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Sov. Sąjungos nauja meškere 
Jungtinėse Tautose

Japonijos sostinėje, paskui ir kitur gautas
Kremliaus rastas organizuoti tarptautinį kariuomenės
korpusą taikai saugotu Taikos korpusas tik tada galėtų
būti panaudotas, kai tarp besiginčijančių valstybių kitos
priemones nebegaliotų. Taikos korpusas būtų Jungtinių
Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos žinioje.

trūkumų negalima nei su
mažinti, nei nuslėpti. 0 čia 
Kinija akiplėšiškai lipa 
ant kulnų ir grasina atsiim
ti tas žemes, kurios rusų ca- 
rų ir bolševikų vadų metais 
buvo užgrobtos. Kremliaus 
politikus tas veikia. Kinams 
bandant atsiimti sovieų val
domas teritorijas, toks tai
kos kariuomenės korpusas 
gal galėtų būti panaudotas

Turtingas bankininkas Jacquet» Mossler. 
bute Miami, Fla, ir apdengtas antklode.

jis rastas negyvas.

bu\ o rastas nudurtas savo ištaigingame 
Kairėj Mos»ler, dešinėj kambarys, kuria-

Republikonų partijos didysis 
kermošius San Frandsce
Pirmadienį Lo* Angele* prasidėjo respublikonų kon

vencija. Lauktina aistringų ginčų dėl partijos rinkiminės

platformos programos. Jo* komiteto narių
niojo sparno Goldwaterio politikos šalininkai. Konven
cija bu* transliuojama per žemė* susisiekime palydovą
R-2. Jo* eigą galės matyti ir girdėti per Europos televi

Jungtinių Tautų Organi
zacijos Saugumo Tarybos, 
tarp kitų didžiųjų valstybių, 
nuolatiniu nariu yra Sovietų 
Sąjunga- Saugumo Taiybos 
nariai naudojasi veto teise. 
Ta teise Sovietų Sąjunga 
jau yra pasinaudojusi per 
100 kaitų, o kitos valstybės 
tik po kelis kartus.

Jei tas taikos korpusas bū
tų Saugumo Tarybos žinio
je, tai Sovietų Sąjungai bū
tų lengva uždrausti siųsti jo 
dalinius ten. kur sovietai ne
norėtų net prieš visų kitų 
valstybių valią.

Sovietų Sąjunga iki šiol 
buvo prieš tokių tarptauti
nių dalinių organizavimą, 
kurie buvo panaudoti Korė
joje, Izraelio ir Arabijos pa
sieniui saugoti, Konge ir da
bar Kipre. Nors tas buvo 
padaryta Jungtinių Tautų 
Organizacijos narių balsų 
dauguma, bet Sovietų Są
junga atsisakė tų dalinių iš
laikymui išlaidas dengti, 
nors ir tarptautinis teismas 
pripažino, kad sovietai pri
valo tas išlaidas mokėti.. Iki 
šiol Sovietų Sąjunga pasili
ko skolinga per 60 milionų 
dolerių ir visai nežada atsi
teisti

Kodėl Sovietų Sąjunga 
dabar susirūpino tokį tarp
tautinės kariuomenės dalinį 
organizuoti, kuriame netu
rėtų teisės savo karių duoti 
patys sovietai, Anglija, JAV 
ir Kinija?

Sovietų Sąjungoje padė
tis nėra viena iš gerųjų. Jos 
gyventojai jau negauna gry
nos ruginės ir kvietinės duo
nos- Kaip visada, trūksta ir 
kitų reikmenų. Įvairiomis 
"galiufkomis“, kaip Lenino 
varduvėmis, dainų ir taikos 
šventėmis bei būsimu sovie
tinės santvarkos 50 metų su
kakties minėjimu tų visų

ir neva taikai apsaugoti, o 
iš tiesų Jungtinėm Tautom 
pakreipti sovietų pusėn kon
flikte su Kinija.

Be to, kai toks korpu
sas būtų Saugumo Tarybos 
žinioje, sovietai galėtų jį 
valdyti savo veto teise.

Bet bene didžiausia so
vietams nauda būtų ta. kad 
tokiam daliny greičiausia 
turėtų teisę dalyvauti sovie
tų satelitinių kraštų kariai, 
tad tokiu būdu į bet kurį ne
ramumų židinį būtų galima 
išmugeliuoti ginkluotus en
kavedistus ir agitatorius ne
ramumams dar labiau padi 
dinti tarptautinio komuniz
mo naudai.

Vakarų valstybės, supras
damos sovietų tikslus, tą 
Maskvos "naują išradimą 
sutiko šaltai ir abejingai.

22 žmonės nunuodyti 
per klaidą

zijos aparatus Europos gyventojau

Kinija sprogdina 
komunistų sąjūdį

Dviračių lenktynėse Fidel Castro nori 
užmušė 11 asmenų taikos

Vafetybėa departamento sekre
torius Dean Rask kalbasi su 
spaudos atstovais.

Viename Graikijos so
džiuje dėl apsinuodijimo 
mirė 22 žmonės ir 128 sun
kiai susirgo. Taip įvyko šei
mininkei per klaidą i maistą 
įbėrus nuodų vietoje cuk
raus miltelių.

Pasral seną paproti našlė. 
40 dienų mirus, sukvietė a- 
pie 200 asmenų ir juos vai
šino "gedulo valgiu“, kuris 
vadinamas koHva. Ten yra 
tikima, kad tas vai ris yra 
auka, už kurią Dievas atlei
džia mirusiam nuodėmes, 
kad jis galėtu nueiti i dan
gų. Kiek tai pagelbėjo miru
siam. niekas nežino, bet per 
našlės klaidą 22 asmenys 
tikrai nukeliavo Į ana pasau
lį ir gal dar nukeliaus ne 
vienas iš tų. kurie to valgio 
paragavę sunkiai susirgo.

Kinijos komunistai neat
idžiai sprogdina Maskvos 
sulipyto. policinėmis ir ki
tomis priemonėmis palaiko
mo komunistinio sąjūdžio 
vienybę.

Prasidėjus ginčams tarp 
Kremliaus ir Kinijos ko
munistų. Sovietų Sąjungos 
“sputhinkai“ kiek lengviau 
atsikvėpė. Albanija jau se
niau išsprūdo iš "vyresniojo 
brolio“ globos, Rumunija— 
pakely į didesnį savystovu- 
mą. o su Vengrija, ar Lenki
ja sovietams jau tenka kal
bėtis kiek švelniau.

N. Chruščiovas jau uosti
nėjo Vengrijoje, ar ja gali
ma pilnai pasitikėti, o dabar 
vyksta Varšuvon.

Mat, lapkričio mėnesį no
rima sušaukti visų šalių ko
munistinio sąjūdžio atstovus 
Pekino-Maskvos ginčui ap
tarti, taigi norima iš anksto 
užsitikrinti jų pritarimą so
vietų vedamai linijai.

Iki šiol dar buvo patiki
miausi satelitai Bulgarija ir 
Čekoslovakija, bet kaip il
gai jie bus Maskvai paklus
nus?

Tarėsi Vokietijos 
kriksc. demokratai

Taip atsitiko Prancūzijoj 
liepos 11 d., dviračių lenkty
nėms einant į pabaigą (jos į rankoves 
prasidėjo birželio gale ir j 
baigėsi liepos 14 d.)- Pilnos 
pakelės žmonių jas stebėjo.
Ir štai keliu važiavęs sunk
vežimis ant pasisukimo 
trenkė i užtvara, i žiūrinčius----------p—---------- j----------------
žones ir nusirito į pakalnę.
11 asmenų užmušta ir per 
20 sužeista.

Afrikos valstybių 
konferencija

Afrikos valstybių vado
vai susirenka į antrąją to že
myno valstybių konferenci
ją Jungt. Arabų respublikos 
(Egipto) sostinėje Kaire.

Kol kas ta organizacija, 
kuriai priklauso 34 valsty
bės, dar tebėra silpna, bet 
norima ją stiprinti. Joje yra 
net visos Afrikos jungtinės 
valstybės šalininkų.

Konferencijoje dalyvaus 
apie 1,000 valstybės galvų 
ir jų visokių padėjėjų-

Mirė Prancūzijos 
nistų vadas Thorez.

komu*

V. Vokietijos krikšionių 
demokratų atstovai tarėsi 
Muenchene. Kancleris Lud- 
wig Erhard už ištikimybę 
JAV. už draugystę su Pran
cūzija ir už Europos valsty
bių sąjungą-

Jam buvo prikišamas ne- 
susitarimas su Prancūzijos 
prez. de Gaulle. kuris nori, 
kad Europos susivienijimo 
akcijos imtųsi Prancūzija ir 
Vokietija, o Anglija būtų; 
palikta nuošaly Europos rei
kalų.

L Erhard stengiasi, kad 
Europos apsivienijime daly
vautų visos Europos valsty
bės su Anglija imtinai.

Kubos barzdočius Fidel 
Castro iki šiol atsiraitojęs 

visaip grasino 
JAV. tyčiojosi ir smarkavo, 
bet štai staiga prabilo lakš
tingalos balseliu. Jis jau no
ri santykiauti su JAV. Siū
losi prekiauti, taikiai gyven-AX _- X _ -'T ?vi * • TV* _ A
li. net nešiiusu { i igtų Alne- 
rikos valstybių vidaus reika
lus ir visus poditinius kali
nius paleisti Anot jo, tokių 
esama apie 7 tūkstančiai, 
bet kitų šaltinių žiniomis 
Kuboje laikoma kalėjimuo
se apie 75 tūkstančiai kali
nių-

Kubos ūkiniai reikalai vi
sai pašlijo. Kubos didysis 
pajamų šaltinis cukrus gero
kai aptirpo, nes darbininki
ja. kaip ir visuose komunis
tiniuose kraštuose, dirba at
virkščiomis rankomis.

Pramonės įrengimai buvo 
Įsigyti JA V.Dabar visa su
dilo. ir mašinoms reikalin
gos naujos dalys, kurių ki
tur pirkti negalima, nes to
kių nėra. Prisidėjo ir Mask
vos spaudimas nesmarkauti 
ir drauge jos netesėjimas 
ekonominės paramos. Dabar 
Kuba vos apsigina nuo ba
do.

Visa tai žymiai sumaži 
no Castro karingumą ir ji 
verčia ieškoti taikaus sugy
venimo. Bet JAV vyriausy
bės sluoksniuose visoki Cas
tro taikos pareiškimai sutin
kami šaltai ir jų nuoširdų 
mu abejojama-

Tshombė sugrįžo 
į Kongą

bet ir aplamai dėl nepažan- 
gios vidaus politikos pro
gramos prarasti šaly įtaką.

Kai kuriuos gąsdina ir 
Goldwwaterio labai griežti 
pasisakymai užsienio politi
kos klausimais, ypač atomi
nių ginklų vartojimo gali
mybėmis. kas. esą, galėtų 
sukelti pasaulinį konfliktą ir 
net pražudyti žmoniją. Ži
noma. čia visur esama daug 
agitacinio elemento, rinki
mų metu niekad neišvengia
mo.

Goldwateris yra tikras, 
kad respublikonų tarpe jis
Įoimnoioc rbfguri fĮnttfA IfflRflu

datūrą. Bet jei dabar tuoj 
būtų tikri prezidento iki- 
mai. tai jis ir pats i-bjoja, 
ar laimėtų p/ieš demokratų 
kandidatą L. Johnsoną. Tik 
iki rudens yra dar toli, ir 
visko gali būti*

Respublikonų į preziden
tus kandidato nominavimas 
bus šį trečiadienį, o konven
cija baigsis ketvirtadienį, 
parinkus ir kandidatą į vice
prezidentus.

Krepšininkai jau 
Australijoje

Jungtinių Tautų kariuo
menės dalinius atšaukus iš 
Kongo, dabar ten vėd sugrį
žo buvęs Katangos provin
cijos valdytojas Tshombe 
Jam pavesta sudaryti vy
riausybę ir atstatyti pairu- 

kapeliono sją krašto vienybę- Toje vy- 
dukterį Margaret Williams, 15 riausybėje jis sau pasiėmė 

' m. amž. Jį veda į teismą Bad užsienio reikalų, ūkio ir fi-

John Getrą u iš Newark, Ohio, 
JAV seržanto aunas, yra Įtartas

Pirmoje programos daly
je smarkiai puolama iki šiol 
demokratų vyriausybės ves
ta tiek užsienio, tiek vidaus 
politika. Demokratams pri
kišama, kad jų vyriausybė 
leido Rytų Berlyną nuo Va
karų Berlyno atskirti siena, 
kad, pataikaudama Krem
liaus politikai, prieš tą so
vietų veiksmą nesiėmė jokių 
žygių ir tuo net paskatino 
šaly atkusti komunistinį są
jūdį. Be to, leista įsigalėti 
Pietų Vietname komunistų J 
partizanams, nesiimta iš 
karto griežtų žygių, kaijik 
tie partizanai pasirodė. To
kia neryžtinga politika ve
dama ir Laose ir kitur, kur 
tik susiduriama su Maskvos 
interesais*

Dėl vidaus politikos res
publikonai susilaukė savo 
opozicijos. Jų dešinysis par
tijos sparnas puolamas dėl 
neaiškaus pasisakymo pilie
tinių teisių praplėtimo įsta
tymo klausimu. Pats Gold- 
vvateris tą įstatymą laiko 
prieštaraujančiu šalies kons
titucijos dėsniams.

Net ir socialinės politikos 
srity dešinieji respublikonai 
nieko nežada. Pensylvanijos 
gubernatorius Scranton, da
bar C. Lodge ir Rockefelle- 
rio remiamas, išėjo viešu
mon ir nori rinkimus laimė
ti. Bet Goldwateris sakosi 
turįs 739 šalininkus iš visos 
konvencijos 1.308 atstovų, 
tai žymiai daugiau, negu 
nominacijai reikalingi 655 
balsai. Scranton turi 165. 
bet jis rankų nenuleidžia, 
nes mano, kad konvencijos 
metu. svarstant programą, 
dalis Goldwaterio šalininkų 
nuo jo atsimes ir tuo būdu 
Scranton rinkimus laimė
siąs-

Respublikonų partija yra 
JAV gyvenime pajėgus 
veiksnys, ir jos narių tarpe 
vyraujančios nuotaikos ver
tos dėmesio.

JAV plačiųjų visuomenės 
sluogsnių reikalaujama į- 
vairių vidaus gyvenimo re- 
mormų, ypač darbo srity, 
kaip bedarbių skaičiaus ma
žinimo, senatvės susilauku
sių geresnio aprūpinimo, 
bent seniems nemokamos 
medicinos pagalbos ir pana
šiai, o dešiniųjų politikos at
stovas Goldwateris šiais rei
kalais tyli. Dėl to kairieji Kun. dr. Martin Luther King.

Liepos 7 d. iš Chicagos į 
Australiją išskrido mūsų 
krepšininkų komanda, ku
riai vadovauja Vytautas 
Grabauskas. Australijoje ji 
turės 23 rungtynes su lietu
vių ir australų komandom. 
Krepšininkai grįš apie rug
piūčio vidutį.

Jei mūsiškius ten lydės 
laimė, jie plačiai pagarsins 
lietuvių vardą.

Linkime geros sėkmės!
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Viešai išmaudytas Nikita
STEPONAS KAIRYS

Kai Nikita Chruščiov. būdamas neatsargus ir pasiti* 
kėdamas savo, kaip žmonės sako. kiaulės akimis, vis tik 
ryžosi aplankyti Skandinavijos kraštus ir atvyko į Švediją, 
tai Švedijos spauda ir visuomenė jau iš anksto buvo pasi* 
ruošusi svečią priimti taip, kaip jis buvo vertas.

Spauda tūkstančiams švedų iš anksto pristatė svečią 
visai išvilktą iš jo kasdieninio rūbo iki apatinių baltinių 
ir smulkiai paaiškino, kas svečas yra. ką jis yra daręs savo 
viešpatavimo metais, kuo ir kam jis yra nusikaltęs-

Tų kaltinimų Nikitai buvo priskaičiuota šimtai. Juos 
jis turėjo .ausyti tylėdamas, nes pasiteisinti neturėjo 
kuo. šešių dienų viešėjimas Švedijoje Nikitai virto viešą
ja. tūkstančiam matoma pirtimi, kurios jis greitai neuž
mirš ir grįžęs į Maskvą.

Panašiai Nikita buvo sutiktas ir norvegų, kurie taip 
pat gerai žinojo, kas yra jų svečias.

Norvegijoje Nikita dar tuo pasirodė, kad apsimesda- i
mas geru vyru mužikiškai įsivėlė į tautiškus šokius šokusių 
norvegų gretas ir nevienam jų paliko sutryptų kojų atmi
nimą.

Nikitai buvo priminta ir Lietuvos bei viso Pabaltijo 
reikalas. Ir "Birželio Komiteto“ žmonės, reikšdami visų 
skandinavų nusistatymą, priminė Nikitai Pabaltijo vals
tybes, reikalaudami joms — Lietuvai. Latvijai ir Estijai — 
laisvę sugr inti, kad jos galėtų laisvai ir demokratiškai 
tvarkytis. Nikita mėgino čia teisintis, bet taip nevykusiai, 
kad geriau savo užgrobimų žygius pateisindavo jo taip 
nekenčiamos kapitalistinės kolonialinės valstybės.

Nikitos nevykusią iškylą į Skandinaviją palydėjo 
dar antras Maskvai nemalonus įvykis- Kaip tik tuo metu 
Lenkiją lankė JAV teisingumo ministeris Robert Kenne
dy. Jis buvo Varšuvoje ir Krokuvoje. Ir kaip jis buvo ten 
pasitiktas! Lenkų minia Varšuvoje džiūgavo svečią svei
kindama. Krokuvoje denkų moksleivija svečią nešiojo 
ant rankų.

Kodėl toks skirtumas tarp Kennedy sutikimo Lenki
joje ir Nikitos Skandinavijoje? Dėl to. kad Nikita ir šyp
sodamasis negalėjo paslėpti savo vilko ilčių. Dė! to, kad

aTąa a. -rw- — --
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singai suprato, kad lenkų entuziastingas simpatijos pa
reiškimas amerikiečiui yra įžūli demonstracija prieš ją 
ir visą jos santvarką. Maskvai tai dar nemaloniau, nes ji 
iki šiol lenkus laikė ištikimiausiu satelitu.

Pamažu, bet nesulaikomai keičiasi "svieto rūbas“: 
stiprėja neapykanta pavergėjui ir jau prasiveržia viešu
mon. Ir kai ji pribręs iki sprogimo, ateis laisvos dienos ir 
mums. Gal tai dar ir ilgas kelias, bet Nikita paties gyveni
mo verčiamas jį eiti, ir jis bus išeitas. Todėl kietos ištver
mės, pasitikėjimo savimi ir nesugriaunamo tikėjimo, kad 
kovoje dėl mūsų siekimų laimėsime.

Kovos dėl žmogaus teisių
JAV eina iš viršaus ir iš apačios gilus sąjūdis dėl 

visiems lygių žmogaus teisių įgyvendinimą Konstitucija 
yra iš seno tas teises pripažinusi, bet kai kuriose valstybė
se susiklostė neigiami papročiai kitiems tų lygių teisų ne
duoti k_ niniame gyvenime. Svarbiausia tai liečia neg
rus, kurių teises siaurino ir vietiniai įstatymai, tarytum 
negrai nebūtų tokie pat žmonės, kaip ir kiti.

Tiesa, čia negrai buvo atgabenti kaip vergai, bet toks 
jų likimas nenumenkina jų kaip žmonių. Ne dėl jų pačių 
kaltės jiems teko vilkti vergijos jungą- Kaip ir kitur, taip 
ir JAV stambūs žemvaldžiai bei įvairūs verslininkai ieš
kojo pigių darbo rankų, norėdami be didelių pastangų 
greitai pralobti. Kylant žmonijos laisvės šviesai, vėliau 
vergija buvo panaikinta ir dėl to panaikinimo kilo net 
pilietinis karas tarp šiaurės ir pietų valstybių. Buvo išleisti 
vergiją draudžiantieji įstatymai, bet tie įstatymai negalė
jo įgyvendinti nei visų žmonių ir rasių lygybės, nei visuo
tinės visų visiems pagarbos ir meilės. Pietinėse valstijose 
į juodosios rasės žmones, buvusius vergus, vis tiek buvo 
žiūrima su anieka.ir jų pilietinės teisės buvo ir liko ribo
tos. Jau seniai prasidėjusi rasinė kova tebesitęsia ir iki 
šiol. tai aštrėdama, tai kiek aprimdama.

Iki paskutiniųjų laikų ir JAV vyriausybė šituo klau
simu nebuvo pakankamai aktinga. Tik prez. John Kenne- 
džiui atėjus į valdžią, jau buvo rimtai susirūpinta paša
linti paskutines panaikintos vergijos liekanas ir visų pilie
čių teises sulyginti ir praktiniam gyvenime. Dabar tą po
litiką toliau tęsia ir prez- L. Johnsonas. Pagaliau Baltųjų 
Rūmų spaudžiamas ir plačiųjų visuomenės sluoksnių vie
šosios nuomonės paveiktas kongresas priėmė civilinių tei
sių įstatymo praplėtimą, prezidentas jį pasirašė ir pa
skelbė vykdyti.

Dabar jau federalinė vyriausybė galės imtis griež
tesnių priemonių prieš tuos, kurie trukdo žmogaus teisių

Pietą Amerikos žemėlapis. Skaičiai rodo, kiek kuri 
valstybė per 3 metus gavo paramos iš JAV.

Kas kitur rašoma
JOKUBKOS ŠLYKŠTUS 

MELAS

I

• raudonos nosies gali rodyti, 
i Jis neįžiūri ir tų. kurie grįžo 
iš Sibiro vergų stovyklų be 
sveikatos, kankinimų suža
loti ir kurių nevienas atsidū
rė net čia, Amerikoje. Jam

mimu*...“ (mūsų pabrauk 
ta. Kel. red.).

Vadinasi, tam lietuviškai 
kalbančiam burliokui Lietu
va ne okupuota, bet laisva-..

Atostogos
Žmogui darbas būtinas. 

Kūnui mankšta reikalinga- 
nebuvo nė vergų stovyklų, Bet ir poilsis pravartus e- 
apie kurias patys bolševikai nergijai atgauti.

Apie Vilnį susispietusių 
maskvinių davatkų patiltėje

‘oje bolševikinėje mazgotė-. “n išvež'

J ta per 30,000 Lietuvos zmo-
"Laisvinimo veiksniai bir- nių, ne tik suaugusių, ne tik 

želio mėnesį vadina liūdnų- vyrų. bet ir moterų, vaikų 
jų įvykių mėnesiu. Prisime- senelių.. Jam. žinoma, ne- 
na tą mėnesį išgalvotą 1940t buvo nė tos baisiosios enka- 
metais Lietuvos okupaciją, ved isto Serovo instrukcijos 
kaž kokius 1941 metais tr©- kuria jam prikišęs prie jo

lygybės įgyvendinimą. Žinoma, tai nebus lengvas darbas
štai jau pirmomis dienomis Mississippi valstijoje dingo 

trys studentai, kurie ten buvo nuvykę padėti negrams 
registruotis balsavimams ir kitų teisių siekiant. Tie jau
nuoliai greičiausia yra nužydyti. tik jų lavonai dar nesu
rasti. Toje pat valstijoje kilo ir daugiau riaušių,—keli neg
rai nušauti, keliolika sužeista. į gyvenamus namus įmes
ta bomba. Be to.nors jau priimtas ir teisių lygybės įsta 
tymas, bet daugely vietų negrai dar vis vien nėįsileidžiami 
į baltųjų viešbučius, restoranus, kirpyklas ir tt.

Negrams prikišama, kad jie nekultūringi, kad jie nuc 
kitų. baltųjų, yra atsilikę įvairiais požiūriais, kad jie ly 
giomis pilietinėmis teisėmis nemokės sąmonngai naudo
tis. Bet toks priekaištas neturi rimto pagrindo. Tarp visų 
JAV gyvenančių negrų neraštingų esama 77.5%. Tarp 
Mississippi valstijoje gyvenančių negrų neraštingų yra 
62.2%. Bet visi tie beraščiai yra veik senosios kartos. O 
juk dar gyvi jų senelių prisiminimai, kai vergijos metais 
negrams mokytis buvo draudžiama ir tokiam, kuris bandė 
pramokti skaityti ir rašyti, buvo nukertamas rankos pirš
tas. Tai kaip jie bus dabar visi kultūringi?

Negrai sudaro 11% visų JAV gyventojų, o Mississi
ppi valstijoje—42%. Ten jų metinių pajamų vidurkis yra 
1.282 dol-. tai žymiai mažesnis uždarbis, negu kitų gyven 
tojų. Balsavimo teisę ten turėjo tik 6.6% negrų, Alabamo 
je—18.7% ir visur kitur tarp 20-64.7%.

Bet negrų kultūra pastebimai kyla. Jų tarpe vis dau
giau randas baigusių aukštuosius mokslus, iškilusių pre
kyboje ar pramonėje ar prasišovusių visuomeniniame bei 
politiniame gyvenime. Šie dabar ir vadovauja kovai dė 
žmogaus teisių, kurios jiems priklauso. Reikia tikėtis, kac 
negrams nepalanki baltųjų pažiūra su laiku išnyks ir įsta
tymas bus vykdomas- Tik žinoma, tai daug priklausys ir 
nuo pačių negrų, nuo jų kultūrėjimo ir visuomeniškumo

rašo ir kurių buvimą ir jų 
dabartinis popas Nikita pa
tvirtina-

Akivaizdoje šitokio bol
ševikinio melo mes tik vie
no norėtume, kad lietuvių 
tautoj niekad nebūtų buvę 
ir niekad nebūtų ir tokių ka- 
capų. kaip minėtasis juodo 
iežuvio Jokubka.

To paties numerio kitoj 
vietoj gal būt irgi tas pats S. 
Jokubka rašo apie Vienybės 
paskelbtą dr. B. Dirmeikio 
laišką, žinoma, vėl viską ap
versdamas aukštyn kojom.

Pasak jo. ”Save laikąs so
cialistiniu laikraščiu "Kelei
vis“ taipgi smerkia Dr. Dir
meikį už iškėlimą aikštėn, 
ar geriau sakyti, patvirtini
mą ką jau anksčiau iškėlė 
Lietuvos žmonės, vadina 
"šlykščių elgesiu“.

"Taigi, tas neva socialistų 
laikraštis gina ir giria krimi 
nalistus. nužudžiusius 100. 
000. ir smerkia žmogų, kuris 
parašė apie tas piktadarys
tes.“

Kas begali biauriau iš
kreipti Keleivio mintis, kaip 
tai Vilnis yra išmokusi da
ryti- Skaitantieji Keleivį ži
no. ką jis iš tikrųjų rašė ir 
ką bei dėl ko jis smerkia, 
bet Vilnies skaitytojai girdi 
tik tai. ką jiems jokubkos j 
ausis triūbina.

Keleivis kriminalistų ne-
gynC ir ii€giji£, bet Ruiirci*
kį pasmerkė už tai, kad jis 
rašė netiesą, kad jo laiškas 
yra tik grynas šmeižtas ir 
parašytas tik egoistiniais 
motyvais, norint įsiteikti 
Lapienei.

P- ZALATORIUS —
ZALATIJA

Buvo metai, kada darbo 
žmogus per savaitę dirbo 6 
dienas ir po 10-12 valandų. 
Tada darbininko sveikata 
niekas nesirūpino. Tada ir 
žmogaus amžiaus vidurkis 
buvo 50-55 metai. O dabar 
JAV — 73-75 metai.

Tarpstant mokslui, dar
bus mechanizuojant ir dar
bo žmonėms tolydžio kovo
jant. įsigalėjo 40 valandų 
darbo savaitė ir jau siekia
ma 32-35 valandų darbo 
savaitės. Prigijo ir apmoka
mos atostogos.

šeštadieniais ir sekmadie 
niais laisvalaikis. Tai die
nos. kada vyresnieji gali sa
vo asmeninius reikalus su
tvarkyti- O jaunimas tada

"Chicagoje leidžiamos 
Naujienos savo marksistine 
filosofija, praeitimi ir šiurk
ščiais. iškreiptais reporta
žais yra artimos komunisti
nei spaudai ir kartais spaus
dina "desidentų“ pareiški
mus“.

Taip rašo Vienybės nr. 23 
P. Zalatorius, JAV baigęs 
žurnalistikos mokslus, vie
nas Vienybės uoliųjų bend- 
rabarbių.

Tai geriausias pavyzdys, 
kad ir universitete galima 
nieko neišmokti, galima ki
šenėj nešioti žurnalisto dip
lomą, o galvoj vinigretą. 
Štai ir Zalatorius., savo me
lą nuzalatijęs pagal savo 
paties skonį, jau Naujienų 
nebeatskiria nuo komunisti
nių laikraščiu. Įdomu, kaip 
jis sugeba nuo jų atskirti 
Vienybę?

šią savaitę sužinosime, ar respublikonai savo kandidatu į prezidentus pasirinks 
šen. GoMuraterį, ar kuri kitą. Šen. GoMwa tevis yra oro pajėgą generolas. Kairėje jj 
matome lakūno uniformoj, dešinėj jis su sav

fe

DAKTARO
DAVATKIŠKA PAŽIŪRA

Dr. Jonas Grinius Tėvy
nės Žiburių nr. 24 parašė 
straipsnį "Kvislingai tarp 
laisvųjų lietuvių.“ Paaiški
nęs. kad norvegų politikas 
Quisling. kuris antrojo pa
saulinio karo metu padėjo 
naciams valdyti Norvegiją 
paliko savo pavardę visiems 
tiems, kurie bendradarbiau
ja su tautos priešais, jisai 
kvislingus skirsto į 3 rūšis 
komunistai ir "progresis- 
tai“. kurie pritaria Lietuvos 
pavergimui; antra,—vadi 
namieji "kultūrinio bendra 
darbiavimo“ su okupantais 
šalininkai ir —

"Trečioji lietuviškų kvis- 
lingų l ūšis yra gudresnė už 
pirmąsias dvi- Jie apie Lie
tuvos laisvę ir nepriklauso
mybę garsiai kalba, kartais 
labai narsiai barasi ant ko
munistų, bet jie nusiteikę 
prieš lietuvių gerai organi
zuotą. nesavanaudišką, pat
riotinę veiklą, kurią laiko 
neprasminga, nes lietuviai 
Vakaruose vis tiek greit iš
mirštą ir nutausią.. Jiems 
nepatinka, kad lietuviai vie
nur kitur Amerikoje orga
nizuotai baksnoja į Kongre
so narių sąžinę Lietuvos la
bui. Bet jie ypač nepalan
kūs Lietuvių Bendruomenei 
ir jos rėmėjams, nes Lietu
vių Bendruomenės organi
zacijoje jie mato potencia- 
linę jėgą. kuri neleis lietu
vių patriotinei sąmonei iš
blėsti ir numirti. Kad šito
kių kvislingų niekas neįtar
tų tarnyba sau ir svetimie
siems, jie nuolat giria ga 
lingiausio laisvės krašto ofi
cialiąją politiką, laikas nuo 
laiko primindami, kad joj 
yra lietuvių laisvės viltys. Ir 
šitokia taktika kvislingams 
labai patogi.“

Vadinasi, pasisakei ne
pritariąs Rezoliucijų komi
teto taktikai, pakritikavai 
Bendruomenę — ir jau esi, 
dr. Jono Griniaus nuomone, 
kvislingas. Lietuvos priešas, 
boikotuotinas ir izoliuoti 
nas!

Davatkiškesnės ir žalin
gesnės pažiūros bendram 
reikalui nebegali ir būti- Na
gi tokia dr. Jono Griniaus 
logika mąstydami, galėtu
me sakyti, kad ir patsai dr. 
Jonas Grinius, po apsilan
kymo Amerikoje, kritikavęs 
bene visą lietuvių išeiviją, 
yra jau ne tik kvislingas. 
bet tikras lietuvių tautos pa
matų kirminas... Kur mes 
taip nueitume, daktare?

sportuoja, mankštinasi ar 
gamtoje iškylauja. Vis tai 
sveikatos grūdinimas, o ne 
išdykavimas, kaip seniau 
žmonės sakydavo.

Atostogos taip pat skirtos 
sveikatai sustiprinti ir ener
gijai sukaupti. Bet užtat rei
kia mokėti atostogas pra
leisti naudingai, sveikai ir 
maloniai. Jau ir šiuo klausi
mu mokslo vyrai susirūpino. 
Svarbu atostogų metu ne
nuobodžiauti, neeikvoti lai
ko bergždžiai, nemirkti be 
prasmės kur tavernoje, dū
muose ar degtinės garuose. 
Norint per atostogas atsi
gauti. reikia daugiausia bū
ti gamtoje, džiaugtis jos 
grožiu, kvėpuoti tyru oru.

Gerai nuotaikai palaiky
ti yra labai naudingą gera 
knyga. O knygų tik jau ne
trūksta- Jų yra ir linksmai 
nuotaikai sukelti, ir pamąs
tyti ir šiaip pasiskaityti apie 
kitus kraštus,ir žmones, kad 
geriau mūsų pasaulį ir jo 
problemas pažintume. Kny
gų reikia jau prieš atosto
gas įsigyti, kad neišvažiuo
tume kur tuščiom rankom. 
Šiandien turime gerų knygų 
ir lietuvių kalba, ir lietuvių 
autorių parašytų. Jeigu jau 
šiaip mažai skaitome, tai 
nors atoistogų metu su kny
ga nesiskirkime.

Kaip ir visada, taip ir a- 
tostogų metu svarbu nepra
rasti geros nuotaikos. Atsi
minkite, kad juokas yra gy
dytojas. Paniurusiems ir a- 
tosiogos —ne atostogos, o 
tik naujos visokių graužulių 
dienos. Taigi bent per atos
togas meskit laukan iš gal
vos rūpesčius, kurių dūsavi
mais tikrai nesumažinsite, o 
tik padidinsite.

Atostogų metu gera pa
keliauti. bent laikinai pa
keisti gyvenamąją vietą, su
sitikti su naujais žmonėmis, 
užmiršti pilką kasdienybę- 
Tik žinoma, reikia vengti 
didelio kelionės nuovargio, 
nepersistengti, nepaversti 
savo poilsio laiko vėl tiktai 
sunkaus darbo dienomis.

Kai kurios JAV įmonės 
visus dirbančius paleidžia 
atostogų kartu.—eikite ir il
sėkitės! Yra neabejotinai į- 
rodyta, kad gerai pailsėju
siųjų darbas tampa našes
nis. visvien ar jie dirbtų į- 
monėje ar raštinėje.

Keleivio bendradarbiai 
po sunkaus metų darbo taip 
pat nusipelnė atostogų, ir 
kadangi kiekvienam darbui 
tėra tik po vieną žmogų, tai 
jiems yra visai neįmanoma 
vienas kitą pasivaduoti. Dėl 
to tenka atostogų metu duo
ti poilsio ir skaitytojams.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio "Tau, Lie
tuva'*, kaina $6.00.

tuvh| Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $6.00.

Stepono Kairio 
bodo”, kaina $&80

Kipro

Kipro Bielinio "Penktieji
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Baitas dirba ir vasarą

Balfo nariai
Balfas jau veikia dvide

šimt metų. Jo dvyliktasis 
seimas šaukiamas New Yor
ke spalio 17 dieną, šiuo me
tu Balfas turi per 60 skyrių, 
tačiau narių, sumokėjusių 
mokestį, tėra tik 859.

Balfo vadovybei ir seimo 
labui labai svarbu turėti kuo 
daugiau narių- Tik su skait
linga organizacija skaitosi 
ir JAV valdžios pareigūnai 
bei kitos panašios organiza
cijos. Tad labai reikalinga, 
kad visi Balfo skyriai suver- 
buotų kuo daugiau narių, 
tuo būdu pakeldami organi
zacijos prestižą, jo svorį 
garbingos dvidešimties me
tų sukakties proga.

Nario mokestis Balfo or
ganizacijoje yra tik vienas 
doleris metams.

Balfas ir Vasario 16-sios 
gimnazija

Paskutinių dviejų mėne
sių laikotarpyje Balfo orga
nizacija (Centras ir skyriai) 
visais būdais talkino Vasa
rio 16 gimnazijos direktoriui 
kun. dr. Liubinui. rinkusiam 
JAV-se gimnazijos statybai 
lėšas. Kad daugiau pinigų 
atliktų statybai, pati Balfo 
Centro Valdyba nutarė Bal
fo pinigais nupirkti Vasario 
16 gimnazijos mokiniams 
visiems metams duoną.

JAV ir Kanados Įvairių 
kolonijų lietuviai per pasta
ruosius du mėnesius suauko
jo gimnazijos statybai per 
septyniolika tūkstančių do
lerių. Gimnazijos vadovybė 
dar tikisi stambesnių sumų 
iš JAV Episkopato. Taip pat 
ir lietuviai dar ne visi susku
bo savo aukas įteikti.

Pastaraisiais metais per 
Balfo Centrą buvo nusiųsta 
gimnazijai 38.851 doleris, 
neskaitant Balfo paramos 
kitais būdais. Pinigus gim
nazijai skyrė patys aukoto
jai.
Rekordinis Balfo biudžetas

1963-64 apyskaitų metais 
Balfas turėjo rekordines pa
jamas — *112.246 dolerius 
ir visa tai tik iš lietuvių Bal
fo rėmėjų. Didžioji pinigų 
dalis, beveik 39,000 dol.. pa
čių aukotojų buvo skirti Va
sario 16 gimnazijai, likusios 
sumos panaudotos bendra 
jai lietuvių šalpai: tremti
nių šeimoms V. Vokietijoje, 
tremtiniams bei lietuviams 
Lenkijos lietuviams. Sibiro 
varguoliams visam pasauly
je — Afrikoj. Azijoj, Aust
ralijoj ir net JAV.

Per metus laiko Balfo 
siuntiniais su rūbais ir vais
tais buvo sušelpta apie pus
antro tūkstančio lietuvių šei
mų. kitiems šalpa buvo tei
kiama grynais pinigasi. 

Balfas

Balfo narių. Skyriaus valdy
ba pasiryžo vasaros metu 
pravesti narių verbavimo 
vajų. Nario mokestis tik 1 
doleris, kurį galima sumokė
ti Balfo Centre arba bet ku-

kiems dabar atvykti į JAV.
Vis daugiau ir daugiau at
vyksta iš Lenkijos (o ten y- riam valdybos nariui: J. Sie
ra šimtai, jei ne tūkstančiai pečiui. L. Jankui, V. Dovy- 
lietuvių tremtinių). Balfas daičiui. E- Kulber ir M. Vir- 
netiesioginiai padeda ir iš bickienei.
Lietuvos ar Sibiro norintiem

imigracija

Daugelis mano. kad Bal
fas jau suvežė visus tremti
nius į JAV ir migracijos 
darbą baigė- Taip nėra.

Balfo stalčiuose visą lai
ką tebėra "gyvos“ kelių šim
tų šeimų imigracijos bylos. 
Tik dabar jos iš viso pasau
lio. o ne vien iš Vakarų Vo
kietijos.

Daugelis tremtinių "nu
klydo“ į nesvetingus kraš
tus: Pietų Ameriką, Afriką 
ir kitur. Balfas padeda to-

atvykti į JAV. tačiau tokia 
Balfo pagalba labai nepa
tinka okupantams rusams.
Balfas atsargų nesudarinėja

Rekordinės Balfo paja
mos 1963-64 metais nebuvo 
sukištos į atsargos kapitalą, 
bet išleistos tiesioginei šal
pai. Toji šalpa žymiai su
stiprėjo, sumažinus išlaidas 
administracijai, uždarius į- 
staigą Vokietijoje.

Balfo rėmėjų daug — 
veikėjų trūksta

Lietuviai duosnūs žmonės- 
Lietuva dabar yra vargo ša
lis. Bet ir mūsų tėvai ir pro
tėviai buvo įpratę skubėti 
kaimynam talkon į darbą ar 
sušelpti padegėlį, ligonį, 
prakeliaujantį elgetą. Di
desnių švenčių ar atlaidų 
proga pirmiausia buvo su
šelpiami neturtingieji ir tik 
po to puotaujama.

Deja. aukų rinkėjų, Balfo 
veikėjų eilės labai retėja: 
vieni miršta, kiti pavalgo, 
treti labai užimti kitokiais 
visuomeniniais darbais ar 
veiksniais. Bežengiant į 21 
darbo metus. Balfo vadovy
bė ir seįmaĮ turės ieškoti ne 
aukų. o aukų rinkėjų. Nie
kas niekad negalės pasaky
ti. kad lietuvis šykštus, bet 
jau dabar galima tvirtinti 
kad yra permaža aukas šal
pai priimančių rankų.

Tegul dvyliktasis Balfo 
seimas pajudina vandenis 
ir ūda galėsime daugiau 
aukso žuvyčių sugauti, dau
giau ir greičiau vargo ašarų 
nušluostyti.

Balfo Centras veikia 
ir vasarą

Balfo Centro raštinė ati
daroma kasdien 9 vai- ryto 
ir uždaroma 5 vai. popiet Ji 
taip pat veiks ir vasarą. Rei
kalų vedėjui atostogaujant 
(liepos 4-24). raštinėj dirbs 
sekretorė, o sekretorei ato 
stogaujant, raštinėje budės 
reikalų vedėjas. Balfo Cent
ras priima aukas ir rūbus 
bei teikia šalpos ir migraci
jos informacijas. Centro ad
resas: 105 Grand St.. Brook 
lyn. N.Y.. 11211 (netoli nuo 
Williamsburgo tilto), telef- 
EV 7-1422.
Kun. L. Jankaus prašymas

Į mane nuolat kreipiasi į- 
vairių organizacijų atstovai 
valdžios žmonės ir herar- 
chai, prašydami Sibiro mai 
daknygių rinkinio. Deja 
jau senokai nebeturiu pir
mos angliškos laidos (su fo
tostatine kopija) ir pirmos 
lietuviškos laidos. Jei kas 
turėtų . maloniai prašau per
leisti man bendram labui ar
ba už atlyginimą. Rašykite 
105 Grand St. Brooklyn, N 
Y-, 11211.
Balfo narių vajus N. Yorke

New Yorko Balfo skyriaus 
valdyba perkėlė iš savo ka
sos į Centro iždą 1.140 dol. 
Tai liekana 1963-64 metų 
veiklos.

Tuo tarpu New Yorke tė
ra tik 140 užsimokėjusių

NEW BRITAIN. CONN.

Tebesame gyvi

Ilgai tylėjęs vėl prabylu, 
kad nemanytų jūsų kores
pondentą jau esant po velė
na. Taip nėra. Galite pa
peikti dėl apsileidimo, bet 
iš 74-tus metus einančio 
daug nenorėkite. Maniau, 
kad mano vietoje kas kitas 
pasišaus, bet nesulaukda
mas vėl imuosi plunksnos.

New Britain lietuviai kru
ta, be jų skaičius vis mažė
ja- Šiemet per 6 mėnesius 
mus amžinai apleido 19 vy
rų ir 5 moterys. Pernai per 
tą patį laiką mirė 15 vyrų ir 
10 moterų. Kurie tebesame 
gyvi. mirties nelaukiame.
rengiamės net į Lietuvių 
dieną Pasaulinėje parodoje 
New Yorke. Pasisamdėm 3 
autobusus. Bilietai jau iš
parduoti.

Varpo Dramatinis Klubas 
jau paskyrė Lietuvių dienos 
komitetui $50 auką.

Žuvo R. Pakutka

Eismo nelaimėje žuvo 15 
m. amž- Richardas Pakutka. 
Jo brolis 19 m. amž. vairavo 
automobilį ir lenktyniavo su 
kitu 17 m. jaunuoliu Zam- 
bora. lėkdami mieste 70 my
lių per valandą. Ant pasisu
kimo ir įvyko nelaimė. Žu
vusiojo brolis ir Zambora 
patraukti teismo atsakomy
bėn. kaltinami žmogžudys
te.

Siaučia plėšikai

Antrą kartą apiplėšė Ar- 
žuolaitienę. Pirmą kartą pa
grobė $40. antrą kartą $10- 
Plėšikai jai kelią pastojo 
grįžtant iš darbo apie 11 
vai. vakaro.

Tokių apiplėšimų vis dau
gėja. Policija plėšikų nepa
gauna.

Pr. Naunčikas

Nepaprasta vandens srovė ore 300 pėdu aukščio ir 30- 
50 pėdą diametro buvo matyti Tampa įlankoje. Spė
jama, kad tai bene bus aukščiausias vandens sūkurys, 
kurį audra yra bet kada sukėlusi.

ŽODYNAI UŽSUKITE PAS MUS

KAS SKAITO KAMI 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT. , nos naktį policija girtą ir po

---------  . . ! gatves triukšmaujantį areš-
Alkoholy nuskendo lietuvis, tavo ir uždarė į areštinę 

- kurioje jis sudraskė savo 
V. Čaplikas — pokarines patinius baltinius, pasidarė 

kartos ateivis Po karo aud-i virvę ir pasikorė, palikda
mi atvykęs i si kraštą, jis bu- mas be jokio turto žmoną ir 
vo doras ir pavyzdingas lie-1 du vaikus.
tuvis. Atlikęs darbo sutartį.
susirado geiai apmokamą 
darbą ir pradėjo rūpintis 
žmonos su dukrele atsiveži-i i

mu, kurios buvo paliktos 
stovyklinio vargo vargti. 
Žmonai su dukrele atvykus.

! susitaupė šiek tiek pinigų ir

J. Rainis

ARGENTINA

Lietuviai universitetų 
profesoriai

Pasak Argentinos Lietu-
išsimokėtinai nusipirko ge- a s?' Argentinos kata
rą namą. 1 h.k,i. “™'ersitete profeso-

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžių, kai
nai ................. $4. (M'

dynas, v>. Baravyko, apie 
39.000 žodžių, o83 puslapiai, 
k«ina .......................... $6.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas- Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30.000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Dabartines lietuvių kalbos
*edagavc prof. J. 

ir fe*., yra apie 
15,000 žodžių, 990 psl., 
kaina .......................... $12.00

SKAITYK STASIO Mi 
CHELSONO PARAŠYTA 
KNYGĄ: '“Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK 
51A19 V IKSAIS $4.00 
KIETAIS—$5.06

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo mielųjų skatytoju 

kurie keičia adresą, prane 

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

Kairėj respublikonų partijos konvencijos platformos 
pirmininkas Melvin Laird, vidury buv. ambasadorė 
Chre Luce, dešinėj respublikonų pirmininkas Miller.

likų universitete 
liauja Ernestas Paršelis ir 

Savame name gyvenant Į dr. Juozas Mačernis, 
jiems gimė sūnus- Išmokė- T , . . . ~
jęs skolą už pirmąjį namą,! ltoraI universitete. Ro- 
tuojau pirko antrą, nes no- profesoriauja Petras
įėjo gerai apdrausti senatvę Krapo\ickas ir Hector Var- 
ir vaikų ateitį. Už antrąjį neckas*
namą skolą mokėti buvo Tukumano universitete 
daug lengviau, nes pirmasis agronomijos fakulteto dė
jau davė neblogas pajamas, kanu yra prof. Antanas Kra- 

Bet alkoholis sugriovė ne povickas.
tik jo gyvenimą, bet ir šei- Chaco universitete profe- 
mos laimę. Atsistojęs ant soriauja veterinarijos gvdy- 
stipresmų kojų pradėjo gir- toja dr Irenė Rlusaitė-Boh- 

' tuokliauti. i jer

Pradžioje gėrė retai ir po La Platos universitete hu- 
truputį, bet toliau vis daž- manitarinių mokslų fakul- 
niau ir daugiau, kol iš doro ^ete profesoriauja Valenti- 
ir pavyzdingo lietuvio pasi- na Bukauskaitė-Persico. 
darė visiems žinomu gir-

žna Buenos Aires universiteto
girtuokliavimą ir darbo medicinos fakultete (odon-
drausmės nesilaikymą buvo t°l°gij°s skyriuje) profeso-
atleistas iš darbo. Tada riauJa dl.\ Ona Miškūnaitė,
žmona bandė jį nuo girtuok- 0 inžinerijos fakultete inži-
>.=. . __ .-.c- __ i nieriai Guido Kasnaras irRavimo atpratina. oei visos _ AT Fijalkauskas. atstovavęs

Mieli tautiečiai,
Pasaulinę parodą New

Yorke daugelis, be abejo,
lankys. Ten važiuodami, ne- , , .. n .. „ , .
pamirškite. kad greta New ^okliu.pagaluiuuz dažną 
Yorko yra New Jersey vals
tybė, kuri gausi lietuvių ko
lonijomis.

Viena tokių yra Keamy,
tik 12 myliu nuo New Yor- jos pastangos nieko nepadė- 'į J . 
ko. Ji nedidelė, bet turi kuo N»tnrėd.n.»« d.rho lin. Argentinos
didžiuotis: nauja bažnyčia, 
baigiama įrengti parapinė 
mokykla, statomas naujas 
vienuolynas seselėms moky
tojoms. finansiškai pajėgus 
lietuvių bankas ir du moder
nūs klubai — Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Cent
ras ir Lietuvių Politikos 
Klubas.

Abiejų klubų puikūs pa
statai ir moderniški įrengi-

Vykdami į New Jersey, 
sustokite Keamy šios lietu
vių kolonijos lietuvių darbš
tumo ir sugebėjimų pamaty
ti. Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centre (6 Davis 
Avė ) ir Lietuvių Politikos 
Klube (134 Schuyler Avė.) 
pajusite lietuvišką nuotai
ką. sutiksite senų pažįstamų 
ir iš čia išsivešite daug gilių 
ir malonių įspūdžių. 

Laukiame atvykstant 
J. Belza,

Liet. Katalikų B-nės 
Centro pirmininkas

M. Služis.
Lietuvių Politikos Klubo 

pirmininkas

jo. Neturėdamas darbo, lin- universitetams
do i skolas, bet girtuokliauti Pasaulinėse sporto oiimpia- 

dose Londone ir Amsterda
me. kaip plaukikas.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

nenustojo.
Žmona, pamačiusi po ko

jomis bedugnę, su vaikais 
pabėgo, o jis išmokėtą namą 
pardavė, gautus pinigus pra
gėrė. o už antrąjį namą sko- "Iš praeities tavo sūnūs te 
los nemokėjo- Tada be dar- stiprybę semia,“ -giedame 
bo ir pinigų buvo išvarytas Lietuvos himne, o ar taip 
ir iš antrojo namo. Netekęs darome? Ar pažįstame jos 
šeimos ir namų. pasidarė praeitį? 
dažnas areštinių svečias. Geriausia knyga su Lie- 
Matvt. nuo didelio girtuok- tuvos praeitimi susipažinti 
liavimo sugedo jo nervai. yra dr. Vandos Sruogienės 
nes kur ųors truputį uždir- parašyta Lietuvos istorija.
bęs tuojau puolė gerti, o pa
sigėręs po gatves bastėsi ir 
triukšmavo.

Šių metų birželio 16 die-

Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administraci joje.

PARDAVĖ LIGONINES

Angliakasių unija savo j 
nariams turėjo 10 ligoninių j 

i bet. angliakasių skaičiui su- 
Į mažėjus, tas ligonines išlai- 
i Ryti pasidarė per brangu, 
todėl 5 jų jau seniau parda
vė, o neseniai ir paskutines 
pardavė už 4 mil. dolerių.

Paragink savo pažįstamu# 

išsirašyti Keleivį. Kaina

metams $5.

SLA MANOR—ATLANTIC CITY. NJ.

Nau jas SLA Poilsio Namas garsiame kurorte Atlantic 
City, NJ„ 155 States Avė, jau atidarytas ir priima 
vasarotojus, šis namas tinka šeimoms, pavieniams 
ir patogus visuomeninių organizacijų suvažiavimams. 
Kambariai gerai įrengti, kiekvienas jų turi atskirą 
maudynę ir visus patogumus. Nuo namo iki jūros tik 
pusė bloko. Kambarių kainos prieinamos. Kambarys 
su dviem lovom dviem asmenim $8 ar $9. Kambarius 
rezervuokite iš anksto per SLA Centrą: Lithuanian 
Alliance of America, 307 West 30th Street. New York. 
N.Y. 10001, arba telefonu. Area Code 212, LA 4-5529.

1 I
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Su Kremliaus leidimu bu
vo suruošta moksleivijos 
dainų ir šokių šventė Vilniu
je. Į tą šventę buvo suvežta 
tūkstančiai mokinių chorų ir 
šokių dalyvių.

Ir toji šventė buvo skirta 
Lenino žemei, Lenino tėvy
nei. Visi dalyviai rikiuotėje 
turėjo praeiti pro Lenino pa
minklą, Vilniuje netoli sto
ties pastatytą.

Dainuota visokeriopos 
dainos ir tarp jų mažiausia 
savo lietuviškų dainų.

Tos šventės proga kalbė
jo atsakingi Lietuvos okupa
cijos ramsčiai iš švietimo ir

kultūros srities. Jų kalbose 
pabrėžtinai buvo pasakyta, 
kad toji mokinių šventė 
skirta ne tik Lenino žemei, 
bet ir kompartijai.

Tuo būdu norima moki
niuose užmigdyti prisiriši
mą prie savo tėvų žemės — 
Lietuvos, o priversti juos 
"šlovinti“ kažkokią Lenino 
žemę*..

Hitlerio metais dainomis, 
šokiais ir būgnų garsais mė
ginta nuslėpti gyvenimo 
skurdas. 0 bolševikai, be 
mėginimo dainoje paskan
dinti skurdą, dar imasi ir 
rusifikacijos darbo.

Koks čia skirtumas tarp 
vokiškųjų nacių ir bolševi
kų? Jokio*

Kada lietuviai Lietuvėj 
bus mažuma

PABALTIJO GYVENTOJAI GALI VIRSTI MAŽUMA

Kas ketvirta* Estijos gyventojas—rasa*. — Pabalti
jo kolonistai daugiausia 20-30 metų amžiam------ Lietuvoje
po keliolika Lenino, Černiachovskio, Kalinino, Kirovo ir 
pan. kolchozų pavadinimų. — Kada pabakiežiai sudarys 
kraštų mažumą?

(Elta) JAV Syracuse universiteto prof. Kulski kny
goje "The Soviet Regime“ apie Pabaltijo tautas yra pa
sakęs : "Tautinė tų respublikų sudėtis kinta, ir vieną die
ną jų gyventojai gali virsti mažuma jų pačių tėvynėje.“ 
Faktai liudija, kad prof. Kulskio duomenys nėra išgalvoti.

Pagal sovietinio gyventojų surašymo 1959 m. duo
menis trijose Pabaltijo respublikose — Estijoje. Latvijoje 
ir Lietuvoje — buvo 1.041,000 rusų tautybės gyventojų 
(bendras gyventojų skaičius apie 6 mil.)- Estijoje 1959 
m. kas ketvirtas gyventojas buvo rusas. Latvijoje iš 2.093. 
000 gyventojų buvo rusų 556,000. Lietuvoje rusų kolonstų 
skaičius siekė apie 8.5% visų gyventojų.

Rusų gyventojų kurdinimas Pabaltijy tebevyksta. 
Per lotą gyventojų surašymą rasų gyventojų Pabaltijy 

bu* rasta* žymiai didesni* skaičius. Būdinga, kad plg. 
"Nachrichten aus dem Baltikum“ (nr* 24) duomenimis 
iš Rusijos atvykusių tarpe didžiausią kolonistų skaičių 
sudaro 20-39 m. amžiaus rusai. Jie daugiau gyvena pra
monės centruose. Estijos ir Latvijos miestuose 0-9 m. am
žiaus vaikų tarpe rusai vaikai sudaro jau 50%. Netenka 
stebėtis, kad statistika remiantis Estijos mokyklose 33% 
sudaro rusų mokyklos.

Estijos jmonėse. ypač degamojo skalūno, celiuliozės, 
tekstilės ir mašinų statybos pramonėje direktoriai, skyrių 
vedėjai ir vyr. inžinieriai — rusai, auga ir rusų darbinin
kų skaičius. Tačiau atvykę rusai dirba ne tik pramonės 
srityje.

Rusų skaičius vis didėja sveikatos srity, švietimo ba 
ruošė, moksle, muzikoje, literatūroje, mene, viešoje tar 
nyboje (milicija), jau nekalbant apie geelžinkelį ir laivi
ninkystę. — šios sritys visiškai atsidūrusios rusų rankose. 
Visur stebimas tų atvykėlių rusiškasis charakteris, papro
čiai, ir tai nepriimtina vietos gyventojams.

Rusų invazija j Pabaltijį su kitokiais gyvenimo pa 
pročiais ar stiliumi — jie gi visiškai skirtingi nuo pabal- 
tiečių tautose ‘ligi šiol puoselėtų — žinoma, palieka žymes 
ir tai jau keičia kraštų vaizdą. Dėl to ir sovietai taip linkę 
suteikti rusiškus pavadinimus ar jų veikėjų pavardes gat
vėms, aikštėms, o provincijoje ir kolchozams.

Štai. pagal iš Lietuvos gautas žinias tik Lenino vardo 
kolchozų Lietuvoje esama 17,1. Černiachovskio — 14. M. 
Kalinino — 10. V. čiapajavo — 5 ir tt. Kas Lietuvoje yra 
girdėjęs apie A* Matrosovą? O dabar ir jo vardu pavadin
ti kai kurie Lietuvos kolchozai.

Net ir kultūros institucijos pavadinamos rusiškai, ir 
ypatingai vengiama jas pavadinti Pabaltijo tautų kultūros 
veikėjų vardais, štai Estijoje Talino miesto centrinė bib
lioteka pavadinta Maksimo Gorkio vardu, universitetinia
me Tartu mieste rasime "Gogolio biblioteką“ ir pan.

Tiesa, Lietuvoje, pvz. Vilniuje, kino teatrai dar te
beveikia su lietuviškais pavadinimais (Pergalė, Tauras. 
Neris, žvaigždė), tačiau šalia jų jau rikiuojasi Pionierius, 
Maskva ir Spalis ir, netenka abejoti, vėliau jau atsiras 
"Komunistas“ ar "Gagarinas“ ir jiems panašūs.

Jei dar prisiminsime rusų dvasią, kuri dvelkia iš radi
jo programų, televizijos, kino teatrų, teatrų ir iš spausdin
to žodžio, ar teks stebėtis, kad trijų Pabaltijo tautų gyven
tojai, nors šiandien dar ir daugumą sudalydami, vis dėlto 
pasijunta esą svetimi, gyvendami šalia jiems visai abejin
gų "Herrenvolk“ žmonių?

Ar skaitei 
šias knygas?
MINDAUGO NUŽUDY- 
MAS. Juozo Krahkausko 

premijuotas romanas, 246 
pel.. kaina $3.

SIDABRINĖS KAMANOS 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.

MES NEŠĖM LAISVĘ. Lie
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaus 
įdomūs atsiminimai. II 
patašyta ir praplėsta lai
da, 196 psL, kaina 32.00.

GYVENIMO VINGIAIS* 
dr. Paulinos Kalvaitytės* 
Karvelienės įdomūs atsi 
minimai. 360 pri., kai
na $3.50.

Į VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 pri.. 
kaina >2.00. ■. -

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

KATRYNA, Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto 
jos romanas, 291 psL, kai 
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a 

linkę, 430 pst kains
i.50.%

VARPAS nr. 6, daug įdo 
aių straipsnių, 278 pri.. 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 pri 
kaina $2-00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, SL Michebo- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
600 puriapių, lepina mink, 
šiais viršeliais $4.00, t
kietais $5.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet 

ronėlr Liūdžiuvienė, 8fc 
pst kaina..................$L04

KASTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina.............$8.00

MURKLYS, A. Giedriaus frsi 
apysaka jaunimui, 130 pal. 
kaina............... .. .. f LS0

TENIŠI MEDŽIAI, romą 
nas, parašė Aloyzas Baro 
nas, 117 pri., kaina $1.64

NEPRIKLAUSOMĄ UE 
rUVĄ STATANT, Rapol.

Skipičio atsiminimai. 444 
psl., kaina. . . . $5.04

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
111 f»t. kaina.... .$2.00

TŪZŲ KLUBAS, Antane 
Tūlio 11 novelių. 196 pst.
kulną .. .... .. •••••••. $3.00

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kisti vir

šeliai, kaina._______ Ą3.50

/EIDU PRIE ŽEMĖS,. 
šė Kotryn aGrigaitytė, 18 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

AUKOS TAURĖ, 
Santvara 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Mass.
638 E. Broadhray,

LEIV1S, SO. BOSTON

Vieno iš trijų pražuvusių Mississippi vyrų žmona Rita 
Scfcwerner su kongr. Ogden Reid. Ji lankėsi pas prez. 
Johnsoną ir jį prašė paskirti 3,000 policininkų dingu
sioms ieškoti. Prezidentas pažadėjo, kad bus dedamos 
visos galimos pastangos tiems dingusioms dėl civilinių 
teisių kovotojams surasti.

Mažos. Lietuvos vietovardžiai
PER NAKTĮ SURUSINTI

Šaltiniai, iš kurių tai būtų galima

Reicho štabo žemėlapis, taigi hitlerinės valdžios, smulkus 
Pilkalnio apskrities žemėlapis, kiek tik begalėdamas ven
giąs lietuviškų vietovardžių, teskelbdamas tik hitlerininkų 
priimtuosius. Ot, tau ir hitlerinis Heimat! Ir būtinai čia 
reikia paminėti, kad šiame žemėlapyje yia matomi Lietu
vos valstybės pakraščiai, nes Pilkalnio apskritis prieina 
Šešupės upę ir Lietuvos valstybę, o šiaipjau, ar žinot, ji 

j yra aiški Lietuvos Sūduvos-Jotvos-Dainavos dalis. Kad 
* Lietuvos valstybė būtų visiškai paniekinta, tai tame hitle

riniame žemėlapyje jos vietovardžiai, suprantama, tyčia, 
juokingai slaviškai yra darkomi. Tai sąmoningai padary
ta. nes lietuviškųjų žemėlapių tada jau buvo gerų. į ku
riuos hitlerininkai ranka numojo, o. be to. gi abi valstybės 
turėjo diplomatinius santykius — savo atstovus Lietuvo
je ir Vokietijoje.

(Bus daugiau)

patirti 

PETRAS BŪTĖNAS

Tęsinys
4. Wolfgang Mickelein. Ortsumbenennungen und- 

Neugruendungen im Europaeischen Teil der Sowjetunion. 
Berlin. 1955. 134 p. — čia yra surašyti Sov. Rusijos visi 
pakeistieji vietovardžiai Europoje, sovietiniams rusams 
nepatikę, o M. Lietuvos-Karaliaučiaus srities rusiškieji 
vietovardžiai vietoje lietuviškųjų specialiai yra išspaus, 
dinti atskiriau: 96-103 puslapiuose Duodama ten pvz. 
šitaip: Kelladen, suhitlerintai 1938 metais Waldwinkel 
ir surusintai Iljičevo. O kad tas didelio lietuvių kaimo 
Sembos srityje vardas nuo senų laikų lietuviškai yra va
dinamas Keledo* (kirtis ant e) ir Keledai (kirtis taip pat 
ant e), tai to ten nėra. Iš šitokio rašymo metodo
jas supranti, kad tai yra hitlerinės dvasios leidinys. To
kiems leidiniams, žinoma, arčiau yra rusiški bolševikiški 
vietovardžiai, negu tikrieji tikrųjų gyventojų lietuviški. 
Tai yra bendra didžiųjų valstybių politika: nesiskaityti 
su mažomis tautomis ir valstybėmis, ypač jei jos ne ka
ralystės. Tuo būdu ten knygoje nerandi išspausdintų lie
tuvių vietovardžių lietuviškomis lytimis iš M. Lietuvos- 
Karaliaučiaus srities padangės. Iš to. kad lietuviški vieto
vardžiai nutylėti, lengvai galima suprasti, jog tos knygos 
paruošė jai ir išleidėjai ir panašūs jų rėmėjai tepripažįsta 
tik hitlerinius ir sovietinius rusiškus vietovardžius ir lai 
kus.

Tos knygos gale prijungtas yra 4x5 sprindžių žemė
lapis, taigi didelis, rodąs pakeistuosius visos Sov- Rusijos 
(Europoje) ir jos okupuotųjų sričių vietovardžius į ru
siškuosius vietovių pavadinimus, čia nėra pakeistųjų van
denvardžių. Daugiausia surusintų vietovardžių yra apie 
Leningradą toje srityje, kurią Sov. Rusija užgrobė iš 
Suomijos valstybės, visose trijose Pabaltijo valstybėse ir 
ypač Mažojoje Lietuvoje-Karaliaučiaus srityje. Bet ir 
tai kur kas dar nevisi surusinimai ten sužymėti. Kadangi 
nuo tos knygos ir jos žemėlapio išleidimo jau praėjo 9 
metai, tai. suprantama, ypač Sov. Rusijos okupuotuose 
kraštuose tų rusybių yra pritupdyta dar daugiau.

5. Čia įrašiau vieną knygą, kuri savo turiniu rodo, 
kad. M. Lietuva-Karaliaučiaus sritis vokiečių tebelaikoma 
hitlerine. Vadinasi. Sov. Rusija Mažąją Lietuvą laiko ve- 
likorosišką-insišką, o kai kas ir daug kas Vokietijoje (per 
abi Vokietijas) ją laiko vokišką-hitlerišką, ir abi. lyg 
smarkiai susitarusios ir kietai susirišusios, vengte vengia 
Lietuvos, lietuvio ir lietuviškųjų vietovių pavadinimų bei 
vandenvardžių, čia. jei žinotų, būtų didelio galvosūkio 
pvz. pp. diplomatams politikams ir garsiajam UNO, ku
riame dalyvauja ir savo ratą suka Sov. Rusija, tik nario 
mokesčio nemoka* Ta knyga vadinasi: Der Kreis Schloss- 
berg, ein ostpreusisches Heimatbuch. Wuerzburg. 1962. 
359 p* Schlossberg yra naujas, hitlerinis, pavadinimas 
labai senam Pilkalnio aps. miestui. Knygoje nėra nieko 
lietuviško nedarkyto. O kai lietuviškuosius įvairius daly
kus apleido, tai autoriai (knyga sudėtinė) nieko tikra 
apie Heimat’ą — gimtinę ir negalėjo pasakyti, ir jiems iš
ėjo taip. kad tartum Pilkalnio apskritis būtų ne lietuviuo
se, bet kur nors kažkur į Europos vakarus — apie Salz- 
burg’ą. Na, dažnai ta iškraipytinė knyga 'lietuvininkų 
darbus ėmė ir vokiečiams juos savinosi, lietuvininkus 
nutylėdama* Bet tą lietuvišką šalį pažįstančiam žmogui 
yra aišku, kad Pilkalnio apskritis vistiek lietuviška ir jos 
veik visi vietovardžiai bei vietovardėliai lietuviškiausi.

Prie tos hitlerinės knygos prijungtas yra Trečiojo

Pavergtųjų Tautų manifestas
Pavergtųjų Tautų Drau

gų Amerikiečių Sąjunga, 
Pavergtųjų Tautų Seimas, 
Rytų Europos Kilmės Ame* 
rikiečių Federacija, Euro
piečių Moterų Tremtinių 
Taryba. Moterų Sambūris 
už Laisvę. Pavergtųjų Tau
tų Savaitės Komitetas ir A- 
merikiečių Sambūris Sovie
tų Sąjungos Nerusų Tautom 
Išlaisvinti šių metų Paverg
tųjų Tautų Savaitės proga 
išleido savo bendrą mani
festą. kuriame aiškina, jog, 
nepaisant sovietinės imperi
jos režimo kai kurių atly
džio žymių, pagrindinis fak
tas tebėra, kad ne tik nerusų 
tautoms Sovietų Sąjungos 
sienose yra paneigta laisvo 
apsisprendimo teisė, bet ir 
buvusios nepriklausomos 
valstybės antrojo pasaulinio 
karo išdavoje paverstos 
Kremliaus satelitais*

Manifestas primena, kad. 
nepaisant formalių patikini
mų remti pavergtųjų tautų 
laisvės siekimus. Vakarų 
politika faktiškai yra stip= 
riai pasinešusi prisitaikai 
esamai padėčiai. "Mes bai
minamės“. skelbia manifes
tas, "kad ši prisitaikymo po
litika turės katastrofiškų pa
darinių ne vien tik paverg
toms tautoms, bet ir visam 
laisvajam pasauliui.“

Manifestas perspėja JAV 
ir Vakarų vyriausybes nuo 
prisitaikymo politikos, pa
brėždamas. kad "Vakarai, 
tik vadovaudami pavergtų
jų tautų išlaisvinimo pastan
goms. gali išlaikyti dvasinę 
ir diplomatinę ofenzyvą 
laisvės ir teisingumo globa
linėje kovoje. Tik tuo būdu 
Vakarai gali paveikiai at
remti sovietinės ekspansijos 
strategiją, atremtą ūkiniu, 
politiniu ir kariniu spaudi
mu bei atominio karo grės
me.U

3* atmesti status quo at
remtus nepuolimo pakto pa
siūlymus, nes toks paktas 
legalizuotų ir įamžintų da
bartinę neteisybę;

4. visada turėti mintyje 
patvirtintą faktą, kad Sovie
tų Sąjunga ir satelitiniai re
žimai desperatiškai privalo 
Vakarų ūkio ir kad todėl 
Vakarai šią savo poziciją 
turi panaudoti gauti pras
mingų politinių nuolaidų 
pavergtosioms tautoms ir vi
sam laisvajam pasauliui.

Manifestas kviečia ame
rikiečius Pavergtųjų Tautų 
Savaitės proga manifestuo- 

j ti savo solidarumą paverg
tųjų tautų kovai už laisvę ir 
nepriklausomybę.

NAUJA JUODŲJŲ 
VALSTYBĖ

Liepos 6 d. Nyasaland pa
siskelbė nepriklausoma Ma- 
lawi valstybe. Tai 37-ji ne
priklausoma valstybė Afri
koje. Ji buvo 73 metus 
anglu kolonija.

Naujosios valstybės prie
šakyje atsistojo dr* H. Ka- 
muzu Banda. Šioje valstybė
je yra iš viso 3 milionai ir 
9 šimtai tūkstančių gyvento
jų, kurių tarpe apie 8 tūks
tančiai baltųjų.

Malawi kaimynai iš šiau
rės yra Tanganika ir Zanzi- 
baras. iš vakarų—S. Rode- 
zija ir iš rytų—Mozambika.

NAUJIENOS PAMINĖJO 
JONĄ JANUŠKI

Manifestas baigiamas ši
tokiais reikalavimais JAV 
vyriausybei ir JAV sąjungi
ninkams :

1. pagal Atlanto Chartos. 
Visuotinės Žmogaus Teisių 
Deklaracijos ir 1960.10.14 
Jungtinių Tautų priimtos 
kolonializmui likviduoti re
zoliucijos principus dekla
ruoti savo paramą komunis
tinės imperinės sistemos ne
laisvėje laikomų visų tautų 
laisvam apsisprendimui, 
nuosekliai šį reikalą pada
rant nuolatiniu Jungtinių 
Tautų rūpesčiu;

2. įsisąmoninti, kad tarp
tautinės įtampos atlydis ne
įmanomas prieš pavergtųjų 
tautų laisvą apsisprendimą 
per laisvus rinkimus, o tega
li būti to apsisprendimo pa- 
sėkmė; negali būti šaltojo 
karo pabaigos tol. kol gele
žinė uždanga skiria Europą 
pusiau ir kol viena jos pusė 
tebėra vergijoje;

Naujienos liepos 6 d. nu
mery paminėjo Jono Januš- 
kio mirties metines, persi- 
spausdindamos iš Keleivio 
Stepono Kairio straipsnį ir 
ištraukas iš K. Bielinio 
straipsnio, tilpusio Keleivy.

KAS PENKTAS NARYS— 
ŠNIPAS

Taip yra JAV komunistų 
partijoje. Joje yra 8.500 
narių, iš kurių apie 1.500 
teikia žinias JAV policijai 
(FBI).

Šiomis dienomis New 
Yorko komunistai iš parti
jos pašalino William Al- 
bertsoną, apkaltinę jį esant 
policijos agentu. Albertson 
partijoj vaidino žymų vaid
menį. jis komunistu buvo 
statomas net kandidatu į 
Nevv Yorke senatorius.

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai riboti 

kiekį kun. M. Valadkos įdo 

mios knygos—
"Ar Ronos popiežių* yn

227 psl., kaina tik $1.20.

d
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jų. kur auginama daug taba
ko. Visi jie pasiruošę šitą 
biznį ginti. .Senatorius Jor- 
dan iš N. Duotos pranašau
ja, kad kova gali užsitęsti

Į į ketverius metus. Kuo ji baig
sis. šiandien dar sunku pa
sakyti. nes su tabako bizniu 
yra surišta daug ir kitų inte
resų. Valdžiai tas biznis yra 
labai dosnus mokesčių šalti
nis. Rūkytojai sumoka per 
metus milionus dolerių. Te
levizijos bendrovės gauna 
milionus dolerių už rūkalų 
skelbimus- Taip pat ir ma
gazinai. žiūrint iš šitos pu
sės. tabakas yra naudingas 
verslas. Bet iš kitos pusės, 
jis kenkia žmonių sveikatai. 
Kas tat svarbiau: žmonių 
sveikata, ar doleriai?

•— Na, o kaip tu, Maiki 
rokuoji?

— Aš, tėve, sakau, kad 
sveikata yra svarbiau. Dole
riais naudojasi'tiktai maža 
visuomenės dalis, o sveika
ta reikalinga visiems.

— Še mano ranką, Maiki
Į, Būkim visi sveiki!
į — Bet jeigu tėvas su ma 

nim sutinki, tai turi ir pyp
kę mesti.

— Ne. Maiki. pypkės aš 
negaliu numesti, ba ir aš

kompanijoms atgal- gaunu kyšių. Matai, geri
— Aš, Maiki. negrąžin- mano frentai prisiunčia pc

čiau. Jeigu jau duota, tai ir j dolerį kitą ir sako. kad tai 
atiduota. j Maikio tėvui, slaunam gene-

— Bet kodėl tėvas nepa-' r0^u\- ant makorkos- Nu. ta 
galvoji, kokiam tikslui duo-i kad ir noriu būti sveikas, a 
ta? Juk duota tabako biz-i turiu rūkyti ne kad locka

ba jeigu pypkę numesčiau 
tada negaučiau nieko ant

Nepamirštini Alvito Šv. 
Onos atlaidai

Ir atėjo šventa Ona 
su duona, uoga 
ir su nugara nuoga.

kaito slapi. Bet vyrai plėšia 
pradalgę, rugius guldo. grie-| 
bikės vos spėja suimtus pė-'

Taip džiūgavo Zanavyki- dussurišti. Mat. Alvite visi 
jos Žalvėdarių kaimo žmo- noid pabuvoti. Kita ar kitas 
nės spėję dar prieš Šv. O- >’ra. Įpareigoję ten atsilan- 
ną nuimti nuo laukų rugius Mu kad Vokiu rūpesčių ai
bei kviečius. Ne kasmet tai negalavimų atsikratytų. Kas 
pasisekdavo, kartais neri- nuoširdžiai pasimeldžia, ta
rnaudama gamta koją pa- *lerns Šv. Ona padeda. O 
HčHavn Jei Ir Repaoeda, tai Šv. Onos

. , vistiek niekas nekaltina.
Kas spėjo rugius nuvaly-i .. t .

ti, tuoj iš pirmųjų pėdų grū- ?au..šv; Onos išvakarėse 
du prasimanydavo, sumai- fina pramintais ta-
davo duonos iškepdavo. *ais 1 Alvitą. O važiuotų.

............... dar saulei nepatekėjus, jau
Šv- Onai turi būti šviežia vieškeliu vežimas prie veži- 

duona! Tada ji skalsesnė ir mo 
kitiems metams, jei per šv.

-

Costa Rica prezidentas Francesco Orlich su žmona 
Baltuosiuose Mūmuose. Orlich yra pirmasis Pietų 
Amerikos valstybių galva, atsilankęs pas prez John- 
soną. Ik kairės į dešinę prezidentienė, Costa Rica pre
zidentas, prez. Johnsonas, svečio žmona. Svečias įspė
jo JAV, kad P. Amerikos gyvenimas yra trukdomas 
komunistų baimės. Jis dėkojo JAV už pagalbą, suteik
tą išsiveržus Irazu vulkanui.

— Audi du. Maik!
— Sveikas, tėve! Kas gir

dėti?
— Nieko negirdėt. Mal

ki. Prieš kiek laiko Ameri
kos daktarų susaidė buvo 
pradėjusi rėkti, kad reikia 
uždrausti rūkymą, ba taba
ko dūmai pagimdo vėžio 
kvarabą žmogaus plaučiuo
se- Ale staiga užsičiaupė 
kaip klemsas. ir dabar jau 
nebegiidėti nei žodžio prieš 
rūkymą. Jes. Maiki. negir
dėti nieko. Gal tu žinai, ko
dėl tie daktarai nuštilo?

— Žinau, tėve.
— Nu. tai kodėl?
— Jie gavo riebų kyšį, 

kad tylėtų-
— O kas jiems tokį kyši 

įkišo? }
— Tabako kompanijos.
— Iš kurtu žinai?
— Apie tai buvo rašyta 

Amerikos laikraščiuose.
— Ale daktarai, Maiki. 

yra panabema prapesija. tai 
kyšių neturėtų imti. Tiktai 
sukčiai politikieriai myli ky
šius.

— Žinai. tėve. nėra pa
sauly tokios profesijos, kuri 
nemėgtų pinigo- Todėl ir 
medikų organizacija priė
mė $10.000.000 kyšį. Bet jis 
buvo jai duotas ir jos priim
tas taip gudriai, kad neat
rodytų kaip kyšis, o kaip a- 
vansas už tolimesnį tabako į 
tyrinėjimą. Girdi, ištirkit 
geriau, ar iš tikrųjų tabakas 
kenkia sveikatai. Bet argi 
paėmusi tokią krūvą pinigų 
daktarų draugija norės ta
bako bizniui kenkti?

— Tai sakai, kad jos gau
tas kyšis buvo 10 milionų?

— Taip tėve. 10 milionų 
dolerių. Ir daktarų suvažia
vime. kuris šiomis dienomis 
įvyko San Francisco mieste, 
kilo didelis triukšmas dėl to 
kyšio. Buvo Įnešta rezoliuci
ja. kad daktarų draugija 
tuojau nutrauktų visus ry
šius su tabako trustu ir kad 
gautas jos $10.000,000 kyšis 
būtų užšaldytas.

— Kodėl?
— Todėl, kad toks šmu

gelis žemina daktarų vardą 
visuomenės akyse.

— Nu. tai kaip bus. kai 
tuos milionus užšaldys?

— Dar nežinia, tėve. Ga
li būti. kad rezoliucijos au
toriai reikalaus, kad tie mi
lionai būtų grąžinti tabako

niui ginti, ar ne? Bet kaip 
daktarų draugija gali tą 
biznį ginti, kuomet dr. Lu- tabako. Sy? 
ther L. Terry. generalinis 
Jungtinių Valstijų chirur
gas. pristatė Kongresui 153 
puslapių raportą, kur fak
tais parodoma, kad tabako

DETROIT, MICH-

SLA 352 kp. gegužinė
Gegužinė buvo birželio 

rūkymas sukelia plaučiuose d- Dėl lietaus ji nebuvo to- 
vėžio ligą ir rūkytojas mirš- kja gausi, kokios laukta, bet 
ta? Jeigu daktarų draugijos dėlto atvažiavo per 100 
valdyba norėtų tuos faktus asmenų. Iš jų laimingiaus; 
užginčyti, ji pastatytų ir sa-1 buvo S. Rimša, laimėjęs ra

dijo aparata. P. Budrikas 
laimėjęs rankinį Elgin laik
rodį. Be jų dar laimėjo: V. 
Draugelis moterišką rankini 
Elgin laikrodėlį. B- Burba 
elektrinį laikrodį. R. Tomas 
baterinį radiją. M. Majaus- 
kienė elektrini kavinuką ir 
kiti dar kitokių dalykų.

Šia proga norėčiau padė
koti visiems, kurie šiokiu ar

ve. ir visą draugiją ant juo
ko.

— Nu, jeigu taip yra, 
kaip tu šneki, tai pasakyk, 
kodėl valdžia nedraudžia 
žmonėms rūkyti?

— Prie. to einama paleng
va. tėve. Federalinė Preky
bos Komisija anądien jau 
paskelbė nutarimą, kad pra-
dedant 1965 metais ant visų, tokju bū(, isid4jo ie 
Cigarečių dėžučių ir kartonų šj žinfe* surePgim0. o
turės būti aiškiomis raide-! ypat^ai A Ba|ėiūnienei. 

mis pažymėta, jog cigare- yj Brazauskienei. B. Ja- 
čių rūkymas iššaukia vėžį nauskienei. O- Riškienei, S. 
ir baigiasi rūkytojo mirtimi. Marcišauskienei. Vito bran- 
Toks pat įspėjimas turės bū-. genvbių krautuvės sav. V. 
ti visuose cigarečių skelbi-1 Zubrickui Alvtaus baro ša
muose. televizijoje, magazi- vininkui p Padolskiui K. ir
oTl, Sle,nV- k J- Navasaičiams. O. Straz- 
Mokyklose leidžiamuose

Or.os atlaidus Alvite pavar
gėlius šviežia duona su laši
nukais apdalini.

Jei kasmet pažadus tesėsi 
Alvite Šv. Onos atlaiduose 
atsilankyti, tai visada turėsi 
Įerą derlių.

Ir štai pakiloje vietoje ir 
Alvitas su savo gražiuoju e- 
žerėliu. Žmonių spūstis. Ka- 
rabelninkų gausu. Visas 
miestelis ūžia nuo karabel- 
ninkų įkalbinėjimų pirkti, 
nuo besimeldžiančių, begie
dančių. o kaikurių net smui-

AFRIKOS STUDENTAI | 
BĖGA NUO KOMUNISTŲ

{DOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Alvitas mums netaip arti. kuojančių ar armonika gro- 
Jera risčia trejetas valan- jančių elgetų, 
jų važiuoti. Jokių reikalų., jr staį dusliai suskamba 
be Šv. Onos atlaidų, ten ne- dįenos pamaldoms raginan- 
turima. Reikia važiuoti tik tis varpas: 
save parodyti ir su kitais pa-,
simatyti- Šitiek žmonių su- —Skendau, brolau, sken- 
plaukia! O tų elgetų gal iš dau. brolau!—pamėgdžioja 
visos Lietuvos tada prisiren- • varpą, kurio garsas dingsta 
ka. Kitas niekada elgeta ir ežerėlio bangose.
nebuvęs, bet Šv. Onos die- Parvažiuojant man iš Al
ną sėdasi į jų gretas. Žmo- vito, daug kur buvęs, daug 
nės duosnūs, tai kodėl nepa- ką matęs senyvas bernas pa
sinaudoti? Tik mokėk pa- sakoja:
naldžiai pasimelsti ar kokią —Ai- ^inai, kodėl sken- 
giesmę garsiai užtraukti, o dau. broiau. skendau, bro- 
naudos bus. Šv. Onos atlai- iau. anas varpas dusliai gau
dų metu visų širdys sumink- džia?
štėja. ypač jei laukų derlius * . . , . , ..
rūpesčių jau nesukelia. Pa- Prieš daugel metų Al

(E) Vakarų Vokietijoje; Ale Rūta, MOTINOS 
auga studentų iš vad. neišsi- RANKOS, romanas apie 
vysčiusių kraštų skaičius- motinos meilę, jos tikslą ir 
Daugiausia Afrikos studen- rūpestį išauklėti savo vai
tų Vak. Vokietijoje ir Vak. kus pilnais žmonėmis ir ti- 
Berlyne studijuoja iš Ganos krais lietuviais, 397 psL, 
valstybės (Pastaruoju metu ^aina $4.00.
jų buvo apie 600, iš jų 239 pdiccaika
gauna Accros vyriausybės ... .. uta: PRIESAIKA, 
stipendijas). Oficialiomis Didžioji meilė, II d., ^pa
žiniomis. V. Vokietijoje stu- 309 PSU ^aina * * 
dijuoja 597 jaunuoliai, ank- SIKSNO-
sčiau savo studijas pradėję SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
rytų bloko kraštuose. Komu- juotas romanas iš politinių

universitetuose tik emigrantų gyvenimo, 268 
?»sl., kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ

nistų
pernai atsisakė studijuoti 
312 studentų (iš jų 86 Ga
nos studentai). Apie afrikie- TEKA VINGIAIS, romanas
čių bėgimo iš rytų bloko u- 
niversitetų priežastis social-

332 psl., kaina $3.50.
Vacys Kavaliūnas. KAL-

įmelsn turi = KieKvienas vita žmonės nuvažiavo į.1 siauros galimybės dirbti sa .“betėvis! nori mels-! P^us nuliedytų varpų šy. v0 profesijoje.
tis ir tas pareigas palieka ki-1 Onai parsivežu. Su varpais----------------------------
tiems. jau grįžtant nakties glūdu-

demokratų spaudos tarnyba nų GIESMĖ, premijuotas 
Bonnoje informavo: juosj romanas, 201 psl., kaina 
slegia ideologinių dalykų 52.50.
apkrovimas, menki ryšiai su 
savo krašto gyventojais, Juozas Kraiikauskas, TIT

NAGO UGNIS, premijuotas 
Omanas, 205 piusk, kaina 

$2.50.

—Vyrai, pasistenkite, Šv. 
Ona jau čia pat! Visi va
žiuosime į Alvitą! — nevie
nas ūkininkas taip ragina 
rugių kirtikus-

Jų marškiniai, kaip iš van
dens ištraukti taip nuo pra-

Wilkes baro sav. J- Vilkiš- 
kiui, J. Laurui. F. Matuzui.

Dėkoju visiems, kurie at
silankė į gegužinę ir parė
mė seniausią lietuvių orga
nizaciją. Tikiu, kad jie ne 
pamirš ateiti ir į būsimus 
kuopos parengimus.

Mūsų atstovai

Lietuvių Kongrese

moj. jie atsidūrė toje vieto
je. kur dabar ežeras. Alvitą 
jau rodos tik ranka pasiekti. 
Nagi. girdi kažkokius neaiš
kius garsus. Paskui lyg įspė
jimas. Vieną varpą vežę vy
rai uždrožė arkliams ir ko 
greičiausiai tą vietą prava
žiavo. Iš kita vežimo vyrai 
iššoko ir — bėgti! Nagi, iš
lipę į kalvą žiūri — kur būta 
pievos, ežeras liūliuoja. Ten 
ir antras varpas dingo- 
Matai, raganos norėjo Šv. 
Onos varpus paskandinti, 
bet nepavyko: vienas jų iš- 

’ liko. Tai dabar tas vienišas 
varpas ir gaudžia grau
džiai : „Skendau, brolau, 
skendau, skendau, brolau!“

ŠUNŲ MĖSAI $50,000

, .. . — dienei, K. Nausėdai. S. Kiš-laikrastehuose Cigarečių kjuj Janušytei j. Tupikevi.
skelbimai jau panai inti-, g nješevičiui. a. Straz- stovavo Feliksas Motuzas, o 
Bet uždrausti rūkymą iš dui. P. Januškai. M. Balčiu-, SLA seime W>lkes Barre— 
karto negalima. Mat, taba- nui. Dariaus-Girėno Klubui. Kazys Navasaitis ir Petras 

Winewood baro sav. 0. Ja-į Januška.
nušauskienei ir P. Yuškui. A. Sukauskas

Wa-
shingtone mūsų kuopai at-

ko biznis yra labai didelis. 
Farmeriai auginą jį po visą 
kraštą ir samdo daug darbi
ninkų. Paskui yra milžiniš
ki sandėliai tabakui laikyti 
ir yra milžiniškų kompani
jų, kurios gamira cigaretes, 
cigarus ir kitokius tabako 
produktus. Jos samdo šim
tus tūkstančių darbininkų. 
Staiga rūkymą uždraudus, 
visi tie žmonės netektų už
darbių ir užsidarytų visos 
tabako įmonės. į kurias yra 
įdėta bilionai dolerių. Vie
nos tik Amerikan Tabacco 
Co. turtas skaičiuojamas a

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį. jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Ulijonas daug žino. ir a- 
nais senais laikais jo pasa
kojimams tikėjau, nes tai 
buvo gražios ir tada įtikina
mos pasakos.

Deja, visa tai jau tolima 
tolima ir nesugrąžinama 
praeitis...

Vistaspat*

LĖKTUVAS SU 1,200 
KELEIVIŲ

Madisone, N. J., gyvena 
turtuolė, 83 m. amž.. Geral- 
dine Rockefeller-Dodge. au
tomobilių fabrikanto Dodge 
našlė- Kadangi ji nepajėgia 
savo didelių turtų valdyti, 
tai yra paskirti globėjai.

Jie neseniai kreipėsi į 
teismą , prašydami pakeisti 
milionierės įsakymą skirti 
per metus 49 šunų maitini
mui $50.000. Globėjai įrodi
nėjo. kad tuos šunis maiti
nant žemesnės rūšies mėsa 
per metus pakaktų $14.000.

Valstijos aukščiausio teis
mo teisėjas Herbert globė
jų prašymą atmetė, savo nu
tarimą pagrįsdamas šitaip:

„Milionierė Dodge yra 
pakankamai turtinga, kad 
galėtų kasmet skirti šunims 
maitinti $50.000.“

Knyga atveria kelią į 

nuostabų mokslo ir žinių 

pasaulį, atskleidžia tai, kas 

gera ir kilnu.

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

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

Vincas Ramonas: M1G- 
-OTAS RYTAS, 166pusl., 
uuna $2 00.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
Kaina $3,90.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PEL1A1 NEGRJŽ T A { 
KALNUS, 509 pusk, kaina 
<5.00.

KNYGOS JAUNIMUI

Douglas lėktuvų bendro
vei inžinieriai suprojektavo 
lėktuvą, kuris galės skrai
dinti visą batalioną karių ir 
132 tonas krovinių. Jis galės

' skristi 17 000 mylių per va- 
Murkįvs yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems lan(Ja tUQ ^du per 45 ard
ytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- nllt ffalės pasiekti toli

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasit* 
Keleivio išleistoje knygutė?
"Tikra teisybė apie Sovieto 
Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinit 
apie Sovietiją. apie jos pa

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir seneliai 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

GINTARO TAKAIS. J. Na-skaitytojams. Be: ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- nutes* gaiės pasiekti . -
nie 882 milionai dolerių- Įtakos.Jos kalba graži. pasakojimas sklandus, ir visa apy-I miausia mūsų žemės vietą, ’ «aip | rūnės eilėraščiai, daug ilius-
Todėl visos tabake.firmos saka da.hn.nko .ktoro Smankevičiaus gausiai iltetrao- , Atuvo dvdjs atWks 2, tracijų, 64 psl.. kaina $1.80.
ir pavieniai tabakimnkai ta. Tai gera douna Kalėdų proga jauniems gimiraiciams

bofo! risi covn orv_ ir na'/ietomiam; A nrtoVn; bninn onruošiasi kovai dėl savo gy-ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.
vybės- Šį klausimą gal turės 
spręsti net ir Kongresas. Y- 
ra nemaža kongresmanų ir 
senatorių iš pietinių valsti-

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

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

Lėktuvo dydis atitiks 21 yra darbininkų padėtis, apie 
aukšto namui, jis svers 7.000 koncentracijos stovyklas, są- 
tonų. žinės laisvę ir tt. ir tt

Bendrovės vadovybė spė- Ypač šiuo metu ji naudin 
kad toks lėktuvas bus ga ir įdomi paskaityti. Joeja-

baigtas statyti 1980 metais., kaina tik 50 centų.

GINTARĖLĖ. J. Narūnės pasa
ka. gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00
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ANTANAS VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

IS ATSIMINIMŲ

LEIVIS, SO. BOSTORsa

Kubos diktatoriaus Castro sesuo Juani ta pabėgo į 
Meksiką ir ten viešai pasmerkė savo brolio politiką. 
Dešinėje laikraštininkas Guilemo.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiks atsa

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attornev at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Klausimas(Tęsinys)
Visi trys įsikalbėjo ir, susigėrė, šmukštaras, bečiupi- 

nėdamas Ramanausko šautuvą, kažin kaip neatsargiai 
paspaudė gaiduką; padrioskėjo šūvis ir pataikė Pakšio 
uošviui į petį. Žaizdą greit apiplovė vandeniu, su virbalu 
iškrapštė šratus, apdėjo voratinkliais, aptvarstė ir. kad 
niekas nieko nežinotų, susitarė tylėti, juo labiau, kad Ra- 
manauskas neturėjo leidimo šautuvui laikyti. Dar susigė
rė- Ramanauskas pasižadėjo nukentėjusi kompensuoti la
šinių paltimi ir duoti sėklai dobilų... Pasižadėjo atsily
ginti ir šmukštaras. Viskas, regėjos, pasibaigė gerai __
uošvis nejautė nė didelės sopės, voratinkliai ir kraujo 
bėgimą sulaikė, tik kad sužeistasis užtirpusios rankos 
negalėjo pakelti. Parėjo namo Ramanauskas, pasižadėjęs 
ligonį prilankyti, atsisveikino ir šmukštaras. Užuožeriuose 
dar visi tebebijojo gyvatės ir visi tebekeikė šmukštarą.

Nepraėjo nė kelios dienos, kai iš Kavarsko, iš Matau
šo uošvijos, atėjo pasiuntinys ir pakvietė gimines uošvio 
pagraban, — miręs nuo kraujo užkrėtimo. Į laidotuves 
nuvažiavo ir šmukštaras- Po laidotuvių vėl visi sugrįžo 
namo... Tik štai bobos ėmė plepėti, jog šmukštaras tyčia 
nudėjęs Mataušo uošvį, kad pašalintų nereikalingą žmo
gų ir kad gaspadorium pasiliktų jo krikštasūnis... Dar po 
kelių dienų atvažiavo į Užuožerius uriadnikas, suėmė 
šmukštarą, suėmė Kavarske ir Mataušą. ir „strielčių“ Ra 
manauską. Ilgai juos tardė, laikė kalėjime, pagaliau visus 
paleido, tik Ramanauską „apštrapavo“ 25 rubliais už šau
tuvo laikymą be leidimo.

šmukštaras parėjo iš kalėjimo išbadėjęs, apdriskęs 
ir, kaip žmonės kalbėjo, net pasenęs Parėjęs pasisėmė iš 
šulinio šalto vandens ir paprašė žmonos padaryti jam 
kaplūno — pritrupinti į šaltą pasaldytą vandenį juodos 
duonos plutelių. Išvalgė net du dubenis. Pavalgęs nuėjo 
klėtin, atsigulė ir d j? ugi?" jau nebe? tsi kė lė: tuojau pra 
dėjo šaltis krėsti ir visas nublogęs. Neilgai ir sirgo, nors 
kunigą ir suspėjo atvesti, bet daktaro niekas jam nepa
siūlė.

Per išpažintį, kalbėjo kaimo bobos, prisipažinęs ku
nigui, kad turėjęs ryšių su velniais ir su raganomis, kad 
tyčia ir Mataušo uošvį pašovęs. Kalbėti kalbėjo, bet ne 
visi tuo tikėjo. Kalbėjo ir tai. kad dar prieš mirti paprašęs 
žmonos sudeginti keturkantę lazdą, ”burlocką“ kryžavo- 
nę, su kurios pagalba sekdavo dangum keliaujančias 
žvaigždes. Žmona sukūlė ir visas aprūkytas šukes, pro 
kurias velionis stebėdavo saulę.

Paskutinėn kelionėn parengė astronomą jo kaimynas 
Antanas Papievis „švėna“ ir Anupras Virvalas- Prie ve
lionio karsto degė tik viena žvakė, giedojo tik vieni vy
rai — moterys atsisakė. Ir vyrai giedojo tik dėl to. kad na- 
bašninko sūnus Uliokas nepagailėjo jiems arielkos. Velio
nio veidas buvo apdengtas marška, kas dar labiau bau
gino žmones ir kėlė įvairių kalbų. Pašarvotas jis buvo 
gryčioje, bet meldėsi už jį priemenėje. Kai mano vyres
nioji sesuo išsiruošė pagraban, išsivijusi ją kieman, moti
na įsakė:

— Gryčion neik ir į nabašninką nežiūrėk: sukalbėk 
priemenėj, atsiklaupusi prie durų, tris „Tėve mūsų“, tris 
"Sveika Marija“ ir tris „Amžiną atilsį“ ir eik namo. Die
vas jam sūdžia, o ne mes!

Laidoti šmukštarą norėjo be bažnytinių iškilmių šei
myniškių lauko kapinėse, kuriose laidodavo perkaršusius 
senius ir kūdikius, bet šeimyniškiai nepriėmė. Atsisakė 
priimti ir į Peslių kapines, kur neseniai buvo palaidotas 
kunigas Liogė. Kadangi velionis prieš mirtį buvo atlikęs 
išpažintį, tai Anykščių klebonas priėmė ji Į kapines, bet 
špitolninkės parinko jam pačią prasčiausią vietą — erškė
tyne prie tvoros-

Laidojo astronomą šmukštarą tik su viena mišele. Ir 
į kapines lydėjo tik giminės Navikai, kaimynai ir keletas 
prašalaičių. Sūnus jam nei paminklo, nei kryžiaus nepa
statė. Nors jam, pirmajam Anykščių padangėje astrono
mui, kuris su kryžavonės pagalba surado „geltonąją 
žvaigždę“ — Marsą ir visą gyvenimą sekė jo dangaus ke
lionę, kuris nesutiko su kunigo, kaimiečių autoriteto, nuo
mone, kad mėnulis sukasi iš rytų Į vakarus, kuris per aprū
kytą stiklą stebėjo saulėje debesis-dėmėtas gruobles,— 
jam. beraščiui Užuožerių „Kopernikui“, priklausė jei ne 
išdidus monumentas, tai nors kuklus paminklas su Įrašu:

„Pirmajam Anykščių padangėje astronomui Jonui 
Navikui-šmukštarui.“

Jo sūnus Uliokas po tėvo mirties vedė Užuožerių Vir- 
valaičią Kamilę ir po kelių metų, palikęs ją su trejetu 
▼aikų, išėjo Anglijon anglių kasti ir daugiau nebegrįžo.

(Galas)

—J..., ------------------------- --- ~---------y-

Taras Ševčenko

TESTAMENTAS

Kai numirsiu, jūs užkąski*
Mane ant kurhano,
Tarp plačių gimtinės stepių,
Ukrainoj mano,
Kad lankas regėčiau, Dnieprą,
Jo pakrantę gūdžią,
Kad matyčiau, kad girdėčiau,
Kaip jis staugia, ūžia.
Kai nuneš iš Ukrainos 
į marias giliąsias 
Priešų kraują jis.-, paliksiu 
Aš lankas plačiąsias,
Kalnus ir prie Dievo sosto 
Tada nukeliausiu 
Pasimelsti... o lig tolei 
Nežinau Aukščiausio!
Kai užkasite, sukilkit,
Pančius sudaužykit 
Ir krauju piktųjų priešų 
Laisvę apšlalutykit 
Ir manęs šeimoj didžiojoj,
Laisvoj ir laimingoj,
Neužmirškit paminėti 
Jūs žodžiu širdingu.

Taras Ševčenko (1814-1861) yra žymiąsias praeito 
amžiaus ukrainiečių poetas, laisvės šauklys, caro valdžios 
ilgai kalintas. Jo mirties 100 metų proga ukrainiečiai su
manė jam pastatyti Washingtone gražų paminklą — 14 
pėdų poeto statulą ant 10 pėdų aukščio pamato. Pamink
las buvo atidengtas birželio 27 d., dalyvaujant 40.000 
ukrainiečių, atvykusių ne tik iš įvairių JAV vietų, bet ir 
iš užsienio, net iš Australijos- Paminklą atidengė buv. 
JAV prezidentas Eisenhoweris. Jis savo kalboje pabrėžė 
kad ševčenko iškalbingai išreiškė žmogaus nemirštami 
pasiryžimą kovoti dėl laisvės ir neužgestamą tikėjimą 
laimėti; kad tas paminklas kalbės Rytų Europos paveik
tųjų milionams ir juos nuolat padrąsins kovoti su komunis
tų tiranija. kol vieną dieną kova bus laimėta. Kelias va
landas užsitęsusiame organizacijų parade dalyvavo ir 
lietuvių maža grupė. Lietuvaičių gražūs drabužiai at
kreipė fotografų dėmesį, todėl ir jų nuotrauka pateko 
(bet kaip ukrainiečių) į spaudą. Paminklo statybai su
rinkta per $350.000.

antrų metų yra ilgas laikas 
ir kad jis jau seniai galėjo 
tą reikalą sutvarkyti. Gal jis 
visai nesistengia ir tą reika- 

aš tikiuosi, kad Tamsta esi lą visai užmiršo. Ar aš ga- 
užtenkamai sąžininga man lėčiau dabar iš jo bylą atim- 
atvirai atsakyti į vieną pro- jr nueiti pas kitą advoka-

Nors aš žinau, kad varnas 
varnui akies nekelta, bet

blemą.
Prieš maždaug pusantnj 

metų mane ištiko automobi
lio katastrofa. Buvau gana 
rimtai sužeistas, ir automo- 
bilis buvo visiškai sudaužy- ^aSa-
tas. Aš perdaviau bylą ad- Atsakymas 
vokatui. Nuo to laiko beveik 
nieko iš jo negirdžiu. Kai Esu tikra, 
pas ji nueinu arba jam pa
telefonuoju. jis visuomet pa
sisako, kad esąs perdaug 
užimtas, kad jei bus naujie
nų. tai jis man praneš, kad 
aš jam netrukdyčiau be įei

tą, kuris gal bus geresnis? 
Aš esu labai piktas ir neži
nau. kas man daryti.

J. R.

kad. Tamstos 
advokatas Tamstos bylos 
neužmiršo. Kartais ilgai už
trunka. kol toks reikalas iš
sisprendžia. Derybos su 
draudimo kompanija, atsa
komybės (liability) klausi-

kalo. Man atrodo, kad pus- mas'įr kiu reika!aj kartais 
vra sudėtingesni, negu kli-

MOTERŲ GINKLAS

Anglijoje padažnėjo už- teismą, tai reikia laukti ei- 
puolimai ant moterų. Tuo l®s, ir tai ilgai užtrunka.
pasinaudojo viena prekybos 
firma ir išleido naują „gink
lą“, pavadintą „Patarak“.

Tai plokščia keturkampė 
dėžutė, kuri patogiai telpa 
kišenėje ar rankinukyje. 
Užtenka paspausti mygtuką, 
ir iš dėžutės ištrykšta che- 
miniu SnySeiu sruve.

Skystis violetinės spalvos, 
stipraus kvapo, akina ir 
troškina užpuolėją- Be to, 
skystis palieka ant odos ir 
drabužių sunkiai beišnaiki- 
namas dėmes.

Kitus mokyti — visi mėg
stame, bet save pamokyti — 
tik retas susipranta.

BOSIME VISOS PLIKOS

Šita drąsi moteriškė Arlene Fa- 
va iš New Yorko traukiama 
teismo atsakomybėn už nelegalu 
ginklo nešiojimą. Ją buvo už
puolęs plėšikas, nuo kurio ji at
sigynė jos turėtu peiliuku 
(switchblade knife), sužeisda- 
ma užpuolikui nugarą ir šoną. 
Ji tą peiliuką nešiojusi rankinu
ke nuo to laiko, kai kovo mėnesį 
New Gardens parke piktadaris 
lėtai nužudė moterį. Tai mali 
38 žmones, bet at vienas nmrtt

NAUJIENA

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

VLADAS NAGIUS-NA 
GE VIČIUS, jo gyvenimo r 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, laba: 
gražiai išleista, daug pa 
veikslų, 374 psl., kaina $6

Knygoje piimą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės koVų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go.

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

Tos knygos gaunamos i» 
Keleivio ndminivtmcHni

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlap 

galite gauti Keleivio adm 

autraci jo j už -S0 caoftų.

Žmonės plinka. Iki šiol 
nėra vaistų prieš tą nelaimę, 
bet tie. kurie ar kurios esa
me be plaukų, nenusiminki
me: kai kurie žinovai sako. 
kad po 100 metų visi žmo
nės bus nuplikę.

„Plaukai atTieka tik pa
puošalo vaidmenį. Žmoni
jos visuotinis nuplikimas 
gal kiek ir užtruks, bet būti
nai įvyks.“ sako Amerikos 
odos ligų specialistas Bare.

Kai kurie mokslininkai prana
šauja. kad ateity visi žmonės 
nupliks, o madą kūrėjai rengiasi 
moteris dar anksčiau nuplikinti, 
ims jie sukūrė jau tokią plikąją 
madą. Jos sekėjos pačios savo 
plaukus nuskus. čia matome to
kį modelį Paryžiuje.

tas turėtų palaikyti su Tams
ta ryšius ir laikas nuo laiko 
Tamstą painformuoti apie 
bylos eigą. Jis turėtų su
prasti, kad. nors Tamsta esi 
tik vienas iš jo klientų. Tam
sta teturi tik viena Tamstai 
rūpimą bylą ir todėl turi tei
sę būti painformuotas.

Dėl advokato keitimo — 
niekas negalj Tamstai už
drausti pakeisti advokatą, 
jei neturi pasitikėjimo savo 
turimu, tačiau tamsta nega
li norėti, kad jo iki šiol Įdė
tas darbas liktų neapmokė
tas.

Jeigu Tamsta nutartum 
advokatą pakeisti. Tamsta 
turėsi su dabartiniu savo 
advokatu susikalbėti dėl 
jam priklausančio atlygini
mo už ligi šiol atliktą darbą. 

MOTERYS IR NELAIMĖS

1962 m. 12,231 moteris 
15-64 m. amžiaus žuvo dėl 
Įvairių nelaimingų atsitiki
mų (Tais pačiais metais dėl 
tų priežasčių žuvo 42.616 
vyrų anksčiau minėto am
žiaus). Daugiausia žuvo 
tiek moterų, tiek vyrų ęismo 
nelaimėse: moterų 11.161. 
vyrų 29.639- Kitos mirtinų 
nelaimių priežastys — kriti
mas. gaisras, apsinuodiji
mas ir tt.entas mano- O jeigu po de 

rybų dar yra reikalo eiti į Kasmet apie 9 su puse mi-
liono moterų yra dėl susižei
dimo nedarbingos vieną ar

Tačiau Tamstos advoka- daugiau dienų

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
P^fiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW. Barboros Armonie- 

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
vas socialdemokratų raitai dėl bol 
šėriku okupacijos ir teroro Lieto 
voje. Kaina.......................... 26 Cnt

PASATH.TO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anrlų kalbomis 
apie lietuvius visame pasanlv. 

444 psL Kaina ........................ 86JS0

DIENOJANT, -knygnešių karaliaus” 
rtnaus Kipro Bielinio idenifts at«i. 
ninimai. 464 pal., kaina... .86.66

1868 METAI, Kipro 1 
nhnų antroji dalia.
Kaina ........................

Bielinio atsimi* 
692 puslaoiai. 
............. 86.06

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
surinko ir voredaeavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang- 

Hfl-si duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti v 
lietuviškai nekalbantiems, irišta 
888 pust kaina ...................... 88 00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū 
nas. Kaina............................28 Cnt

MARLBOROUGTTS LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. pe
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
yri, kaina .............. 81.25

tEMAITES RASTAI. Garsiosios m« 
mj rašytojos pirmojo karo met> 
Amerikoje parašyt’ vaizdeliai s» 
rašytojos paveikslu, 128 pusiauia- 
kaina.........................................80 O

TAVO I 8OC1ALIZM? 
Bliumas. Trumpa

KELTAS 
Leonas

aiškininmas. Kaina 28

NEMUNO SUNOS, Andriaus Valuč
io romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ 84.00

1JETUVIV LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina.................... 88.60

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kabia .................................... 80 Cnt.

<ENOVES LIETUVI 
seniausių laikų 
priklausomybės galo 1796 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psL gervs popierius 
kaina ......................................  IlO.Of-

\LTORIU 2EA2LT. V. Puttae-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys jrištos | vienų 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dijo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti virtai, 681 poslapis 

.................................. 86.00

nU PINIGAI nue 
iki Lietuvos

NEMUNO SUNOS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo p-ieš Sne. 
tonos diktatūrų, ."irma 
psl. Kaina............................... 83.00.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE,
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė _ St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais 85.00. minkštais
▼iriais....................................... 84.00

.IETUVA BUDO, Stepono Kaino 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. perinusia dovana kiek
viena proga, gražiai® kietais vir

šeliais. iliustruota. .416 puslapių,
frrmsto.

<001 AT DEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kantskj. 
jaustomis žiniomis rapildyta 
klausimu knygutė. Kaina.. 28 Cet.

rVTT.GSNTS Į PRAEITI. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na «j.00.

• .IETUVOS SOCT A LDE M OKRATŲ
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RĖŠ. 32 psl.. kaina.........  25 CsA.

RODEI, AS NETIKIU J DfEVĄT 
Atvira nuomonė, įdomūs argu m ra
tai. Ktd* .............................20 CaS.

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam- 144 pi-sla- 
pių. Kaina . —....................... 81.06

• LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. aria kodėl mūruose nė-

• ra vienybės. 80 psl- kaina .. 81
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. F Abelkio 

istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 83.60

VISUOTINAS TVANaS. Ar galėje 
toks tvana« būti ir ky apie tas sa
ko mokslas ? Kaina........... 26 Cnt.

SAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. M’cheisonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina................. 81.28

CEZARIS, Mirko Jeoaiič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis pe 
42, ara visos b dalys........... 86.08

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną- K r. rys. la
bai daug paveikslų, 256 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ 85.04

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai is lietu- 
vos tr iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina........... 82.06

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 26 Ck.

DEMOKRATINIO SOCIAL17MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kainu ............................. 60c.

UtekymiM fr piBlgos praiome siųsti iiuo adresą:

27. Maaa.



Nr. 29, 1964 m- liepos 15 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintai

$6.00 ” $4.00 
$6.00 ” $4.00

$2.50 ” $1.80 Kairėj buv. prez. Eisenhover atvyksta į WaRer Reed 
ligoninę sveikatos patikrinti. Dešinėj buv. ambasado
rius Lodge, kuris deda daug pastangų, kad Goldwater 
nebūtu nominuotas.

Balfo drabužių rinkliava Mirė A. Stankus Seniai bebuvęs svečias

Balfo Bostono skyrius Liepos 9 d. širdies smū-
skelbia drabužių vajų nuo ! gis nutraukė Adomo Stan- _r_____ ___ v_ ______
•liepos 15 d. iki rugpiūčio 15 kaus gyvenimo siūlą. Velio- nomasis šachmatininkas. Jis 
d- Kas turi gerų dėvėtų dra- nis gimęs Kaune 1889 m-. į seniau būdavo dažnas sve- 
bužių ir norėtų juos Balfui Ameriką atvyko 1912 m., čias, bet 1962 m. spalio mė-

Praeitą šeštadieni mus 
aplankė Kazys Merkis, ži-

paaukoti. prašomi atnešti į 
J. Vaičaičio įstaigą. 327 
Broadvvay. So. Bostone.

Skyriaus valdyba

beveik visą laiką gyveno 
Bostone ir dirbo Domino 
cukraus fabrike, prieš me
tus buvo išėjęs i pensiją.

nesį ištikusi nelaimė (nusi
laužė koją) ji buvo pririšusi 
prie lovos, vėliau prie ra
mentų. todėl niekur negalė-

Ne Valaitis, bet Jonaitis vįų Darbininkų Draugijai ir
, Sandarai. Jis paliko liūdin- buvo 1

Velionis priklausė Lietu-1 jo lankytis.
Neseniai jis pradėjo laz

dele pasiramsčiuodamas 
vaikščioti, bet. žinoma, dar

Praeitame numery uuwi -■ - ,
• i-, , . i • • eius sūnų Albertą ir dukterįad? “°J. I - K“ “I pavargsta.
•»» , . . i reiškiame užuojautą. ■ v AUrkis__«iMace senatorius, nuotrauka J * 1 K• zuikis si

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
2-jį atsiminimų tomų TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psl.. kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina 56.06. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00

K. Bielinio Dienojant ** **
K. Bielinio Penktieji Metai ” ”
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ”

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x 1144) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplevood, Chieago 29, IIL

J. Valaitis 1307 So. 51th Avė., Cicero 50, Ilk

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.

A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd„ E. Cleveland 12, Ohio.

J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYKIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad
vvay, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SL, 10lh fL New York, N. Y, 
10019.

Brockton Fair Grounds se-; 
niausiu lietuvių radijo pro
gramų N- Anglijoje 30 m. 
sukaktuvėse.

Domisi LDD gegužine

VIETINIS ŽINIOS
Mūsų gegužinė jau netoli

Seniausio lietuviško radi
jo programų N. Anglijoje 
30 m. sukakties proga ren
giama metinė gegužinė bus 
puikiam Brockton Fair 
Grounds rugpiūčio 9 d. Ten 
bus ir visų mėgiama, seniai

NEBŪK ŽILAS

Stebuklingos gyduolės, kurios pa
naikina žilumą, plauką slinkimą ir 
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtą 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja plankai. Jos 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasto. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau.

Kaina $3. Jeigu nebūsite vi
siškai patenkintas, pinigai bus 
jums grąžinti.

PASTABA; Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam.

Kanadoje ir kitur užsieniuose $4 
su persiuntimu.

FLORAL HERB CO.
Bos 305. CLINTON, lnd.

Dept. 5
PADĖKOS LAIŠKAS

Aš, radęs Jūsų Florai Herb Co. 
skelbimą laikraštyje dėl žilų plau
kų pašalinimo, abejojau. Maniau, kad 
gali būti tik pasipelnymo tikslais.

Dabar, panaudojęs jūsų Florai 
Herb, įsitikinau, kad Jūsų skelbimas 
buvo tikrai teisingas ir naudingas 
žmonėms, kurie nenori būti žilais 
plaukais.

Aš dar turiu plaukus tokius, ko
kius turėjau būdamas 16-20 metą. 
Dabar jau naudoju tuos vaistas 
vieną kartą savaitėje ir žilą plauką 
nepasirodo.

Aš už ta Jū-ų malonumą labai 
esu dėkingas tam, kas tuos vaistus 
išrado. Taip pat patariu, kas nenori 
būti žilas, gali pilnai pasinaudoti Jū
sų vaistais ir bus Jums taip pat dė
kingas. kaip ir ai.

Tariu Jums širdingai ačiū. Sj mane 
padėkos laišką, jei norėtumėt, galite 
ir laikraščiuose paskelbti, tik neno
rėčiau, kad būtų mano pavardė skal
biama.

Su padėkos pagarba J. $.

matyta L J. Fox $100,000 
vertės žavinti. įdomi madų 
paroda, kun oje matysite 
brangiausių įvairių rūšių 
kailių, sportinių, įvairioms 
progoms ir 1965 m. vestuvi
nių drabužių.

Be madų parodos, pro
gramoje dalyvaus Onos I- 
vaškienės pagarsėjęs tauti
nių šokių sambūris; bus gra
žuolės ”Miss Lithuania ofl 
N. E“ rinkimas; šokių var
žybos su dovanomis, kurias 
dovanojo adv. Louise Day 
Hicks. Bostono mokyklų ko
miteto pirmininkė; vaikus 
linksmins juokdarys ”Uncle 
John“, šokiams gros Ferdi
nando Smito orkestras, bus 
skanių valgių ir gėrimų.

Gražuolės rinkimų ir šo
kių varžybų komisijoje šie
met dalyvauja Julija Ar
lauskienė. Boris Beverage 
sav.; Ona Ivaškienė. Liet 
tautinių šokių sambūrio ve
dėja; adv. Jonas Grigalus. 
Vytautas Stelmokas. Baltic 
Realty sav- ir Milan Steltin 
iš New Yorko.

Išrinktajai gražuolei šių 
metų gražuolė Elaine Mit- 
chell-Matulevičiūtė įteiks 
grožio kaspiną ir gėlių 
puokštę. Ji, be to. gaus gen. 
prokuroro Edward W. 
Brooks dovanotą statulą ir 
Kay‘s Fashion Shop iš So. 
Bostono dovanotą vasarinę 
suknelę.

Ši gegužinė yra paskuti
nė šią vasarą, įdomi ir se
niems ir jauniems. Todėl 
kviečiame visus linksmai 
baigti vasarą rugpiūčio 9 d.

DYKAI! DYKAI! 
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
Narth Sta„ P. a Dra 9112 

Nawark 4, N. J.
1

sporto entu
ziastas. o šachmatais jis ir 
lovoj gulėdamas sielojosi.

Baigė universitetą

Ma
ir parašyta, kad stovi antras 
iš kairės Jonas Valaitis, o 
turėjo būti Jonas Jonaitis. 
Už klaidą atsiprašome.

Be nuotraukoj suminėtų, 
komitete dar yra Kazimie
ras Petraitis.

Padėka

Boston S. Globė apie 
Algį Makaitį

Liepos 5 d. Boston Sun- 
day Globė paminėjo Algi 
Makaitį. laimėjusį tašką 
Massachusetts komandai 
šachmatų rungtynėse su 
Rhode Island vyrais Provi
dence mieste. Makaitis žai
dė trečioj lentoj.

Birutė Banaitvtė. Bosto
no universitete studijavusi 
anglų kalbą ir literatūrą, ir 
žurnalistiką, gavo bakalau
ro laipsni.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Ar turi šitas 
knygas?

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

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

GYVULIŲ PROTAS. 212 psL, 
kaina 75 centai.

Napoleonas Jonuška ga
vo laiškų, kuriuose rašoma 
apie Lietuvių Darbininku Mane gulintį ligoninėje 
Dr-jos liepos 26 d- rengiamą lankė ii guodė A. ir O. And-
gegužinę. riulioniai, Vieškalniai. Jur-

J. Johnsonas iš Eastono, gelaitienė. Katauskienė, Va-
Išvyksta į Bendruomenės Pa., sveikina kuopą ir siun- siliauskienė. Mockapetris. i Poetas Stasys Santvaras 

Tarybos posėdžius ! čia auką $6. o Juodviršis ir Rudys. Jiems ir V. ir S. ir jo žmonelė Alė pereitą
Šarapnickas iš Kanados. Minkams už gėles nuoširdus šeštadieni grižo iš atostogų.
Jenkins iš Havajų. Buivydas ačiū. i kurias praleido Cape Code,

Steponas ir Valentina 
Minkai,

Programų vedėjai

Ona Ivaškienė kitos sa
vaitės gale išvyksta į Cleve- ir Kalvelis iš Brooklyno. St- Kiliulis

Santvarai grįžo iš atostogų'

landą dalyvauti neseniai iš- Stanislovaitis iš Wilkes-Bar- 
rinktosios lietuvių Bendruo- re, Pa., atsiuntė po $1.00.

Jennie ir Kazys Bukavec-menės Tarybos posėdžiuose 
kurie bus liepos 25 ir 26 die
nomis.

Iš N. Anglijos atstovų 0. 
Ivaškienė yra vienintelė mo
teris. Viso labo šioje tary
boje yra 3 moterys — O. I- 
vaškienė. Armonienė iš Bal- 
timorės ir Arbienė iš Los 
Angeles.

A. Kubiliūtė Chicagoje

Audronė Kubiliūtė, šį pa
vasarį gavusi Northeastem 
universitete bakalaurą, išvy
ko į Chicagą kur žada dirb
ti porą metų-

PUIKUS GRAMERCY 
MAISTO SIUNTINIAI

PILNAI garantuota ir apdrausta 
Pristatoma laike 10-20 dienų.

GR 23 $21.00
11 sv. kvietinių miltų. 11 sv. ryžių. 
5 Vi sv. taukų. 2.6 sv. deginto* 
kavos. 400 gr. daržovių alyvos ir 
dar daug sudėtinių siuntinių 

Jūsų pasirinkimui.

Taip pat mes pristatome 
iš esamų sandėlių 

Maskvoje. Rygoje ir Kijeve
—automobilius, siavamas mašinas, 
dviračius, šaldytuvus, skalbiamas 
mašinas ir Lt.
Taip pat priimami pasirinkti 
užsakymai.
Prašykite naujų kainoraščių. 

Turi Vniešposyltorg leidimą

GRAMERCY SHIPPING CO. 
Įsteigta 1947

118 East 2Sth SL, Sake 9«5 
Xew York. N. Y- Tel. M L7

Atžymėjo lietuvius

kai iš Floridos atsiuntė $5.
Rengėjai dėkoja už svei

kinimus ir aukas, bet jiems

• E. ir J. Kuncaičių viloje 
Nors pasitaikė ir viena ki

ta apsiniaukusi diena, bet 
buvo ir pasimaudyta, ir pa
silsėta bei turėta kitokiuNortheastem universiteto

studentai Tomas į malonių valandėlių,
nas iš Brooklyno ir Ramū
nas Kalvaitis iš So. Bostono

būtų labai malonu tuos kaitu su studijomis iš.
draugus pamatyti gegužinė 
je.

Bostoniečiai seimuose

eina ir karinio paruošimo

Jie čia atliks karo tarnybą

Po bendro apmokymo pa-
kursą, kuri baigę, karinę i skilti karo tarnybą atlikti

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kai- 
.........................$0.50

Lietuvių Kongrese Wa- 
shingtone iš Bostono daly
vavo: P. Brazaitis, J. Griga
lus, M. Mickevlčiėriė. K. Na- 
maksienė. J. Overka. R. 
Skrinska, J. Sonda, N. Vai
čaitytė ir P. ir N. Žygai. iš 
viso 10.

SLA 53-jame seime Wil- 
kes-Barre, Pa., dalyvavo P. 
Brazaitis, A. Čaplikas. B- ir 
A. Kapočiai. J. Lekys, M. ir 
S. Michelsonai. A. Mockie
nė K. Namaksienė, J. Tui- 
nyla, J- Tumavičienė, F. Za
leckienė. iš viso 12.

Vėl nauja šeima

Ramūnas Kalvaitis liepos 
18 d. susituoks Toronte su 
gražia lietuvaite. Į jo vestu
ves atvyksta jo pusbrolis 
Gerimantas Griauzdė, kuris 
atlieka karinę tarnybą 
Louisianos valstybėje. Iš 
Bostono į Ramūno vestuves 
važiuoja jo draugai—skau
tai Lapinai Česlovas ir Lai
ma Kiliuliai, inž- Romas 
Bričkus. Bronius Banaitis ir 
kiti.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gjivu*ja nuo 1886 metu ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir Iidžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu Į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
teraalipę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SUDUODA GYVYMS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,900.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos Iki gilios se
natvės.
ST.A kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygai
Kas neri platesnių informacijų tegu rato Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
307 West SOth Street New York 1, N. Y.

tarnybą atliks karininkais- 
Juodu ir dar 9 kadetai už 
pažangumą kariniuos moks
luos apdovanoti pažymėji
mais.

Baigė aukštesniąją mokyklą

šiose vietose: Algis Mockus 
Texaso valstybėje. Vitas 
Kurapka — Virginijos, Al
gimantas Kriščiūnas ir Jur
gis Biknevičius — Oklaho- 
mos. o Dangerutis Aukšti
kalnis — Pietų Vietname.

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

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

MONOLOGAI IR DEkLAmA- 
CIJOS, 96 psi., kaina .. $0.2$

Be jau paskelbtųjų, aukš- į 
tesniąją mokyklą ši pavasa- į 
rį baigė Birutė Paukštytė. Į 
Nijolė Kalvaitytė, Birutė i 
Vilėniškytė. Gintaras Karo
sas ir Linas Gineitis.

Jokūbaičiai milionierių 
namuose

Antanas ir Bronė Jokū
baičiai rašo. kad jau 4 sa
vaitės gyvena milionierių 
Bloomų namuose Newtone. 
Savininkai, prieš išvažiuo-i 
darni i Europą, pasikvietė 
juos palikto turto prižiūrėti. 

P. Mučinskas atostogavo

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos reikalų ve
dėjas Pranas Mučinskas 
grižo iš dviejų savaičių atos
togų.

J ieškojimai JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOC1ALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

Ieškau giminaičio Broniaus 
Martinonio. gyvenančio Law- 
rence. Mass.. ar HaverhilI, Mass 
Prašau jį arba apie jį ką žinan
čius atsiliepti:

Antanas Martinonis.
1420 So. Court, Cicero 50. III.

(30)

Ieškau Jono Kalazinsko. gy
venusio Montrealy. Kanadoje, 
turėjo sūnų ir dukterį Albiną. 
Prašau jį patį arba apie jį ži
nančius atsiliepti:

John Žagaras. R 4, Box 223.
San Anlonio.Tex.

Ieškomas Vincas Ta
mulevičius. Agota Karalienė it 
Genė Gosienė. gyv. rodos, Wor- 
ceslery. Mass„ ar Bostone. Mass 
Ieško giminės iš Lietuvos. Jie 
patys arba kas apie juos ką ži
no prašomi rašyti:

Elizabeth Vyšniauskas.
817 Monticelo Dr.,
San Gabriel, CaL

(28)

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

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina S2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik*.......................................... 56.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina........................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 380 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
Čicasrietės 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 poslapiai, kaina______ _________ ..._______$2.00

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

LYTIŠKOS LIGOS. ur. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina *0.25

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

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. kaina .. $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

KAI1 SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ. 28 psl., kaina .. $0.10

ir straipsniai
atsirado popiežiai, rv-

f ILĖS
(Kaip
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psu 
aama .........  .................. $0.20

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

ALKOHOLIS 
kaina ____

IK KŪDIKTAL 
............................. $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 pal., kaina.................. $2.00

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

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a> 
pysakos. A. Antanov, 45 psL, 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo 

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadvay
27.

«
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Vietines žinios
KAIP MINĖSIME 

PAVERGTŲJŲ SAVAITĘ

Gegužinė gražiam pušynėly

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos metinė gegužinė bus lie
pos 26 d. Bernice Claire so
dyboje. 357 Bay Rd.. North 
Easton. Mass.

Šio puslapio kitoje vietoje 
rasite platų pranešimą apie

Komitetas Pavergtųjų sa
vaitei minėti nutarė Bostone 
organizuoti automobilių 
vilkstinę, kuri važinėtų di- 

tą gegužinę. Perskaitykite ji' desnėmis miesto gatvėmis 
ir išsikirpkite. kad žinotum- • ketvirtadienį ir penktadienį* 
mėtė. kaip nuvažiuoti. Ke
ieivis iki gegužinės nebeiš
eis. todėl šis pranešimas yra 
paskutinis.

Iki pasimatymo gegužinėj ’

N. Jonuška

PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 kuopa savo metinę 

gegužinę rengia sekmadienį, liepos 26 d. 2 vai. popiet 
Bernice Claire sodyboj, 357 Bay Rd*, North Easton, Mass.

Vieta graži, puikus eglynas, sale vėsinama, vaikams 
yra visokių žaidimo priemonių, todėl ir jiems čia bus 
kas veikti.

Maloniai kviečiame tamstų su savo šeima ir pažįs
tamais atvykti į gegužinę, nepamiršti pasiimti ir anūkų.

Visiems bus įdomu ir malonu.

Atvykusioms duosime įvairių dovanų pinigais -ir 
daiktais.

Iš South Bostono busai išeis nuo Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainės (kampas E ir Broadvray) 1 vaL po 
pietų. Kelionė į abi puses su įžanga tik $1.50.

Kelrodis: Važiuojant 138 keliu už trijų mylių

Vilkstinė renkasi prie vie
šosios bibliotekos Boylston 
gatvėje (Copley aikštė) lie
jos 16 ir 17 dienomis 11 vai. 
45 min.

Automobiliai bus papuoš
ti šūkiais, per -garsintuvus 
bus informuojama apie pa
vergtąsias tautas ir dalina
ma literatūra.

Lietuviams komitete at
stovauja Alto skyrius.

R. Steponaitytė garbės 
draugijos sekretorė

Rima Steponaitytė iš Cam
bridge. Mass.. yra išrinkta 
Northeastern universiteto 
politinių mokslų garbės dr- 
jos Pi Sigma Alpha sekreto- 
re-iždininke.

Kasperai turi sūnų

Juozas ir Loreta Kaspe-i 
rai birželio 12 d. susilaukė* 
sūnaus Juozo. Jie jau augi- • 
na dukrą Laurelln.

PARDUODAMAS NAMAS I
1 3 butu. Dorchesterv. netoli

Uphams Corner. labai geros pa
jamos, kaina $10.000. įmokėti 
reikia $2,500. Neturintieji tos 
suzios prašomi nesikreipti.

Skambinti tel. 427-1006.

Legionierių gegužinė
A. L. STEPONO DARIAUS POSTAS

SEKMADIENI, LIEPOS 19 D*

ROMUVOS PARKE BROCKTONE

RENGIA METNĘ GEGUŽINĘ

3 vaL popiet bus apeigos žuvusiems lakūnams 
Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui pagerbti

Vaikams skiriamos dovanos 
Bus lietuviškų valgių ir gėrimų

Antanas Gustaitis ir Pranas Lembertas prie 
poeto Fausto Kiršos kapo Fores Hills kapi
nėse. čia bus pastatytas gražus antkapis, 
kuris jau užsakytas architektui.

Išteka J. Agurkaitė

Liepos 22 d. Jadvyga A- 
gurkaitė išteka už Charles

i<

mffOTiimnJ 
REAL ESTATE E

EDMUND L. KETVIRTIS £
E

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERS

► ► ► ►
KETVIRTIS REALTY £

37» WEST BROADWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.. 02127

Tet 268-4649

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

Telefonas: AN 8-2805
• Dr. Jos. J. Donovan 
\Dr. J. Pašakarnio

IK DI N IS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY
Wipul. Jos motina M- Agur-Į {___ South Boston,

kienė yra sena Keleivio 
skaitytoja.

nuo Stoughton, privažiavus Fernand Market, suk į dešinę kokiai iki vėlumos, grojant Mickey Haberiks orkestrui 
keliu Main Street, ir už vienos mylios bus miestukas North 
Easton- Čia važiuok viduriniu keliu prieš kalniuką, ir tas 
kelias nuves iki Bay Road, tada suk į kairę ir tiesiai į
Bernice Claire sodybą.

Komitetas

EE

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

parieda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Tom
DIDŽIAUSIA SIUNT1N 

NAUJOJI

Bušai išeis nuo So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos 
12:30—2 vai popiet

Bilietas ten ir atgal $1-00. įėjimas — $0.50.
Gegužinės rengimo darbams vadovauja buvęs posto 

vadas James Ker.ty su dabartiniu vadu Edvardu Strazdu 
ir kitais.

Posto gegužinės visuomet būna tokios, kurių greitai 
negalima užmiršti, tokia bus ir ši gegužinė, todėl niekas 
nesigailės joje dalyvavęs.

ilŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
IOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY, Se. Boston 27, Mass.. Td. AN 8 . 8764 
rersiunčiame Jūsų sudarytos 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, pa v., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

įstaiga lietuviška, KkEiPKrres lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MCSŲ IŠTAIGA ŠAKNIN
GI AUSI AI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais 

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai? nuo 
9 vai. ryto iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

VKntlAS: JONAS tOO.MuMS

The Apothecary

C & P ROOFING CO.

Mes sukūrėme bendrovę, ku
ri viską atlieka — dengia stogus 
visokia medžiaga: toliu, spin
deliais, skalūnu (slate). Balko
nai (piazza) mūsų specialybė. 
Nėra darbo, kuris mums būtu 
mažas ar didelis. Licenzuoti dai
lidės.

Visokie sienų darbai — iš
klojame aliuminiu, skindeliais, 
plytomis. Licenzuoti dažytojai.

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskiai 
Tet 288-1421 ir GR 9-1805 
Skambinti po 5 vai. vakaro

i Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3636

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRI STĖ
Valandos:

nuo L0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai

1

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
I Programa Naujoj Anglijoj 
|ii stoties WLYN, 1360 ki- 

lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAKTORIUS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir Irt.

Pertvarko verslo ir 
gyvenamas patalpas.

Su mumis niekas nepajėgia 
varžytis.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro 

tel-LI 2-2776 
400 Norfolk Street. 

Cambridge. Mass-

sų>waenųe,n,e,e,a
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

ną. rerauooama Z veuauouj 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai-

Rūpestingai taisome laikrodžius, i jj- MnodlltAa nn«nlca.
Biznioreikalaiskreiptis 1 

379 W. BROADWAY Į Baltic Florists gėlių ir dova- 
SOUTH BOSTON i Lq krautuvę, 502 E. Broad- 

Tel AN 8-4640 ♦ Įpgy, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna-

DOVANOS I LIETUVĄ

mas ir Keleivis.

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto flri 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir 

-imooe>o'aaeoo’aaaoer«ac

Vienas pašaukimas telefonu vertas $ 25.001

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai
rius UJ5.S.R. valdomus 
kraštus- praneša, kad pagal 
U.S-S.R.

VNESHPOLSYETORG

patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytų 
daiktų (tik ne senų) ar pa
pildomi vietoje krautuvėje. 
Visi mokesčiai sumokami 
vietoje išsiunčiant siunti
nius, kad gavėjui nereikėtų

Siųskite dovanų statinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų j 
įstaigą. Čia kalbama lietu* 
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai I 
vertinamų prekių. Patarnau-! 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti statiniai greitai] 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
TeL SW 8*2868

TsL A V 2-4020

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 Ir «—« 
Rekmadieniait ir

pagal susitarimą 
495 CotamMa Road

Arti Upham’s

Apsidrausk
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

[Lietaria Gydytojas ir Chirargaa' 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

i VALANDOS W«K» 2 iki ♦ ir S iid 7; 
TEL. AN 8-2712

Namai ir C’kb:
287 Concord RA, Billerica, Maaa.1 

TEL. MO 3-2948

SHELHEAD
MODEL

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis N.
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lų sutvarkė, Įsigydami 
SHELHEAD burnerj. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumų 
be rūpesčių per ištisą 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams.
SHELHEAD burneris —

....... sumažins jūsų karo sąskaitas
- ....užtikrins mažiausią šilimos nuostolį,

....garantuos gerą ir tylų veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St.

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teisino Rūmus

This coupon 
is vrorth $25

NAME .............................................
STREET ............................................
CITY............................TEL..............
We wouid likę further Information about 
.vour speciai offer on oil burner installation

ŠILDYK NAMUS MCSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

Priimami užsakymai, čia 
sumokant nustatytą mokes
tį, ir užsakyti daiktai prista
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to- 
priimami maisto siuntiniai- 
sudaryti čia, ar užsakant iš 
Europos firmų standartiniai *- 
ar sudaromi pasirinktinai-

Katalogai gaunami ang
lų- ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

įstaiga atidaryta kasdien 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL vak.

Cosmos Parcels Enpress 
Corp.

- 327 W. Broadvray 
So* Boston, Mass., 02127 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

{Draudžiame nuo polio, viso- 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
»mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
{Visais insurance reikalais 
< kreiptis:
{ BRONIS KONTRIM
{ Jastice of thePeace—Conatabia 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Masu.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

,«WWVWWWV

| Dažau ir Taisau
* Namus iš lauko ir viduje.
£ Lipdau popierius ir taisau < 
£ viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią 
p medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Masu.
T et CO 5-5854

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

409 W. BROADWAY
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Flood Sąuare 
Bardware Co.

K. J. ALEKNA
<28 EAST BEOADVTAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 84148

rža°nian?nHl>*

Stiklas Langam 
Vteokia rolkmenys
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