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Rusai vėl buvo užblokavę 
amerikiečiams kelią

BET MŪSŲ PREZIDENTAS NEPYKSTA, 

SAKO, KAD TAI TIK 

' NESUSIPRATIMAS “

Ii tikrųjų tai yra Chruščiovo 
"susipratimas“ parodyti, 

kad jis yra padėties ponas

Pereitą savaitę iusai vėl 
užkirto amerikiečiams kelią 
i Vakarų Berlyną ir išlaikė 
Amerikos transportą su reik
menimis, autobusus su turis
tais ir automobilius ištisas 
52 valandas. Sulaikyti žmo
nės turėjo išbūti tiek laiko 
be maisto ir be guolio.

Amerikos spauda ir radi
jas pradėjo kelti didelį neri
mą. Nejaugi Chruščiovas 
vėl atnaujino šaltąjį karą 
prieš mus? Nejaugi jis neno
ri Kennedžio pasiūlymo kar
tu skristi į mėnulį?

Bet mūsų prezidentas pra
dėjo kraštą raminti, kad ne
sijaudintų. Berlyno blokada 
esąs tik "nesusipratimas“. Ir 
jis nei kiek nepyksta.

Tačiau Associated Press 
žinių agentūra praneša, kad 
kelio užkirtimas turi du la
bai aiškius tikslus, būtent:

1. Kad kelio į Vakarų Ber
lyną ponais yra komunistai, 
o ne kas kitas.
2. Kad tais trokais ir auto
mobiliais, kurie kasdien va
žinėja į abidvi puses, nebūtų 
išvežami Rytų Berlyno pa
bėgėliai.

Taigi apie "nesusiprati
mą“ čia negali būti jokios 
kalbos.

Kelias į Vakarų Berlyną j 
esąs tiesus kaip styga ir taip j 
sutvarkytas, kad juo galėtų? 
važiuoti tkitai viena vežimų! 
eilė. Išsisukti iš jo negalima. 
Norint patekti juo į Berlyną, 
reikia pravažiuoti tris tikri
nimo punktus arba užtvaras. 
Prie tų užtvarų stovi komu
nistų ginkluoti sargai. Jeigu i 
nesustosi, jie šaudys be jo
kio "nesusipratimo“. Toks 
yra įsakymas. Bet dėl visko, 
iš abiejų kelio pusių stovi 
milžiniški raguoti trokai. 
Ragai stiprūs, ilgi ir aštrūs. 
Jeigu sargai mato, kad pri
važiuodamas jūsų trokas ar 
automobilis nemano sustoti, 
tuojau tie raguočiai iš abiejų 
pusių uždaro kelią.

Kai sustoji, komunistų 
sargai apžiūri transportą ir, 
jei nieko jiems priešingo ne
randa, paduoda vežikui po
pietį ir pamoja važiuoti to
liau.

Bet pavažiavus tris ket
virtadalius mylios, yra kita 
panaši užtvara, o po tos dar 
trečia. Ir prie kiekvienos rei
kia sustoti.

Pereitą savaitę amerikie
čių transportas, susidedąs iš

keliolikos trokų, autobusų 
su turistais ir automobilių, 
buvo sulaikytas prie pirmo
sios užtvaros, nes komunis
tai liepė visiems išlipti, kad 
galėtų patikrinti kiekvieno 
dokumentus ir iškratyti ba
gažą. Amerikiečiai atsisakė
tai padaryti, todėl ginkluo
ti sargai užblokavo savo ra
guočiais kelią ir visą trans
portą apsupo, kad niekas 
nepabėgtų. Išlaikė 52 va
landas ir tik tada nutarė pra
leisti.

TRYS DIDIEJI VŽ SIEKIO MINISTERIAI

Iš kairės j dešine: Anglijos— I»rd Hom e. Sovietą Sąjungos — Andrei Gromško, 
JAV7 — Dean Rusk, susitikę Anglijos atstovybėje Jungtinėse Tautose.

Siūloma nutraukti paramą 
militaristų režimams

PIETŲ AMERIKOJE ŠIEMET JAU

KETURIOS DEMOKRATIJOS

BUVO NUVERSTOS

Gali būti, kad ir Pietų Vietnamas 
negaus daugiau Amerikos 

dolerių

Indija remsianti 
komunistų Kiniją

Šią savaitę senatas svars
to vyriausybės įneštą Užsie
nio Paramos Bilių. Senato
rius Wayne Morse, Oregono 
demokratas, pasiūlė prie to 
biliaus amendmentą, kad iš 
skiriamų sumų nei centas ne-

Indijos premjero Nehru 
sesuo New Yorke anądien 
pasakė, kad Indijos am basa- būtų duotas militaristų re-

Naujas prezidentas 
Argentinoje

Uraganas pridarė 
daug nuostolių

Kodėl Valachi ėmė 
šnekėti

Karingoji ponia 
iš Vietnamo

dorius balsuosiąs už priėmi
mą komunistinės Kinijos į 
Jungtinių Tautų organizaci
ją. "Aš nesuprantu, kaip di
džiausia pasaulio valstybė 
gali būti iš tos tautų šeimy
nos išskirta,“ sako jinai. O

žimams, kurie atsistoja prie 
valstybės vairo, nuveikdami 
žmonių išrinktą demokrati
nę vyriausybę.

Jisai nurodo, kad šįmet 
Pietų Amerikoje smurtinin-

Pereitą šeštadienį Argen
tinoje buvo įvesdintas 29-tas 
tos respublikos prezidentas
Artur U. Illia. Savo kalboje 
jis žadėjo grąžinti kraštui 
gerovę, prestižą ir ramybę, 
kurios tenai nebuvo jau per 
10 metų einant visokiems 
sumišimams. Paskutiniais 
laikais Argentinoje buvo di
delis nedarbas ir infliacija, 
kainų kilimas.

V ragą nas Florą dūko 91 Pereitą savaitę rašėme, Atskridus Amerikon po- 
dienas, pagaliau pasuko į kaip gengsteris Valachi, ku- nia Ngo Dinh Nhu, karingo- 

ris yra nuteistas kalėjiman jį Vietnamo diktatūros dva- 
iki gyvos galvos, pradėjo sįa, pradėjo čia prakalbų 

maršrutą labai karingu to- 
gengsterių organizacijos Co-, nu. Tuojau pradėjo atakuoti

; nin-A 53 Nostra paslaptis. Dabar šios šalies slaptosios polici-
dienas n paliko oO.OOO zmo- j Dasakp kodėl iis tai daro j°s agentūrą, kaltindama są- 
ni„ Ko narni, Volinlika lavo- J15 pasaKe, Koaei jis iai aaio. j J s **’ . *7

Tai dėl to, kad tos organiza-į mokslu nuyersti Vietnamo 
diktatūrą. "Bet aš užtikri-

Atlantą ir šaltuose vande
nyse mirė. Tai buvo ilgiau
siai trukusi ir didžiausių

nių be namų, kelioliką lavo
nų ir daugybę sužeistų. Ry
žių ir cukraus laukai sunai-j cijos bosas Vito Genovese 
kinti

RAROLD MACMILLAN 
ATSISTATYDINO

Anglijos ministerių pir
mininkui Harold Macmilla- 
nui padary ta prostatos ope
racija. Dėl ligos jis atsisakė 
iš premjero pareigų. Laiki
nai jo pareigas eina jo pava
duotojas Butler. Spėjama, 
kad konservatoriai ji pasi
rinks Macmillano įpėdiniu.

III KARTŲ ATLANTE

Deimantu pramonės galva 
Dorus va n Itallie. 75 m. 
amž-. Willem Ruys laivu iš
plaukė į Europą. Tai jo 411- 
ji kelionė per Atlantą. Skai
čiuojama, kad tose kelionė
se jis praleido 10 metu.

mūsų Amerika pernai sukišo' ^ai nu\eftė jau keturias de- 
Indijai 465 milionus dolerių,: mokratines vvi iausybes; ba 
kad ji nepalinktų komunistų! ^an(’žio ir liepos mėnesiuose 

i buvo padaryti perversmai 
į Gvatemaloj ir Ekvadore, o 
į dabar, trijų savaičių bėgyje, 
! sunaikintos dar dvi demo
kratijos — Dominikoje ir 
Hondūre. Kiekvienoj vietoj 
perversmą padarė militaris-

Prašo priimti 
vežikų uniją

Rhode Island statybos u- Į tai, karininkai, kaip anais 
nija kreipėsi į AFL-CIO sta- į metais mūsų Lietuvoje, 
tybininkų skyrių su prašy- Kiekvienai tų keturių res-
mu, kad priimtų atgal Hofos 
vadovaujamą vežikų uniją, publikų Amerika teikdavo 

paramos. Kai kur ta parama- , , nu, kad tas sąmokslas jai  -------j—----- —--jt, paramos, nai Kur ta parama
! . nu®PreJ1 nuz V • nepavvks. Ji tik pažeis jūsų keletas metų buvo pasalinta • nebuvo nutraukta ir smurti-ti. Jis sako, kad 20 tos orga-, k|.^to tižą J pasakėji|dėl gengstenzmo. Panašų nirkams vaMžia pagrobus. 
mzacnos p-ene-stenu dar-<*.T__  v-,____ _ ' nrašvma vra nadavusi ir De-; j- ..^et' Haičio saloje negrų nf^cįjog gengsterių "dar

respublika nukentėjo dar 
daugiau. Apie 4,000 žmonių 
užmušta, miesteliai nušluo
ti nuo žemės paviršiaus, pa
sėliai sunaikinti. Paprastai, 
audra vadinama uraganu, 
kai vėjas pučia 75 mylių 
greičiu per valandą. O Flo-

buojasi“ ir Bostone.

ĮSPĖJA NEVALGYTI 
RŪKYTOS ŽUVIES

Viešosios sveikatos depar
tamentas Washingtone į-
spėjo visuomenę nepirkti ir 

ia ėjo iki 4oO mylių pei y a- nevajgytį rūkytos žuvies, 
landą. 1

i New Yorke. Bet Vietnamo 
ambasadorius atsižegnojo 
nuo jos, kaip nuo velnio. Sa
ko, aš atstovauju valstybei, 
o ji — niekas! Washingtonop° 13 lta uniJa‘ 
vyriausybė irgi užpylė šalto 
vandens sensacijų gaudyto
jams, kurie kviečia tą dra
konišką moterį kalbėti.

prašymą yra padavusi ir De-į Todėl aukščiau minėtas se- 
tnnto statybininkų _ unija. | natorius Morse amendmen-
Vežikų unija turi apie 
1,500,000 narių, tiek neturi

"KL1UKSAI“
KALĖJIMAN

UŽDARYTI

2,400 DARBININKŲ 
VIENAME KOLCHOZE

Associated Press korės 
pondentas praneša iš Kras- 
nodaro. kad jis buvo nuvy
kęs į šiaurės Kaukazą ir ap
žiūrėjo Kubanės kolchozą, 
kur dirba 2,400 vyrų ir mo
teli}.

Jeigu Amerikoje tokio ū- 
kio savininkas turėtų sam
dyti tiek darbininkų, tai jis 
tuoj pat subankrutuotų, sa
ko korespondentas. Kolcho- 

i zas tuiįs daug visokių maši-
j nų, bet žmonės judą kaip vė

žiai. Tad nenuostabu, kad 
sovietams trūksta ir duonos.

KARO REIKALAMS 
$47,220,010,000

! angliškai vadinamos white- Italų karalius 
* fish, kuri gaminama Michi- 
j gano valstijoj. Nuo jos mirė 
jau 4 žmonės. Lietuvoje to
kio produkto nebuvo, todėl 
neturim jam ir lietuviško 
vardo. Žuvis panaši į silkę.

Amerikoje

karalių: karalius

Kongresas priėmė ir pa-1 
siuntė prezidentui pasirašytij 
įstatymą, kuriuo skiriama ' 
karo reikalams $47,220,010, 
000. Tai yra beveik du bilio- 
nai dolerių mažiau, negu 
prezidentas Kennedy norė
jo.

Taip vadinasi Etiopijos im
peratorius Haile Selassie, 
kuris lankėsi JAV.

Birminghamo mieste buvo 
suimti du baltieji vyrai su 
dinamitu. Kadangi tenai jau 
buvo nemaža bombų spro
gimų ir kadangi tie vyrai 
yra žinomi fanatiški Ku-

Spalio 21 d. Bostone lan- Klux-Klano nariai, tai abu- 
kysis buvęs Italijos karalius} du buvo pasodinti šešiems 
Umberto II. Buvęs Massa-1 mėnesiams į kalėjimą. Be to, 
chusetts gubernatorius Vol-i jie dar buvo nubausti ir po 
pe, taip pat italas, ruošia $ pinigine bausme, 
jam priėmimą Statlerio vieš
buty. Umberto lankosi Ame
rikoje pirmą kartą ir Bosto
ne ketina pabūti 3 dienas.
Jis neteko Italijos sosto 1946 
metais, kai italai nutarė pa
versti savo kraštą respubli
ka.

ITALIJOJ NELAIMĖ

Nuo didelių liūčių Italijoj 
patvino Piavės upė ir išver
tė 873 pėdų aukščio užtvan- '• 
ką. Buvo naktis, ir žmonės, į 
gyvenantieji upės klonyje,; 
miegojo. Pasileidusi masė! 
vandens užliejo klonį, nu-į 
nešdama kaimelius ir mie
gančius gyventojus. Longa- 
ronės miestelis su 2,000 gy
ventojų visiškai išnyko. Iš 
viso žuvo apie 3,000 žmonių.

IŠLAISVINO

Komunistinės Čekoslovaki
jos valdžia po 15 metu kali
nimo paleido arkivyskupą 
Josef Beran, 74 m. amžiaus.

tas siūlo, kad visiems milita
ristų režimams pagalba būtų 
nutraukta. Kaip rodos, ši
tam amendmentui pritaria 
ir prezidentas Kennedis.

VVashingtone vis dažniau 
pasigirsta balsų, kad Pietų 
Vietnamo diktatūrai taip 
pat turi būti nutraukta pa
rama. Per aštuonerius me
tus jai sušerta $2.000,000, 
000, o dabar tos diktatūros 
atstovė trankosi tais pini
gais po Ameriką ir kritikuo
ja šios šalies "pataikūnišką 
komunistam“ politiką. Ken
nedžio administracija, kaip 
girdėti, jau svarsto klausi
mą, ar nevertėtų nutraukti 
ir Vietnamui paramą.

SOVIETAI SKOLINGI 
PUSANTRO BILIONO

Washingtono žiniomis, 
Maskva tebėra skolinga Dė
dei Šamui dar nuo Pirmojo
pasaulinio karo pusantro bi
liono dolerių. Tuojau po to 
ir po antrojo karo ji buvo 
skolinga 11 bilionų dolerių, 
sako valstybės departamen
tas, bet Kokiu būdu ta sko
la sumažėjo iki pusantro bi
liono — nepasako. Niekad 
nebuvo girdėti, kad Maskva 
būtų nors kiek atmokėjusi. 
Ir pats valstybės departa
mentas sako, kad dėl tos 
skolos nuolat ėjo ginčai.

t
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Puslapis antraJ

Kodėl taip šudra nugalėti 
kmunistus Vietname?

Šiuo klausimu kalba rimtas U. S News & World Re-
Karo departamento galva McNemara ir generolas 

Vietnamą ištirti padėtį kaip tik tuo laiku, kada padidin
tos JAV karinės pastangos tenai turėjo jau parodyti lai
mėjimo ženklų. Amerikiečių sumanumas, įrengimai ir iš
laidos, kurios siekia $1,500,000 per dieną, buvo mestos 
prieš priešą, turintį apie 25,000 kovotojų. Tai tik trupinys, 
palyginus su Pietų Vietnamo jėgomis. Ir vis dėlto tas tru
pinys atsilaiko.

Karo departamento galva McNamara ir generolas 
Tyloris, kuriuos prezidentas buvo nusiuntęs tenai, kad 
ištirtų padėtį, negalėjo suprasti, kodėl ta milžiniška \ iet- 
namo jėga, Amerikos ginklais ir kareiviais remiama, ne
gali komunistų nugalėti.

Norint gauti tikrą atsakymą, reikia atsargiai patyri
nėti komunistų kovos būdus, sako tas žurnalas.

Komunistų partizanas gali būti prastai apginkluotas, 
apdriskęs ir alkanas. Jis neturi šarvuotų trokų, nei tankų, 
nei lėktuvų, nei sunkiosios artilerijos.

Bet partizanai nėra minia, kuri veikia pagal nuotaiką. 
Jie labai disciplinuoti. Jie veikia taktikos ir strategijos 
principų rėmuose, paruoštuose taip atsargiai, kaip geriau
siai išlavintų karo jėgų.

Komunistų vadai žiūri į šitą kovą, kaip į grynai poli
tinį karą. Jie netiki, kad šį karą galėtų laimėti tie, kurių 
pusėje daug pinigų ir sunkioji artilerija: jį laimėsią tie. 
kurių pusėje bus liaudies dauguma. Taigi viskas, ko komu
nistai siekia, tai patraukti savo pusėn gyventojus.

Komunistų struktūros širdis ir nugarkaulis yra mil
žiniškuose žemės plotuose, kuriuos jie kontroliavo per 
ilgus metus — net ir prancūzams tenai dar tebesant. Per 
daugelį metų komunistų Viet Kongas auklėjo sau tuose 
plotuose žmonių lojalumą ir paramą. Dvarininkų žemės 
buvo nusavintos. Valdžios mokesčiai panaikinti. Komu
nizmui skiepyti buvo įrengta mokyklėlių. Buvo kuriamos 
jaunimo, ūkininkų ir moterų organizacijos.

Įsitaisę tuo būdu tvirtų pozicijų ir jomis atsiremdami, 
komunistai dabar veda karą ne tam, kad galėtų laimėti 
triuškinančia pergalę, bet tam, kad sunaikintų žmonių pa
sitikėjimą Pietų Vietnamo valdžia ir jos armija. Tai yra 
tekąs (fluid) karas, kuris gali tęstis ilgus metus — kaip 
ilgai, jie patys negali pasakyti — gal trejus, penkerius ar 
dešimt metų, bet jie nemano jo nutraukti.

Amerikiečiai yra pristatę "strateginių kaimelių“ pa
lei komunistinį Viet Kongą, kad atkirstų jo susisiekimą 
su partizanais Pietų Vietname. Partizanai naktimis tuos 
kaimelius užpuola, žmones išžudo ir pasiima jų gerus 
ginklus, amuniciją, maistą ir ką tik randa sau naudingo. 
Tuo būdu jie įsigijo geriausių Amerikos ginklų: šautuvų 
kulkosvaidžių ir net patrankų.

Bet jų kova sunki. Pereitais metais jie neteko 30,000 
savo žmonių. Šįmet per šešis mėnesius jie prarado 14,000

*i*cLr.iviS, 50- oūo a Oil

PREZIDENTAS ARKANSAS VALSTYBĖJE

Prezidentas John Kennedy dalyvavo užtvankos Little 
Rodi atidaryme. Didelis integracijos priešininkas gu
bernatorius Faubus (dešinėj) savo kalboj peikė pre
zidento "civilinių teisių“ programą.

APŽVALGA

Nr. 42,1963 m. spalio 16 d.

rence, Mass., į Philadelphi- 
ją, — tai buvo 1922 metais, 
—aš radau Philadelphijoj 
negrus, gyvenančius atski
rose vietose nuo baltųjų. Nei 
jie, nei baltieji nesikišo į 
vieni kitų gyvenamas vietas. 
Visi gyveno sau, kaip žmo
nėms pridera. 1 iesa, pasitai
kydavo užpuolimų, plėšimų, 
moterų bei mergaičių prie
vartavimų, bet tokie daly
kai pasitaiko visuose pasau
lio didmiesčiuose, ir tas ne
jaudina perdaug nei didelių 
moralistų, nei tvarkos dabo
tojų.

"classified“—slepiama, ne- 
į skelbtina.

Kur daugiau progų 
darbo gauti

York Times News nė, pakilusi per tą laikotar- 
Service nurodo, kur yra dau. pį vos 19 nuošimčių, 
giau galimybių gauti darbo. į Kalifornija, kuri gyvento- 
Sako, jeigu negali nuvykti į • skaįčiumi pralenkė šiemet 
Vakarus, jaunas žmogau, visag kiUs vaistjjas> darbo 
keliauk į Pietus. Tai \ia dvi atžvilgiu stovi antroj viėtoj 
šios šalies sritys, kur darbo New Yorko. Bet Darbo 
progų atsiranda greičiausia. Depaltamento ekspertai spė.

Vakaruose šituo žvilgsniu ja Rad iRi 1970 metų Kali- 
geriau. Tenai ir atlyginimas fornija praienks Nevv Yorką

New

Tačiau po antrojo pašau- geresnis, ir lengviau gauti 
darbo.

KREIVAS DALYKŲ 
AIŠKINIMAS

Marijonų "Draugas“ išjo- Į Argi tie faktai būtų sie
jo ginti Pietų Vietnamo ka- : * -*— ------ J* ’ ”
talikiškos diktatūros, kuri
smaugia budistus, sudaran
čius didelę krašto daugumą 
—80%.

Nepakeldami tos dikta-

piami, jeigu jie nediskredi
tuotų P. Vietnamo diktatū
ros? Amerikos vyriausybė 
tikiai nieko neslėptų, jeigu 
taip būtų, kaip "Draugas

linio karo mūsų mieste žy
miai padaugėjo negrų iš 
pietinių valstijų. Dabar Phi- 
ladelphijoje jų priskaitoma 

! apie 600,000. Ir tuojau pra
sidėjo buvusios tvarkingos 
segregacijos ardymas. Juo
dųjų vadai, Kastro rūšies a 
gitatoriai, pradėjo kurstyti 
negrus prieš baltuosius. Ir 
keista — skelbdami baltie
siems neapykantą, tie agita
toriai kursto savo tautiečius 
brautis į baltųjų tarpą, gy
venti tarp jų, tuoktis su jais, 
gyventi tuose pačiuose na
muose, gulėti su baltaisiais 
vienose lovose. Ir kiek jų ši
tokia kiršinanti agitacija 
pridarė mūsų mieste skanda
lų ir nesmagumų! Neabejo
ju, jums apie tai yra žinoma, 
nes iš laikraščių matau, kad

kur dabar yra 1,000,000 dar
bų.

Pradedant 1939 metais, 
Kalifornijoj darbo progų 
kasmet daugėjo po 188 nuo
šimčių, kai tuo tarpu New 

Rytų pakrašty, prie At-! Yorko valstija kilo vos po 
J lanto? Čia atlyginimas vos: 52 nuošimčiu kasmet. Tuo 

tik vidutinis ir darbo progos J būdu augimo atžvilgiu Kali- 
labai ribotos. fornija stovi penktoj vie-

, ! toj nuo viršaus, o New Yor-
Tokia yra suglausta a p-j Rag agtuntoj vietoj nuo apa- 

zvalga, kuri gaunasi iš Dar - J ..
bo Departamento knvgos i

, "Employment and Earning Į Algų atžvilgiu Vidurinių 
Statistics,“ kuri tik dabar1 Vakarų industrializuota Mi-

' buvo išleista. Tai yra 623]chigano valstija 1962 me-

O kaip Viduriniuose Va
karuose? Čia atlyginimas vi
dutinis, bet 
darbo.

sunkiau gauti- t

tūros represijų, budistų dva
sininkai protestuoja gatvėse 
susidegindami, kad atkreip
tų pasaulio dėmesį į savo 
kančias.

Bet "Draugas“ nori išaiš
kinti, kad ne katalikų dikta. 
tūia dėl to kalta, o komunis
tai. Esą:

"Išaiškinta, kad budistų 
susideginimas nebuvo iš
šauktas tik jų religinių įsi
tikinimų, bet kai kuriais at
vejais komunistų prievar
tos veiksmas, tam tikrą as.

raso. Taigi aišku, kad taip
nėra. Aišku, kad budistų! jr Bostone tokie agitatoriai
SSŠ kelia suirutę dėl "mokyklų
ra baisus katalikų diktatū
ros apkaltinimas, o kadangi 
iki šiol Amerikos vyriausy
bė palaikė tą diktatūrą savo

segregacijos
nėra.

kurios tenai

Juodųjų žmonių klausi-
ginklais ir bilionais dolerių, mas Amerikoje labai opus.

' tai reikia faktus slėpti. j Jie sparčiai dauginasi — ir 
per vedybas ir be vedybų.„ —- - 1J* lglzilr; kiivoxz irvonorvuo kzvs ▼ vz į/I <Z-

nešimas, kiek jo buvo viešai 
paskelbta, vis dėlto matyti, 
kad Washingtonas yra nusi
vylęs savo politika Vietna
me ir teikiama to krašto dik
tatūrai parama, nes sakoma, 
kad iki 1965 metų pabaigos 

meni užmušant ir jį vėliau Amerikos karinės jėgos tu
rės būti iš Vietnamo ištrauk
tos.

viešai sudeginant.
Nejaugi "Draugo“ redak

toriai mano, kad jiems kas 
patikės? Juk Amerikos

vyru. Daugiausia nuostolių jiems pridaro amerikiečių ma- 3370 
lūnsparaiai lėktuvai, kurie gali greitai apžiūrėti ir apšau
dyti kiekvieną vietelę Vietnamo džiunglėse. Iš pradžios 
partizanai slapstydavosi nuo tokių vanagų, bet dabar jau 
šaudo, kuo tik gali, nes turi geresnių ginklų. Pirma jie 
vartodavo prancūzų paliktus senus šautuvus.

Bet dėl tų "strateginių kaimelių“ jų gyvenimas 
džiunglėse žymiai pasunkėjo.

Todėl kai šių metų vasario mėnesį Pietų Vietnamo 
valdžia paskelbė amnestiją tiems, kurie yra prisidėję 
prie komunistų, tai 7,000 jų atsimetė ir grįžo namo, kur 
galima gauti amerikietiškos duonos ir mėsos.

Tačiau komunistų vadai nemano iš kovos lauko 
trauktis. Jie operuoja, remdamiesi trim prielaidom:

1. Reguliarios armijos, kol ji bus ištikima valdžiai, par
tizanai nenugalės. Bet jie gali pakasti jos norą kariauti ir 
tuo būdu sukelti ją prieš valdžią.

2. Partizanams geriausia sekasi veikti ten, kur žmonės 
nepatenkinti valdžia. Todėl kiekvienas sąjūdis prieš val
džią, kaip studentų streikai, budistų krizė, stengiamasi 
išnaudoti, visokiais būdais tokius įvykius kurstant. Žmo
nės, valdžios veiksmais nepatenkinti ir nuolat prieš ją 
kurstomi, galų gale sukils prieš ją ir nuvers.

3. Partizanai gali laimėti, jeigu priešas (valdžia) nėra 
nusistačiusi kovos laimėti ir neturi noro tęsti ilgą, erzinan
tį karą. Todėl komunistai čia pasiryžę tęsti ir tęsti parti
zanišką karą, tikėdamiesi galų gale pasiekti savo tikslo.

Maskvos "Pravda" savo apžvalgoje sako: "Sovietų 
Sąjungos komunistų partija ir Sovietų liaudis aktingai 
remia revoliucinių įvykių raidą namie ir užsieny.“ Tai kam 
dar plepėti apie "koegzistenciją“?

Sakoma, kad yra progos iškilti ir gengsterių Cosa 
Nostroj, jeigu nudėsi pakankamai "kenkėjų“. Bet kai iš- 
bilsi, tai ir pats būsi nudėtas.

Indijos merginos tėvas ieško dukteriai turtingo vyro, 
o Amerikoj jaunikis žiūri, kad merginos tėvas turėtų 
pakankamai "cash“. Kas kraštas, tai mada.

Chruščiovas ketino palaidoti Ameriką. Bet greičiau 
jis pats bus palaidotas po Amerikos kviečiais.....................

Ar tai reiškia, kad Vietna
mo komunistai degina bud iš

spauda turi Pietų Vietname j tų dvasininkus, kaip "Drau- 
savo korespondentų, foto-: gas“ norėtų pasaulį įtikinti? 
grafų, ir visi jie sutinka, kad __IS_ .. ‘ „
budistų susideginimas yra REIKALINGAS TILTAS 
jų protestas prieš katalikų šiomis dienomis \ atikane 
diktatūros žvėriškumus. atsidaiė antroji Romos ka- 

_. . . j talikų dvasininkų suvažiavi-
Sl°mi' ,?enoml8Pre^en- ino sesija, kurioje dalvvau- 

tas Kenedis buvo nusiuntęs ja 76 kardinolai, 8 patriar. 
i Pietų Vietnamą karo de- chai ir 2300 vyskupų, 
partamento viršininką Mc- . ' .
Namarą ir generolą Tylorį, Pranešdamas apie tai sa- 
kad ištirtų tenai tikra padė- vo skaitytojams, Brookiyno 
tį ir praneštų jam faktus "Darbininkas“ skelbia stam.

Jiedu, ambasadoriui Lod “ kat', Šitai
ge’ui padedant, važinėji TS” ^zlu.s. P3^8 
tpnai ♦ i i • -. labai svarbią užduoti, bū-
Hud/ninkn p ir u aUSine.J0 i tent: "Nutiesti tilta i dabar- 
liudimnkų. Pereitą savaitę tini Dasauli « 
jiedu sugrįžo į Washingtoną i pasaull- 
ir davė prezidentui praneši- . Eopježius apsižiūrėjo, kad 
mą. Bet tas pranešimas la- bazpycia atsiliko nuo da

bartinio pasaulio taip toli,bai miglotas, aišku, kad ne
norima visko viešai skelbti,

_ — A____-___ • * «

kad reikalingas jau tiltas 
prie žmonių prieiti. Bet ar

ir atvn ai pasisakoma, kad vyskupai žino, kaip toki til- 
dalis patirtų faktų yra tą pastatyti?

Laiškas redakcijai
Zigmas Jankauskas iš Phi

ladelphijos S. Michelsonui, 
vienam Keleivio redaktorių, 
parašė šitokį laišką:

Gerbiamasis!
Perskaičiau "Keleivyje 

(Nr. 37) Jūsų parašytąjį ve
damąjį straipsnį "Ką parodė 
žygis į Washingtoną“—ži
noma, negrų žygis.

Apie tą žygį plačiai rašė 
visa Amerikos spauda — žy
mūs korespondentai, ko
mentatoriai ir visokie skilti-

ninkai, kurių raštus aš skai
tau kas dieną. Bet nei vienas 
jų nenušvlete to žygio taip 
aiškiai, kaip "Keleivyje“ 
tilpęs Jūsų straipsnis.

Aš perskaičiau tą straips. 
nį du kartu, kad geriau jį įsi
sąmoninčiau ir suprasčiau 
pilną jo prasmę. Jūsų nuo
monė apie negrų siekimus 
Amerikoje labai sutinka su 
mano protavimu, su praktiš
kojo gyvenimo patyrimu.

Kai aš persikėliau iš Law-

’Nezakonnoroždeninkų" y- 
ra mūsų mieste priskaitoma 
tūkstančiai, kuriuos turi 
maitinti ir užlaikyti atsakin
gi miesto piliečiai, taksų mo
kėtojai. Oficialūs miesto ty
rinėjimai parodo, kad kai 
kurios negrės turi po 6-8-10 
vaikų, kurie nežino, kas jų 
tėvas ar tėvai. Ir kai tik juo
duke susilaukia naujo povai- 
nikio, ji tuojau reikalauja 
iš miesto daugiau pašalpos, 
ir miestas jai moka.

Jums ir man, senesnio am
žiaus žmonėm, užteks to, ką 
turime. Bet ateityje baltoji 
Amerikos rasė turės ieškoti 
kokios nors išeities — kaip 
nors negrų problemą išspręs
ti. Mano galvoje sukasi toks 
planas:

1. Kalbėtis su juodųjų va
dais ir kalbinti juos, kad 
steigtų sau gyventi atskiras 
kolonijas, biznius, bankus, 
fabrikus ir kitokias įmones, 
kokių baltieji per ilgus me
tus yra įsigiję; o kurie iš jų 
tokiems verslams netinka, 
tiems steigti žemės ūkius.

2. Pavesti jiems kurią nors 
vieną valstiją, baltuosius iš
keliant kitur.

3. Kalbinti juos, kad grįž
tų Afrikon, duodant jiems 
Amerikos visokeriopos pa
galbos persikėlimui ir įsikū
rimui tikroj jų tėvynėj.

4. Negalint su jais nei vie
nu iš tų trijų sugestijų susi
tarti, reikėtų tuos, kurie vei
siasi be vedybų, sterilizuoti. 
Mūsų miesto spaudoje kar
tas nuo karto apie tai prasi
tariama, tačiau nieko neda
roma.

Minėtąjį Jūsų editorialą 
turėtumėte parašyti angliš
kai ir pasirūpinti, kad jis 
tilptų Amerikos spaudoje.

Ta pačia proga noriu pa
sisakyti dar kitu reikalu.

Nusipirkau ir perskaičiau 
Kipro Bielinio parašytą kny
gelę: "Teroro ir vergijos

puslapių veikalas.
t

Valdžios pastangomis su
rinkta statistika apima lai
kotarpį nuo 1939 iki 1962 
metų ir parodo, imant atski
romis valstijomis, kiek ku
rioj industrijoj dirbo žmo
nių ir kokie buvo atlygini
mai.

Per tą laikotarpį visoje 
šalyje darbų padaugėjo 80.7 
%. Bet didžiausias darbų 
pagerėjimas buvo Tolimuo
se Vakaruose, Udlakalnių 
(Rocky Mountains) srity ir 
Pietuose.

Iš daugiausia pakilusių 
valstijų buvo Arizona, kur 
per 23 metus darbų padau

gėjo 280 nuošimčių. West 
Virginia buvo pati paskuti-;

imperija—Sovietų Rusija.“ 
Radau joje ir apie vergų

tais stovėjo aukščiausia. Vi
dutinis darbininkų atlygini
mas Michigano fabrikuose 
pernai buvo $121.45 per sa
vaitę. Žinoma, gerą dalį iš 
to atėmė valdžios mokesčiai.

Iš penkiolikos valstijų su 
aukščiausiu atlyginimu sep
tynios buvo' Viduriniuose 
Vakaruose, o astuonios — 
Uolakalniuose ir į vakarus 
nuo jų.

Kalifornija buvo ketvirta 
valstija su aukščiausiu atly
ginimu fabrikų darbinin
kams, — vidutiniškai 112.44 
dol. per savaitę.

New Yorko fabrikų darbi
ninkų vidutiniškas atlygi
nimas buvo $96.02 per sa
vaitę. Tai reiškia 54 centus 
mažiau, negu viso krašto vi
durkis.

Kiek žemiau vidurkio bu
vo mokama visose pietinėse

stovyklą Vorkutą, kur ir ma- valstijose, bet užtai tenai 
no giminaitė yra atsidūrusi, i buv0 dau?lau darb? Pro«M 
Aš su ja susirašinėjau. JiiIr P1^"18 Pagyvenimas, 
plačiai pasakojo, kaip ten į —jai ir kitiems tremtiniams . “ela« gre,c“u 
gyvenasi. Rašo, kad klima-j Ip ra“*‘
tas labai žiaurus. Vasaros
tėra tik apie trys mėnesiai.) M . . , , . . . .žiema baisiai Auri, pūgos' Ne.‘g.ncyk .u kumg.u „

, ’ J . ® moterimis,neapsakomos, per salcius,
termometras nukrinta iki 50 __________________________
ir 60 laipsnių (Celsijaus) -KELE,VIO“ PIRMĄJĮ
žemiau zero. Vorkutos mies- ___
tas turi jau apie 200,000 gy- j IR ANTRĄJĮ PUSLAPĮ 
ventojų. Gyvenamieji pasta- Į REDAGUOJA STASYS Mi
tai iš plytų, 4-5 aukštų. Yra 
ir elektra. Krautuvėse yra 
maisto ir kitokių dalykų, ku
riuos atveža iš plačiosios 
vergų imperijos. Daugumas 
žmonių dirba kasyklose. Iš 
uždarbio pragyventi galima, 
bet žmoniškesniam gyveni
mui neužtenka.

Būtų gerai, kad autorius 
Bielinis parūpintų šitą kny
gą išleisti anglų kalba ir pa
skleistų tarp angliškai kal
bančių žmonių. Tas būtinai 
reikėtų padaryti.

Sveikinu Jus kaip seną 
pažįstamą, ilgų metų "Ke
leivio“ redaktorių, ir už pa
rašymą tokio įdomaus vei
kalo, kaip "Lietuvių išeivija 
Amerkoje,“ kuri duos daug 
svarbios medžiagos ir būsi
mai Amerikos lietuvių isto
rijai, kuri, kiek nujaučiu, 
bus išleista Lietuvių Enci
klopediją užbaigus.

Linkiu geros sveikatos 
Jums, žmonai ir šeimai, jei 
tokios turit, ir lieku su aukš-! 
ta pagarba, j

Z. Jankauskas Į

pagauna

Italų priežodis
* * ♦
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Genė Vasiliauskienė, Aus- tų, arba aplankę nerastų na- 

tralijos lietuvių geriausia mie, pasiųskite aukų Elzbie
tos Paurazienės adresu. Ji 
yra vyriausia šios rinkliavos 
organizatorė.

dainininkė, neseniai pradė
jo kelionę po JAV ir Kana
dą, iš viso į 11 lietuviškų ži
dinių. Rugsėjo 21 d. ji dai
navo Detroito lietuviams 
Lietuvių namuose, rugsėjo 
28 d. — Clevelande, spalio 
5 d. — Hamiltone (vieninte
lėje Kanadoj vietoje)) irtt.
Bostone buvo spalio 13 d., .. D ~

o iš viso dainuos iki lapkri- Bukauskienę J, jau is
* rico marinei mili kav/ia Iirrzv

Lietuvių nelaimės

Rugsėjo 3 d. širdies smū
gis ištiko čia gimusią, bet 
lietuviškoje veikloje nepa
prastai daug dirbančią Ma

publikai jau po kelintą kar-; 
tą. Vakaro pradžia — 7:30 
vai. vak. Po programos šo-
kiai ir bufetas.

Apie vėlesnius parengi
mus parašysiu kitą kartą.

Alfonsas Nakas 

STOUGHTON, MASS.

čio 23 d. (tai paskutinio jos 
koncerto data Los Angeles). 
Lapkričio 26 d. laivu ji iš
plauks atgal j Australiją, 
kur jos laukia pasirodymai 
televizijos programose.

G. Vasiliauskienė turi 
gražų soprano balsą ir pri
lygsta eilei geriausių JAV ir 
Kanados lietuvaičių solisčių. 
Jos laikysena labai kukli, o j 
repertuaras naujas, origina
lus. Didelę dalį programos 
sudaro gana retos lietuviui 
kompozitorių dainos, o tik 
keletas — tarptautinės, ope- 
rų arijos. Jai akompanuoja 
labai gera pianistė, kuri ii 
pati solo skambina įvairius 
dalykus. Tai Australijos 
anglė, didelė lietuvių bičiu
lė per dešimtį metų, p-lė Do
rothy Oldham.

Detroite publikos buvo a- 
pie 300. Mažoka tokiai dide
lei kolonijai, bet dalinai tai
ir rengėjų kalte. Koncertų
čia ruošė moterys birutinin 
kės ir, kaip nepaprastai ge
ros šeimininkės, panūdo 
ruošti banketo forma, įskai
tant į bilieto kainą ir (nori 
ar nenori) mokestį už vai
šes. Tikrumoje kaina buvo 
juokingai maža, palyginus 
nūdienias kainas ir turint 
galvoje tai, kad vaišės buvo 
’kaip per Velykas,“ bet, pav

tisą mėnesį guli Fordo ligo
ninėje. Lankytojų buvo su
sidaręs toks didelis būrys, 
kad ligoninės vadovybė lan
kymą visiškai uždraudė. 
Lankyti leidžiama tik sese
riai, irgi didelei lietuvių vi- 
suomenininkei, Margaretai 
Ručinskienei ir broliui, dan
tų gydytojui Andriliūnui.

Rugsėjo 19 d. visai netoli 
savo namų, eidamas skersai 
gatvę, automobilio buvo per
važiuotas dailininkas Vikto
ras Veselka. Pabuvęs keletą 
dienų ligoninėje, jis jau gri
žo į namus. Koja sugipsuota. 
Kartu ėjusi žmona nebuvo 
sužeista.

Rugsėjo 22 d., važiuoda
mas iš savanoriško darbo 
prie statybų jaunimo stovyk
loje Dainavoje, lenkiančio 
automobilio buvo nustumtas 
nuo kelio Kazys Jankauskas. 
Jo automobilis visiškai su
daužytas. o jis pats iš maši
nos išmestas su sutriuškinta 
koja prie šlaunies, bei smar
kiai sudaužytas. Kadangi jo 
kojos nebuvo galima dėti i 
gipsą, tai ligoninėje (St. Jo
seph Hosp., Ann Arbor) 
teks išbūti apie trejetą mė
nesių. Lietuvoje K. Jankaus
kas buvo teisininkas, čia dir
ba Fordo fabrikuose. Šeima

Lietuvių klubo sukaktis
Lietuvių klubui suėjo 50 

metų. šita sukakti jis rengia
si iškilmingai paminėti šį 
sekmadienį, spalio 20 d. 
Meninei programai atlikti 
rengėjai pasikvietė Onos I- 
vaškienės vadovaujamą tau
tinių šokių sambūrį.

Kanada
BRANTFORD, ONT.

Nubaudė vyro žudikę
Keleivyje jau buvo rašyta’ 

kad šie miestelio gyventoja

PUSTUKAS

Lietuvoje nėra dideliu kalnu, uolynų. Puntukas yra jos didžiau
sias paviršiuje netoli Anykščių esantis akmuo. Jo tūris 35 kub. 
pėdos.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
K>pro Bielinio pagerbimas žvelgė į ateitį, kas dalytina, 

kas nuveiktina. Jis pranešė,

MIAMI, FLA.

Ona Marija Vertalkienė

Karolio Vertalko 
Danutės

motina 
Narutavičiūtės

ra vien tik lenkų ruošiama, 
bet ji jau virto bendru rei
kalu.

Kazys Pulaskis kilęs iš a- 
no meto lenkų karių šeimos.kad sic miestelio gyventoja ir Danutes Narutaviciuies no nieio ieimų &euuvo. 

svetimtautė Patricia Širvins- uošvė, mirė spalio 6 d. Jack- Jo tėvas taip pat buvo karys,
i.:_ x r>i_ ___ ____ , . •__ _____mirė Tiii’Hirwa npljiisvėipkienė, 21 m. amžiaus, naktį son Memorial ligoninėje vė- mirė Turkijos nelaisvėje, 
nušovė miegantį savo vyrą 
lietuvį Romą širvinską, 23

žio liga, sulaukusi 74 metui Ten atsirado ir jo sūnus Ka
zys. Šis vėliau persikėlė į Pa
ryžių. Čia susipažino su B. 
Franklinu, ir abudu išvyko

amžiaus.Jos slaugyti buvo 
m. amžiaus. Policijai ji pra-' atvykusios velionės dvi duk- 
nešė, kad vyrą nušovęs kaž-1 terys vienuolės iš šiaurinės 
kas nežinomas, bet ši, apžiū-į Amerikos dalies ir taip pat į Ameriką, kai čia kilo revo- 
rėjusi nušovimo vietą, nušo-Į Miami gyvenanti duktė—A- liucija. K. Pulaski gyvai Iši
rime įtarė ją pačią ir tuojau; dėlė Andersonienė. jungė į tos revoliucijos
uždarė į kalėjimą. i T ;ptnv;u būreliui susirin- veiksmus- 1777 m* Washing-

Pripš keletą Hipnu tpkm a c , Ll.et? lų ~ul elu? ‘ .. .tono buvo paskirtas bnga- 
rnes keletą dienų teismas kus ir kun. Jurgiui Razuciui Į , <rpnpl.nbl v Pi,lu<ki mū

sprendė jos bylą. Teisme ji palydėjus ii buvo palaido-,g^OU.’• a J •'
nririnažinn kalti bet verk u. / , siuose buvo mirtinai suzeis-pnsipazmo kalta, bet veik- ta Miami naujose katalikų . -_7Q <m»lin q Hdama aiškinosi, kad prie kaDinėSe. Paliko 83 metų 1779 Spah° 9 **
zmogzuaysies ją privertęs , naįlvs Vincas Vertalka K. ir
vyro žiaurumas, nes vyras Į D Vertalkų globoje.
ją dažnai ir be jokio reikalo • ______________
mušęs ir kitaip kankinęs. I
Keletą kartų net kieme prie'

PULASKIO DIENA 
NEW YORKE

stulpo buvo pririšęs, bet jai 
pradėjus garsiai šaukti, su-j

smarkiai nukentės materia 
senosos kartos lietuvių tema-pai, nežiūrint jau fizinių iinkybių jr nubaudė tik pen- 
čiau tik keletą, nes jie vaišių j skausmų, kol pasveiks keriems metams kalėjimo,
nemėgsta. Gaila. Visi būtų
pasiklausę gražių lietuviškų 
dainų, gražiai sudainuotų. 
Kai rašau šias eilutes, jau 
gavau žiną, kad Clevelande 
koncertas pavyko puikiau
siai, kad ten žmonių buvo 
daugiau, negu Detroite, ir 
kad visi, kaip ir Detroite, bu
vę sužavėti nepaprastai. 

Spalis — Baifo mėnuo

Nors jis bus jau įpusėjęs, 
kai šis paraginimas pasieks 
skaitytoją, bet netikiu, kad

Tūkstantinė Lietuvių 
namams

LB Detroito apyl. valdy
ba rugsėjo 8 d. paskyrė 1000 
dolerių Detroito Lietuvių 
namams. Tai jau antra stam
bi LB auka šiam tikslui. Na
mus perkant LB aukojo 
1227 dolerius.

Parengimų parengimai

Parengimai, daugiausia 
Lietuvių namuose, dabar y- 
ra kuo ne kiekviena šešta-

būčiau pavėlavęs. Detroito dienį. Po G. Vasiliauskienės 
gatvėse viešosiom rinkliavos I koncerto sekantis stambus 
pasibaigė prieš porą metų, ir
nuo to laiko pradėta pinigus 
telkti savųjų tarpe. Baifo 76- 
to skyriaus veikėjai, suorga
nizavę keletą dešimčių pasi
šventusių rinkėjų, ryžtasi

parengimas buvo Dariaus- 
Girėno klubo dešimtmečio 
minėjimas, su puošniu ban
ketu ir akt. Vitalių Žukaus
ku iš New Yorko, spalio 5 d.

aplankyti beveik visus Dėt-, w?PaHo ,ren«>amas 
roito lietuvius (visus tuos,1 W,ndsoro (Kanados) Betų- 
kurių adresus turi) ir papra-

JAV lenkų patriotai da
bar kasmet ruošia K. Pulas
kio paminėjimą su didžiulė
mis eisenomis, prakalbomis j 
ir vakarienėmis. Pulaskio1 
vardu visur, kur tik lenkų 
daugiau gyvenama, jų pa
stangomis yra pavadintos

( Kasmet JAV miestuose, 
bėgę kaimynai paleisdavo. ' kur lenkų daugiau gyvena- 

Visus jos nusiskundimus į ma, suruošiama Kazio Pu- 
liudininkams patvirtinus,Į iaskj0 (1748-1779) paminė-' gatvės ar skverai. Taigi len- 
teismas nusikaltime pripa- Į jimo diena. kai moka savo tautybės žmo"
žino daug švelninančių ap- ... x . x• Šiais metais tos iškilmes

Ši nelaimingoji porelė ve
dusi išgyveno tik 2 metus ir 
sugyveno 2 vaikučius. Bet 
teisme pasirodė, kad nu
baustoji vėl yra nėščia 
laukia trečio vaiko.

Spalio 5 d. buvo sušauktas 
nepaprastas A. Lietuvių So
cialdemokratų S-gos centro 
komiteto narių posėdis su 
kviestais svečiais Kiprui 
Bieliniui pagerbti jo 80 metų 
amžiaus proga.

Posėdis įvyko Akelienės 
bute, 499 Ridgewood St., 
Brooklyn, N.Y. Posėdin ne-

i galėjęs atvykti dr. Pijus Gri
gaitis parašė, kad savo min
timis būsiąs kartu su visais 
posėdžiaujančiais. Neatvyko 
ir J. Sonda, nes buvo susir
gęs.

Visi kiti, kurie buvo kvies
ti, į tą posėdį atsilankė ir ne
buvo nebyliais.

Posėdį atidarė ALSS CK 
pirmininkas J. Pakalka. Jis 
pranešė, kuriam tikslui tas 
posėdis buvo sušauktas. Ap 
gailestavo, kad tarp posė
džio dalyvių negali atsilan
kyti ALŠS CK garbės pirmi 
ninkas Steponas Kairys 
Jam būtų buvę tikrai malo 
nu po ilgos pertraukos pasi 
lodyti tarp savųjų bendra 
minčių. Taip pat apgailesta 
vo, kad negalėjo atvykti ii 
dr. P. Grigaitis, K. Bielinū 
vienmetis (Dr. P. Grigaičiu 
ALSS CK vardu pasiųsti lin
kėjimai).

J. Pakalka kai ką prisinu 
nė iš K. Bielinio gyvenimo 
kuris toks turtingas ir nuc 
jaunų dienų skirtas save 
tautai, jos darbo žmonėms.

E. Mikužytė pasidžiaugt 
K. Bielinio nuveiktais dar
bais, kurie yra labai vertin
gi. Ji taip pat prisiminė dr. 
P. Grigaitį, kuris yra daug 
nusipelnęs ne vien tik lietu
vių išeivijai, bet ir visai Lie
tuvai. Jei dr. P. Grigaitis 
taip atsidėjusiai būtų veikęs 
ir dalyvavęs bendrame JAV

kad St. Kairio kūrinys ”Tau 
Lietuva“ jau renkamas. Tai 
bus lyg ir St. Kairio testa
mentas, ypač jaunimui skir
tas. Tą veikalą leidžia Lite
ratūros Fondas, kuris iki šiol 
jau išleido St. Kailio „Lie
tuva budo,“ du K. Bielinio 
atsiminimų tomus, Tautvai
šienės „Tautų kapinynas Si
biro tundroje“ (tas leidinys 
jau išparduotas) ir paties K. 
Bielinio „Teroro ir vergijos 
imperija Sovietų Rusija“. 
Šio leidinio didelė paklausa 
ir lauktina, kad ir tas leidi
nys greitai bus išparduotas.

Kadangi K. Bielinio bi
čiuliai žinojo jį nemėgstant 
panašių minėjimų, todėl 
ALSS Centro Komitetas nu
tarė jį pagerbti tik artimųjų 
bendraminčių tarpe.

Šio pobūvio vaišėmis rū
pinosi seserys—Akelienė ir 
Spūdienė.

J. Vlks.

NEW YORK, N.Y.

Atvažiuoja A. Vilčinskas

Kitą pirmadienį, spalio 21 
d. , čia laukiamas iš Angli
jos inž. A. Vilčinskas, žy
maus Anglijos lietuvių vei
kėjo, dažnai gražiai atsto
vaujančio Lietuvos socialde
mokratams įvairiuose tarp
tautiniuose socialistų kon
gresuose, J. Vilčinsko sūnus

Jis yra jaunas inžinierius, 
šias atostogas nori praleisti 
-JAV. Be New’Yorko, jis dar 
aplankys Chicagą ir kt.

LAWRENCE, MASS.

, . , nes iškelti ir, tuo pasinau-
metais tos iš i mes dodamj čIa, JAV. palaikyti 

New Yorke įvyko spalio 6 d. ]enkvbę.
Eisena užtruko net keturias * . __ ____ _________
valandas. Joje dalyvavo a- Ir šioje New Yorko gyvenime, jis šiandien gar- 
pie 100 tūkstančių. Jū tarpe n°j$ lenkų jaunimo būriai, sptu kajp daUg nusipelnęs 
būta daug įvairių mokyklų pasirodė su savo, spa hmgais JAV visuomenininkas ir po

litikas ir būtų tinkamai pa
gerbtas. Anot E. Mikužytės,

mokiniu ir ne vien tik lenkų, tautiniais drabužiais, daino- 
11 Šiemet toje eisenoje pasiro-: rn’s kita kuo. Keletas de

dinėt juodosios rasės moki-į šimčių vaikų, tarp 10-12 me- gera būtų, kad ALSS kuo
J. Mikalauskas nių. Ir aplamai toji diena nė-’ tų amžiaūs, sil šautuvėliais, -pHMdėtų- prie dr? Pi

’« !i ant pečių karišku žygiu pra-

VARPAS nr. 5 jau pasiekė beveik visus lietuviškos spaudos
platintojus. Jis gaunamas ir ^Keleivio“ administracijoje. ! 
Norintieji jį gauti paštu, rašo šiuo adresu: T. Briškaitis, • 
1214 N. 16 Avė., Melrose Park. Illinois. ■
VARPAS nr. 5 yra 280 puslapių dydžio įvairiu straipsniu Į 
neperiodinis leidinys. Kaina $2.00.
VARPE nr. 5 rašo: J. Audėnas, H. Blazas. V. čižiūnas. dr.

K. Karvelis. J. Landskoronskis, prof. M. Mackevičius, dr.
J. Pajaujis, dr. R. Šilbajoris. P. Zunde ir kiti. Leidinio re
daktorius— dr. Juozas Pajaujis. Išleido VARPININ
KŲ FILISTERIŲ DRAUGIJA.

• j žygiavo pro žiūrovus, tuo su*• * 1 1 V • . • 1 • _ _ ••j i keldami ne tiek pasigėrėji
mą. kiek nusistebėjimą savo 
vaikišku apsiginklavimu.

Stebint tą New Yorko di
džiosiomis gatvėmis slen
kančią eiseną, atrodo, kad

Į joje lenkai tesudarė tik ma
žumą. Bet jie visa tai savo 
spaudoje taip aprašė, lyg to
je eisenoje būtų dalyvavę 
tik vieni lenkai.

V.

_ i TIKRA TEISYBE

vių susiartinimo vakaras su 
detroitiečiais, irgi Lietuvių 
namuose Detroite. Čia kon
certinę dalį atlieka solistai 
Janina Lustikaitė ir Vaclo
vas Verikaitis.

Spalio 19 d. Lietuvių na
muose įvairumų vakarą ren. 
gia Detroito Lietuviu Kultū
ros Klubas ir visą pelną ski
ria Vasario 16-tosios gimna
zijai Vokietijoje paremti. 
Programą atliks „Šilainės“ 
tautiniu šokių grupė, smuiki- 
ninkė Margarita Geltu vaite,

syti piniginės aukos. Perei
tais metais tokia rinkliava 
gerai pasisekė, tad manoma, 
kad šiemet bus dar sėkmin
gesnė. Kai Baifo rinkėjai 
ateis prie jūsų namų ir pa
prašys paaukoti, kiek išga
lite, neišsisukinėkite, duoki
te kuo daugiausia, nes savo 
auka padedate paliegusiem, 
alkaniem, pusnuogiem savo 
broliams lietuviams visuose 
pasaulio kampeliuose. Au
kos Balfui yra atleidžiamos 
nuo pajamų mokesčių (Tn- pianistė Patricija Sirvydai- 
come tax exempt). Jeigu | tė ir akordeonistas Kaspu-’ 
per apsirikimą jūsų namuo- tis. Visi išvardinti solistai 
se Baifo rinkėjai neaplanky- labai jauni, bet pasirodo

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
jau pradėtas spausdinti.
Kaip kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir įdomių

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Apie komunistus ją rasite 

Keleivio išleistoje knygutėj

„Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą.”

Grigaičio pagerbimo.
Čia atsiliepė K. Bielinis ir 

J. Vilkaitis. Jų supratimu, 
geriausia dr. P. Grigaičiui 
dovana būtų tai spaudoje iš
barstytų jo minčių rinkinys 
išleistas atskiru leidiniu. Ši 
dovana būtų vertinga ne 
vien tik dr. P. Grigaičiui, bet 
ir platiems lietuvių sluogs- 
niams. Dr. P. Grigaičiui pa
gerbti sudalytas Chicagoje 
komitetas turėtų sudaryti 
medžiagines sąlygas tokiam 
rinkiniui išleisti, ir nėra abe
jonės, kad Amerikos Lietu
vių Socialdemokratų Sąjun
ga kuo galėdama ir kaip ga
lėdama to leidinio išėjimą 
paremtų.

K. Bieliniui pagarbos žo
džius ir linkėjimus pareiškė 
beveik visi to posėdžio da-

• 1 * • T*> *

Mirė P. Jurelionis ir 
Kajetonas Vidūnas

Jie abu buvo plačiai žino
mi lietuvių tarpe.

Petras Jurelionis, tiktai 
trumpai tesirgęs, mirė savo 
namuose Methuen rugsėjo 
29 dieną.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje 1883 m., į Ameriką 
atvyko prieš 65 metus, vien 
Methuen išgyveno 55 m. 
Šioj apylinkėj jis buvo vie
nas pirmųjų ūkininkų, kurie 
pradėjo žemė arti trakto
rium.

Joje rasite bendrų žiniv 
apie Sovietiją, apie jos pa j lyviai. Be jau čia suminėtų, 
dėtį, kaip bolševikai paėmė
valdžią, tvarko ūkį, kokia

dar žodį tarė Pakalnienė, 
Spūdienė, Akelienė, adv. S. 
Briedis, Barčiauskas, V.

Velionis priklausė Lietu
vių klubui, paliko liūdinčius 
žmoną Viktoriją (Paulekiū- 
tę), sūnus Joną ir Antaną ir 
Lietuvoje brolį Antaną.

Kajetonas Vidūnas taip 
pat mirė savo namuose šir
dies smūgio ištiktas. Jis čia 
išgyveno daugiau kaip 60 m. 
Palaidotas Tautinėse kapi

nėse.1
Velionis priklausė Lietu- 

įų klubui ir SLA kuopai, 
’aliko liūdinčius žmoną Ma- 
iją (Ausiejutę), sūnus Vitą 

ir Albiną (San Jose, Cal.), 
brolį Bali (Lietuvoje), dvi 
Seseris Albiną (Lietuvoje) ir 
Juliją Wolkowski (Water*
buiy, Conn.).

Mirusiems ramiai ilsėtis 
Šios padangės žemėje, o jų 
šeimoms ir kitiems artimie-Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 'yra darbininkų padėtis, apie
buvusi - 75 centai. I koncentracijos stovyklas, są-

. . | žinės laisvę ir tt ir tt
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųstiį - -

... k i ** , Ypač šiuo metu ji naudin- T. u i 11 - , - o. ..šiuo adresu: ..... Jis buvo kuklus, maža ką iš Paragink savo pažįstamus
"KELEIVIS*4 ga ir įdomi paskaityti. Josjsavo gyvenimo papasakojo,’ išsirašyti Keleivį. Kaina

636 E. Broadway-------:-------- South Bos‘on 27, Masa. kaina tik 50 centų. ' bet, kaip jam yra įprasta, metami $5.

Kalvelis, J. Rimavičius ir kt.’ siems gili užuojauta.
Pabaigoje trumpai kalbė-! M. Stonie

jo ir Kipras Bielinis, visiems
linkėjimus atsakydamas. Į
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IĮ Iš pavergtos Lietuvos

Sukilimas prieš 100 metų
(Tęsinys)

Po Sierakausko žuvimo Rusijoje 4,096, pagauta į 
nebuvo vientisos vadovybės,' rekrūtus 345, užmušta ir su- 
bet partizaninis karas ir ma- žeista sukilėlių 1,300, o rusų 
žesnių grupių kovos ėjo vi- 1,400. Dvarų buvo konfis- 
same krašte. Kun. Mackevi- kuota 1,794. Tie dvarai bu\o
čius su keliais šimtais suki
lėlių ilgai puldinėjo rusų ka
riuomene, bet vėliau ir jis 
buvo suimtas ir Vilniuje pa
kartas. Suvalkijoje vedė ko
vą Povilas Suzinas, Adomas 
Bitė, Lukošiūnas ir kt. Apie 
Raseinius — Bilevičius ir 
Puidokas. Gudijoje — Kali
nauskas ir jo garsūs padėjė
jai. Kitiems vadams žuvus, 
Kalinauskas vadovavo suki
lėliams.

Būtų sunku išvardinti vi
sus žymesnius sukilimo da
lyvius. Jų visų pasišventimas 
buvo didelis. Toki pasišven
timą galima būtų lyginti su' 
pirmaisiais krikščionimis 
Romoje. Pav. Geištaras ra-: 
šo, kad daugumas lietuvių! 
veikėju buvo prieš sukilimą 
be tinkamo pasiruošimo, bet 
kada jau sukilimas prasidė
jo Lenkijoje ir dalis Lietu
vos jaunimo išėjo i girias, ki
ti negalėjo pasilikti neveik
lūs ir turėjo sukilti, nors tai 
ir vedė j pražūti. Sierakaus
kas apsiėmė būti vadu, bet ii 
pasakė, kad tai jo "mirties 
sprendimas.“ Kalinauskas,

atiduoti rusams. Antra tiek 
dvarų buvo priverstinai par
duota už labai mažą daL 
vertės. Mat, jei aiškių įrody 
mų nebūdavo, Muravjovat 
pasiūlydavo dvarininkams 
dvarą parduoti rusams. Šit 
turėdavo sutikti, norėdami 
išvengti ištrėmimo.

Norėdamas atitraukti 
valstiečius nuo sukilimo. 
Muravjovas jiems sakė, kad 
tik rasai gali juos nuo bau
džiavos atleisti ir žemės su
teikti.

1 -

o i a p j? u.ainazio \7ilmin nzii- ▼ uzizvaj,
sirengęs eidavo į viešus su 
kilėlių vadų korimus, kad 
pasirodytų pasmerktiesiems 
mirti ir priduotų jiems drą 
sos. Daugelis neteko turto ii 
buvo ištremti j Sibirą vier 
tik už tai, kad atsisakė pa 
sveikinti gubernatorių Mu 
ravjovą.

KUN. A. MACKEVIČIUS

Jis buvo vienas sumaniausi* 
partizaninių kovų vadų. Rusi 
pakartas.

M. MURAVJOVAS

Vilniaus generalgubernatorius 
1863-65 metais, paskirtas suki
limui malšinti. Dėl savo žiauru
mų jis gavo koriko vardą.

Jis suorganizavo plati 
šnipų tinklą. Po nepavyku 
šio sukilimo vien tik pravo 
slavai buvo skiriami valdi 
ninkais. Mokyklos surasin- 
tos. Vėliau lietuvių spauda 
uždrausta. Žiauri reakcija 
;ęsėsi iki 1905 metų revoliu
cijos. Daug lietuvių išvyko 
\merikon.

Mums, šiandien Ameriko
je gyvenantiems, sunku ir 
'sivaizduoti tą būklę Lietu 
7oje prieš šimtą metų. Kai 
kas sako, kokie ten galėjo 
būti sukilėliai, kurie patys 
baudžiauninkus laikė? Bet 
tada ir Amerikoje buvo ver-

Muravjovas buvo specia
liai caro paskirtas sukilimui 
malšinti ir pasižymėjo dide
liu žiaurumu ir sauvališku- 
mu. Jis dažnai pakeisdavo 
švelnesnius teismo sprendi
mus ir įsakydavo pakaiti ar
ba nuteisti sunkiems dar
bams Į Sibirą. Pakorus Sie
rakauską, jo žmoną Įsakė iš
siųsti Samarą. Kai jam bu
vo pranešta, kad ji yra nėš
čia ir gimdys pakely į trem
tį, jis atsakė: "Jei gims ber
niukas, tegul būna nudėtas, 
o jei gims mergaitė—atiduo
ti į prieglauda Smolenske.“ 
Gimė mergaitė, bet dar ma
žytė mirė tremtyje.

Pagal paties Muravjovo 
pranešimą, per sukilimą bu
vo nubausta mirtimi 128 as
menys, išvežta sunkiesiems 
darbams 972, ištremta i Si
birą 1,424, išsiųsta į Rusijos 
gilumą 1,525, perkelta pri
verstiniam apsigyvenimui

šyta sutaitis. Lietuvai buvo; JUOZAS STALINAS 
pripažintas Vilnius su jo že. į siandien( klda priei 10
m mis' s metų miręs Juozas Stalinas

Bet jau derybų metu Lie- pačių komunistų paskelh- 
. tuvos atstovai pajuto, kad didžiausiu žmogžudžiu 
j čia darosi kažkas negero, i k jo Uvonas ..Umestas ii

Lietuviai, ta sutartį pasira- Į ... . - , . .
m™ mauzoliejaus Maskvoje, la*

pradėjo gabenti juodukus, 
kuriuos buvo galima leng< 
viau atpažinti ir pabėgusius j 
sugaudyti. Amerikiečiai ka
riavo prieš anglus dėl savo Į 
laisvės, bet patys jų veikėjai' 
turėjo vergų.

Lietuvis generolas Kas- 
čiuška atvažiavo ginti Ame
rikos laisvės. Jis jau tada 
buvo už vergijos panaikini
mą ir atleido iš baudžiavos 
savo valstiečius.

Turbūt visi Lietuvos suki
lėliai 1863 metais buvo už 
baudžiavos panaikinimą, o 
kai kurie buvo smarkūs ko
votojai dėl valstiečių lais- 
ės. Kalinauskas norėjo tik 
alstiečiais remtis sukilime.

Rusai, kurie kovojo su su
kilėliais, turėjo dar žiaures
nę baudžiavą Rusijoje.

Kai Lietuvoje buvo naiki
nama baudžiava, tai tuo pat 
laiku buvo panaikinta ir ver
gija Amerikoje, bet tik po 
žiauraus tarpusavio karo. 
Vergijos padariniai dar ir 
šiandien atsirūgsta Ameri
koje. Lietuvoje tik žemės 
reforma pribaigė dvarininkų 
ūkiškąją galią. Reikia pasa
kyti, kad Lietuvoje daugu
mas dvarininkų buvo tik iš- 
rankos. Dauguma tų, kurie 
per 200 metų kovojo dėl sa
vo krašto laisvės, sunyko. 
Kiti, per kanų kaitas pratę 
kariauti ir nenustoti ūpo ne- 
sėkmėje, negalėjo prisitai
kyti prie ramaus ūkininko 
gyvenimo. Stengdamiesi iš
laikyti tik ”honorą“, jie nu
sigyveno ir buvo vadinami 
plikbajoriais. Kitoniškose 
sąlygose jie būtų turėję sa
vo paskirtį ir gal būtų buvę 
labai geri krašto gynėjai.

Atrodo, kad kai kurie 
stambūs dvarininkai po visų] 
sukilimų prieš rasus greitai 
atsigriebdavo ir rasų malonę 
bei savo dvaras atgaudavo. 
Tokie Oginskiai, Tiškevi
čiai. Radvilos ir kiti greitai 
prisitaikydavo.

Jei tiek pinigų būtų sudė
ta, kiek Muiavjovas konfis
kavo dvarų ir užkrovė duok
lių, tai ir sukilimui būtų bu
vę galima kitaip pasiruošti.

Didžiausia 1863 metų su
kilimo nesėkmė buvo ta, 
kad jam nebuvo tinkamai 
pasiruošta.

Ir ankstyvesniems sukili
mams trūko centralizacijos 
r vieningo veikimo. Trūko 
jechniško pasiruošimo, gink
lų, vienybės, ir susiklausy- 

snių gyven

ti VtL JUNGAS

Sukilimui nepasisekus, vėl teko rusų jungą vilkti 
(Grotcerio paveikslas).

• » •

Nepamirština klasta
J. Vilu

1920 m. ruduo Lietuvoje nutiks, jeigu Lietuva neteks] 
savo įvykiais buvo audrin- nepriklausomybės, 
gas. Lietuvos nepriklauso-, §tai kai kas atsišau- j 
mybė pakibo ant siūlo. Jai kimo: 
grėsė pavojus iš visų jos kai- j

"Piliečiai!

šiušieji, giįžo blogai nuteik., 
ti.

Ir... spalio 9 d. lenkų ka
riuomenė, gen. Želigovskio' 
vedama, užėmė Vilnių. Ofi-į 
cialiai buvo paskelbta, esą, i 
tos srities sukilusieji gyven-! 
tojai sukūrė Rytų Lietuvą,! 
nes jiems su nepriklausoma 1 
Lietuva nepakeliui. Tai bu-, 
vo viena didžiųjų klastų — i 
slavų lenkų klasta.

i
Bet kaip ten bebuvo, Lie- i 

tuvos nepriklausomybė ne-. 
buvo palaidota, kad ir be jai Jei galvojate apie dova- 
istoriniai priklausančių visų ną sav0 pažįstamam ar 
žemių ji tesėjo išsilaikyti, kad geriausia dovana bua
.kt kitas slavų gimines ka. atsiminkite,
mynas — Rusija taip pat .'“ 7n ’ .
klasta, apgaule ir melu oku- • % '
pavo Lietuvą ir skelbė pa- Sta#io Michelsono “Lie- 
šauliui, kad Lietuvoje įvyko tuviu lieivija Amerikoje,** 
darbo žmonių sukilimas ir, kaina minkšta* vršeliais $4. 
kad, nuvertus valdžią, buvo | kietais $5.00. 
sušauktas liaudies seimas ii
šis paprašė Maskvą įjungti 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą.

mynų.
Sovietų Rusijos raudono- Lenkai, Lietuvos dvari

noji armija, pradėjusi karo nmkxi v^am1’ ?uola 
žygi į Lenkiją, užėmė Vilnių piesta musų sodžius,
ir jo žemes ir pasižadėjo jas miestus, lieja mūsų žmonių 
grąžinti Lietuvai, bet Vii-, kraują, jau priėję Nemuną, 
niuje tuoj atsirado V. Kap-, v*s Lietuvon veržiasi,
sukas. Z. Aleksa-Argarietis Negelbėjo mūsų valdžios 
ir kiti. Atrodė, kad rasai taikingumas, negelbėjo mū- 
raošėsi Lietuvos susovietini- ■ sų pasiūlymas nekovoti, ne- 
mui. Visa tai turėjo priklau-] krmujo, bet lietuvių-len- ‘ 
syti nuo raudonosios armijos kų ginčą pavesti išrišti Tau- 
karo žygio į Lenkiją pasise- tų Sąjungai...
kimo. Deja, tas reikalas ne-' „Dl .. » . . ,išdegė Ties Vislos uoe iw-< P,alu* mwų laVkai’ der* įsaege. nes visios upe py |in dirvos, tankūs miš
ko vadinamas stebuklas — » - . . • », ... kai; Lenkuos gi maža gerai
raudonoji armija buvo par- ... - - .,
blokšta ir atgal traukėsi pa-i ?,Arno,.ien*?’ ”5 

netvarkingai. , zroom*skubomis ir 
Lietuvai grėsė pavojus, kad 
besitraukdama raudonoji ar
mija užims Lietuvą. Todėl 
Lietuvos kariuomenė pradė
jo karo žygį į Vilnių ir pa
reikalavo per porą valandų 
raudorosios armijos dali-

Todėl veržiasi jie mus pa
vergti, norėdami mūsų že
mes lenkais apgyvendinti, 
veržiasi jis mus pavergti, 
kad mus sumindžioti, į pla*

?ija. Amerikos! pirmieji ko- T,-ūko platės
l/'vruaTO* tnrmn ho Irise? vArmio 1’onista: turėjo baltus vergu 
bet kai šie pabėgdavo ir di
deliam dvare susimaišydavo 
?u kitais gyventojais, juos 
buvo sunku atskirti. Tada

toju masių dalyvavimo. Tuo 
tarpu rasai turėjo centrali

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
ralite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
čodynas, redagavo prof. J. 
lalčikonis ir kt., yra apie 
5.000 žodžių, 990 psl., 

taina ........................ $12.00

Lietuviškai angliškas žo
lynas, Viliaus Peteraičio, II 
aida, daugiau kaip 30,000 
odžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
>0,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ........................ $6.00.

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

bai įdomu paskaityti Kelei
vio priei 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU* 

KAZO RAZBA1NIN- 

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

GERIAUSIA DOVANA

Stepono Kairio “Lietuva 
budo", kaina $5.50

Tai buvo • taip pat didis Kipro Bielinio “Dienp- 
melas, kūnam betgi net kai j jant”, kaina $6.00. 
kas užsienyje patikėjo. Oi ..
pačioje Sovietų Sąjungoje i-, ^,Pro Bielinio Penkttep 
ki šiol tuo melu mulkinami
gyventojai ir tas melas kar
tojamas taip pat ir paverg
tos Lietuvos gyventojams.

Lietuvos gyventojai visą 
laiką kovojo prieš okupan
tus bolševikus. Tos nuož
mios kovos Lietuvos mišku 
broliai netesėjo, nors ir nar-

metai", kaina $6.00.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

nius išsinešdinti iš Vilniaus.1 liu prekybos ryšiais susiriš 
Sutiko. Kitos išeities nebu-j ti; veržiasi jie mus pavergti, 
vo. ! norėdami iš mūsų arklius.

Bet lenkų kariuomenė, be- ?alvjiu>> /*u°ną rekvizuoti,

Vacys Kavaliūnas. K AL* 
NU GIESMĖ, premijuotas 
•omanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas,
332 psl., kaina S3.50.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė. II d., roma- 
įas, 309 psl., kaina .. $2.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
LANKOS, romanas apie 
notinos medę, jos tikslą ir 
rapestį išauklėti savo vai
ras pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, 5IKSNO- 
jos jūt omis, kad turėtų van j SPARNIŲ SOSTAS, premi- 

! “ 5 oiotas romanas iš politinių
•migrantų gyvenimo, 268

TVJV. ktsksii vi i x ig n ir.

geriau ginkluotas Lietuvos 
priešas įveikė sukilėlius ii 
visa tai įgyvendino, kas ana
me St. Seimo atsišaukime 
buvo pasakyta: atėmė iš gy
ventojų jų turtą, įgyvendinG 
vergiją, įveisė raudonąją 
baudžiavą—kolchozus, pra
dėjo kolonizaciją.

O kas tą rytų kaimyną— 
Rusiją masino į Lietuvą?

Ogi visa tai, kuo buvo iŠ 
seno masinami ir lenkai: 
duona, miškais ir, svarbiau 
šia, Lietuvos pajūriu, Balti

čią jūrą išeiti, su visu pašau-, dens kelią į Vakaių valsty 
bes.

>sl., kaina $2.50.
Alovzas Baronas: VIENI

AI MEDŽIAI, 117 psl. kai- 
ia S 1,50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas. 205 pusi., kaina 
'2.50.

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre-
nijuotas romanas, 279 dsL, 
raina $3,00.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a 8 
omanas Iš Vinco Kudirkos 
rvvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Vytautas Alante*: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ. 462
pust, kaina $4.50.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL,
kaina $2 00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRJ2 T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Pradedant šešioliktuoji 
amžiumi, Rusijos carai ne 
paleido iš savo akių Baltijo? 
jūrų. Jie visaip žnaibė ii 
vargino Lietuvą iki 1795 m 
Tada rasų carienė Katrė II 
taip pat apgaulingu būdu įsi
galėjo Lietuvoje. Tik 12< 
metų praslinkus, Lietuvon 
žmonės sugebėjo atstatyti 
savo valstybės nepriklauso
mybę.

Deja, klastingi jos kai 
mynai slavai ir vėl laikinai 
ją sužlugdė — nutraukė Lie 
tuvos savą valstybinį gyve
nimą.

Reikia tų klastų nepamirš
ti ir visada turėti galvoje, 
kad kovojant dėl Lietuvos 
valstybės, dėl jos žmonių 
laisvės Įgyvendinimo, nepa
sikartotų tos klastos ir nebū
tume vėl apgauti.

ADENAUERIS NEPATIKI 
CHRUSCIOVU

nes begaliniai karai su kai 
mynais ištuštino jų kraštą, 
nes jie savo duona kariuo
menę neįstengia išlaikyti.“

Toliau pasakyta:
Ginkimės nuo jų, nes jie 

neša dvasios vergiją, neša 
dvasinę pražūtį visom tau
tom, Lietuvoje gyvenan-

Kaimynai latviai panūdo čiom.

vydama raudonąją armiją, 
jau įsibrovė į Lietuvos pa-j 
sienį, ii- būta pavojaus, kad Į 
slinks ir toliau. Tarp lenkų 
ir Lietuvos kariuomenės už
virė kieti mūšiai. Abi pusės 

j turėjo skaudžių nuostoliu.
?uotą \ aidžią ir reguliarią Į Lietuvos kariuomenė turėjo 
kariuomenę. Tas daugiausiai Riek pasitraukti..
ir nulėmė.

P. M.

KAS TAS A. MORKUS?

Iš Chicagos į Vilnių buvo 
priverstas išvažiuoti Albinas 
Morkus-Markevičius, kurį 
komunistai paskelbė dideliu 
rašytoju, nes jis nesivaržo 
teršti nekomunistiniu įstaigų 
» veikėju.

! Kas jis iš tikrųjų yra, su
žinosite perskaitę apie jj 
štraipsnį kitos savaitės nu
meryje.

pasinaudoti ta proga ir užė
mė Palangą ir jos apylinkes. 
Kėsinosi į Mažeikius.

Visų įvykių akivaizdoje 
tada posėdžiavęs St. Seimas

Kiekvienas padorus jau
nuolis, sveikas vyras, turi 
balnoti savo žirgą ir į karą 
joti, arba miškuos, krūmuo
se susitikus, sekti lenkų puo-

ėmėsi skubaus žygio. St. Sei- į likų kiekvieną žingsnį irl a- 1-__ 3? • 1 J - - • _ • •mo valstiečių liaudininkų 
frakcijos atstovas Jonas 
Strimaitis iš Žečkalnių 
f 1891-1933) paruošė atsi
šaukimo projektą į Lietuvos 
piliečius.-

Tas atsišaukimas su ma-

kautis su jais, kautis, kol nei 
vieno ginkluoto lenko mūsų 
žemėj neliks •••

Ir tą St. Seimo atsišauki
mą paskelbus, subruzdo vi
sa Lietuva. Visose apskrity
se susidarė Lietuvos gynimo

Prieš 55 metus spalio 1 d. • turi 
Henry Ford išleido pagarsė
jusius T modelio automobi
lius, kurių iki 1927 m. par
duota 15 milionų. Vėliau tas 
modelis buvo pakeistas.

žomis pataisomis St. Seimo! komitetai. Jie rinko aukas, 
narių vienbalsiai priimtas, organizavo kariuomenės bū

didelės istorinės reikš-! juos aprėdė, maistu ap
mes. Jis kartu atspėjo, kas rūpino ir siuntė į karo fron

tą.

♦ *

Prieš 100 metų spalio 3 d. 
prezidentas Lincoln paskel
bė atsišaukimą, ragindamas 
paskutinįjį lapkričio ketvir-

Vakarų Vokietijos kanc
leris Adenaueris pereitą sa
vaitę viešai pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga ir jos vadu 

Tai pajutę lenkai pabūgo. Ch^ščiovu negalima pasiti-
Sutiko tartis. Derybų vieta'
buvo numatyta Suvalkų - -----------------------------
mieste. Spalio 7 d. ten su-! . Naujos kartos yra tokios,Prieš 80 metų spalio 22 d., r----------- „t —,........................................... — ----- - - -— — ,

New Yorke buvo atidaryta, tadienį skirti Padėkos Die- važiavo Lenkijos ir Lietuvos Kokios buvo jų motinos, 
garsioji Metropolitan opera. I na*« ! atstovai. Susitaita ir pasira-

Tos knygos gaunamos ir 
Vydūnas {Keleivio administracijoj.
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Maikio su Tč
Akli, kurti ir nebyliai..

ANDRIUS VALUCKAS

Tais žodžiais Leninas a-, Chruščiovas norėjęs nurašy- 
pibūdino Vakarų kapitalis-' ti Vengriją ir palikti ją laip
tus, kaip rodo neseniai Juri vai eiti savo keliais, tik Kini- 
AnnanUav n-jei/oiktuc t £>ni- jos užsispyrimas privertęs J| ■ 

numalšinti Vengrijos sukili. I 
mą... Tuo labiau, esą, dabar, i

Annenktv paskelbtas Lėni 
no rankraštis, pirmiau nie
kur nespausdintas. Tame
rankrašty Leninas duoda nu. i kada Kinija susipyko su Ru-J. __ ? i 1- M. X ..rodymus ir bolševikų taktiką 
užsienio politikos klausi
mais. Ten rasite daug atvirų 
pasisakvmų: ,

“...taip vadinami kultūri
niai elementai vakaruose ne
sugeba įvertinti teisingai pa. 
dėties, ir Į juos reikia žiūrėti

sija, galima esą laukti, jog 
Kremlius leis apsupti save 
nepavojingomis draugiško, 
mis, neutraliomis, kapitalis- i 
tinėmis valstybėmis, atseit, ‘ 
atseit, atsitrauks iš okupuo-: 
tų kraštų...

Tokia to žurnalisto ”an-
j kaip į kurčius-nebylius, ati- tis“, kuri neišlaiko jokios;

ŠEN. KENNEDY TARP ŽVEJŲ

Šen. Edvvard Kennedy lankėsi pas Bostono žvejus, 
kurie susirūpinę, kad sovietų žvejai atplaukia žuvauti 
ju panosėje ir dar daug didesniais laivais.

—Alou, Maik! Au di du?
— Tėve, kalbėk lietuviš

kai.
— Maik, tu manęs nemo

kyk. Ar nežinai, kad aš vy
resnis?

— Ta» kas, kad vyresnis?
— Nu, tai reiškia, kad aš 

ilgiau ant svieto gyvenau, 
daugiau visko mačiau ii 
daugiau žinau.

— O ar tėvas žinai, kas 
yra papūga?

— Šiur kad žinau. Tai 
toks paukštis. Mano gaspa
dinė turi vieną. Durnas 
paukštis, vis koliojasi. Ka. 
tik aš jeinu i kičiną, jis tuo., 
ir rėkia: ”Bomas, bomas!“

— Bet ar žinai, kaip ilga, 
papūga gyvena?

— To tai nežinau. O ai 
tu žinai?

— Paukščių žinovai tvir 
tina, tėve, kad papūga gyve. 
na iki 200 metų.

.— Gali būti.
— Taigi ji turėtų daugiau 

žinoti ir už tave, tėve,
— Nausa, aš ant to neso 

glasnas. Ji žino tik vieną žo 
dj — “bomas“, ir dac oi.

— Vadinasi, tėvas jau su
tinki, kad ilgai gyventi da. 
bereiškia ir daug žinoti?

— Šarap!
— Ar tai viskas?
— Jes apie papūgą bu.- 

viskas. Ale žmogus nėra pa
pūga, Maiki. Taigi aš laikau, 
si tos teisybės, kad senas 
žmogus daugiau žino i: 
jaunas turi iš jo mokytis.

— Bet kodėl senis turėtų 
žinoti daugiau?

— Aš jau sakiau ir vėl 
sakysiu, kad senas žmogus 
ilgiau ant svieto gyveno ii 
todėl daugiau žino. Matai 
senovėj žmonės turėjo dau
giau razumo. Todėl ir Ku
dirka pasakė: “Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę se
mia.“ Ir tuos žodžius dabai 
gieda visi mūsų seimai. Tai
gi ir tu, Maiki, turi savo stip
rybę semti iš manęs, ba aš 
esu praeities atstovas. Sy?

— Tėve, praeiti reikia ži
noti ir gerbti nes iš jos 
mes esame kilę. Vis dėlto aš 
nenorėčiau i praeiti grįžti.

— Kodėl?
— Todėl, kad šiandien 

mums geriau gyventi. Aš 
manau, kad su tuo sutiks ir 
tavo šeimininkė, tėve, nes

kia ir ugnies pūsti iš žarijos. 
Tik pasukai krosnies krane
lį, ir liepsna jau liepsnoja.
Ir nereikia braidžioti po 
purvyną, kaip senovėje. Da
bar šaligatviai išcementuoti 
ir nulyginti kaip stalas. 
Miestuose įvesta kanalizaci
ja, pro kurią išeina visos 
sutros. Švani ir sveika. Se
novėj to nebuvo, tėve. Tai 
kas dabar norėtų į ją grįžti? 
Reikia žengti pirmyn, o ne 
atgal, tėve. Turim eiti su 
progresu.

— Na, jau tu tik nesisku-! 
)ink su tuo progresu, ba ir! 
įepamatysi, kaip smeitį 
gausi. Tie armabiliai taip j 
laksto, kad baugu ir per 
•trytą pereiti. Nepasivaktuo- 
si, tai ir nuneš koją. Juk 
)ilni ošpitoliai sukoliečytų 
įmonių. Tai tau progresas, 
Maiki.

— Tai ne progresas kal
as, tėve.

— O kas kaltas?
— Kalti patys žmonės 

;ad nemoka protingai juo 
įaudotis.

— Maiki, armobil’ai yra 
elnio išradimas.
— Ne. tėve, automobilis: 

ra labai geias daiktas. O 
;ad sparčiau važiuojant at
itinka nelaimių, tai paties'

tinkamai ir elgtis su jais... 
Revoliucija niekad neina 
tiesia linija nuolatiniai ple
čiantis, bet išsiplėtimo ir at
sitraukimo pertraukomis, 
kada i evoliucija paruošia 
jėgas ir atsikvepia prieš j 

j naują puolimą, kovojant dėl 
galutinės pergalės...

“...Kalbėti tiesą yra bur
žuaziniai prietarai. Melas y- 
ra pilnai pateisinama kovos 
priemonė... Reikia užmegzti 
diplomatinius santykius su 
kapitalistinėm valstybėm, 
kad susilpnintų jų budrumą 
ir per atstovybes būtų gali
ma infiltruoti savo agentus 
kapitalistiniuose kraštuose... 
Kapitalistams nuraminti rei
kia atskirti Sovietu vvriau- 
sybę nuo komunistų partijos 
ir Kominterną nuo vyriausy-1 
bės, kaip vienas nuo kito ne
priklausomus organus... Ka
pitalistų pelno troškimas ati
darys mums jų kreditus ir 
leis mums sukurti revoliuci
nę karo mašiną... Tie akli- 
kurti-nebyliai patys paruoš 
savo savižudybę...“

(Mano pabraukta. A. V.).
Tos linijos svertai laiko

si Chruščiovas, tik per žiop- Į 
lumą jis išsiplepėjo, kad mes

kritikos. Pats Leninas, kuris' 
yra komunizmo popiežius, į 
taip rašė knygoje “Proletari 
nė revoliucija“:

”Ta taktika buvo vienin
teliai tarptautinė, nes darė 
visa, kas tik buvo galima 
vienoj šaly, idant priglaustų, 
paremtų, sužadintų revoliu
ciją visose šalyse“.

i
Kitas bolševizmo teorėti-,'

Skilimas lenkų socialistų 
partijoje

Vidurio ir Rytų Europos bės r<i vi i • r> u • i i Viuuiiu ii rLYLU (kasKikolai Buchann knygo-, Socialist Unijos‘konfelen-
■*n Ie Lr/'Ymnm etn nvnnrvo.l *■ - . .e “Iš komunistų progra
mos“ taip rašo:

“Jeigu sveikai pažiūrėsi
me dabar į visą pasaulį, tai 
pamatysime, kad tiktai vie
noje Rusijoje proletariatui 
pavyko nuversti buržuazi
nės valstybės valdžią... Jei
gu visa kapitalistinė Europa 
nueitų velniop ir kristų po 
darbo klasės smūgiais, tai 
dar pasilieka plėšikiškas A- 
zijos pasaulis su Japonijos 
plėšikais priešakyje, Ameri- 

‘ kos kapitalas su milžiniška

cijoje Amsterdame (Olan
dijoje) sukėlė nepasitenki
nimo Lenkų Socialistų Parti
jos (PPS) pirmininko Za
rembos pasiūlytas bendra
darbiavimas su Lenkijos ko
munistais. Bet Zarembos pa
žiūra nėra visos jo partijos 
pažiūra. Dėl to Lenkijos So
cialistų Partijoje susidarė 
grupė, kuri išleido atitinka
mą atsišaukimą — “Lenkų

klausomai nuo momento, ap
linkybių ir sąlygų.

“Todėl 1963 m. rugpiūčio 
į 8 d. įvykusiame susirinkime 
i Manchestery, susitarę su 
! PFS nariais iš eilės Didž. 
j Britanijos vietovių, nutarė- 
' me įsteigti Lenkų Socialistų 

Partiją “Darbininkų Vieny
bę“ ir sudalyti jos Vykdo
mąjį Komitetą su buveine

i Londone.
“Dabarties sąlygomis mū

sų kovos aštruma^ turi būti 
nukreiptas visų pu ma prieš 
Lenkijoje esančią komunis
tų diktatūrą, o taip pat ir 
prieš sovietiškąjį pavergimą 
ir išnaudojimą.

“Mes pilnai įvertiname 
sutiksimus sunkumus, bet 
taip pat įvertiname ir mūsų 
atsakomybę. Nenorime ir 
rankas sudėję nežiūrėsime į 
socialistinio sąjūdžio tolesnį 
nuosmukį emigracijoje, nes 
mums šito niekados nedova- 

< notų darbininkų masės Len- 
i kijoje. Lenkijos socializmo 
j siekimu vardu skelbiame šū-

kį: Lenkai socialistai, vie
nykitės’ Tegu gyvuoja dar-

....... , -! bininkų vienvbė! Tegu gy-eiskimų, kūne sudarė! yuoja į*ps „Darbininkų Vie-
naujų pasiskirstymų ir lūžių. J , < 
Atsakomybę dėl šių reiški-! y
nių priskiriame Zigmunto 
Zarembos grupei, pamiršu
siai seną dėsnį, kad socialis-

“ t“
Šios naujos lenkų socialis

tų partijos steigiamojo susi
rinkimo prezidiumą sudarė

tų judėjimas negali būti P11™. Stanislava Sajevič,.vi- 
grindžiamas mechaniniais cepirm. J- Voiciechovski ir
metodais iš anksto primesti J’ Vrube’ sekr; A- Cižek’.. 
politinės linijos pakeitimus. I Vykdomąjį Komitetą is- 
šie metodai atveda į visišką nnktf: pirm. Zbignev Je- 
PPS siekių dezorganizaciją siončyk-Slupnicki, sekr. Ja- 
išeivijoje. i nus Zavadzki ir 9 nariai.

“Paskutinieji Zigmanto 
Zarembos grupės žygiai ir 

Šio atsišaukimo pradžioje 1 būtent jo knygelė “Tikslai i
kauifaiistti Girnai713 trumPai atpasakota Len- ( . , kI- rimtu abpio_

plėšikų kapitalistų sąjunga, , Sociaiįstu Partijos istori-1 ’ —'~
pnesakyje... Kaip ir kiekvie- ‘ -
na valstybė, proletariato 
valstybė yra viešpataujan
čios klasės organizacija ir 
prievartos organizacija, bet 
prievartos prieš buižuaziją.
priemone atmušti buržuazi- 

jus palaidosime... Bet net to- ją jr ją pribaigti.“
Stalinas sušaudė Buchari.kio įspėjimo nepakanka kur 

tiems-nebyliams, kaip rodo 
vieno anglų žurnalisto pa
skelbtas šio momento padė
ties įvertinimas, įvertinimas, 
kurio noriai pasigavo kai

socialistams išeivijoje

ooęiaiifcių raiujus otun- nių> af - Jėt
ja ir išdėstyta lenkų sočia- save Įaikytj susijusia su PPS 
lįstų organizacijos išeivijoje j prOgrama jr statutu. Iš tikrų, 
dabartiniai tikslai. I jų H knygeiė buv0 išieista

Toliau jau sakoma taip: j asmenine Zigmanto Zarem- 
Su gailesčiu ir skausmu j atsakomybe, bet Centro

turime pabrėžti, kad pasku-! Tarybos pirmininko žygis 
tiniais metais lenkų sociaiis. "?8ah batljrašytas ! k“k<?-

ną, besivaržydamas dėl 
meninės valdžios, bet komu. ’------

as-’
tų judėjime iškilo neramy- kių paraštės išdaigų sąskai

tą. Iš tikrųjų ten viešumai 
atskleisti tikslai ir metodai,

J. Valaitis

AKTORIUS LAIMĖJO

b.nistų pažiūros užsienio poli-1 Bolševikai visada žiūrėjo svetimi PPS tradicijai, pro- 
tikos ir taktikos klausimais’į kapitalistinį apsupimą kaip gramai ir politikai.

, kurie amerikiečiai žurnalis-i P^na^ i at^^?- .Bojarino į tikrą pavojų sau, į kapita-1 ”šios knygelės siūlymas 
’ Kūne ameiik.eciai zui na i i pasisakymui. Nežiūrint to, listinę santvarką kaip j su- >. ”rvžtinoai nutraukti ervnai > tai. Kokie yra to aklai kvailo; __ _________ ______ t.-,*.- i ‘jzungai nutiauKti grynai

kur
mai

^oHieyiaioaKiai Kvano, atsiranda pavojingų sva jo-! naikinimą iššaukianti būti- * " j™ *
ėio ir nebylio įsvedzioji-. toj k e,^ tarsj vai. Komunistiniai nepa-i 1 fS
i? Štai santį auka: kf’ . aviU akli-kurti-! K.°™1 ,, P Lenkijos valstybe“ yra klaL, kai arba suaugę akli kurti gisekimai tik dar labiau ska-. Hinantipii contvkic

Sovietai esą naujo persi-i nebyliai, kurie 
tvarkymo išvakarėes. Jų ko.; matyti žiaurios tikrovės, kad

n^nerpba; X- i*- •1 dinantieji. Mūsų santykis sunesugeba - tina Juos ruostls galutinei, tauta buvo yra ir bus pozi. 
_ ; kovai, nes kapitalistiniai pa- ................

munistiniai ir satelitiniai j arba komunizmas nugalės į sisekimai sudaro pavojų tyvinis (teigiamas), nes pa-Į
klaštai sudaro jiems dau- i kapitalizmą, arba kapitaliz-’ ^n+varkaf'načioie Sovietu’ esame šios tautos dalis;} 

tikinrri Iro : rJ* knnJnir.ma ' \ai pačioje SOX lėtų ; be(gl mugų ^yk^ gu mum ;'ahrnotoį UnJ' Juk h ug- ^ip taikingi ka. mas sužlugdys komunizmų ; gąjungoje> fr kol įos pa|)1.as;, !
daiktas. Jei- P^listimai kraštai. Jie pe-' ir kitos išeities nėra. Būdami; tpisvHps npsnnras Vaka-i___ .. .... !us pavojingas

:u neatsargiai ją vartosi, ga-1 sa?'1 su Jie
pe 

turėjo
.... • tos teisybės nesupras Vaka-Į

\ isciu- į pasaulis, ypač žurnalistai,žlibais viendieniais
es atritTktT neiaimė.'“Gatei. varS? Jugoslavija, kais, jie yra pavojingi kvai-1 £ f t[kpa5‘įta; ™uskomi
r pats apsideginti. Bet ar Albanija ir dabar esanti, liai nes tuo žlibumu uzkre-, nizmuj bci jo pe!.gaiei.

1 - ■*’•_! pnes Chruščiovą, Bulgarija; čia kitus ir saukia apie nau-- ... ....
sekanti kiniečius, Rumunija ją erą, apie pasikeitusią bol-! Izoliacija, apsiribojimas, 
svyruojanti, o tuo tarpu ka-; ševikų taktiką, nors tos tak.' neutralios zonos, karantinas turi 
pitalistinė Suomija nesuda- tikos galutinis tikslas buvo iri ii’ kitos visokios priemonės. 
ranti jokių sunkumų Krem- pasiliko tas pats: sunaikinti• yra geros ir teisingos nu°| 
liui... Esą, nereikia užmiršti,: visas kapitalistines valsty-Į choleros, nuo maro nuo šil-,
"kad per Vengrijos sukilimą bes. 5 tinęs, bet ne nuo bolševizmo,;

kuris nepaiso jokių tarpiau-j

lėl to galima sakyti, kad ug 
-■is yra velnio išradimas? 
r ar galėtų žmogus be ug
dės apsieiti? Pavojaus, tė- 
. e, yra visur. Labai pavojin
gas daiktas yra šautuvas. 
3et ir jis reikalingas. Ir 
kiekvienas įrankis gali būti 
lavojingas, jeigu nemokėsi 
o vartoti. Bet be Įrankių bū- 
ų neįmanoma pažanga. 
Svarbiausias gyvenimo pa
lengvinimas šiandien yra 
greitas susisiekimas. Ko
lumbas plaukė į Ameriką 3 
mėnesius, o šiandien lėktuvu 
žmogus perskrenda Atlan
tą per tris valandas. Bet ar 
galėtų žmogus padaryti to
kį lėktuvą, jeigu jis neturėtų

„KAS GI YRA TAS MURKLYS?

mu, su vienos partijos dikta.'
tūla turi būti negatyvinis 
(neigiamas). Su tuo režimu 
esame tiktai kovos santyky 

i je, nois šios kovos metodai 
keistis ir keičiasi pri-

tinių susitarimų, nei sienų,? 
nei zonų. Tai tebūtų klaidin
ga nauja Maginot linija, ku
ri nieko neapsaugos ir niekoMurklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—-apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių j neatsieks. 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą į 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- • 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos.
silpni jungiasi prieš stipini, diplomatai ieško talkininkų,, vajdvti pasauli pastatys to-į
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors kį pat savo no,.ą__nu.j
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapu t aragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus anysaka jauniems

Jeigu vieną dieną kapita
listiniai kraštai susipras ir, 
prieš komunizmo norą už-j

šluoti nuo žemės veido ko 
munizmą, tai jie galės, kaip 

komunistai, daryti laikigerų įrankių? Be įrankių ne- skaitytojams. Bet ir suause neapsiriks pasiskaitę tos apy-i ir Komunistai, <>aiyu laiKi-, 
būtų nei laivų, nei geležin- j sakos. jos kaiba gr aži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- į "as nuolaidas, laikinus atsi- i 
kelių, net ir namo be įrankių , faka ^aj]jninko Viktoro Simankevičiaus cauriai iliustrtio-į SU 1 su viena'
nepastatytum. Bet kiekvie
nas įrankis gali būti pavo
jingas, jeigu nemokėsi jo

šiandien jai nereikia traukti vartoti. Susižeisi, 
vandens iš šulinio: vanduo} — Užteks, Maiki! Bus jau 
pats eina virtuvėn. Ir nerei-Į perdaug apie tą, atsiprašant, 
kia vargt' su malkom, nerci- j ju-ogresą.

, t- .......................... galutinai sunaikinti
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams: alai'doti bolševizmą. Ko.
ir pažįstamiente. Apysakoj kaina SI.80 su pei siuntimu.. fjgj nevienas Vakarų valsty-1 

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: Į bių vyras nepasako tiesiog'
“KELEIVIS“

636 E. Bro».dwny------- :------- - So. Boston 27. Mas#.

; Chruščiovui į veidą:
Mes jus palaidosime!

M
tt >

Aktorius Peter Lorre (vir
šuje) Los Angeles teisme 
laimėjo bylą prieš Eugene 
Weingand. 29 m. (apačio
je), kuris norėjo savo pa
vardę pakeisti i Peter Ix>rie. 
taigi visai panašią į minėto 
aktoriaus, bet teismas ne
leido.

Gramercy Shipping Company
ĮSTEIGTA 1947—TURINT MASKVOS USSR VNEšPOSYl.TORG 

LEIDIMĄ—TURINT DEPARTMENT OF BANKING AND 
INSURANCE (USA) LEIDIMU IR DRAUDIMĄ 

RE MI ITO IM1VANDS J USSR:
Siuvamos mgšnios, automobiliai, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 

mašinos ir daug kitų.
MfSV SKANIU IR AUKŠTOS 

KOKYBĖS MAISTO PRODUKTU 
SIUNTINIAI

SIUNTINYS "R“ įkainotas $36.75 
1 svaras dejjintos kavos,
1 svaras Cacao. 1 sv. šokolado.
2 sv. virimui alyvos. 2 sv. cuk

raus, 2 sv. ryžiu, 1 sv. sūrio.
2 sv. rūkytų lašinukų, 2 sv. rū
kyto kumpio. 2 sv. džiovintų 
vaisių.

AUKŠTOS KOKYBĖS 
MEDŽIAGOS

Reikalaukite mūsų sarašų.
GRAMERCY — N. Y.
113 FAST 28th STREET - 9<H»

NEW YORK Di. N. Y.
New York telephone MU 9-0598

Atidarytas darbo dienomis 9—5:3*. šešt. 10—1. sekmad.

PINIGAI
Pilnai

I
garantuotas

USSR
pristatymas

per dvi savaites. Pilnai išmo

kama. Gavėjo pasirašyti kvitai.

Kursas 9 rubliai už S1O

Už patarnavimų mokestis iki

$35.00 — $3.00.

Virš $35.00 — 10% 
a ♦ *

GRAMERCY — N. Y.
711 BROAD STREET -925 
NEMARK. NEW JERSEI

uždaryta.

i
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Aistis Ilgiausiai žmonės gyvena su jaunesne moterimi. Statis-

Aleksas Jankauskis.
(Tęsinys)

Vyras lėtas kalboje ar prie ginčų. Jam darbas pirmo
je vietoje. Bet giliai, sveikai galvojo, tik nemėgo be rei
kalo ilgas rodąs vesti. Jam neišeidavo iš galvos dukros. Ir1 
jam tiktų, kad jos čia būtų po tėvo akių. Ir duoną turėtų 
geresnę ir apsirėdytų. Tuo tarpu tiek uždirbava, kad vi
siems keturiems drąsiai visoko užtektų. Dar dukros pa
dėtų motinai, galėtų daugiau žmonių išlaikyti, — vis po 
vieną kitą dolerį per kurį laiką atlieka. Juk į kešenę, ne 
iš kišenės. Drovėjosi jis, pagalvojęs apie savąją. Jis vist 
manė, kad ji lengvai gali paslysti. Daug akių į ją žiūri, ir į 
visi vieną tikslą turėdami. Tai nesunku palaužti bi kurią Į 
moterį, o juo labiau manąją. Tokios mintys jį kamavo 
nuolat. Jis būkštavo, kad ir dukros, baigdamos augti to
kioje maišatyje, kaip dabar pas mus, prisižiūrės, pripras, 
o pasiūlų visokių netrūksta. Visa tai sulaikydavo jį nuo 
galutino sprendimo išleisti žmoną į tėvynę dukterų atsi
vežti. Jis norėjo, čia susitaupęs, kad tėvynėje galėtų kiek 
didesnį ūkelį-įsigyti, grįžti ir visiems keturiems be ameri
koniškų pavojų, apie ūkelį besidarbuojant, gyventi. Da
bar važiuok — mokėk, grįžk — mokėk, už dvi dukras: 
mokėk. Juk tiek tegautume pardavę savo tėviškę. Kolei 
besurinksi tuos pinigu, ir pasensi. Pamažės jėgos. Mažiau 
už darbą bemokės. Ir tai, jei sveikata. O jei apsirgsi, kaip i 
tuomet. Tai jam rūpėjo. Tai jam iš galvos neišeidavo. Į 
darbą-einant, darbas galvoje. Jau darbo valandoms bai
giantis, žmonos kelionės mintys jį kamuodavo. Ką jau be
sakysi, einant namo, o jau parėjus, vėl tos pačios kasdien 
kalbos, tiesiog ir gerasis valgis koktus pasidarė, gerklėje 
springo. Sunku buvo atsisakyti nuo savųjų siūlomos bur
nelės. Laikėsi Aleksas, nepasidavė. Bet lašas po lašo ir 
akmenį gali pratašyti. Nepasidavė Aleksandras, laikėsi.

Toks nuolatinis kalenimas/ kasdien vis tos pačios 
kalbos, vis apie tą patį, suminkštino Alekso galvoseną. 
Pasidavė su rūpesčiu, su skausmu širdyje žmonos įtikinė
jimams, ėmė dairytis, kame aptikti, kas galėtų trūkstamus 
paskolinti, kad žmonos sudėtingai kelionei pinigų užtek
tų, kad jai nereikėtų tėvynėje po kaimynus dairytis. Kas 
gi ten tau skolins, kad tu su visa šeima išsikraustai. Reik 
didelio pasitikėjimo. Nelengva pagaliau rasti, kas tiek tu- i 
retų laisvai pasidėjęs pinigų. Vienai nuvažiuoti ir grįžti.' 
Dar dviem išvažiuoti. Tai ne juokai. Be to, ir laikas užsi
tęs, — jos uždarbis per tą laiką niekais nueis. Galvojo A- 
leksas apsižvalgyti aplink, pasikalbėti su gerais pažįs
tamais. Gerų( pažįstamų susirastumei prie butelio, prie 
stiklelio, bet tokie pinigų neturi. Jie sakosi, mielai pasko
lintų, bet jų pinigai po tuos stikliukus išsibarsto, tarp 
butelių praslysta. Čia jau reikėjo ne vieno žmogaus, kad 
kiek reikiant galėtų paskolinti, bet keletos gerų žmonių.

Ėmė dairytis, šnekėtis. Bet vėl. Su Aleksu daug kas 
geruoju gyveno, maloniai pasišnekėdavo, tačiau, kai kil
davo mintis apie tai, kad reikalingi pinigai, pažintis imda- 
vo šalti, kalba skystėdavo. Kalbinamasis, kokį reikalą su
galvojęs, pasakydavo, turįs kur eiti, neturįs laiko, sako, 
kitą kartą pakalbėsime arčiau reikalo. Tas kitas kartas im
davo tolti, nes pasižadėjęs dėl kito karto imdavo vengti 
susitikti, — taip sakant, nusisukdavo į šalį, tarsi tavęs 
nematąs.

Išvažiavo dukterų atsivežti. Pinigų pakako į abu galu 
jai vienai. Dukroms laivakartes Aleksas pažadėjo vėliau 
atsiųsti, kai kiek pats sutaupys, vienas būdamas, ir kai pa
siseks iš ko pasiskolinti.

Sukosi galva Aleksui, kaip seksis gyventi, kai atsiras 
keturios. Gal daugiau jam rūpėjo pačios dukterys, negu 
pinigai. Jo uždarbio prasimaitinti pakaks. Ir apdarui ne
pritrūks. Na, jau ir dukros tuoj paūgės ir pačios bent sau 
užsidirbs. Kad tik paaugtų iki dirbti leidžiamo amžiaus. 
Ne čia buvo jo visų rūpesčių pradžia. Jis matė vyrų, matė 
moterų, matė merginų. Jau jo žmonos elgesys pastaruoju 
metu ėmė jam nebepatikti, — drąsesnė prie vyrų pasidarė, 
gal ir palaidesnė, ir ne vien kalboje.

Dirbo Aleksas išsijuosęs. Darbas sekėsi. Bet ir svei
katos į darbą dėjo pernelyg daug. Dirbo, kaip sau. 0 to 
darbo, — piešk, kiek nori, nepabaigsi. Pas save, kai gyve
no ūkyje, kiek pasispaudi, ir tuoj darbo galas čia pat. Ir 
malonu baigus, apsirūpinus, ir atpildas už stengtis čia 
pat. Skerdykloje ne tai. Gali persiplėšti bedirbdamas, 
darbo vis tau privers daugiau, — galo nepamatysi. Jo čia 
ir nėra, net negali būti. Juk tuomet turėtų visa įmonė už
sidaryti. Tai tik būtų darbas baigtas.

Išvažiavo. Važiavo. Parvažiavo. Rado dukteris vieto
je, kiek paūgėjusias. Tik nelabai bepažino jos savo mamą. 
Mama pastorėjusi, pagražėjusi, poniškai apsidariusi. Auk. 
so žiedai ant pirštų, šilkiniai drabužiai, o kas per batai. Nei 
saulėje nudegus. Kai išsimiegojo po ilgos kelionės, pasiro
dė, kaip iš varškės padaryta. Ir šneka kitaip, ir eina — 
taip čiužinėja, kaip aplink bažnyčią einant atlaidų dieną. 
Nedrąsu dukroms.

(Bus daugiau)

LaUva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai!
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai.

Kas tau išdrįs pastoti kelią?
Kas tau negalima atras?
Tave sparnai padangėn kelia 
Prieš sūkurius ir prieš audras.

Tavęs negąsdina pavojai
Ir nesulaiko nė mirt U--------
Viską pamynusiai po kojų 
Žygiuoti — tavo paskirtis.

Eini, lyg užtvankas išvertę 
įtūžę srovės vandenų,
Ir šluoji visa, kas neveita,
Ir rauni viską iš šaknų.

Veržiesi laimėn, grožin, gėrin 
Visa jaunyste ir drąsa —
Tau vis skaisčiai akyse žėri 
Vilties viliojanti šviesa.

Nešies krūtinėj meilės ugnį
lr josios šilimą skleidi--------
Žiedų, viršūnių ir bedugnių 
Gilius atodūsius girdi.

Tau visata krūtinėj tvinksi,
Tu josios žiedas išdidus: 
Greičiau palūši, nei palinksi, 
Kovodama prieš pančius ir ledus.

Tai niekas, niekas tavo narso, 
Jaunyste, nei nepažabos — 
Tavo galybei, mostui, garsui 
Nėra pasaulyje ribos.

Tu visada eini vis priekin, 
Gyvenimą ir mirtį niekint 
Akis vis ateitin keli —
Viena tu žemėje gali.

Laisva, ugninga, nežabota
■Z-!--• -- _ .
iviiuviu, jaunyste, nežinai----
I ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai.

VĖL SUSITIKO

Aktorius Tom Tryon svei
kina aktorę Romy Schnei- 
der iš Vokietijos. Jie kartu 
dalyvavo The Cardinal fil
me, o dabar vėl susitiko 
Hollynoode, kur Schneider 
vaidins (iood Neighbor Sam 
filme.

Olandijoj, Norvegijoj, Da
nijoj, Pracūzijoj, Anglijoj, 
Izraely, JAV.

Didžiausi miestai — To- 
kyo (Japonijos sostinė) — 
8,480,000 gyventojų, New i 
York — 7,782,000, Shang-; 
hai (Kinijoj) — 6,990,000. t

tika rodo, kad moterų am
žiaus vidurkis yra bent ke
liais metais ilgesnis už vy
tų,. todėl našlių skaičiaus di
dėjimas yra neišvengiamas. 

TEISĖS PATARIMAI

Advokatė M. Šveikaus-
MAŽIAU SENMERGIŲ - kienė sutiko atsakyti į Ke-

______ leivio skaitytojų klausimus
JAV 93% moterų ant sa- teisės reikalais. Tie klausi- 

vo pečių užsidėjusių „trečią- ma^ turi būti bendro Infor- 
jį kryželį,“ įžengusių į ket ' macinio nobūdžin. Klansi-

Iš Aisčio eilėraščių rinkinio „Poezija“, kuri išleido 
Romuvos leidykla. Tą knygą galima gauti ir Keleivio 
administracijoje, kaina $6.

Kame pigiau pasigražinti

macinio pobūdžio. Klausi
mus ir atsakymus spausdin
sime šiame skyriuje. Klausi
mus prašome siųsti tiesiogi
niai šiuo adresu:

M. Šveikauskas Attorney 
at Lavv, 8 Belgrade Avė., 
Roslindale, Boston, 31, 
Mass.

KALĖSI, JEI DUONA 
ŠERSI GYVULIUS

viltąją dešimtį, turi bent vie
ną vyrą. Tai rekordinis skai
čius JAV istorijoje. Pana
šiai yra ir Europoje, tik ten 
minėtas procentas yra ma
žesnis.

Štai Prancūzijoje 28% 
moterų tarp 25 ir 34 metų! 
amžiaus yra senmergės, ! 
Anglijoj 18%, Airijoj 45%.i

Seniau senmergių skaičiusi 
buvo didesnis. Matyti, šian-j Čitoj (Sibire) moterį nū
dien moterys, įgijusios be- ite^ metus kalėti už tai, kad 
veik visur lygias teises su į ji savo paršiukus, žąsiukus, 

i vyrais, sugeba greičiau sau', kalakutus maitino sena duo
btai viena 35 metų mote-; vyrą „sužvejoti.“ Tik persi-1 na ir jiems sušėrė 18 kepalų.

ic« veidanadanti r'aXTiiS/ ,USiU moterų nažlių TaiP yra komunistinės 
jos veidą padarjti panagų j skaldlU8 yra didesnis. Mat , fevė ,
žymios japonų filmų akto-, dabar , iau iskjrti __________ ______________________

res Mac-hiko Kyo. Gydytojas r antrn« iri *•■ sutiko "pertvarkyti“ jos a- k„^n ’ „u k K.ly *. amo«“ka- al
kių vokus, nosį, smakrą ir Pa,p ta‘^Ie senesnis vyras leut.-d.ev.lka. 

i lūpas, bet negarantavo, kad Į

Bet būna moteių, kurios 
atvyksta su keistesniais rei
kalavimais.

ris iš New Yorko

pacier.tė atrodys kaip minė- Į 
ta aktorė.

NORVEGIŲ LAIMĖJIMŲ 
SUKAKTIS

Šiemet sukako 50 metų, 
kai Norvegijos moterys lai
mėjo lygias su vyrais baisa-

aoiT CtVIIIIClOl,v imu
tas teises iškovojo beveik 10 
metų anksčiau, negu JAV 
moterys.

šiuo metu Norvegijos par
lamente yra moterų 13 at
stovių ir dvi pavaduotojos. 
Iš jų visos, išskyrus dvi, pri
klauso Norvegijos darbo 
partijai (socialistams).

Čia reikia prisiminti, kad 
1 Lietuvos motervs nuo pat

Japonija sugebėjo karo, .Lupu sutvarkymas 10 dol.' P?rmyjy nepriklausomybės 
žaizdas greitai užsigydvtii v -J - L- • i dienų turėjo lygias teises su
ir vėl iškilti į pirmaujančiu Krūtinės padidinimas vaš-: j, jos pasenusilJį pirmaujančių 
valstybių eiles. Jos įvairių 
neblogos kokybės prekių tu
rime ir šiame krašte. ” ! ^bus ar viensrubus ir prie-į meniniame gyvenime. Taiy-

t* . , , , T .. . : šingai 40-50 doleriu. ra didelis mūsų tautos dva-
Pasirodo, kad Japonijoje, sinės ku,tūrosbei pažangaus

net daug pigiau atsieina iri Todėl šiandien sios rusies, - ... *
toms, kurios įvairiomis plas- specialistai ten netrūksta j ______

op^cįjomTs n°ri save' Pacienčių yra iš. AUGIAUSIA GIMSTA IR

ko infekcijomis 25-35 dol.. pažiūrų nevaržomos vėliau
Padaryti akių vokus dvi-j drąsiai reiškėsi musų visuo-

pagražinti. Štai kainos tos i visur, 
rūšies žymiose Japonijos li- Įdomu, kas ir kokio grožio! 
goninėse: * "xl'~

Nosies išlyginimas arba 
pailginimas atsieina nuo 28 • .vra Per

MIRŠTA AFRIKOJE

ten ieško. 
Apie 60'7

•Jau seniai yra žinomas 
faktas, kad daugiausia gimi
mu vra atsilikusiuose kraš-

amerikiečiuz
40 metu amžiaus.

iki 55 dolerių. [ Jos nori išsivaduoti išrauks-! tuose ir tarp tų, kurių me-
bu. tauku ant pilvo, dvigubo džiaginė padėtis blogesnė. 

f0™08 pakeltl- smakro. įdubusių skruostų. Tai dar karta patvirtina 
Apie 20% ištekėjusių mote- neseniai .Jungtinių Tautų iš- 
rų nori didesnių krūtų, plo- ^e^?tas rauJa? metraštis.

mas 27-30 dolerių.

NUŠOVĖ Lūšį

soetinės gyvena- 
■ąją namų rajone buvo pa
stebėta bebėgiojanti 3 pėdą 
laito. Da policininkai ją nu
tari.

nesnių šlaunų, tiesesnės 
trumpesnės nosies.

ir Tropikinėj ir Pietų Afri
koje 1,000 .gyyentoju gimsta

Prancūzių pacienčių dau-' 26. Tai labai di-
giausia yra apie 30 metų am
žiaus. Jos nori masažu, hor-

deli skaičiai, bet patys aukš
čiausi yra Dramblio Kaulo 
Pakraščio valstybėje, kur

monų injekcijų, tinkamos 1.000-čiui gyventojų gimsta 
dietos odai pagražinti. Ope-: 56, bet miršta net 33.
racijų jos kiek galima ven- . ,T , ° «Šiaurės ir Vakarų Euro

poj gimimų tebūna 18. Apla
mai, mūsų žemėje 1,000-čiui 
žmonių gimsta 36, miršta 18. 
Berniukų gimsta kiek dau
giau. negu mergaičių, bet jie

gia.
Italių per 45% nori dides- 

i nės krūtinės, 30% pageidau- 
Į ja sumažinti lašinius ant pil
vo ir šlaunų, 20% prašo pa-
gerinti jų perdaug plonas lū- greičiau ir miršta. Kasmet 
pas ir nudribusį smakrą. . prįauęa 2%, ir dabar mūsų

Angies ir vokietės nori tu- [ žemėje yra daugiau kaip 3 
rėti gražesnę, jaunesnę odą, > bilionai žmonių galvų, 
daugiau apskritą figūrą. Į p^, t? metrašti. tirš.

Dauguma Azijos moterų,! čiausiai gyvenama Olandi- 
grožio ieškotojų, nori turėti joje, nes ten vienoj kvadrati- 
aukštesnius nosies tiltus, nėj mylioj jau gyvena 886 

: gražesnį veidą, didesnę krū- žmonės, o rečiausiai Austra- 
tinę, dvigubus akių vokus, lijoj — tik 59 žmonės.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
M0SC0W, Barboros Armonie- 

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi eio krašto lietuviu istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
virsais ......................................... $4.00

ŽVILGSNIS I PRAEITJ. K. Žako į- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ......................................... $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelki. 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... $3.6f

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnierė. daug svarbių patarimu 
vaiku s* eikatos klausimais. 136 nsl. 
kaina ...................... ............... $155

DIENOJ ANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio jdomūs atsi
minimai, 464 psl-, kaina... .$6.00

1906 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
Kaina $6.00

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

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

MILŽINO PAUNKSME. Bali., Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psL, didelio formato, gera pouie- 
ra, kaina.................................... $2.60

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumou 
pasakojimų. 180 psl. Kaina .. $2.0f

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrištų 
$26 pusi. kaina ........................$6.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė VardtL 

Kaina............................26 Cnt
MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 

SELF-TAUGirr. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................ 81.25

NEMUNO SUNOS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina ,.••.•••••••••.. $3.00.

NEMUNO SUNOS. Andriaus Valuč
io romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kaina............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveiksiu,

Kainpopieriuje. Kaina 88.50

Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti viriai, 031 pusią uis.
Vaina ..................................... $6.00.

LIETUVA BUDO. Stepono Kaino 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
Iš miego, goriausia dovana kiek- 

gražiais kietais vir
šeliais, inu«iruota. 456 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 45S psl. Kaina ....................$4.56

ŽEME DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ....$4A6

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ T 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt

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

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šiu dienų klausimams su
prasti. Kaina ...............................SOe.

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

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo i Vakarus nuo ru
su ‘vaduotojų’, 536 nsl. Kaina $5.06

SIAURUOJU TA KET,TU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyvo. 
nimo. 178 psL, kaina ........... $2.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.04

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

CEZARTS, Mirko Jesulič romanas 
• trijose dalyse, kiekviena dalis po 

<2. ara visos 8 dalys........... $6.04
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 

M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių recept 
132 puslapiai, kaina............... $1

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėję 
toks tvanas būti ir ka apie tai sa- 
ke mokslas? Kaina...........26 Cnt-

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikintų 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................ $1.04

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, j JUOZAS 
Labai daug informacijų, 96 psL:
Kaina .................................. 60 Cnt. |

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 26 e.

STALINAS, arba kais 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psl-, geras popierius, 
kaina ......................................... 810.00

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu- 
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................26 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI.

ALTORIŲ ŠEŠELY. V. Putino-My- RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt
A$X,’SS’K»£,tSk2?ivy5?.„G.RoUpni’, komisuos pra- 
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža- ■ NEŠIMAS, arba kodėl musuose ne
dėjo kunigystės dėl moterystės. » vienybes, 80 psl., kaina .. $1.44

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 
KELEIVIS03fl E. Broadvray —J-------- So. Booton 27, Mi

T
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Sa kumunistais nėra 
bendros kalbos

Iš kitoj vietoj spausdina- munistų tarpe, bet neabejo- 
mo straipsnio apie lenkų so- tinai netektume savo dabar-
cialistus matysite, kad jų 
pirmininkas Zaremba pasu
ko į šunkelį.

Tas pats Zaremba piršo 
„bendrą frontą“ su komu- , 
nistais ir rugsėjo 7-8 dieno
mis Amsterdame posėdžia
vusiai Vid. ir Rytų Europos 
konferencijai, bet susilaukė 
visiško nepasisekimo.

Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos atstovas J. Vil
činskas taip pat griežtai pa
sisakė prieš Zarembos pa
siūlymą. Britanijos Lietuvis 
jo kalbą šitaip atpasakoja:

”J. Vilčinskas, kalbėda
mas LSDP vardu, pasakė, 
kad veiklios socialistų poli
tikos komunizmo atžvilgiu 
klausimą turėtų svarstyti ne 
tik ši konferencija, bet ir 
Soc. Internacionalo Kongre 
sas. Tas klausimas turėtų do
minti kiekvieną socialdemo
kratą. Bet pirmoji sąlyga 
tokiam pasiūlymui, kaip 
konferencija girdėjo iš len
kų atstovo, turėtų būti kraš
to nepriklausomybė. Tačiau, 
kaip visiems žinoma, Lietu
va ir keletas kitų kraštų Ry
tų Europoje šiuo metu yra 
nei daugiau, nei mažiau, 
kaip Sovietų Imperijos kolo
nijos. Komunistų partijos 
ten tebėra tik marijonetės, 
šokinėjančios pagal imperi
alistinės valstybės muziką.

tinių draugų pavergtuose 
kraštuose. Lietuvos social
demokratų partija šiuo at
veju mieliau liks prie savo 
senų draugų, nes mes esame 
pasiryžę remti savo tautos 
kovą prieš diktatūrą ir prieš 
svetimą valdžią.

• I
„Mes turėtume suglausti) 

savo pajėgas kaip tik da-| 
bar, kai komunistų blokas’ 
yra suskilęs į kelias dalis. 
Rusų komunistai, spren
džiant iš jų pačių spaudos, 
beviltiškai kovoja prieš pa
vergtųjų tautų tautinį susi
pratimą, prieš revizionistus 
ir dogmatistus savo pačių 
tarpe, prieš satelitinių vy
riausybių nenorą bendradar
biauti

„Dabar pats laikas de
maskuoti Sovietų politikos 
dviveidiškumą: antikolonia. 
lizmą Azijoje bei Afrikoje 
ir imperializmą pas save; 
tautų apsisprendimo teisės 
reikalavimą svetur ir perse
kiojimus žmonių, siekiančių 
tų pačių tikslų už geležinės 
uždangos.

„Vid. ir Rytų Europos so
cialistų Unijos pareiškimas 
„Socialistų Alternatyva“, 
kuri tik prieš metus priimta 
Romoje, sako, kad —

„Socialinė santvarka, kuri 
buvo sukurta komunistų val- 

i d omuose kraštuose, neturi

CIA ĮVYKO PERVERSMAS

Hondūras valstybėje kariškiai nuvertė valdžią

VIETINĖS ŽINIOS
Gediminas Šveikauskas 

pirmauja

rėš ir Yakučio tėveliai bei 
sesutė buvo apdovanoti gėlė
mis, o J. Bačiūnui pasiųstas 
sveikinimas už tai, kad Ge
nę Vasiliauskienę į JAV iš
kvietė.

Publikos buvo pilnutėlė 
II aukšto salė. Jos didelę da
lį šį kartą sudarė ir senes
niosios kartos lietuviai.

Ko Bostone dar nebuvo

Madų paroda, kurią šį 
sekmadienį, spalio 20 d. 4 
vai. popiet So. Bostono L. 
Piliečių Dr-jos salės II aukš

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

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią 

Kipro Bielinio
TERORO IR VERGIJOS Į RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 

IMPERIJA SOVIETŲ 

knygą
RUSIJA

1 ATSIMINIMAI, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina...........$3.00.

1 ATSIMINIMAI APIE JUO- 
Joje smulkiai aprašyta LIŪDŽIU, parašė Pet- 

bolševikinio teroro sistema, Liūdžiuvienė, 88
tos vergų stovyklos, kunose kaina............... ?1 00
kentėjo ir žuvo musų F
broliai, seserys, giminės ir ’ NEPRIKLAUSOMĄ LIE-
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo.

te rengia Pabaltiečių Moterų i Raina 50 Gaunama Ke- 
i Klubas, bus didelė naujiena.! ]ejvįo administracijoje.
Ta naujiena turės sutraukti
pilną salę ne tik moterų, bet 
ir vyrų.

P. Samukas ligoninėje

Senas Keleivio skaityto-kai, todėl teko labai daug! . ,1 n- jas Petras Samukas pagul-vargo pakeltl, ieškant medi-l Jdytas-miest0 ligonin4je. Joį vargo pakelti 
į ciniškos ir teisiškos pagal-

Bostono šachmatų pirme- : bos Pagaliau aš kreipiausi į 
nybėse pereitą sekmadienį: advokatę Mariją Šveikaus- 
buvo užbaigti 5 ratai, po ku-: kienę, kuri mane labai gė
rių pirmenybių lentelėje sto-1 rai globojo ir nuvažiuodavo 
vis yra toks: 1. Gediminas j kaitų į visas reikalingas į-
Šveikauskas su 4’G taškų 
(Šveikauskas lygiomis su
žaidė su D. Schefferiu, buv. 
Bostono čempionu), seka 
John Curdo, D. Scheffer,

staigas. Advokatė Šveikaus- 
kienė gynė mano bylą, ir da
bar man buvo pripažinta, 
kompensacija.

Čia aš noriu pareišti jai
Edmund Nash iš Washing-i viešą padėką už gerą mano 
ton, D.C., Keys ir Weisman į bylos vedimą, 
visi po 4 taškus. Iš viso da- į
lyvių 36. J

Algis Makaitis, Leopol-'
das Šveikauskas turi po 3 
taškus ir Petras Kontautas 
2 taškus. Pirmenybės baigia_ 
mos šį šeštadienį, Cam-

Pranas Aleksandravičius

Laisvės Varpo koncertas 
labai gerai pasisekė

Praeitą sekmadienį Bo. 
Bostono L. Piliečių Dr-jos 

bridge YMGA namuose. Di-; salėje įvykęs Laisvės Varpo

dešinioji ranka ir koja yra 
paralyžuotos. Linkime jam 
greičiau pasveikti.

GAUSI VELTUI

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTĄ 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje/* DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS VIRSAIS $4-00, 

KIETAIS—$5.00

NAUJIENA

būti vadinama socialistine, 
„Kai dėl Lietuvos, tai ten nes jį yra visais atžvilgiais 

nėra net savos komunistų priešinga socializmo tikslam 
partijos. Ji buvo likviduota, įr idealam.
kraštą okupavus raudonajai . ,.
armijai, šiuo metu jos vaid- Musni Prastuose kasdien**** ,***• V MA VA- . 1 • • •

o ♦ i auga nepasitenkinimas ir re-menj vaidina Sovietų komu. u„mllnkt„
nistų partijos „respublikine
organizacija. Tad su kuo gi
bendradarbiauti ?

„Bet ar tokį pasiūlymą, 
jeigu jis būtų priimtas, ga
lima vadinti veiklia politi
ka? Juk mes nieko kito ne
galėtume veikti, kaip tiktai 
laukti, kol komunistai tą pa
siūlymą priimtų. Iš kitos pu
sės, toks „bendradarbiavi
mas“ turėtų reikšti dviejų 
partijų ideologinį sambūrį. 
O kaip mes žinome, Chruš
čiovas griežtai atmetė tokią 
mintį. Kitos komunistų par
tijos su juo sutiko. Tas reiš
kia, kad nėra jokios vilties 
surasti pagrindą bendrai 
veiklai. Tas taip pat reiškia, 
kad su tokiais pasiūlymais

zistencija prieš komunistų 
režimus. Mes pasiryžome 
kovoti prieš tuos režimus. 
Dauguma gyventojų yra su 
mumis. Įsivaizduokite, koks 
būtų gyventojų nusivylimas, 
jeigu jie sužinotų apie to-

lenkų atstovas. Mūsų žmo
nės siekia demokratinio so
cializmo, ir mes turime jų 
aspiracijas perduoti demo
kratiniam pasauliui.

„Liaudis pasitiki tarptau
tiniu socialistų sąjūdžiu dėl 
jo viešų pareiškimų ir ligšio
linės veiklos. Mes neprivalo, 
me to pasitikėjimo sugriauti. 
Atvirkščiai, mes privalome 
prašyti Socialistų Internaci
onalui priklausančias parti
jas, kad jos ir toliau mora- 

mes nesurastume draugų ko. liai mūsų tautas remtų, kad

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 didžiausi ka
pitalu.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda geru, 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- 
temalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremto di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10 000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda 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 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

TUVĄ STATANT. Rapolo 
Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

‘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

Kas iki Naujųjų Metų su
ras naują Keleivio skaityto- VLADAS 
ją, tas gaus veltui 1964 m. GEVIČIUS, jo gyvenimo ir

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

NAGIUS-NA- Į Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvray,kalendorių.

MUS IŠTIKO NELAIMĖ

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

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

Leonard Valiukas, LI«

Rugsėjo 8 d. važiavome 
I į Worcesterį giminių aplan- 
’į kyti. Iš ten grįžtant į N. Pro- 
| vidence, R. I., prie N. Smith- 
field mus ištiko nelaimė:
mūsų automobilis susidūrė ___ ~
su kitu automobiliu. Iš mūsų į thUANIA LAND OF HE- 
sunkiai sužeistas mano vy-džiausiąs pirmenybių įvykis, koncertas, kurio programą ra, iokima. «no Ona Oi-! ROES, 88 psl. teksto ir 95 GYVULIŲ 

buvo Gedimino Šveikausko ■ atliko Australijos lietuvių i bulskienė ir brolio sūnus • Pave*kslų, kaina 54.75.» aina o 
laimėjimas pereitą šeštadie= i atstovė Genė Vasiliauskienė 1 Antan^ ZaWoekaA A Griniu, A73,.' ’
nį prieš stipriausią Massa-'! ir San Francisco operos so-j įengvjau sužeista. Antrąja' minimai ir MINTYS II 
chusetts meistrą John Cur-'listas Kazys akutis visais i magjna važiavusieji leng-**.____ oo/»
do, kurį Boston S. Globėatžvilgiais tikrai gerai pasi- j viau tesusižeidė. 
spalio 13 d. vadina čempio- sekė.
nų čempionu, nes jis nuo Solistė Genė Vasiliauskie-

, tomas, 336 psl., kaina $5.

Prieš 4 metus panašioje 
nelaimėje žuvo mano brolis,

1948 metų 9 kartus laimėjo, ng turi stiprų balsą, gera lie- brolio duktė ir žentas 
Massaehusetts meisterystę. į tuvišką tareną, jos lietuviš- 

' kų dainų repertuaras čia 
j koncertuos rečiau girdimas.

—;----- i Ji mūsų publikos buvo šiltai
1960 metais prie darbo j sutikta ir kaip dainininkė ir

NAUJAUSIOS KNYGOS

Padėka

Uršulė Banevičienė- 
Bonovito

man sužeidė koją. Dėl vertė
jo nesusipratimo man nebu-

kaip tolimojo krašto lietu 
vaite, pasiryžusi palaikyti

kius bandymus, kokius siūlo VP pradžioje suteikta midi-|gyVUS mūsų išeivijos kultū- 
cinos pagalba. Vėliau teko j rjnius rvšius. Mažesnių ją jos 
gydyti koją draudimo kom-, programos dalį sudarė ope- 
panijos ambulatorijoj _ ir: arijos, kurias ji atliko su 
dviejose Bostono ligoninėse.; Įsijautimu ir į imtos meni- 
Pagaliau 1962 metais buvo „inkės pastangomis.

labai daug vargti, nes vos! S0’184?8 Kazy8 Y®**“’ 
galėdavau paeiti, o buvau! mum.8 «a taip pat didele 
raginamas eiti dirbti. i naujiena, žavėjo publiką ne

Aš nekalbu gerai anglis * P1 8?vo islanntu balsu,
ir aplamai klausytojus tvir- 

! tai įtikino, kad išėjęs gerą 
jos reikalautų atitraukti So-: muzikos mokyklą, rimtai sa- 
vietų kariuomenę iš mūsų Vo profesijoj pasiruošęs ir 
kraštų, atstatyti mūsų kraš- įgijęs patyrimo. Jo laikyma- 
tams nepriklausomybę ir sis scenoje, atliekamojo da- 
leisti tautoms pasirinkti sau tyko interpretacija, laisvu-

Artinasi žiema, teks ilgiau 
būti namuose. Išsirašykite 
Keleivį — su juo nebus nuo
bodūs žiemos vakarai. Kai
na metams $5.

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,** 500 puslapių, daug pa- i 
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $500.

patinkamą santvarką. „To
kie reikalavimai,“ pasakė 
LSDP delegatas, "galėtų bū
ti priskirti prie veiklios so-; 
cialistų politikos komuniz
mo atžvilgiu.“

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. 
saka, 130 psl.,

Giedriaus apy- 
kaina . . $1.80.

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

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

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

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

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apy sakai tčs vaikams, 69 p«L 

.............................. ILSO

mas ir lengvumas rodyte ro
dė ir jo turimą aktoriaus ta
lentą. Jis visas buvo toks
linksmai lietuviškas, kad 
publikoj sukeldavo giedrią 
šypseną, aplodismentus ir 
tokį jausmą, lyg kąžką se
niai Lietuvoje paliktą pama
čius. Jam garbė priklauso ir 
už tą dvasinę šilimą, su ku
ria jis trumpu žodžiu atsilie
pė ir apie salėje sėdinčius 
savo tėvelius bei sesutę, ko 
betkuris kitas išdidus sūne
lis gal nebūtų ryžęsis.
Abu solistai, akompaniato-

Vedybos

Ieškau gyvenimo draugės, pa
žangios lietuvės. 65-75 m. am
žiaus. Esu lietuvis, 78 m. am
žiaus. na&lvs. turiu nauja namą, 
bet jame nėra šeimininkės.

W. Racis, P. O. Box 321,
Lake Worth, Ha- <**>

Ar turi šitas 
knygas?^

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina .................... SI.50

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

PROTAS, 212 psl., 
centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kai- 
.......................$u.av

NIHILISTAI, 3 
kaina •••...

veiksmu trage- 
...............$0.20

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina S0.25

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

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

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

AUKOS TAURĖ, Stasio
Santvaro 5-ji eilėraščių jaunasis SOCIALDEMO- 
knyga, 150 puslapių, gra- KRATAS 
žiai įrišta, kaina... $2.50. 35 centai

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina...............................$1.80,

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St Michelso

no vaizdžiai parašyta šio

Nr 4 ir 5, kaina

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-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
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt
čieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina..........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .........................................................  $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 

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

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

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

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

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

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

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

KA11 SENOVĖ.TF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

F J L Ė S D' STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl.. kaina .. $0.25

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

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

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

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

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

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

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

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pvsakos. A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadvav
tai Beatos 27,



Puslapis aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Ne. 42, 1963 m. spalio 16 J.

LDD suvažiavimas 
šį šeštadienį

Pabaltiečių pokylis

POETO MYK. VAITKAUS 
80 METŲ SUKAKTIS

Žymiam senesniosios kar- 
J tos poetui, artimam Mairo- 
t nio bičiuliui, Mykolui Vait-' 

kui s. m. spalio 27 d. sukan
ka 80 metų amžiaus. Šis gy
vybingos dvasios

Kortų vakaras
Televiziją 
ir radiją

Penkerių mėty sukaktis

MICHALINA JCREVlčICTĖ- 
ANESTlENfi,

mylima žmona ir motina, gimusi 
1889 m. kovo 15 d. Pasvalio mies
telyje. mirė 1958 m. spalio 17 d., 
palikdama liūdinčius vyrą Vilimą, 
dukterį Mildą, tris brolius ir jų 
šeimas—Antaną ir Steponą, gy
venančius Amerikoje, ir Vladą — 
Lietuvoje. Palaidota Mount Hope 
kapinių Linden Grove skyriuje, 
i.apas 5551.

Vyras, duktė, broliai 
ir giminės

Jį rengia Stepono Dariaus 
pašto moterų skyrius posto 
namuose, 168 H S t., So. Bos
tone, šeštadienį, spalio 19 d. 
8 vai. vakare.

Pirmininkė Irena Kentie-, 
nė, jos padėjėja Paula Ket- 
virtienė ir kitos narės ma- 

i loniai prašo visus šiame va- 
1 kare dalyvauti. Bus užkan
džių ir kitko.

VELTUI KALENDORIUS

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. fcixht Street

South Boston 
Tel. A N 8-6645

&mooonooeoooooooecoe<
kūlėjas (

Pabaltiečių draugija spa-i ^ar *r šiandien įaso eilei as- 
čius, atsiminimus apie anų 
laikų žymiuosius asmenis ar i 
nepriklausomo bei anksty-

lio 27 d. So. Bostono L. Pi
liečių Dr-jos didžiojoj salėj

ši šeštadieni, spalio 19 d. 10 j rengia susiartinimo pokyli. . . . . . .
vai. ryto Sandaros salėje! Jo meninė programa bus j-j vesmo gy \erįmo įvykius n j 
(124 F St., So. Bostone). ! domi. Įdomu tai, kad nebus’ taiP Pa‘. nmtai domisi ir nu- 
Suvažiavimo darbotvarkė: Į jokių prakalbų. Po skanių dienemis lietuvių bei amen-

, . - , I vaišių—šokiai. kl.eclll
1. Atidarymas. j yaį jau anĮ,^sįs tos mis.
2. Mandatų komisijos rin- į draugijos šios rūšies poky-

kimas. j lis. Pirmasis buvo pernai ir
3 Sveikinimai. ! turėjo didelio pasisekimo.
. ,, , . , ... Neabejotina, kad jis ir šie-4. Mandatų kom.sijos pra- 5ėkmi J

nešimas.
5. Piezidiumo rinkimas.

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos suvažiavimas prasideda

literatūros vertybė-

Mykolui Vaitkui, dabar 
gyvenančiam Rhode Island,! Vyt. Stelmoko įstaiga
lapkričio 16 d. bostoniečiai --------
lietuviai rengia iškilmingą

auga į Šokėjai visur suspėja

Ona Ivaškienė su savo

6. Rezoliucijų komisijos 
rinkimas.

«*«
i« ♦

SAV-ON
• ROOFING and SIDING

tt«*i
CO.J 

i
Kas iki Naujųjų Metų su

ras naują skaitytoją, tas 
gaus veltui -Keleivio 1964 
metų kalendorių.

Administracija

J 499 \V. Broadway, So. Boston J
AN 8-2150

DAŽOME IR TAISOME J
J AI Stecke F. Pukanasis { 
{ Res.: 8 Faxon St. Natick • 
{ Brockton 586-9272 655-0807 «

Henrikas Čepas išlaikė 
pagerbimą. Tas 80 m. am-; nekilnojamojo turto agento; mažųjų šokėjų grupe šį sek- 
žiaus sukakties proga poeto egzaminus ir pradėjo dirbti; madieni dalyvauja Strough

Ieškomas žmogus senam žmo
gui prižiūrėti ir kartu su juo gy
venti. Kreiptis: J. Gricius, 110

pagerbimas įvyks So. Bosto-j Baltic Realty & Insurance į-i tono lietuvių klubo 50 metu
no Lietuvių Piliečių Dr-jos, staigoje (389 Broad way, So. Į sukakties minėjime, o iš ten .. —— ----------1----------- ..

jau Į salėje, III aukšte. į Bostone), kui ios savininkas! , . klll. - k_ ieškau žmogau*, kuris norė-
: koncertus per sezoną šia! 5 t Vytautas Stelmokas. ;Q > izabe£i%^
i nunceiTus pei sezoną, bią. yra sudarytas specialus ko-. Dabar minėtoje įstaigoje
. viomo inc Vnnpoi'toi kne • i * t - • • i

Pabaltiečių koncertai

Pabaltiečių draugija 
7. Centro komiteto darbų įštisi» eil« metl! lenKia P°.3'i

apyskaita
8. Rezoliucijų priėmimas, j gruodžio 6 d

atlieka estė sopranas Ida 
Paterson, Helsinki operos

į žiemą jos koncertai bus: mitetas. Jo pirmininku yra jau dirba 4 asmenys.
.. gruodžio 6 d. programą Į FaU5tas Kirša, nors jis šiuo. y. Stelmokas aktingai 

metu ir sunkiai serga. Pa- j reiškiasi ir lietuviu visuome- 
gerbimo akademinės dalies j niniame gyvenime, 
vadovu sutiko būti dr. Juo- !
zas Girnius, o apie jubiliatą i 
paskaitą skaitys Stasys 
Santvaias. Iždininku pa
kviestas Enciklopedijos lei-j 

pianistė iš į dejas Juozas Kapočius, sekr. •
. .. .j ^°rko Aldona Kepa-į Zigmas Gavelis ir eilė vice-'«

Rengėjai kviečia di augi-j laite. . ! pirmininkų kitiems parengi-1

9. Centio komiteto rinki
mas.

primadona;
j balandžio 3 d. programą 

2 vai. popiet suvažiavimo; atlieka latvis baritonas iš 
dalyviams pietūs veltui. Su-Į Kanados Teodors Brilts; 
sirinkimui pasibaigus, ten! balandžio 24 d. programą 
pat bus vakarienė, kurios Į atlieka lietuvė 
dalyviai moka $1.50.

10. Einamieji reikalai.

jos bičiulius dalyvauti.

Sumanus statytojas

Bostone yra kelios dešim-

t mo reikalams. Pranas Lem- 
j beitas palaikyti ryšius su 

Praeitą savaitę inž. Vita-’ I**?1 M Vaitkum ir jį glo-j 
lis Lembertas su šeima išsi- boti, Al. ir Ant. Gustaičiai

Lembertai išvažiavo

tvslietuviu inžinierių kurie ’kėlė!1x55 An«eles nuolat & organizuoti meninei progra- iyb lietuvių inzirneiių, n-une, Sėkmė* Porifiko na- mai, dail. Vlkt. Vizgirda IS-eina atsakingas pareigas '««>• ^kmes Poclflko l’a kilmiu iforminimuiB Sl)au.
vairiose statybos ir kitokiose 
bendrovėse, bet, rodos, tik 
du iš jų tesiverčia savaran
kiškai. Tai Česlovas Mickū
nas ir Juozas A. Rasys.

Inž. J. A. Rasys jau tiek 
yra pajėgus, kad galėjo 
Cambridge (330 Harvard 
gatvėje) pastatyti 67 butų 
namą.

krantėje.'

Balfui $100

Nauja lietuviška šeima

Vyt. Stelmokas, lialtic 
Realty Insurance savinin
kas, buvęs Balfo banketo 
globėjas, paaukojo Balfui 
$100. Tai pirmas toks dos
nus banketo globėjas.

Ugnis nekurstoma nes įkū
rena.

ioridą ir vairuotų mano auto- 
kienei jos 75 metų sukakties mobili. Kreiptis:
proga pagerbti.

Savo
gailisi.

vaikų ir vanagas'

202% W. 8th St. antras aukš
tas, So. Bostone. (43)

REIKALINGAS SARGAS

Telefonas: AN 8-2805 !
\Dr. Jos. J. Donovan‘

■
Dr. J. Pašakarnio \

FISH PIER LIQLOR CO., INC.
19 RAMP STREET

COMMONWEALTH FISH PIER SO. BOSTON
PRISTATYMAS VELTUI .................. DEvonshire 8-9027

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI, ŠAMPANAI 
Specialus dėmesys klubams, vestuvėms ar banketams 
Maloni krautuvė, kurioje lietuviai susitinka ir perka 

pasirinktus gėrimus

Reikalingas sargas (Janitor) 
naujam 67 butu namui Bostono 
priemiestyje. Butas ir geras at
lyginimas. Kreiptis: J. Kasys, 
3.30 Harvard Street, Cambridge

i 39. Mass. Tel. 491-0840.

» i t
OPTOMETRISTAS •

Valandos: «
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak., 
Vakarais iš anksto susitarus J

447 BR0ADWAY j
South Boston. Mass i

ĮPĖDINIS

DOVANOS J LIETUVĄ

Praeitą šeštadienį, spalio 
12 d. Valentina Ščiukaitė su
situokė su Gintaru Čepu.

Jiems linkime ilgų laimin
gų metų!

Abu jaunieji yra veiklūs 
lietuvių jaunimo organizaci
jose, abu ilgus metus da
lyvauja ir. Onos Ivaškienės 
vadovaujamame tautinių šo
kių sambūry.

>:

v
I

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūnesunsrai taisome laikrodžio* 

žiedus. oaouoša!u«

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

kilmių įforminimui. Spau 
dos inform. komisiją sudaro 
J. Sonda, A. Mučir.skas ir 
P. Žičkus, pobūvio komisiją 
—E. žižntuskienė, VI. Mic-įt 
kūnas. Al. Griauzdė, sveiki-Į 
nimų ir kitiems organizaci- j Ji 
niams reikalams—Bendruo- ; įį, 
menės apyl. atstovas A. Sku- 
džinskas, Just. Vaičaitis, R. 
Ivaška, A. Matjoška.

Toks gausus įvairių žmo- 
I nių komitetas yra gražus 
I ženklas, kad mokame kultu- 
Į ringai susitarti ir nuošir- 
! džiai vertiname šį 80 metų 
kūrėją. Reikia tikėtis, kad j 

| ir Bostono plačioji lietuvių • 
j visuomenė šio pagerbimo ne- ; 
praleis negirdom.
i______________________

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA I

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų

F M Bangomis 105.7 megactklų 
IŠ WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patamau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

.!»»
JI

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R.Trans-Atlantic Travel Service

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi-' VNESHPOLSYETORG 

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BR0ADWAY. So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

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

| įstaiga bus priimama užsa
kymai sumoka it vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku

rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios

mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ
BĖDOJE, nakti ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai irieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro
lės dali. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka.
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 

f jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per 
ž 10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.

5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna / 
Fuel Co„ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame į 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus : 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų j 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankvti Jums : 
patogiu laiko. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba f 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St^ Dorchester, Mass., 02124.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieka visus pataisymo, 
to ir projektavimo darbus iš lau-

• ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
j biznio pasta'ų, pagal Jūsų reika- 
| lavini^. San kitę visados iki 9 va-
• landų vakaro.
! Telefonas AN 8-3630

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ » 
♦
5 Draudžiame nuo polio 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- j 
{mių (i:gnis. audra ir kt.) .. { 

reikalais { 
Itj
i

S Visais insurance
{kreiptis:
{ BRONIS
i

VISO- •

KONTRIM
l Jastire of thePeaee—ConstaUc 
; 598 E. Broadway
[ So. Boston 27, Mass.
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 
ii- ____________ ------------------- »

Dažau ir Taisau

Viso* dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko

daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas Į nemoija Pristatymas garan- 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų į jr *kubus.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

katalogų.
IŠTAIGA LIFTVVIAKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKA!

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSU IŠTAIGA SAJ’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO iaralio.iimai?

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
S vnl rvto iki 7 vai- vak. ir šešt.nlieniais nuo x vnl. rv+o iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

moooocooooomc

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, 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 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyros šventadienius ir sekm.

Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisauj

; viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą
JONAS STARINSKAS 

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

■»««« e
« e ♦

«

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plombinę—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

I Gazo šilimą permainyti $263
Telefonas: CO 5-5839

112 MT. VERNON STREET 
J DORCHESTER 25, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

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

----------------------------------- j
TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis į

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2—4 ir 6—S { 

Sekmadieniais ir šventadiemaia •
pagal susitarimą 

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner 

Dorchester, Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvvav,
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. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

y




