas Harold D. 
Donohue bei majoras Mula- 
ney.

Karštai kalbėjo prelatas 
J. Balkūnas iš New Yorke, 
meninę programą atliko 
Vyčių choras, kuliam vado
vauja Vincas Burdulis, ir 
solistė Nancy Mileriūtė, ku
riai akomponavo Olga Ker- 
šytė.

Programai vadovavo kun. 
M. Tamulevičius.

Prel. K. Vasys Aušros 
Vartų parapijoje klebonau
ja 35 metus. Jis savo veikla 
plačiai žinomas ne tiktai lie
tuvių tarpe. Jo pastangomis 
turime Gediminas Hill ir ant 
jo Vilniaus Aušros Vartų 
bažnyčią.

Prieš porą metų jis buvo 
suparalyžuotas, bet jau šiek 
tiek atsigavo, tik kalba sun
kiai.

Vedė J. Dvareckas

Rugsėjo 14 d. Jonas Dva-

Miliauskų-Milerių, gyv. Pro- 
vidence gatvėje, duktė.

J. Krasinskas

NORWOOD, MASS.

Izabelei Vasiliauskienei 
75 metai

Izabelė Vasiliauskienė- 
Jurgeliūnaiųė šiais metais 
mini savo 75 metų amžiaus 
sukaktį. Visi norvvoodiečiai 
ją gerai pažįsta. Izabelė, 
nors ir turi ant savo pečių 
amžiaus svorį, vienok ji gra
žiai atrodo ir dar pilna ener
gijos. Šie metai jai labai 
sunkūs ir skausmingi: mirė 
jos sūnus inžinierius Bro
nius, vos sulaukęs 46 metų 
amžiaus, ir brolis Kastanti- 
nas Jurgeliūnas Brocktone. 
Tai didelis smūgis jos gyve
nime. Norwoodiečiai labai 
apgailestauja ir užjaučia ją.

Sukaktuvininkė yra gi
musi 1888 m. sausio 17 d. 
Vabalninkuose, Biržų apskr. 
Atvyko į šį kraštą pačiame 
jaunystės gražume ir apsi
gyveno Bostone. Vėliau per
sikėlė gyventi į Norwoodą. 
Ištekėjo 1912 m. spalio 9 
d., vyras mirė 1945 metais.

Jau Bostone gyvendama, 
įsijungė į lietuvišką veiklą 
ir dar su didesniu pasiryži-

rėčkas, vietos žinomų veikė- mu tęsė ją ir naujoje vietoje, 
jų Jono ir Malvinos Dvarec-1 Tai nepaprastos energijos ir 
kų anūkas, vedė Anną San- sveikatos asmenybė. Ji visa

da pati ieškojo lietuviško vi
suomeninio darbo, nebijojo 
atsakomybės ir jokių prie
kaištų. Ji priklausė prie dau
gelio organizacijų, aktyviai 
reikšdavosi jų valdybose ar 
parengimų komisijose. Daž
nai būdavo atsitikimų, kad 
organizacijoje neatsirasda
vo sutinkančių atlikti v ieno- 
kį ar kitokį darbą. Ji pasi
siūlydavo ir suorganizuoda
vo sau pagalbininkus.

timorę.
Tą pačią dieną Marijona 

Ona Grigonytė ištekėjo už 
Russel E. Chute.

Mirė S. Kairiūkštienė

Mirė 78 metų amžiaus So
fija Kairiūkštienė, prieš 13 
metų atvykusi į šią šalį. 
Prieš kelerius metus Wor- 
cestery mirė jos sūnus Jurgis 
Kairiūkštis, buvęs Lietuvos 
diplomatas.

Valstybinėje sanatorijojeXI J • - ox r. -t J°s veikla plati ir įvairi. Rutlande mirė Stasys Berta-, j; Duoširdi patriotė) p ap
Sius, žinomas klarnetistas. 
Mirė ir Kazimieras Marčiu
lionis (Charles Matonis), 59 
metų amžiaus.

Apiplėšė vaistinę
Vagis įsilaužė į Keleivy 

skelbiamą vaistinę Liavitt 
Drug, 66 Vernon St, kitoj

verkia kiekvieną nemalonią 
žinelę iš Lietuvos ir džiau
giasi kiekvienu jos laimėji
mu. Ji organizatorė, seimų 
dalyvė, drauerijų steigėja, Ji 
veikėja ir skatintoja, ji lie
tuviškų knygų platintoja, 
šalpos nukentėjusiems dėl

pusėj Lietuvių Piliečių Klu-! karo lietuviams teikėja, lais- 
bo. Policija vieną vagį iš vės bonų Lietuvos reikalams
Fitchburgo sugavo, kitų dar 
ieško.

N. Milerytė mokysis 
Bostono konservatorijoje

Savo gražiu balsu jau pla-

T1KRA 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 tt ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Joe 
kaina tik 50 centą.

Kiprui Sieliniai 8) metų
. tikėti, kad kovos gretų nie
kad neapleis. Visą laiką jis 
mokėjo eiti tiesiu keliu į sa- 

i vo pasirinktąjį tikslą, nie- 
i kuomet nesusvyruodamas.

Būk dai- ilgus metus svei-
' kas ir darbingas, mielas Si
amo broli!

Tavo
Steponas Kairys

Šia proga nor ime primin
ti. kad sukaktuvininkas yra 
parašęs kelias knygas, ku
rias galima gauti Keleivio 
redakcijoje. Jas įsigiję ir 
perskaitę, dar- geriau pažin
site tą retą idealistą, visą 
amžių negailėjusį savo jėgų 
ir išteklių kovai dėl geresnio 
Lietuvos darbo žmonių gy
venimo ir daug dėl to kentė
jusį.

K. Bielinio knygos: ”Die- 
nojant,“ kaina $6, ”1905
meti,“ kaina $6, "Teroro ir 
vergijos imperija Sovietų 
Rusija,“ kaina $2.50.

Keleivio red.

NEVV YORK, N.Y.

■ 32 valandų darbo savaitė 
ir 15% priedo

žymiam socialdemokiatų rysi su lietuvių dai j?,i! kija. n- sutartis bai-
veikėjui Kiprui Bieliniui j (Čia autorius trupuų sukly-! giasi gjW(jžio 31 d. Tų dar- 

do, nes Bielini ne karas nuo bininkų unijos pirmininkas 
Lietuvos atskyrė, bet jis bu
vo ištremtas į Sibirą, ten po 
knrin laiVn

i-ugsejo 26 d. sukanka 80 
metų. Kažin, ar yra tokių 
Keleivio skaitytojų, kuriems 
Kiltu v^ibalincra Hancr aičVin_ 

ti, kas yra Kipras Bielinis, 
kokių nuopelnų jis turi savo 
vienminčiams, Lietuvos dar
bo žmonėms ir pagaliau vi
sai tautai. Todėl mes, nuo
širdžiai sveikindami sukak
tuvininką, čia spausdiname 
jo ištikimiausio draugo Ste
pono Kairio straipsnelį, ku
ris buvo išspausdintas Lon
done leidžiamame Darbinin
kų Balso Nr. 4.

Kei. red.

JUBILIATUI

Kaip ir nesinori tikėti, 
kad taip greitai prabėgo 
žmogaus amžius. Bet reikia 
tikėti, nes ir šias eilutes ra
šančiajam jau kiek daugiau
kaip 80, o man Kipras Bieli
nis kaip dvynis Siamo brolis. 
Abudu, dar jauni būdami, 
pradėjome visuomeninį dar
bą lietuvių darbininkų tarpe 
ir. nors ne visai vienodais 
keliais ėjom—Bielinis dirb
damas Rygos lietuvių darbi
ninkų tarpe, aš Vilniaus dar
bininkų— laikinai Sibiro 
tremties išskirti, vėl susijun
gėme revoliuciniais 1905- 
siais metais, kad daugiau 
nebesiskirtume. Bendrai 
pergyvenome Didžiojo Vil
niaus Seimo laikotarpį. Ir 
tai buvo Kipras Bielinis, ku-

propaguotoja. Ji kartais 
šiurkščiai apibara apkiautu
sius ir vėl juos glosto, kvies
dama prie bendros veiklos.
O kiek ji surengė parengi
mų, minėjimų ir dėl to naktų 
nemiegojo! Tai tikrai mote
ris, verta pilkosios bitelės
vardo, kuri viską neša j lie- pasinerdamas j Seim0 
2T7.L?. sužadintą minią, paskatino
vietinių ALTo ir BALFo 
skyrių iždininkė, SLA 131 
kuopos pirmininkė, Tėvynės 
Mylėtojų draugijos ir kitu 
organizacijų veikli narė. Ji 
priklauso sandariečių sąjun
gai.

ALTo skyrius, HALFo 
skyriui ir SLA 131 kuopai 
talkininkaujant, ėmėsi ini
ciatyvos surengti mūsų mie
lai visuomenininkei Izabelei 
Vasiliauskienei pagerbimą- XT 
pobūvį su vakariene. Pager '

ją savaimingam veiksmui, 
giliai sujaudinusiam visą 
tautą.

nnn

Alto suvažiavimas
Suvažiavimas įvyko Sher- 

man House viešbuty Chica
goje. Jį atidarė valdybos

Dr. P. G rigaitis kalbėjo 
tema "Tarptautinė politinė 
raida ir mūsų veikla“, inž.

pirm. L. Šimutis, kuris, vice- E. Bartkus — "Alto ateities 
pirmininkų pavaduojamas, j veiklos gairės“, o dr. T. Re- 
ir vadovavo suvažiavimui. | meikis — "Alto informaci- 
Sekretoriavo S. Rauckinas ir
R. Mieželis.

Suvažiavime dalyvavo 42 
atstovai.

Sudarytos komisijos: re
zoliucijų — dr. P. Grigaitis, 
inž. E. Bartkus, dr. T. Re
meikis, adv. J. Zuris ir dr.
V. Šimaitis; nominacijų —
K. Kleiva, M. Gudelis, S.
Gegužis, V. Kvetkus, P.
Dargis, E. Paurazienė, dr. J.
Valaitis, T. Blinstrubas ir 
dr. T. Remeikis.

Suvažiavimą sveikino ge
neralinis konsulas dr. P.
Daužvardis, Vliko pii-minin- 
ką dr. A. Trimaką pavaduo
damas dr. Šidlauskas (dė
kojo už paramą, kvietė dėti

nio darbo organizavimas“.
Suvažiavimas priėmė ne

vieną rezoliuciją, kurios bus 
vėliau paskelbtos. Nomina
cijų komisija pasiūlė ir suva
žiavimas priėmė — palikti 
Centro valdybą senos sudė
ties. Suvažiavimui betgi te
ko slaptu balsavimu spręsti, 
kas turi būti vienuoliktasis 
narys. Dvidešimt balsų pa
duota už Studentų S-gos 
kandidatą dr. T. Remeikį ir 
19 balsų už Santaros-Švie
sos kandidatą dr. J. Valaitį.

Tuo būdu Centro valdybą 
sudaro: inž. Eugenijus Bart
kus, Teodoras Blinstrubas, 
Povilas Dargis, dr. Kazys 
Draugelis, dr. Pijus Grigai- 

pastangas sutelkti visą JAV tis, dr. Tadas Remeikis, inž.
lietuvių visuomenę Lietuvos 
laisvinimui), Bendruomenes

Antanas Rudis, dr. Vladas 
Šimaitis, Leonardas šimutis,

vardu J. Jasaitis, Lietuvį Mikas Vaidyla ir Jonas Ta-
Fondo vardu T. Blinstrubąs 
(su pasitenkinimu pranešda
mas, kad fondas auga ir ja
me jau yra 90,000 doleriųį, 
Moteių Katalikių S-gos var
du Diržienė (be to, auko, o 
$25), Racine Tėvynės M; r: 
lėto jų Dr-jos 121 kuopas 

j vardu Kasperaitis

lalas. Iš jų Socialdemokratų 
Sąjungai atstovauja dr. P. 
Grigaitis ir J. Talalas.

Iždo globėjais išrinkti: 
adv. Steponas Briedis, Vin
cas Kvetkus, dr. B. Nemic- 
kas ir Berta Pivariūnienė.

Suvažiavimas baigtas A- 
merikos ir Lietuvos himnais.

Koresp.

ARGENTINA

jau dabar viešai pareiškė, ko 
unija reikalaus derybose dėl 
sutarties pratęsimo. (įteigė

Pagrindiniai reikalavimai auk4 $110). 
bus šie: 32 valandų darbo Į Raštu sveikino Balfo pir- 

1917 m revoliuciio' tuoi i-l sava^®’ c P^edas visiem! mininkas prel. J. Končiuj, 
sijungė’į Rusijoje gyvenusių' darbininkam irtarnaut°ja,n Lietuvos Laisvės Komiteto 
lietuvių veiklą ir- pirmai

priežiūros pabėgo ir slaptai 
gyveno Vladivostoko apy
linkėje. Iš Sibiro grižo po

progai pasitaikius, atvažia
vo į nepriklausomą Lietu
vą. Kei. red.).

Neužmiršdama. ka? yra 
tautai Kipras Bielinis, ji pa
siuntė Kiprą sau atstovauti 
į Steigiamąjį Seimą ir pasto
viai rinko atstovu darbo

ir 4 savaičių atostogos vi
siems, išdirbusiems 12 mė
nesių (Iki šiol tiek atostogų 
tegaudavo ištarnavę 15 me
tų).

Jei nebūsią susitarta, tai 
gi uodžio 31 d. 12 vai. bū
siąs paskelbtas streikas.

Viso labo miesto susisie- 
žmonių reikalais rūpintis ir į kimo įmonėse dirba 35,000 
į visus tris sekančiuosius sei- asmenų. Požeminių trauki
mus. Vis buvome kartu. Kai-i nių vairuotojai dabar gauna 
tu sulaukėme ir diktatūrinio už valandą $3.15, o autobu

sų šoferiai $2.98.
Miesto susisiekimo įmonių

"tautos vado“ perversmo, 
laidojusio bendru? mūsų i- 
dealuš, siekimus ir viltis. > administracija sako, kad

pirm. V. Sidzikauskas, vysk. 
V. Brizgys, Chicagos L Ta 
rybos pirm. Wells.

Centro valdybos vardu 
pranešimą padarė pirm. L. 
Šimutis, o finansų J. Tala
las.

Iš finansinio pranešimo 
paaiškėjo, kad per metus tu
rėta $36,136 pajamų ir $33, 
614 išlaidų.

Revizijos komisijos vardu 
pranešimą padarė dr. B. Ne-, 
mickas (tautininkas). Vife- 
kas rasta be priekaištų.

Mums buvo aišku, kad nors 
perversmas buvo įvykdytas 
neva ginantis nuo maskvinio 
bolševizmo, visa diktatūri
nio režimo veikla 
palengvino Maskvai 
munistinei Maskvai — kelią

raudonu potvyniu užlieti vi
są Lietuvą. Ir kai to potvy
nio tikrai sulaukėme, abudu 
buvome jau tremtiniais be 
savo tėvynės, be gyvo ryšio 
su savąja tauta, tik jau iš 
tolo stebint, kas darėsi pa
vergtoje tėvynėje.

Nebuvome tie, kad rimtu
me. Abudu visą laika daly
vavom "veiksnių" pastango
se daryti kas galima paverg
tosios tėvynės laisvinimui.

Šiuo metu ypač yra Kipro 
Bielinio didelis nuopelnas.Karo įvykių laikinai nuo 

Lietuvos atskiltas, karui be
sibaigiant vėl Lietuvon grį- . . .. ..
žo, kad tuojau įsijungtų į ko-l “ vergijos imperija .mie ų 
vą ginti, nuo priešų prade- j Rusija“ viešumon i>ke ene- 
dančią savarankiškai kurtis• lsivaizduojamas - !»' os

priėmus unijos sąlygas, bus 
100 milionų dolerių nuosto
lių, kuriuos padengti tebus 
galima pakėlus važmą nuo 

kaio tik! dabartinės 15 centų požemi-
‘ ko. niais traukiniais iki 20 cen

tų ir autobusais iki 30 centų.
Visi vienodai turi būti 

baudžiami
Teisėja Beatriče S. Bur- 

stein, kalbėdama Atlantic EI 
Patio Beach klube, smarkiai 
plakė savo vaikams patai
kaujančius tėvus ir be pa
grindo gailestingus viešųjų 
Įstaigų pareigūnus. Ji sakė, 
kad visi turi būti vienodai 
baudžiami, neatsižvelgiant 
į nusikaltusiųjų padėtį.

Teisėja galvoje turėjo ne
seniai buvusias turtingų tė
vų jaunuolių biaurias išdai
gas Southamptone. Ten su-

tautą ir palaikydamas gyvą

Lietuvių jaunimo 
radijo valandėlė

(E) Rugpiūčio 10 d. lie
tuviškasis jaunimas, suorga
nizavęs savo radijo valandė
lę, prabilo į publiką savo tė
vų kalba. Pranešta, kad pro
grama bus duodama kas šeš
tadienį per radio Argentina 
nuo 14:30 iki 15 vai.

Programą sudarė lietuviš
koji muzika, dainos, solo ir 
trumpas komentaras apie 
Lietuvą, jos meną, dainas, 
kultūrą, geografiją ir isto- 
•iją. Skiriama tiek vietos lie
tuvių, tiek ir pačių argenti
niečių ar kitų užsieniečių 
publikai, nes duodama ispa
nų kalboje. Visa eilė lietu
vių ir vietinių prekybininkų 
ir pramonininkų savo skel
bimais padengia išlaidas. 
Teikiama ir vietos lietuvių 
kultūrinė kronika.

Tai jau antroji lietuviškos 
muzikos valandėlė Argenti
noje. Jau virš šešiolikos me
tų, kaip "Lietuvos Aidų“ 
vadovas Z. Juknevičius kas 
savaitė pastoviai teikia vie
tos visuomenei lietuviškos 
muzikos ir žinių apie Lietu
vą. Malonu, kad nedidelė 
lietuvių kolonija Argentino
je pajėgia išlaikyti net dvi 
savo radijo valandėles. Gar
bė seniesiems, kurie per tiek 
laiko atliko šį nelengvą dar
bą, garbė jauniesiems, kurie 
jau seka savo tėvų pėdomis.

vę sunkiai nubausti.
Mat, miesto pareigūnai 

nusikaltėliams bylos nekėlė, 
kai tėvai sutiko sumokėti pa
darytus nuostolius.

Tokių išdykėlių išdaigos 
Long Islande nuolat karto
jasi.

Sukčius unijos pagalbos 
fonde

Unijos turi fondus, iš ku 
rių nariai šelpiami ligai, ne
darbui, streikui ar kitai ko
kiai nelaimei ištikus.

Buvęs Independent Inter
national Brotherhood of 
Production Maintenance 
and Operating tarnautojų u 
nijos II skyriaus sekretorius 
Max Davis nubaustas 5 me
tus kalėti ir sumokėti $25 
000 už pavogimą iš unijos 
fondo $16,500. Jis užstatęs 
$50.000 yra laisvas ir ape
liavo į aukštesnįjį teismą 
Vadinasi, jis dar turi pakan
kamai pinigų bylinėtis.

Man atrodo, kad tokie 
Maksai turėtų už panašius 
darbus gauti ne 5 metus ka 
Įėjimo, bet kelis kartus dau
giau. Tada ir kitiems būti 
geras pavyzdys svetimo tur- 
to nevogti.

J.B.

kad savo kruopščiu darbu ir, sirinkę apie 200 jaunuolių 
būtent savo raštu "Teroro i iš turtingų ir žinomų Fila- 

’ - ~ • ■ delfijos, Bostono ir kitų N.
Anglijos miestų šeimų ūžė 
iki 8 vai. ryto ir įsismaginę 
draskė pokylio patalpas, pri
darydami $10,000 nuostolių.

Gėda, sako teisėja, kad tie 
nusikaltėliai, kurie pridarė 
tiek nuostolių, paliko visai 
nenubausti. O tuo tarpu, jei 

i taip būtų padarę paprastų 
tėvų vaikai, tai jie būtų bu-

komunistinio režimo baise
nybes ir tuo mums paryški
no būtinumą kovoti prieš o- 
kupantą, iki iis bus įveiktas. 

Kad ir veikiami amžiaus

Mass. Pakvieti-
brm^'į^ksTmTspalto 20į platinami. Jų galima į- _______,
d. 3 vai. po pietų Lietuvių S1^ ^ętuyių Pilieaų Dr- ?iduoti. Galiu
Amerikos Piliečių Draugijos'JOS svetaineJe * orwoode. Kipru Bieliniu, palyginus su 

salėje, 13 SL George Avė., K. Šimėnas
Kipru
manim, dar jaunuoliu, pasi-

Skaityk Stasio Micbelso* 

io parašytą knygą “LIETU

VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO

JE," 500 poslapių, daug pa

veikslų, gal ten ir save pa

matysi. Kaina minkštais vir

šeliais $4.00, kietais $A0C



Į Iš pavergtos Lietuvos
ii

Nusikaltimai grąžtų 
gamykloje

(E) Žinoma grąžtų ga 
mykla Vilniuje dabar vieša, 
apkaltinta buvusi nemažu 
valstybės apgaudinėjimų liz
du. "Tiesoje“ (197 nr.) pa
skelbti partinės-valstybinės 
kontrolės komiteto duome
nys atskleidė būdingų reiški
nių: pasirodo, jau visą eilę 
metų buvo pateikiami ne
teisingi duomenys apie pre
kinės produkcijos išleidimą, 
dirbtinai mažinta jos savi
kaina, buvo susikaupę daug 
gamybos—grąžtų, kurių ko
kybė buvusi menka, brokas 
nebuvo nurašomas, bet sle
piamas nebaigtoje gamybo
je, Liaudies ūkio tary bai bu
vo įteiktos suklastotos ata 
skaitos ir dar blogiau—už 
fiktyvų pramonės produkci
jos įvykdymą ir savikainos 
mažinimą gamyklos darbuo
tojams buvę išmokėta 60, 
000 rb. premijų. Dabar jau 
turime ir pasekmes—gamy
bos direktorius V. Vitkaus
kas atleistas, kitos įstaigos 
svarstysiančios kitų pareigū
nų darbelius, gi visa medžia
ga apie nusikaltimus ir rim
tus trūkumus perduota pro
kuratūrai.

Rusų išdykėliai Vilniuje

(E) ”Komj. Tiesa“ (160 
nr.) su nerimu aprašė pa
auglių kriminalinio pobū
džio išdaigas Vilniuje. Trys 
tų paauglių, kurių vyriau
siam 15 m. amž.,—A. Rad-
AamLa T2 Z”*!*QwniflriwQO /Tl tęiina, u. vuamuuuiioo xx
Romancevas įsilaužę į mais
to parduotuvę ir kelis kar
tus vogė svaigalus, kol juos 
pagaliau sučiupo. Chaniutki- 
no bute jie rengdavo išger
tuves ir... jose dalyvaudavo 
ir šio tėvas. Tokių atsitiki
mų Vilniuje esą nereta.

Kitas atvejis: paaugliai 
broliai Sopčikas ir Anfreje-

vas vidurdienį nuavė savo 
vienmečiui batus, kojines, 
atėmė pinigus. Pasirodė, kad 
Sopčiko motina gyvenusi 
palaidai, o sūnūs, palikti be 
priežiūros, metė mokyklą, 
aauglių išdykavimams sur

drausti daug dėmesio skiriąs 
namų valdybos tėvų komite
tas, tačiau jau šaukiamasi 
milicijos ir pačios visuome
nės pagalbos. Ne be reikalo 
apie tai laikraščiui parašė 
milicijos sk. įgaliotinis 1. 
Vasiljevas.

Visi tie "didvyriai“ gryni 
rusai.
Teisiamųjų suole—grūdų 

grobstytojai

"Tiesa“ rugsėjo 8 d. rašo. 
kad "užkietėjusių liaudie? 
urto grobstytojų, spekulian- 
,ų ir vertelgų bylą svarsto 
Lietuvos TSR Aukščiausia? 
Teismas Vilniuje.“ Teisia
ma kelios dešimtys Lietuvos 
ir Kazachijos buvusių kol 
chozų pirmininkų ir kitokių 
pareigūnų, elevatorių tar 
p.autojų ir kt.

Kaip žinoma, Kazachija 
ra toli Azijoje, todėl kiek 

.ienam kyla klausimas, kaip 
alėjo vienoje byloje teisia

mųjų suole atsidurti Lietu 
os ir Kazachijos kolchozų 

viršininkai.
Pasirodo, kad iš Lietuvos 

ažiuodavo į Kazachiją ir 
en, už kyšius nupirkę, at- 
.eždavo į Lietuvą grūdų ir 
ia juos su geni pelnu par- 
luodavo

Ta byla rodo. koks nenor
malus gyvenimas Sovietijo- 
e ir kad Lietuvoje trūksta 
ret grūdų, nes jų važiuoja 
>irkti už tūkstančių mylių ir 
š ten atsivežę su pelnu gali 
varduoti.

Teisiamuosius gina net 12 
rdvokatų, jų tarpe ir seniau 
Šiauliuose gyvenęs adv. Gus
tavas Pranculis.

t

Už darbo dieną moka 
9 kapeikas

1 kg miltų. Rinkimų proga 
būdavo dalinamos baltų 
miltų bandelės ir po stikliu
ką degtinės. Šiaip iau kas
dienybė būdavo itin kasdie
niška—bulvės, bulvės ir na
mie pasigamintas maistas. 
Kaltais pritrūkdavo įvairių 
prekių. Dažnai nebūdavo 
cukraus. Kartą 3 mėnesius 
nebuvo rūkalų. O rūkomojo 
popiei iaus beveik niekada 
nebūdavo.
Kaip sovietiniai planavimai 

atsiliepdavo į kolchozo 
gyvulius, jų skaičių?

— Čia buvo Įvairių sunku
mų. Kai pvz., kolchozas tu
rėdavo priauginti užplanuo
tą skaičių gyvulių, tai labai 
dažnai—ir be kokio plano—
tam tikras skaičius gyvulių 
nugaišdavo. Rudenį kolcho
zas visvien turėjo turėti už
planuotą skaičių, tad kol
chozo vadovybė, kur įmano
ma, pirkdavosi gyvulius 
(kad ir nusususius), kad tik 
turėtų "reikiamą“ skaičių. 
Pirkimui panaudoti pinigai 
buvo imami iš kolchozinin- 
zams apmokėti išteklių. Tad
.uprantama, kad kolchozi- 
.įinkų atlyginimas būdavo 
taip neišpasakytai menkas. 
Būta metų, kad ir jokio at
lyginimo nebuvo.

Beje, dėl stimpančių gy
vulių... Konservų įmonės 
larbininkai pasakojo, ir tai 
visai tikra, kad tie gyvuliai 
ūdavo "sunaudojami“ kon

servams.
Ar tik kolchozininkai 

būdavo kalti dėl planų 
neįvykdymo?

— Taip. vis kaltina kol- 
ehozininkus. Juk niekas nei
na dirbti nebūdamas varo
mas, o vadinamieji brigadi
ninkai tai ne kas kita, kaip 
varovai darbams. Varoma? 
žmogus sunkiai spėja laiku 
atlikti darbą. Labai dažnai 
vasariniai javai būdavo sė
jami per vėlai, ii- įudenį jie 
nespėja pribręsti, šienas 
dažnai supūsta, bulvės būna 
užsningamos. Taigi, ne vien 
dėl gamtinių nelaimių, bet ir 
dėl pačių darbų blogo su
tvarkymo tie planai nebuvo 
Įvykdomi.
O kokie kolchozo pareigūnų 

atlyginimai?

KELEIVIS, SO. BOSTON

L1ETUVO6 ŽVEJŲ LAIVAI

Nr.39, 1963 m. rugsėjo 25 d. 

raus klg. 1 rb. seniau 1 lt. skirstė pareigomis ir aptarė
Dabar drabužių eilutė—200- 
300 rub., seniau—100-140 lt.

i Čia suminėjome tik pa
grindinių maisto produktų 
tainas, kurios būtinos žmo
gaus pragyvenimui. Jos da-

Dainų Šventės repertuarą. 
Repertuaro komisijos pirmi
ninku išrinktas Alg. Kača
nauskas ir sekretorium V. 
Mamaitis. Netrukus repertu
aras bus paskelbtas spaudo
je ir* tuoj pat atiduotas

bar bevdit prilygsta Lietu- Jspausdinti visjems

Kas su nepriklausomybe 
prarasta

J. Vlks

Artėja Maskolijos "galiuf- vos darbo žmogaus medžia- 
ka“, tai yra bolševikinio | ginė padėtis yra pagerėjusi, 
smurto įsigalėjimo Rusijos į praradus savo valstybės ne- 
valdžioje, Rusijos demokra- priklausomybę? Tai juo la-

vos nepriklausomybės metų 
kainoms,—kiek tada mokė
ta litų, tiek dabar mokama 
rublių.

Bet dabar darbininko už 
darbis yra sumažėjęs 3-4 
kartus, nes dabar tiek kaitų 
mažiau teuždirbama rublių: 
negu anais laikais buvo gau
nama už tą pat darbą litų.

gisti avusiems chorams re
pertuaras bus išsiuntinėtas 
įiemokamai.

Kai kurių chorų adresai 
Dainų šventės komitetui ne
buvo žinomi, todėl nevisiem 
choi am buvo išsiuntinėti at
skiri kvietimai dalyvauti 
Dainų Šventėje.

v , Komitetas prašo spaudoje
Tiesa, darbo žmogaus bu- kfclbų kvietimą laikyti

i o I am nrvri v* o /~i l.r *v» o I * &vj palengvina nemokama 
medicinos pagalba, dabar 
pavergtoje Lietuvoje prakti
kuojama. Bet ir Lietuvos ne- 

| priklausomybės metais vei
kė ligonių kasos, kuriose pri

oficialiu chorams kvietimu 
dalyvauti Dainų Šventėje.

Bridgeport, Conn., Šv. 
Jurgio parapijos choras, ve
damas A. Stanišausko, ir

valomai buvo apdrausti pra I Pittston, Pa., Šv. Kazimiera

(Elta) Neseniai iš Lietu
vos atvykę į Vakarus Eltos 
atstovo buvo paklausti apie 
kolchozininkų padėtį.

Į klausimą, kokie buvo 
kolchozininkų atlyginimai 
jiems išvykstant iš Lietuvos 
(1962 m.), jie atsakė:

—Kolchozininko atlygi
nimas priklauso nuo kolcho
zo likučių kiekio po to, kai 
duoklė jau atiduota valdžiai. 
Kolchozas, kur man teko gy
venti, vidutiniškai mokėjo 
už darbadienį po 9 kapeikas 
ir mažiau negu pusę kg glū
dų... Kiti kolchozininkai už 
darbadienį gaudavo vos 
kapeikas ir tik ketvirtadalį 
kg grūdų. Visų kolchozinin
kų gyvenimo pagrindas yra 
jų sklypeliai. Tie, kurių skly
pelis yra derlingas, gyvena 
gerai, o kurių yra blogos že
mės—skursta.

Kokia pagrindinė kolcho
zininkų skurdo priežastis?

— Mūsų nuomone, tai— 
planai. Pavasarį, javams dai 
tebesant nepasėtiems, jau 
yra smulkiai apskaičiuota, 
koks bus (ar tikriau—koks 
turi būti) derlius. Kai atei
na ruduo, duoklė yra nusta
toma grynai pagal planus, 
visiškai neatsižvelgiant į 
gamtines sąlygas ar kurias

.ritas aplinkybes. Mums ne- 
:eko girdėti, kad kuris nors 
kolchozas mūsų apylinkėje 
būtų sugebėjęs pagaminti ar 
pateikt’ užplanuotą kiekį ū- 
rio gėrybių.

Rudenį, dinoms būnant 
ištižusioms nuo rudens lietų 
ar sniego, siekiant būtinai į- 
vykdyti planą, grūdai vis
vien būdavo suberiami dir 
von (antraip, būtų laikoma 
sabotažu), ir, žinoma, iš to
kio pasėlio niekas neišeida
vo. Visiems buvo aišku, kad 
tai beprasmis glūdų eikvoji
mas, tačiau juk planas rei
kia įvykdyti...

Ne tik kolchozininkų at
lyginimas yra skurdus, bet 
ir bendras vietos miestų ar 
miestelių aprūpinimas pri
klauso nuo nepriteklių, ku
riuos juk apsprendžia gry
nas užplanavimas.

Mūsų rajono kepyklose, 
kur visi pirkdavome duoną, 
labai dažnai jos nebūdavo ir 
visuomet tekdavo stovėti vi
dutiniškai apie tris valandas 
eilėje, iki gauni duonos ke
palą. Būdavo, keturias va
landas išstovėjęs, grįžti na
mo tuščiomis, nes kepykla 
pritrūkdavo duonos. Miltai 
būdavo retenybė kepyklose.

Gegužės pirmąją ar spa 
lio revoliucinės šventės die
nomis žmonės gaudavo po

— Brigadininkas anks
tau gaudavo 60 darbadienų 

atlyginimą per mėnesį, ta
čiau pasirodžius, kad jis ne
gali verstis, dabar jam mo
kama nuolatinė 40 rb. alga 
per mėnesi. Tiek pat gauna 
kolchozo sanitarės ir melžė
jos, ir tai laikoma gera atly
ginimu. Agronomas gauna 
50 rb., o kolchozo vedėjas— 
200 rb. Mokytojų algos įvai
ruoja—priklauso nuo paty
rimo, patikimumo ir nuo mo
kinių skaičiaus. Būdinga,
kad patys mokytojai turi ap
sirūpinti kuru (ji turi pirk
ti), ir jie turi samdytis ir ap
simokėti butus.

KĄ TIK GAUTOS 
KNYGOS

tinių būdu išrinkto St. Sei
mo išvaikymo 45 metų su
kaktuvės — kasmetinė So
vietų Sąjungos šventė.

Ta proga maskviniai ko
munistai įrodinės, kad Ang
lijos ir Amerikos kapitalis
tai 1918-19 metais užgniau
žė Lietuvos bolševikinę re
voliuciją ir Įvedė piktą žmo
gaus išnaudojimo buožinę 
santvarką: kad Lietuvos ne
priklausomybės nebūta; kad 
Lietuva buvusi tik priedėli? 
prie Vakara kapitalistų ve
damo išnaudojimo tikslais 
ūkio.

Kas tiems maskviniamt 
komunistams patikės, kac 
taip buvo ir kad Lietuva 
1940 metais sukilo ir pas sa 
ve įvedė sovietinę santvar
ką ir savanoriškai įsijungi 
i Sovietų Sąjungą?

Ir mums čia rūpi ne ta? 
reikalas.

Ko Lietuvos žmonės nete 
ko su savo valstybės Lietu
vos nepriklausomybės pra 
radimu?

Nekalbėsime apie tai, kad 
žmogaus pilietinės laisvės 
patikėtos policijai: kad ša
lies konstitucija bei Įstaty
mai atiduoti saugumo poli
cijos nuožiūrai; kad teismai 
via tik priedas prie policijos 
nuovadų, jų viršininkų įsa
kymams klusnūs: kad vergi
jos įgyvendinimas yra viena 
iš komunistinių dorybių, 
kaip pelningoji šalies ūkio 
šaka.

Visa tai prieš akis turėda-

biau įdomu, kad komunistai 
atvirai pasisako, kad jų dik
tatūros įgyvendinimas buvo 
ir yra neišvengiamas darbo 
žmogui apsaugoti nuo ne
žmoniško kapitalistų išnau
dojimo, nuo buožinio gyve
nimo priespaudos.

Jei visų žmogaus pragyve
nimo kaštų indeksu—pragy 
venimo kaštų rodykle paim
sime carinės Rusijos okupa
cijos 1913 metų Lietuvoje 
106, tai 1938 m. jis buvo tik 
34. Vadinasi, Nepriklauso
moje Lietuvoje pragyveni
mo kaštai žymiai sumažėjo, 
o darbo žmogaus uždarbis 
arti dviejų kartų pakilo.

O kaip dabar tie būtini 
Cmofaui reikalai atrvdo pa
vergtoje Lietuvoje?

Dabar darbininko uždar
bio mėnesinis vidurkis 30- 
10 rublių. 1939 m. buvo 178 
ritai. ūkininkas iš vieno dir
bamos žemės ha gryno pel
no turėjo 34 litus 31 centą.

Šiuo metu pavergtoje Lie 
tuvoje vienas kilograma? 
(2.2 svarų) duonos kaštuoja 
15-20 kapeikų. Lietuvos ne 
priklausomybės metais toks 
pat duonos kiekis kaštavo 
23-25 centus. Dabar mėsos 
jautienos 1 kilogramas kaš
tuoja 1 rub. 80 kap., Lietu
vos nepriklausomybės me
tais—1 lt. 80 ct. Dabar kiau
lienos 1 klg.—2 rub., Lietu
vos nepriklausomybės me
tais 1 lt. 30 ct. iki 1 lt 50 ct 
Dabar 10 kiaušinių kaštuo
ja lrb.—1 rb. 20 kap., Lie- 
;uvos nepriklausomybės me

monės darbininkai. Jie tai» 
pat gavo nemokamą medi 
cinos pagalbą, kaip ir jų šei 
mos.

Tas pats ir švietimo be^ 
mokslo srityje. Lietuvos ne 
priklausomybės metais pra 
džios mokyklų mokslas bu 
vo visiems nemokamas. Vi 
dūrinėse ir aukštosiose mo 
kyklose buvo įvestas mokės 
tis, bet kas negalėjo jo su 
mokėti, tas nuo to mokesčio 
buvo atleistas.

Virš trijų šimtų tūkstančių 
Lietuvos ūkininkų dabar yra 
atsidūrusių bernų padėtyje. 
Lietuvos nepriklausomybės 
metais bernas gavo per mė
nesį 35 litus ir darbo drabu 
žius bei pilną išlaikymą. Ta, 
anuomet berno padėtis buvt 
daug geresnė už dabartinio 
kolchozininko.

Kas čia pasakyta, tuo ne 
norima ką nors įtikinti, kaa 
Lietuvos nepriklausomybės 
netais darbo žmogaus padė- 
is buvo tikrai gera. Ne! Ji 

buvo žymiai blogesnė už 
JAV, Anglijos, Skadinavi-. 
jos kraštų darbininkų pade

parapijos choras, vedamas 
B. Voverio, užsiregistravo 
dalyvauti Dainų Šventėje.

Dainų Šventės komiteto 
pirm. Alg. Kačanauskas 
lankėsi Wilkes Barre, Pa., ir 
su vietiniais chorvedžiais 
aptarė Dainų Šventės reika
lus. šiame pasitarime daly
vavo: Dainos dr-jos pirm. 
Kalnoskas, J. Šiaučiūnas, V. 
Romanas, B. Voveris, J. 
Stankūnas, solistai I. Stan
kūnaitė ir L. Stukas ir Garso 
redaktorius M. Zujus. Pirm. 
Alg. Kačanauskas pranešė 
apie Dainų šventės komiteto 
veiklą.

M. D.

PROTESTUOKIME

Žurnalas Life rugsėjo 13 
d. numery daug vietos skyrė 
Sovietų Sąjungai. Ten mini
mos ir Pabaltijo valstybės, 
bet nė vieno žodžio nepasa
kyta, kad jos buvo nepri
klausomos, kad Sovietų Są
junga jas okupavo ir kad 
JAV tos okupacijos nepripa
žįsta.

Rašykime redakcijai pro-
tį, nors maisto suvartojimu • testus dėl tokio
ji beveik prilygo anų kraštų 
darbininkų padėčiai. Lietu
vos nepriklausomybės me
tais darbo žmogus neturėjo 
tų visų kitų gyvenimui bū
tinų patogumų, kuriuos tu
rėjo anų senų valstybių dar
bininkas.

Nepriklausomos Lietuvos 
darbininko kovas už didės-Į 
nę savo gerovę gerokai su
tramdė tik įsigalėjusi Lietu
voje vadistinė valdžia.

neteisingo
savo skaitytojų informavi
mo. Laiškus adresuokime:

Editor, The Life Magazi
ne, Rockefeller Center, New 
York, N. Y., 10020. 

AUSTRALIJA

Mirė inž. V. Žižys

Rugsėjo 1 d. Melbourne 
kaulų vėžio liga mirė aviaci
jos kapitonas inž. V. žižys, 

metų amžiaus, palikęs52

mi, pasidairykime, ar Lietu- tais—80 ct.-l lt. Dabar cuk-

PANEVĖŽYS, 430 pusi., 
daug nuotraukų. Redagavo 
Juozas Masilionis, išleido 
Panevėžiečių Klubas. Toje 
knygoje rašo kelios dešim
tys autorių. Knyga įdomi 
ne tiktai panevėžiečiams. 
Kaina $6.50.

VARPAS Nr. 4, 278 pusi., 
kaina $2. Daug Įdomių ir 
rimtų straipsnių įvairiais o- 
piais klausimais.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoj.

ANTAKALNIO GATVE VILNIUJE

J. Binderaitės piestas paveikslas.

Bet tai buvo pačių Lietu- liūdinčius žmoną Eleną, 
vos žmonių reikalas nusi-: gimnazijos mokytoją, inži- 
kratyti to slogučio. Ir ne- nierių sūnų Alūną, dukteris 
abejotina, kad tas slogutis studentę Rasą ir pradžios 
metai iš metų silpnėjo ir re- mokyklos mokinę Eglutę.
daug ko tereikėjo, kad būtų 
atstatyta sava demokratinė 
santvarka priekyje su iš
rinktu demokratiniu būdu 
šalies šeimininku—seimu.

Jiems reiškiame gilią užuo
jautą.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
? dabar pavergtoje Lietu- ’ galite gauti šiuos kiekvie

nam reikalingus žodynus:
Dabartinės lietuvių kalbos

voje tas slogutis dar dides- 
jnis, dar nuožmesnis.

Lietuvos žmogus yra dar 
kriaudžiamas ir kaip lietu- 

nes rusų tauta yra vieš- 
taujančios tautos padėty- 

e pavergtoje Lietuvoje. 

NEW YORK, N.Y.

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.Dainų šventės reikalai

Dainų šventės repertuaro
remisija, į kurią įeina prof.i Anglų-lietuvių kalbos žo- 

V. Banaitis, prof. J. ži-J dynas, V. Baravyko, apie 
evičius, VI. Baltrušaitis, M. 130,000 žodžių, 583 puslapiai,
ibas, J. čižauskas, Alg. ’ 

čanauskas, M. Liubers- 
V. Mamaitis, A. Vismi

nas ir K. Vasiliauskas, rug- 
į sėjo 3 d. buvo susirinkę pir- 

Ino posėdžio, kuriame pasi-

kaina ..... $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20,000 žodžių, kai
na ................................. $4.00
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KADA SOVIETAI 
PASIVYS AMERIKĄ

Apie tai seniau Chruščio
vas dažnai kalbėdavo, bet 
paskutiniuoju metu nustojo, 
nes mato, kad jis tos dienos 
nesulauks.

Štai ir Sovietų Sąjungos 
žymiausias ekonomistas pro
fesorius Strumilov sako, kad 
Sovietų Sąjungos bendros 
pajamos 1950 metais sudarė
29.5% JAV pajamų. 1955 
m.—46%, 1960 m.—61.8%, 
1961 m.—62.7%, 1962 m.—

: 62.8%.
Jei ir toliau Sovietų Są

jungos pajamos taip augtų, 
į tai ji su JAV susilygintų tik 
> 2,000 metais, jei, žinoma, 
i JAV ūkio gyvenimas sustotų 
! vietoje ir lauktų beveik 40 

metų, kol Sovietų pajamos 
susilygintų. Bet to juk ne
bus. JAV ūkis vis kils.

JAV yra 609 laikraščiai 
' neanglų kalba. Jie pasirodo 
j 39 kalbomis, iš jų 64 dien* 
j raščiai (3 lietuvių), 198 sa- 
, vaitiniai, 25 kelis kartus per 
• savaitę, 229 mėnesiniai ir 
< kiti rečiau pasirodą.

— Maik, šiandien aš tau rokundos. 
turiu moterišką klausimą, i — Kokios „rokundos“?

— Aš, tėve, moteriškų rei-j — Nu, jeigu saulės spin- 
kalų nežinau.

— Na, pažiūrėsim, o gal

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Sccialistų Internacionalo 
kongresas

k k -

Rugsėjo 9-12 dienomis! cionalo pirmininku, Erich 
Amsterdame įvyko Aštunta-, Ollenhauer, atidalydamas

kai ką ir žinai.
— O koks tas reikalas?
— Reikalas toks, Maiki. 

Mano gaspadinė turi busi 
raudonų rožių ir prašė ma
ne, kad paklausčiau tavęs, 
kodėl jos rožės raudonos, o 
jos susiedkos baltos?

— Tai yra spalvų klausi
mas, tėve.

— Ale klausimas džiūsta 
sem, Maiki.

— Ir tai yra moksliškas 
klausimas, tėve.

— Nu, tai moksliškai ir iš
virozyk.

— Gerai, tėve, pamėgin
siu, bet iš anksto pasakau, 
kad vienu sakiniu šito daly
ko neišaiškinsi.

— Tik jau negąsdink ma
nęs.

— Rožių raudonumas pa
reina nuo daugelio dalykų, 
tėve, bet jis daugiausia pri
klauso nuo šviesos. Jokia 
rožė nebus raudona, jeigu 
stebėsi ją prie žalios šviesos, 
arba tamsoje. O grynai rau
donoj šviesoj ir ir balta rožė 
bus raudona. Todėl mes tu
rime pastudijuoti šviesą, ku
ri ateina iš saulės ir apšvie
čia rožes.

— Veidą minut, Maik! 
Kam tu čia pradedi apie 
saulę? Ar nori man galvą 
apsukti?

— Apie saulė aš užsimi
niau dėl to, tėve, kad saulė 
yra natūralus mūsų šviesos 
šaltinis.

— Ale mano gaspadinė 
nori žinoti, kodėl jos rožės 
raudonos, o ne iš kur šviesa 
pareina.

— Bet nuo šviesos pareina 
ir jos rožių spalva, tėve. Ir 
ne vien tiktai rožių, tėve, bet 
visų dalykų spalvos priklau
so nuo šviesos.

— Bet man tas neaišku, 
Maiki.

— Kiekvienas dalykas, tė
ve, bus raudonas, jeigu jis 
pats nesišviečia, bet būna 
apšviestas iš tokio šaltinio, 
kurio spinduliuose yra rau
donų spalvų. Gi rožės pačios 
nesišviečia. Jas apšvie
čia saulė, kurios spinduliuo
se yra raudonų spalvų. Dėl 
to ir rožės būna raudonos. 
Ar aišku?

— Nausa!
Kodėl „nausa“?

dūliuose yra raudonų spal
vų, kaip tu sakai, ir jeigu 
dėl to mano gaspadinės ro
žės yra raudonos, tai kodėl 
jos susiedkos rožės baltos? 
Vot, Maiki, kur rokundos* 
nesueina.

Vacys Kavaliūnas. KAD 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 2ol psl., kaina 
82.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas, 
332 psl., kaina 83.50.

Aiė Rūta, PRIESAIKA
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl., kaina .. $2.50.

Ale Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti

— Viskas sueis labai gra
žiai, tėve, kai paaiškinsiu i 
dar vieną dalyką.

— Oliait, paai-škink-
— Dalykas yra toks,tėve, 

kad rožės nevienodai absor
buoja saulės šviesą. Vadina
si, ne vienodai ją sugeria.
Baltoji rožė nepasidaro sau-
lės šviesoje raudona dėl to, krai/'^LviaiVy'397'psL. 
kad ji atsviecia ! musų akis kajna $4 00 
visų spalvų spindulius.

sis Socialistų Internacionalo 
kongresas.

Dalyvavo žymūs asmenys.

Darbo Partijos vadas Ha
rold Wil*on pavadino šį 
kongresą pasauliniu social
demokratijos parlamentu.

Jame dalyvavo žymiausi 
šių dienų politiniai veikėjai- 
socialdemokratai: Austrijos 
vicekancleris Bruno Pitter- 
man, ministeris Otto Probst, 
Belgijos užs. reikalų min. 
Paul Henri Spaak. Danijos 
min. pirm. Jens Otto Krag 
buv Prancūzijos min. pirm. 
Guy Mollet, buv. Noivegijos 
užs. reik. min. Halvard Lan
ge, buv. Izraelio min. Mošė 
Šarett, neskaitant kandidatų 
i min pirmininkus, tokių 
kaip pats H. Wilson I). Bri
tanijoje. Willy Brandt Vo
kietijoje ir žymių partijos 
pirmininkų: Kanados—T. 
C. Dougias, Suomijos—R. 
Paasio ir tt.

Socialdemokratų partijos' 
Europoje per pastaruosius 
metus žymiai sustiprėjo. 
Vienur jos yra valdžioje, ki
tur turi gera galimybių lai
mėti ateinančius parlamen
tų rinkimus. Demokratinio 
socializmo sąjūdis populia
rėja taip pat kituose konti
nentuose, Tas matyti iš kon
greso dalyvių, atvykusių iš 
Argentinos, Bolivijos, Perti, 
Venecuelos... Indijos. Korė
jos, Nigerijos, Senegalio ir 
kitų Pietų Amerikos. Azijos 
ir Afrikos kraštų.

Socialistu Internacionalas

kongresą, kalbėjo apie nau 
ją klimatą tarptautiniuose 
santykiuose. „Tačiau mes 
neturėtume turėti iliuzijų,— 
pasakė jis,— komunistai ne
atsisakė savo tikslo užval
dyti pasauli.“ Kol tautoms 
neleidžiama laisvai apsi
spręsti komunistiniame pa
saulyje, visos demokratinės 
pajėgos turi budėti. Jis taip 
pat priminė, kad Socialistų 
Internacionalas yra pakar
totinai reikalavęs tautų ap
sisprendimo teisės visiems. 
•Jis sveikino Rytų Europos 

e’ socialistų partijų atstovus, 
dalyvaujančius šiame kong
rese, ir užtikrino, kad Soc. 
Internacionalas neužmiršo 
tų kraštų ir neužmirš.

Kam Berlyno siena?

Harold Wilson, kalbėda
mas dėl tarptautinės pade 
ties, netiesioginiai atsakė 
Chruščiovui, kam buvo rei
kalinga statyti Berlyno sie
ną. Jis pasakė, kad jos pa
skirtis yra laikyti žmones 
viduje. „Tokia yra tradicinė 
kalėjimo sienos paskirtis“.

Britų Darbo partija tačiau 
norėtų matyli Rytų Europą 
mažiau priklausomą nuo ki
tų valstybių.

Prieš komunistinę 
kolonijinę imperiją

z

— Nu, tai kas?
— Tėvui tas gal bus sun-

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi-

ku suprasti, bet “fizikos juotas ron’anas iš politinių
mokslas sako, kad kur visos(en?1^Tar.,t^ „jp?lenlmo’, .. .. psl., kaina $2.o0.spalvos susijungia, tenai is*
ių paidaro tiktai viena neut-; Aloyzas Baronas: VIENI 
ali spalva—balta. ! SI MEDŽIAI, 117 psl. kai-

— Maik, nemeluok man j ra •- 1,50.
per akis, ba gausi per mar- Juozas Kralikauskas, TIT

NAGO UGNIS, premijuotas 
Nusiramink, tėve, ir romanas. 205 pusi., kaina 

klausyk, ką aš aiškinu. ; 82.50.
— Nausa, nenusiramin- Į

siu1 į Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas

Tai ko nori. ! iš knygnešio kun. M. Sida-
— Noriu žinoti teisybę, i ravičiaus gyvenimo. 233 psl..

Jeigu viena rožė nuo saulės! .vo

muzę:

kaina 82.50.
spindulių pasidaro raudona.: 
tai kodėl kita pasidaro bai-1 Aloyzas Baronas: LIEP- 
ta, ką? i TAI IR BEDUGNĖS, pre-
- Aš gi sakiau, kodėl.į ““• 279 “1.

Todėl, kad batloji rožė įvai-Į a
riaspalvių spindulių nesu- į Juozas švaistas: JO SU- 
geria, bet visus juos atmeta ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
i mūsų akis. O kai įvairios
spalvos susimaišo, mes ma
tom tiktai baltą spalvą. Jei
gu ant tos rožės kristų tiktai Į .. . _ „ _
viena raudora šviesa tai « VVtautas Alantas: TARP 
viena raudona sviesa, tai įDVIEJV GYVENIMU. 462
toji rože būtų taip pat rau-!pusi.y kaina 84.50. 
dona. Bet, kaip sakiau, ne

romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
84.00

visos rožės elgiasi vienodai. Vincas Ramonas: MIG-

Kiek iškalbingesnis buvo 
Vokietijos 5.D.P. atstovas 
Erler, kuris išaiškino, kad 
Sov. Sąjungai taikingas 
sambūvis reiškia aršiausią 
kovą, naudojantis visomis

tampa tikrai pasauliniu de- priemonėmis, išskyrus dides- 
mokratinio socializmo par-j nį
lamentu. j . ..Ligsiol Sovietų taikingo 

Svarstyti klausimai 1 sambūvio sąvoką sovietai 
i taip supranta: kas dabar 

Kongreso darbotvarkėje priklauso komunistams, tas 
buvo pranešimai ir diskusi- jr turi likti jiems; bet kas 
jos taip pat visai žmonijai cjar neprtkiauso jiems, tas 
rūpimais klausimais. lai p- turėtų turėti galimybę jiems

Pu»lapis penktas

SUSITIKO SENI POLO ŽAIDĖJAI

New Yorke susitiko seni New Y ork Mels polo žaidėjai. 
Dabartinis ju žvaigždė Duke Snider (baltais drabu
žiais). Koy Campanella dabar jau nebegalėtų žaisti, 
nes judėti tegali tik vežimėly.

istorijos srovę, jeigu atsaky
tume toms tautoms apsi 
sprendimo teisę, kuri trium 
fuoja kitose pasaulio daly
se, ir jeigu tikėtume, kad ga 
Įima išsaugoti kolonialinius 
režimus Europoje, kai viso 
se pasaulio dalyse panašu: 
režimai žlunga.

Komunistai bijo socialistų

Dar aiškiau dėl Rytų Eu 
ropos pasisakė Austrijos vi 
cekancleris Pitterman. Jl- 
pasakė, kad Rytų Europo. 
kraštuose demokratinio so 
cializmo ideologija yra lai 
koma kaip pavojinga vals 
tybei, nors demokratiniami
pasaulyje socialistai gina ly 
gias politines teises kuinu 
nistų partijoms. Taip pat so 
cialistai pasisako už preky
bos ir kultūrinius santy
kius su komunistinėmis vals
tybėmis, iš to tikėdami su 
lauksią didesnės toleranci
jos ideologijos oponentam.- 
Rytų Europoje. Socialdemo- 
kratai smerkia diktatūras, 
bet nesmerkia tautų, kurio: 
yra priverstos nešti diktatu 
ros jungą.

Socialdemokratų Partijai 
egzilėje atstovavo J. Glemža 
ir J. Vilčinskas.

J. Vilčinskas

JAV ĮSISKOLINIMAS

„ „ ... Socialistų internaciona
tautirė padėtis ir kova dėl į priklausyti. Todėl ir sočia-Į las solidarizuoja su Ryte

— Tai ką aš galiu pasakv-; LOTAS RYTAS, 166pusl.. 
ti savo gaspadinei? Juk ji kaina $2 00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į

— Tėvas pasakyk jai. kad i KALNUS, 509 pusi., kaina 
jos rožių spalva priklauso' *5-00.
r.uo saulės spindulių. Tiei Tos knygos gaunamos ir 
spinduliai susideda , iš visų; tojejvin artminietr ••ei 
spalvų, kurias dažnai matom'
vaivorykštėje. Jos rožės vi-j-------------------------------------
sas tas spalvas suima, bet 
raudonąją atmeta Į mūsų a

norės žinoti, kaip elgiasi jos 
rožės.

ku?
kis, todėl tos rožės ir atrodo — Jes, Maik, jau supra-

_  Todėl, kad nesueina mums raudonos. Dabar aiš- tau.

taikos ir nusiginklavimo; j listai turėtų siekti neužšal 
Socialistai ir šešiasdešimtų- ■ dyti problemų, bet jas spręs- 
jų metų reikalavimai—tei- i ti.
singas turtų naudojimas ; So-į „Mej rtpintU>_
cialistinio sąjūdžio padėsis Į pasakį Erler,—kad sovietų 
—Soc. Internacionalo ir par- • kolonialinė imperija nebū- 
tijų uždaviniai: Europos e-j konsoliduota.“ Mes netu- 
konominis bendradai biav i- rjme suilugdyti pavergtųjų 
mas; Uždaviniai Afrikoje, taU|ų vilčių, kad jos atgaus 
Azijoje ir Pietų Amerikoje.! iaį$vę> Kai Sov. Sąjunga sie- 
Nemažai laiko buvo pašvęs-. susitarti gu Vakarais dėl 
ta ir Rytu Europo? pavcig į nepUOiįmo pakto, ji neieško 

papildomo apsidraudimo 
nuo agresijos. Ji tėra užin-

Europos socialistais, šie 
kiančiais atstatyti savo tau 
toms laisvę.

Daugiau paramos 
pavergtiesiems

tųjų tautų klausimui. 

Socialistai turi budėti
teresuota gauti formalų di- 

Vok;ėri’os Socialdemokra-i plomatinj pripažinimą jos 
tų partijos pirmininkas, da-' kolonialinei imperijai Euro- 
bar išrinktas Soc

— — —
Interna- poje. Mes plauktume prieš

Pasisakius mums rūpimi 
klausimu dar keliems dele 
gatams, Bruno Kalnin:
(Latvija), kalbėdamas vist 
Rytų Europos socialistų var 
du, padėkojo Vakaių Euro 
pos socialistų partijoms ii 
pažymėjo, kad Rylų Euro
pos ir Pabaltijo kraštų išsi 
laisvinimas turėtų rūpėti ly
giai Rytų ir Vakaių Europo: 
socialistams. Visi turėtų pa 
rodyti daugiau aktyvumo 
kad procesas, kuris yra pra
sidėjęs komunistiniuos kraš 
tuos, būtų paspartintas. Nors 
per pastaruosius dešimt me
tų režimas ten yra kiek su 
švelnėjęs, diktatūra dar te 
bėra. Bet komunistų blokas 
skyla. Pats laikas yra kreip
ti daugiau dėmesio i Rytų 
Europą. Demokratinio soci
alizmo idėjoms plisti tuose tai
kraštuose dar vra uždarytos |. n

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murkly* yra neturtingos ūkininkės Daugienės ina- 

mis-aprtikrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
inamiu-žvirbliu. pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelvje vvksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gvviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklvs yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitvtoiams.Bet i’/ suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
sako: Jo- kalba graži. nasakojimas sklandus, ir visa apy-
šaka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- „
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gim,ra,viams t,s.
ir pažįstamiems. Apysakos kaina 81.80 su persiuntimu. 

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway------- :--------So. Boston 27, Mass.

1945 m. JAV vidaus pa
skola siekė 8300 bilionų. Tai 
buvo toks gyventojams įsi
skolinimas, kokio iki tol 
•JAV nebūta.

1947 m. tas įsiskolinimas 
sumažėjo iki 270 bilionų 
dolerių. Bet po tų metų Įsi
skolinimas pradėjo tolydžio 
augti. JAV vyriausybės vi
daus skolos pakilo kartu su 
sitikinimu, kad Sovietų Są
junga po karo ne tik nemaži
no savo karinio pajėgumo, 
bet rimtai iš naujo pradėjo 
naujus ginklus kalti. Su 
Berlyno „oro tilto“ atsiradi
mu tuoj JAV Įsiskolinimas 
pašoko iki 8280 bilionų ir 
kasmet tolydžio jis augo. 
Dabar jau prašoka $309 bi- 
’ionus, tai yra šių dienų įsi
skolinimas yra net didesnis
įž karo metais buvusias sko
las.

Berlyno oro tiltas tai buvo 
ie kas kita, kaip sąjunginin
kų pasipriešinimas prie So- 
ietų Sąjungos bandymus 
iždrausti susisiekimą su 
ledynu. Sovietams truk- 
’ant susisiekimą žeme, JAV 
kariuomenės Įgula Vakarų 
Vokietijoje suorganizavo 
yšius su Berlynu oro keliais. 
Kasdien šimtais karo lėktu
vų buvo Berlynan gabena
ma maistas ir visa kita, kas 
envkščiams gyventojams ir 
IAV. Angliios ir Prancūzi- 
:os kariuomenės daliniams 
buvo reikalinga.

O kai prieš pora metų iš
dygo gėdos siena, kuri skiria 
Rylų Berlyno gyventojus 
nuo nuo to miesto vakarinio 
sektoriaus, tai JAV Įsiskoli
nimas dar sparčiau pradėjo 
kilti.

Taigi dėl JAV Įsiskolini
mo savo gyventojams kalta 
ne šios šalies vvriausybė. bet 
Nikitos Chrtiščiovo vedama 
politika, kelianti tarptauti
ni Įtempimą ir žmonijos ne
rimą.

Jei iki šiol nepasiseka Į- 
gyvendinti taikos ir žmonija 
gyvena lyg ir galimo karo 

tos negerovės 
ir nuotaikos kaltininku ieš-durys. Bet mūsų bendrumu,- koti teealima tiktaj 

cia,, savo pačių naudai, tu- )iuje_ jr JAV vjfial)s jpi.
retų stengtis tas duris pra-

reikalinga ne tik žodžiais, 
bet ir darbais.

skolinimo tikroji priežas-

Socialistų Internacionalo 
i kongrese dalyvavo 150 dele

gatų iš 47 kraštų. Lietuvos metams $5.

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį- Kaina
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bužėliams tinka tokie pa- SKYRYBOS UŽ 17 CENTŲ tapo 1957 m.), pamiršo savo

MOTERV SKYRIUS
IG.K.

Aleksas Jankauskis.
(Tęsinys)

Tėvui išvykus, vienos moterys likusios tik jau tegu 
vidaus darbus būtų atlikusios, bet ir to nesimatė, ką čia 
bekalbėti apie vyriškus darbus sodybos lauke, apie namu
ką, apie tvoras, lipynes, spragas.

Po trejetos metų vyras grižo iš Amerikos. Gražiais 
mėlynais drabužiais apsidaręs, miestiškais batais apsia
vęs, nuikutę, apsikirpęs. Ne rankų darbo žmogus atrodė. 
Ir, žinoma, visai netiko nei tai trobelei, nei savo dukroms 

ai žmonai nepritiko.
Karštai ėmėsi darbo. Apsitvarkė kiek. Aplyso. Mat, 

Amerikoje gerai, riebiai valgęs; lašinių, sakosi, buvęs 
atsiėdęs. O čia jokios pavilgos. Ir pačios duonos trūksta, 
tejsingiau — nėra.

Iš kažkur ištraukė seną giminaitę, paskolino pinigų. 
Sakėsi, smarkiai padirbėsią ir, parėję atgal namo, viską 
ant kojų pastatysią.

Dukterys paliko svetimai patikimai moteriai. Nesun
kiai pati atsisveikino su dukterimis. Ją vilioja tas geresnis 
už vandenynų kraštas, kur galima riebiai pavalgyti ir gra
žiai apsidaryti. Va, pavyzdys savasis vyras. Sudžiūvęs, 
kaip škinka, išvažiavo, o parvažiavęs atrodė labai poniš
kai, — ir nusiskutęs, ir apsikirpęs, ir tie patys plaukai 
kitoniškai laikėsi. Apvalus veidas, kaip supurtęs būtų. 
Tryška sveikata. O jau nuo drabužio slysta rankos, kimba 
plaukeliai prie nuo darbo išsišerpetojusių pirštų galų, lyg 
šilkiniai būtų. Vilna spindi. ITrauki vieną plaukeli, — ilgas 
—ilgas, susiraičiojęs, o pienas plonytelaitis. Ką jau čia 
bekalbėsi apie batus. Odą gali sulankstęs į ausį kišti. Koja 
jaučiasi, kaip kokiame tube, ar ezelskinių vilnų nunertose 
kojinėse. Bepigu ten negyventi, kad gali ir privalgęs rie
biai, ir švarus iš darbo parijęs būti.

Išvažiavo. Jis grįžta, atmindamas neįprastą darbą 
skerdyklose, kur tvaikas dar šilto kraujo, kur gyvulio dva
sios dvelkimas visus pašalius tirštai prisisunkęs laiko, kur 
dideles mėsas turi kaip kelmus kilnoti.

Jam nebuvo nauja nei Vokietijos geležinkeliais va-i 
žiuoti, nei į laivą lipti. Tik rūpinosi, kad audrų nebūtų. 
Jis gerai atsimena, kaip, pirmą sykį važiuodamas, turėjęs 
sunkumų su vyma, kad ją pikeltų. Ir mirdamas, sakėsi, ne- 
pamiršiąs, nes aną sykį beveik numiręs jautęsis.. Žmonai 
to nepasakojo, bent dabar, sėdant į laivą. Lai nejučiomis 
tie jūros ligos nemalonumai užeina. Kam turi prieš laiką 
jaudintis, o gal ir ramus oras pasitaikys.

Atplyšus laivui nuo Bremeno krantinės, ji vis žiūrėjo, 
kame čia pamatys tas jūrų vandenynų karves, arklius, juk, 
sako, tokie pat visai, kaip mūsų žemės gyvuliai, tik kiek' 
kitoniško plauko. Taip ir pakyla iki pusiau šonų iš van
dens. Arkliai net žvengią. i Laukė, akis išplėtus, kuomet 
ims lakioti žuvys. Sako, būriais, visai panašiai, kaip mūsų 
blezdingos ar šarkos.

(Bus daugiau)

Jei dievai matytų, juoktųsi piktai
Senovės graikai tikėjo, 

kad Olimpo kalne gyvenan
tieji dievai, žiūrėdami į 
žmones, juokėsi, pyko ir gai
lėjosi jų dėl to, ką matė. Jei 
tie dievai dabar stebėtų, kas 
dedasi šioje žemėje, tai jie 
tikrai garsiai ir ironiškai 
juoktųsi, išgirdę, kad Alaba
mos gubernatorius Wallace 
paskyrė $5,000 tam, kas pa
dės surasti bombos į negrų 
bažnyčią Birmingham mies
te įmetimo kaltininką. Ten 
žuvo 4 vaikai ir kelios de
šimtys buvo sužeistų.

Iš tikrųjų, juk nebereikia 
didesnės veidmainystės, 
kaip šitas Wallace elgesys.

Kas yra tikrasis to baisaus 
įvykio kaltininkas? Nėra a- 
bejonės, kad pats guberna
torius.

Juk ką pasėsi, tą ir piausi. 
Taip ir šiuo atveju. Juk kas, 
ar ne gubernatorius rodė ir 
rodo pavyzdį, kaip reikia į- 
statymus laužyti. Juk tai jis 
nepaklusta Aukščiausio teis

SKELBIA NAUJUS METUS

Rugsėjo 18 d. vakare prasidėjo žydu Naujieji 5724 me
tai. Joshua Kaufman pučia ypatingą ragą, kuriuo bu
vo paskelbti Naujieji melai Amerikos hebrajų kongre
gacijos būstinėj New Yorke.

Benediktas Rutkūnas

PA MAŽU

Skiliu Teresei Lindstrom

Prisikroviau plieno šakėm 
ai vežimą avižų.
Užsisėdo mėlynakė.
Alėja baltų beržų 
tėvo kluonuosna vežu.

Geltonkasė nepasakė,— 
ar malonu, ar gražu,— 
tik pamerkė žvitrią akį 
ir tyliai, tyliai pasakė:

"Mylimasis, — pamažu!“---------
Užsodinęs -mėlynakę 
alėja beržų vežu.

Rudens darbai

gražinimai. Štai musų gra
žiuosius lietuviškus raštus 
šio krašto fabrikantai be jo
kio suvaržymo, be jokio at
lyginimo plačiai panaudoja 
savo medžiagų raštams, da
rydami geriausius biznius.

Grįžtant prie šeimininkės 
pareigų, reikia pasakyti, kad 
nuo jos daug kas pareina, 
Moteris gali išeikvoti pini
gus, bet taip pat ir daug 
sutaupyti, jeigu ji nori, ypač 
tuo atveju, jeigu ji niekur 
netarnauja.

TRIUKŠMAS DĖL 
PERUKŲ

Žinote, perukas yra dirb
tinis galvos padangalas, ku
ri seniau vaitojo vyrai ir mo
terys, kad puošniau atrody
tų, nors jie turėjo ir savus 
gražius plaukus. Tokia tada 
buvo mada. Vėliau ji išnyko. 
Perukus bevartojo tik netu
rintieji savų plaukų. Bet pa

pažadus. Jie mano, kad mo
terys yra laimingos tuo, ką 
turi, ir daugiau nieko nebe
nori. Bet sąmoningos mala-

Amerįkoj skyrybos bran
gus daiktas, bet vis viena 
jų labai daug. Bet yra šalis, 
kur persiskirti galima už 17 j jktės kitaip galvoja : jos sie- 
centų. Tai tolimoje Azijoje' kia lygaus atlyginimo su vy- 
Malajos valstybė, kuri šio-! rajs įr, aplama^ lygios padė- 
mis dienomis kartu su Sin-. tjes visuomenėje. Jos stoja 
gapuru,. Sarawak ir Sabathj jr prieš tokias laisvas skyry-

B??ne0. sa^°je) sudarė, kuriose tik vyras teturi 
Malaizijos federaeiją. Ten balsą ir gali kasdien žmo- 
skyrybos tekaštuoja 17 ame
rikoniškų centų.

Apie pusė Mala jos gyven
tojų yra mahometonai. Jų ti
kyba leidžia turėti 4 teisėtas 
žmonas, jei tik vyras gali 
jas išlaikyti. Lengvai lei
džiama ir persiskirti. Pakan
ka vyrui pasakyti, kad jis 
nebenori tos ar kitos žmo

nas keisti.

Geriausi žmonijos moky
tojai buvo ir tebėra, vargas, 
pavyzdys ir meilė.

KNYGOS JAUNIMUI

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

nos, sumokėti 17 centų ir...! 4
baigta. I GINTARO TAKAIS, J. Na-

: runės eilėraščiai, daug ilius- 
Malajos moterys prieš ši-j tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 

tokių tvarkų jau kelia balsų.
ioxo _  4 • x • i TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto

*"-■ gias teise, suvyrak renkant! 15 pasakų * padavimų' 186
skutiniuoju metu ypač JAV i g,|ies B 10ų P"sl- ................$2.00
vėl įsigalėjo mada penikus GINTARĖLĖ, j. Narūnės paša-
nešiot.. Net prezidentiene, raot 0 senate viena —I «“«<* iliustracijos, 24
turi jų kelis ir vėl moterys 35 ’Ganj 
dėl jų eina iš proto. Apskai-!
ciuojama, kad pernai peru
kams išleista 8 mil. dolerių,

Minėta senatorė sako, kad 
vyrai, su kuriais jos kartu,

psl., kaina ................ $1.00

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

o šiemet, be abejonės, ta su-į kovojo dėl nepriklausomy-mėlyni karveliai, Aloyzo Bu
rna bus daug didesnė.

Šiomis dienomis dėl peru
kų JAV sostinėje VVashing
tone kilo didelis triukšmas. 
Paaiškėjo, kad jų pirkėjos 
buvo be pasigailėjimo ap
gaudinėjamos.

Joms sakoma, kad peru
kai yra namų darbo, iš ge
riausių plaukų, o vėliau pa
aiškėja, kad jie padirbti iš 
laukinių jaučių plaukų. Kai 

j kurios moterys skundžiasi, 
kad perukus dėvint galvoje 
išaugo skauduliai.

bės (Malaja nepriklausoma rono apysakai .ės vaikams, 69 psl.
S 1.50

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

A. GERUTIENĖ

Rudeniui artėjant, prasi- • dera jį gerai išskalbti, prosu 
deda šeimininkėms įvairūs 
rūpesčiai, surišti su pasikei
timu oro temperatūros.

Kai ateina vėsesnės die
nos, apdairi šeimininkė iš 
anksto pasirūpina ir sutvar
ko tinkamus drabužius ir ap-

Madoje buvo "perukų su
sirinkimai“. Kuri nors žymi 
moteris, kurio nors perukų 
agento prikalbėta, sukviečia 
savo pažįstamas, iš anksto 
paskelbdama, kad bus gali
ma įsigyti gei"ų perukų, o pa
ti tikėdamasi jį gauti veltui, 

išlyginti ir esamai madai ,
kiek galint priderinti. j Pardavėjai, aišku, nėra 

: pešti, jie žino, kur ir kiek iš 
Gražiai, tinkamais muilo: ko paimti. Todėl vienoj vie- 

milteliais išskalbtas, nesu- j toj už peruką paimdavo 
veltas, nesutrauktas vilno-Į $350, o kitur tokį patį par-
nis megztukas, pirštinės, ko-i duodavo už $169. 
jinės ar skarelė visuomet Į

avą sau ir savo šeimos na- daigai atrodys, jeigu tas da-; DarJavaia; turėio tik navvz-
Ivkas bus tinkamai paruoš-j Pardavėjai turėjo uk payvz-
t'as, džiovinamas suvyniotas i dzlus,> !r todėl ^įtikdavo 

! taip, kad, nuėjus atsiimti pe
ruko, sutartos spalvos ne
gaudavo.

Tokiuose susirinkimuose

nams.

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJĄ AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais 55.00. minkštais 
viršais ....................................... 84.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko J. 
* - , kai-domūs
na

atsiminimai, <77 paL,15.00.

Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viriai, 031 puslapis. 
Kaina .................................... 56.00.

Liti UVA RUDO, Stepono Kaino 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
M miego, geriausia dovana kiek
viena proga, graviais L jotąja vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... 55.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metą 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................54.56

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ....54-50

KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ T 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 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.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkii 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... 53M

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V.
Tumėnier.ė. daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 ori. 
kaina ........................................ 51.28

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus“ 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psL, kaina. ...56,00

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi-j ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mS-
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 1 
Kaina ....................................... 56.00'

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

464 psl. Kaina
šauly.
56.50

mo sprendimui panaikinti 
segregaciją mokyklose. Juk 
tai jis pats su kareiviais pa
stojo kelią negrų vaikams 
eiti į mokyklą, kurioje iki to 
laiko negrai nebuvo priima
mi. Juk tai jis pats metė šū
kį žmonėms—tęskite kovą, 
tai yra nepakluskite teismo 
sprendimui, neleisktie pa
naikinti segregacijos mo
kyklose.

O nuotaikos Birmingba* 
mc ir apylinkėje seniai nėra 
normalios. Birmingkame per 
8 metus jau 21 bomba spro
go... ir nė vienas nusikaltėlis 
iki šiol nebuvo iiaiikintas.

Argi šitokia padėtis, ši 
toks gubernatoriaus elgesys 
nėra didžiausias paskatini 
mas visokioms padugnėms 
"kovoti“ taip, kaip jie mano 
geriausia. 0 tokie juk tik 
smurtą ir težino.

Todėl ir Olimpo dievai 
tikrai pašiepiančiai juoktųsi 
iš to užkietėjusio fanatiko 
veidmainiavimo.

Tai nereiškia, kad ji turi 
nueiti į krautuvę ir prisi
pirkti daiktų ryšulius, par
nešti namo ir nemažą sąs
kaitą. Ekonomiška moteris 
pirmiausia turi išimti iš 
spintų savo ir šeimos per
nykščius rūbus, rūpestingai 
peržiūrėti, ką iš jų galima 
perdirbti, pataisyti ir pritai
kyti šiam sezonui taip, kad . a. ____ ______r
būtų galima nešioti. Kad; ti—gėlytę, lietuvišką orna- kad tai būta tikros sutarties,

i sausą paklodę, o po to iš
dėstytas ant stalo, ištampy
tos siūlės ir grąžinta pir
mykštė forma. Kai išdžius,

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 75 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina................................... 52.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpą 
pasakojimu. 180 psL Kaina .. 52.Of

Kai kurios, pastebėjusios, 
•aė- 
betreikia per plona skudurėlį i ka.d P^ug brangiai - i - -Ime, norėjo atsisakyti,

isprosyti. Daiktas auodys, j jau įUVo vėlu. Mat, parda- 
kaip naujas. Jei bus skylu-; vėjai tuoj pakišdavo pasira-
/J-.-. -..n.-bio _ ___________ _____ rcių, reikia dailiai suadyti. 
Jei madoj siuvinėjimas, rei-

šyti raštą. Pirkėjos mane, 
kad tai dar tik pareiškimas

kia ka nors dailiai išsiuvinė- perukui gauti, o pasirodė,• «•; lietuvišku nma.l i_ i _ —
daiktas šviežiai atrodytų, menčiuką, o ypač vaikų dra-

LAIVELIU Iš KITOS PARAPIJOS

Metodistų kunigas iš Duboistown. Pa., naudojasi tuo 
laiveliu, kad greičiau pasiektų antrąją parapiją, kurią 
jis aptarnauja.

kurią pardavėjas atiduoda 
bankui, ten gauna pinigus, 

l o bankas be ceremonijų iš
ieško iš pasirašiusios.

Įdomu tai, kad ta perukų
prekyba pradėję verstis kai 
kurie buvę senų automobi
lių pardavėjai, kurie apgau- 
dinėję pirkėjus, kol valdžia 
į tą biznį neįsikišo ir sukčius 
sudraudė.

Nukentėjusios dėl perukų 
apgulė įvairias įstaigas, ku
rios dabar tą biznį tiria, ir, 
reikia manyti, jį sutvarkys. 
Bet taip pat netenka abejoti, 
kad ir ateity atsiras tokių, 
kurie vėjavaikes lengvai ap
gaudinės.

O.I.

Linksma* žmogus turi kū
rybinės jėgos, kurio* trūksta 
pesimistui.

O. Swett Marden

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko Ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 pusi. kaina .......................55.00

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

MARLBOROUGH‘8 LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. lnkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... 51.28

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina..............................  88.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kaina ........................... 84.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny-

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

T8EJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina 55.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyvo- 
nimo. 178 psl. kaina ........... 52.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ 55.06

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psL, 
kaina........................................ 55.00.

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

52, ara visos S dalys........... 56.04
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 

M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............51.21

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

su daugybe paveikslų, gerame 
- Kain

g*
popieriuje 58.54

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Plika. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................ 51.00

TAVO KELIAS I 8OC1ALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išponis buvo pasidarąs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI.

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- RES, 82 psL, kaina......... 28 Cnt
i’y5?r^?IT’°S!suos PR*-

rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža- J NEŠIMAS, arba kodėl maruose n£ 
dėjo kunigystėe dėl moterystės. ** vienybės, 80 psl., kaina .. 81.01

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti iiuo adresu: 
KELEIVIS

831 E. Broadway------- :--------So. Boston 27, Maso.

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

K'klauoomybės galo 1795 metais.
rašė Jonas Karys, daugybė pa

veikslų, 896 paL gero* popierius. 
‘ ‘ ............................. ’.... 810.00
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Rugsėjo 24 d. sueina vieneri metai, kai mes 
netekome mums taip brangaus ieimos nario

ANTANO BIRETOS.

Su skaudančiom širdim ir ašaromis prisimename 
tą liūdną dieną, kada išsiskyrė iš gyvųjų tarpo mūsų 
brangus vyras ir tėvelis.

Mylimasis, be tavęs mums ilgu. Mūsų širdys dėl 
liūdesio džiūsta, kaip gėlės be vandens. Be tavęs 
sunku sunku gyventi.

Brangus mūsų gyvenimo drauge ir tėveli, ilsėkis 
ramiai kapinių kalnely, o mes tave visada širdyse 
turėsime, tavo vardą minėsime, tavo kapą lankysime 
ir gėlėmis jj puošime.

Liūdintys —

žmona Julija, sūnūs Algirdas irVytautas

KELEIVIS,

ŽAIBAS TRENKĖ Į LĖKTUVĄ

Į karo lėktuvą virš New Yorko trenkė žaibas. Lėktu\as 
nukrito Coney Island, jo likučius tyrinėja ugniagesiai. 

Lakūnas nusileido parašiutu.

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTĄ

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA

VEIKSLU. KAINA MINK

ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.00

JUOZAS STALINAS

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio“ administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjj adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

NAUJIENA

Pavergtųjų socialistų 
konferencija

Rugsėjo 7-8 dienomis 4. Studijų grupės Rytų 
Amsterdame, Olandijos sos- Europos klausimams tirti 
tinėje, buvo Vidurio ir Rytų pranešimas.
Europos Socialistų Unijos gu did dėmesiu buvQ 
konferencija, kurioje daly- Zarembos praneši.
vavo ir šie lietuviai: J. mas, kuriame jis aiškino, ar 
Glemza ir J. Petraitis is Vo- nėra galimybių artimesniem 
kietijos, J. \ įlcmskas iš ryšiam su komunistais. 
Anglijos ir P. Juknevičius iš;
Belgijos.

Konferenciją sveikino Vo
kietijos socialdemokratų 
partijos vardu St. Thomas, 
kuris yra ir Rytų Europos 
kraštų žinovas. Jis pabrėžė, 
kad Vokietijos socialdemo
kratų partija visuomet pa
laikė glaudžius ryšius su Vi
durio ir Rytų Europos sočia

Darbo klasei svarbu būtų 
vieningomis jėgomis kovoti 
dėl savo geresnės ateities. 
Po 40 metų naikinančios ko-

krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir
darbų apžJa‘g^.’ redaf^® NEPRIKLAUSOMĄ 
dr. Balys Matulionis, labai mimi ctatamt

Šiandien, kada prieš 10 gražiai išleista, daug pa
metu miręs Juozas Stalinas veikslų, 3<4 psl., kaina $6. 
pačių komunistų paskelb-'

! tas didžiausiu žmogžudžiu Jonas Aistis, POEZIJA.
ir jo lavonas ..išmestas ii >Ta šio žymaus P°et°
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai jdomu paskaityti Kelei-

visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Badas-Rusijos rykšte
(Atkelta iš 2-tro pusi.) SOCIALISTA^fi^tlROPOJ

dar labiau gyventojus jbau- ( paskutiniuose rinkimuose 
gino dėl galimo budo. i g,-,,, ja]įst„ kandidatai surin-

O štai pavergtoje Lietui o-, paduotų balsų: Aur-!
je su didžiuliu stropumu.trij -44% Be|gij0J_37„ 
pradėta is kolchozų suimti i Vakara Vokietijoj-36 .. 
glūdus ! valdžios sandelius, j gvedijoje—, Norvegijo-
Agitatoriai ir spauda ragina 
labiau negu kitais metais 
laiku atiduoti valdžios san
dėliams nustatytą grūdų 
duoklę. O ir pavergtoje Lie-

vos yra aišku, kad komuniz- tuvoje šių metų derliaus bu
mas negali nugalėti socialis
tinio sąjūdžio. Reikėtų ieš
koti sambūvio, bet...

Nors komunistų tarpe 
šiandien jau yra įvairių sro-

listu partijomis ir domėjosi! bet josvisos nėrabnku-
jų veikla. Šiuo metu, kada! 51us "Uosi‘u21ai sa

... tais bendradarbiauti. Visur
net dalis Vokietijos yra ko- jos ar(j0 bendrą darbo fron- 
munistų rankose, Vokietijos net susidėdamos su di- 
socialdemokratai dar labiau ( dfiausiais reakcininkais, 
domisi ta veikla ir remia Vi-j .
dūrio ir Rytų Europos Sočia- Kur komunistai valdžią
listų Uniją.

Be jo, sveikino Intemo- 
cionalo generalinis sekreto-

turi savo rankose, ten jie so
cialistinį sąjūdį teroro prie
monėmis išardė ir neleidžia 
jam atsigauti. Tai yra ir Lie

ta mažo. Reikia turėti galvo
je, kad kolchozai ir sovcho- 
zai pirmoj eilėj turi atiduoti 
valdžios sandėliams nusta
tytą derliaus dalį, o tik tada 
paskirstoma kolchozinin- 
kams, kas nuo tokios duok
lės atlieka.

1933 metų Ukrainos didy- 
j sis badas iškilo ne vien tik 

dėl mažo derliaus. Jo būtų 
vietos gyventojams užtekę, 
bet valdžia iš anksto pasirū
pino atsiimti tai, kas jai iš

rius Carthy, Austrijos sočiai- į tuvoje įr kitose Pabaltijo 
demokratų partijos atstovas. ■ valstybėse.
Moterų Socialisčių Interna
cionalo vardu sveikino olan
dė Jochim, Amerikos social
demokratų vardu Freed- 
man, Ispanijos socialistų 
partijos vardu Llopis.

Telegramomis sveikino 
Indijos, Danijos, Ceilono ir 
kitų šalių socialistų partijos.

Darbotvarkėj buvo 4 klau
simai :

1. Veikli socialistu politi
ka komunizmo atžvilgiu.

2. Tarpusavės ekonomi
nės pagalbos taryba.

3. Tarptautinė padėtis ir 
Rytų Europa.

Tokiai padėčiai esant, so
cialistiniam sąjūdžiui egzilė- 
je neįmanoma surasti su ko
munistais bendros kalbos.

Bruno Kalninš savo pra
nešime pažymėjo, kad ko
munistų partija praranda sa
vo orumą, patrauklumą, y- 
pač jaunimo tarpe.

Unijos vykdomoji taryba 
palikta ta pati. Ji bus per
renkama kitais metais.

Studijų grupei pavesta 
darbą tęsti ir stengtis įtrauk
ti daugiau naujų jėgų.

P. J.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia 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- 
ternalinę 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 akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją
gauna pats. . -m
SLA galima gauti apdraudą 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 ALLIANCE OF AMERICA 
807 West 30th Street New York L N. Y.

. ■> 'S..-*4
I

je- -47%

vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU

KAZO RAZBAININ- 

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

Leonard Valiukas, LI- 
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

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

I —

GERIAUSIA DOVANA

Anglijoje—44*7. n3
Jei galvojate apie dova-

NAUJAUS1OS KNYGOS

Socialistai sudaro vyriau
sybes Švedijoj, Izraely. Da
nijoj, Madagaskare, Ceilo- 
ne. Jie dalyvauja koalicinė
se vyriausybėse Austrijoj, 
Belgijoj, Šveicarijoj, San 
Marino.

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

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

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

knygą

RUSIJA
smulkiai aprašyta

RUDENS LAPAI, Kotrynos 
Grigaitytės eilėraščiai, pre
mijuota knyga, 80 psl., kai
na $2.00.

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

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl..

Stepono Kairio “Lietuva' kaina .............................. $1.80,
budo’*, kaina $5.50 l, aau» Įplauk, mano laiveli,,

“Dieno-'1 Petro Segato eilėraščiai,

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..............$3.50

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

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvay,

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00. Vaina. $2.00

derliaus priklauso. Tokiu;
būdu vietos gyventojams1 bolše'vįkinį,'; o 'sisteia, 
nieko ar veik nieko nebeli
ko.

Joje

tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 

Tai suprantamas ir šių broliai, seservs, giminės ir 
metų pavergtosios Lietuvos ( draugai. Lietuviu kalba to- 
gyventojų susirūpinimas ir,kios knvgos jar nebuvo, 
baimė dėl galimo maisto trū- j Kaina S2.50. Gaunama Ke-
kūmo.

jei

I
leivio administracijoje.

Žmogus daug ką gali, 
(avimi pasitiki.

Artinasi žiema, teks ilgiau 

būti namuose. Išsirašykite 

Keleivį — su juo nebus nuo

bodūs žiemos vakarai. Kai

na metams $5.

Jieškojimai

Ar tari 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 ŽEMĖLAPIS kaž
in sni 111 nei| XXX «

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
Kipro Bielinio “Penktieji MERIKOJE, St. Michelso-

luina $6.00. no vaizdžiai parašyta šio;DeL PlNlGŲ> 3 veiksmų dra.
________________________ ___________________________________ ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai-

I na ............... .............. .. $0.35
LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis, 24 psl., kaina S0.25
STABMELDIŠKA LIETUVA, 

32 psl., kaina ................ $0.10
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psU 
kaina 25 centai.

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

metai”

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 Į Lietuvą apra- L3DP FOR LITHUANIA’S
žymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ...............  $3.00 Jmu

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo Jonas ^RE KaZ
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik...................................................$2.00

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

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

Turto paveldėjimo reikalu pa
ieškomas Jonas Vitkus (John 
Wetkos). kilęs iš Viekšnių vals
čiaus ir prieš dešimti metų gy
venęs 8 Dorest St.. Dorchester,
Mass„ USA. Paieškomasis pra-,
Somas atsiliepti arba apie ji ži- Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.
nantieji prašomi pranešti Kelei 
vio redakcijai.

NORI PASIMATYTI SU SUIMTAISIAIS

Pietų Vietname studentai surengė demonstraciją, daug 
jų suimta, vien mergaičių apie 140. Čia matome mo
tinas ir tėvus prie policijos būstinės, laukiančius leidi
mo pasimatyti su suimtaisias.

50 cnt
Cicagietės Įspūdžiai komuni’tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ..........................................................  $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina....................................................... $2.00

■ooaooooooooooooooooeoooooooooooeooooooooooeoc

SVEIKINAME
MES SVEIKINAME MŪSŲ NAUJUS 

KAIMYNUS IR LIETUVIUS DRAUGUS

Kviečiame aplankyti mūsų krautuvę 

skersai gatvę

R RECEPTŲ VAISTINĖ
Leavitt Drug

GSCAR LEJNVm, Reg. Pharm.

B

nemokamai
pristatome TELEF. PL 6-3689 

SW 9-4301

66 VERNON ST. — WORCESTER, MASS. 

i Naująjį Lietuvių Klubą

rys, 225 dsi., kaitra .. $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

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

E J L Ė S IK 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 KŪDIKIAL
• 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 pei.. 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 n- 
pysakos, A. Antanov, 45 psl„ 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadvay
8a Beatan 27,



Puslapis aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr.39,1963 m. rugsėjo25d.

Vietines žinios
F. Kiršos sveikatos stovis 

nepasikeitė
Vieni prašomi neduoda, 1 Inž. V. Lembertas išsikelia PARENGIMŲ KALENDORIUS, 

• I • ___•• ikiti pat} s siūlo j Kaliforniją

LAISVĖS VARPO 
KONCERTAS

Kiekvienais metais Bosto

1 «
Spalio 6 d. Balfo metinis ban- Į 

ketas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos salėje. ;

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽIUNSKAS 
629 E Sixht Street 

South Boston 
Tei. AN 8-6645

Rugsėjo 19 d- prieš So. i Inž. Vitalis Lembertas su 
Bostono L. Piliečių Dr-jos; šeima išsikelia nuolatgy- 
susirinkimų Į A. AndriulionĮ j venti Į Kaliforniją. Jis iki 

rniau nepasikeitė į gerąją kreipėsi jau senyvas žmo- • šiol ėjo atsakingas inžinie-

Poetas Faustas Kiru tc- 
' beguli Mass. General ligoni* 
i nėję. Jo sveikatos stovis žy-

Spalio 13 d. Laisvės Varpo: 
Hartforde 1 banketas So. Bostono L. Piliečių ‘ 

Dr-jos salėje. •
« ♦ *

gus, klausdamas, kam gali-jiĮaus pai eigas 
ma atiduoti auką Lietuvių | lėktuvų įmonėje.

gageno "Magiškoje Fieito-1 P“5*; *n ‘‘.■Aui.ma. dide
le-, Fieaio "Sevilijos kirpė-į '*« ,rne«-
joje" ir kitose. Vis tai ope-i .k,da «a,e‘ ll8°n,nę 
ros, kurias rengė Įvairios a-

Šio žymaus poeto staigi 
ir sunki nelaimė jaudina vi- 

yra pasirašęs sutarti su San: $ą kultūringąją visuomenę. 
Francisco simfonijos orkest
ru, kuliam diriguos Arthur 
Fiedler.

Visi kviečiami iš anksto 
skirti spalio 13 d. retam 
koncertui.

Nuostolingas rugpiūtis

no ir apylinkės lietuvių gy-j merikiečių operų kompani- 
venime didelis Įvykis yra; jos. Ateinančiam sezonui jis i

Fondui. Jis išvažiuojąs Į 
Floridą iki gegužės mėnesio 
ir norįs $100 auką dabar Į- 
teikti.

Sėkmės jam ir naujoj vie
toje!

Kai sūnus bus Pacifiko 
pakrantėj, tai gal ir tėvai—

Laisvės Varpo rudens kon
certas. Paprastai tokiuose 
koncertuose pasirodo vis 
naujos mūsų jėgos dainavi
mo mene. Visi dideliu malo
numu dar vis prisimena per
nykšti koncertą, kuriame 
pasirodė mūsų atžalynas — 
Irera Stankūnaitė ir Liudas 
Stukas.

Šiemet toks koncertas i- 
vyks spalio 13 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos didžiojo
je salėje, trečiame aukšte. 
Jame programą atliks sol.

Rugsėjo 19 ti. Įvyko So. 
Bostono L. Piliečių Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas. Ja-

nariai: Jonas Klimą 
nas

Genė Vasiliauskienė, sopia- du nauji nariai, 
nas, iš Australijos ir sol. Ro
bertas Kazys Jakutis, barito
nas, kilęs iš Worcesterio, da
bar gyvenantis ir dainuojan
tis operoje San Francisco,
Cal. Abudu dainininkai Bos
tono ir apylinkės lietuviams 
dar nėra girdėt;

Studentų "Studijų dienos*

Lietuvių Studentų Sąjun
gos Bostono skyrius šių me-

A. Andriulionis auką pa- Į Monika ir Pranas Lembertai ( 
ėmė ir perdavė L. Fondo va-! pakels sparnus ten išskristi, 
jaus komitetui.

Spalio 20 d. Moterų Klu-, 
bo pokylis su madų parodai 
So. Bostono L. Piliečių Dr 
jos salėje.

ti«i
’J

Pasirodo, kad tas sąmo
ningas ir lietuviškiem kultū-

Pasisekęs subatvakaris

Pereitą šeštadienį Įvykęsgub duhuuu ąų me- rOg reikaJam, jautrtlS tautie-j 4 1
tų spalio menesio 12-13 dte- tis buvc ser(jsio5 kanos a,.| So. Bostone subatvakanų
nomis ruošia „Studijų die- eivis Raymond Paul, gy v. • ^auP° sezono atidarymas, 

Į nas-, kurių tema yra ”Hu- §o. Bostone. Gaila, kad ma-lku.110 Programoje dalyvavo 
manitaririai mokslai griež- žai'tėra tokiu žmonių. ! ‘ašytojat Stasys Santvaras
tųjų mokslų amžiuje.“ Po!_________________ į ir Antanas Gustaitis, skaity-

Bostono Lietuviu Dramos i damas savo satyras, praėjopirmos dienos paskaitų į-
, K • • i vyks INITIUM SEMESTRIme buvo pagerbti du mirę p apylinkės

■ organizacijos tomis dieno-

Sambūiio išvyka su dideliu pasisekimu. Sve
čių buvo daug ir net iš toli-

Ramanauskas. Priimti! Bostono Lietuvių Dramos Į mesnių Bostono apylinkių.
j mis kitų parengimų neruošti,; Sambūris po vasaros atosto-j Piogramą susirinkusieji 

sutiko labai nuoširdžiai.r,. , . „ ^.ibet kartu su visais rytinio gų vėl tęsia savo veiklą. .Fin. sekretorius V. Stel-I . , j . • ' Ii •- i j i pakraščio studentais savo* Crtoiirt 19 ri vaidinamokas pranese, kad per rug- _ bpalio 12 d. jis \aiciina
piūti viso labo pajamų turė-j atsllank>mu pai emu Bosto- Į Waterbury Lietuvių Bend-
ta $6680. o išlaidų būta $116! n° studentų įstangas, 
daugiau, negu pajamų.

K. Namaksienė priminė, 
kad salėje nėra nei Ameri- 

i kos, nei Lietuvos vėliavų.

Legionierių moterų 
banketas

Solistei G. Vasiliauskie-1 P. žiruolis pastebėjo kad j -
nei akompanuos Australijos sienos plikos, kad reikėtų t . . * a .1
pianistė Dorothy Oldhamjjas papuošti mūsų žymiųjų!

ruomenęi čia jau su pasiseki
mu statytą 3 veiksmų D. Ni-i

Legionieriai pagerbs 
J. Serafiną

SAV-ON
I { ROOFING and SIDING CO.į

Spalio 27 d, S. Dariaus » ;
sto pokylis J. Serafinui į*• B"s“’n iposto

pagerbti posto salėje.* « *
AN 8-2150 

DAŽOME IR TAISOME
Balandžio 26 d. So. Bos

tono L. Piliečių Dr-jos salėj 
Stepono Minkaus vadovau
jamo radijo 30 metų sukak
tuvinis ir N. Anglijos gra
žuolės banketas.

PRANEŠIMAS

Kinderio Muzikos Studija 
pradeda pamokas nuo spalio 1 

i dienos. Bus duodami akordeone
I ir gitaros kursai. Adresas:
I 61 Thomas Park,

So. Boston. Mass.
Tel. A N 8-2130.

Išnuomoja ir skolina muzikos 
Stepono Dariaus Legio- ! instrumentus Lowellio Studija, 

nierių Postas spalio 27 d. 5, Kr*'Pt,!»:
savo

ccodemi komedi ją ”Neūžau-
______ ga " Numatyta ii daugiau iš-vak patalpose .

Stepono Dailaus legionie-į koloniia^11^*^ Ie U%1^Į (168 H SL) rengia pokylį į

tir.is banketas bus šį sekma
kuri yra didelė lietuvių bi 
čiulė, dažnai Australijos 
koncertuos skambinanti lie-j pi
tuvių muzikos kūrinius. O ! jau susitarta pirmąjį aukštą .
sol. Robertui Kaziui Yaku-- išdažyti, jau nupirktos užuo- S1’an^-?ti 
čiui akompaniatore bus jo j laidos, lempos. Pirmininkas j _ 
sesuo Katrė Yakutytė-Pe-i John Grigalus pastebėjo J Susirenka lietuviu mokyklos 
rednienė išNorwoodo. Taigi Į kad visa tai atsieis daug pi-i tėvai
net šiuo atveju koncertas į giau, negu buvo manyta, ir į e~
ryškiai išsiskirs iš kitų kon-’ kad tai nuopelnas Onos I-j ^>pSnv 1 u. 7 vai vak. So.

i ir parengimų. Iš tikrų- į Vaškienės, Onos Palbv ir W. į Bostono L. Piliečių Dr-jos 
' ' ‘ " i patalpose bus Lituanistinės

i dieni, rugsėjo 29 d. So. Bos-1 Vilėniškis po rimtos ligosiT , i I 4.: 1

1 savo buvusiam vadui Jur- 
Sambūrio narys Antanas! giui A. Sarafinui pagerbti.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

certų
jų, retas atsitikimas, kad! Skudrio. 
koncerte programą atliktų! k. Namaksienė 
brolis su seserimi. J apie rugsėjo 11 d. buvusią

Solistė G. \ asiliauskienė ( konferenciją užsienio politi- 
vra plačiai žinoma savo kon- kos klausimais, adv. Antho- 
certais ne tik Australijos lie-! rv Young painformavo apie 
tuviams, bet taip pat pasiro- ,-{igSėjo 28 d. šitose patalpo-Į 
dymais televizijoje ir radijo į ge rengiamas išleistuves Įl 
programose. Šiame krašte j Lovvell i klebonu paskirtam I 
pirmas jos pasirodymas bu-j kun. žoromskiui. 
vo rugsėjo 8 d. Clevelando?

pranese mokyklos tėvų susirinkimas 
Į kurį kviečiami ne tik mo
kinių tėvai, bet ir visi, kurie 
domisi lietuviško švietimo 
reikalais.

121 Crosby Street, 
lziwell. Mass.
Tel. GL 9-5213.

DOVANOS | LIETUVĄ

1 
t 
t

• Al Stecke F. Pukanasis j
Į Res.: 8 Faxon St.
! Brockton 586-9272

Natick i 
655-0807 1

! Telefonas: AN 8-2805 I
\Dr. Jos. J. Donovan',j ii Dr. J. Pašakarnio'
j ĮPĖDINIS
• OPTOMETRISTAS
(Valandos: .
| nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. J
• Vakarais iš anksto susitarus }

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

televizijoje, kur ji buvo pa 
rinkta atstovauti lietuviams 
Įvairių tautų programoje. 
Atsiliepimai yra labai geri 
lygiai savųjų, kaip ir kita
taučių.

Solistas R. K. Yakutis yra 
dainavęs visoje eilėje operų 
pagrindines roles, kaip tai 
Germanto ”

Pamaldos evangelikams
-----------  j

Sekmadieni, rugsėjo 29; 
d. 2:30 vai. popiet First Lu-! 
theran Church, 299 Berke-; 
ley St. Bostone bus Bostone • 
ir jo apylinkėse gyvenan-į 
tiems lietuviams evangeli

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
rqeson<tej 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžio* 

žiedas, papuošalus 

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIU 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklu 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
Iš WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur SL

BROCKTON 18, MASS. 
T«L JUaiper 6-7209

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau
ja m greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai

TEL. AN 8-2124

Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Dr.

-7

kams pamaldos, kurias lai- 
Traviatoje“, Pa- kys kun. H. Dumpys.

Trans-Atlantic Travel Service

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių,
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus. į priderintų siuntiniams, pra- 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi- J neia, kad pagal naują cent- 
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 VVest BROADWAY. So. Boston 27. Mass- Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytu« siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS

kitas Ru«iios valdoma® 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 mūsa Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų

ro susitarimą su U. S. S. R.
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 lietuviikai.

Visos dovanos apmoka-
s mos siuntėjo, gavėjas nieko

daiktų. Siuntėjas sumoka musų įstaigoje visą kainą uz norimas ► Pristatymas garan-
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų Į ĮUotag įr skubus.
katalogų. Cosmos Parcels Exprets

Corp.
359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KKEIPKITfeS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SAJTNIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO į^aljojimais 

Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki 5 vai. vak.. ketvi’-tadieniais nuo 9 rei. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo < vai. ryto iki 2 vai. popiet.
VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

pei ivarnomi ir pasiunv 

Siuntiniai nueina tvarkingai.
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

VVORCESTER, MASS.
Vedėja B. Sviklū 

Tel. SW 8-2868

TAUPYK $S$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA‘
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiskas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Daliu išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro- } 
lės dalį, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį, j 
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. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.

/ 5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Į Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums Į 
) y> reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia j 
j šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi j 
s turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui, j 
• Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna t 

Fuel Uo~ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame Į 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus į 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų Į 
Namų Patogumo Inžinierių atvvks Jus aplankvti Jums } 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba • 
pasiųskite atvirute: ’

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St

Peter Maksvytis
Carpenter & Buiider 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieka visus pataisymo, 
to ir projektavimo darbas ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namą ir 
biznio pasta.-ų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

į

į

t

iI Dorchester, Mass., 02124.

Ę 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. Emanuei L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm.

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

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lOClklų, veikia Hpkmaflio- 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. 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.

Apsidrausk J
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ »
• .. . » i• Draudžiame nuo polio, viso-»
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- {
J mių (ugnis, audra ir kt.) ..} > 
i Visais insurance reikalais} 
{kreiptis: }
j BRONIS KONTRIM J
} Justice of thePeace—Constable { 
j 598 E. Broadway j 
Į So. Boston 27, Mass. j
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-24831 
i »I - - . r ------------- ------------------------------------*

eevvi

Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje. 
k Lipdau popierius ir taisau. 
£ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą

JONAS STARINSKAS « 
220 Savin Hill Avė. < 
Dorchester, Mass.
Tek CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plnmbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

I Gazo šilimą permainyti $265 
Telefonas: CO 5-5839 » »

* DORCHESTER 25, MASS. |

■attaaaat>**»»******aaaa<a

J 12 MT. VERNON STREET

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2— 
Sekmadieniais ir

4 ir 6—8 
šventadieniais

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass. I

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
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
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namam

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




