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60-TIEJI METAI

Lietuvių Diena New Yorke 
labai pasisekė

Lietuvių Diena labai gerai pavyko. Dalyvavo kelioli

ka tūkstančių žmonių, per 30 chorų, per 20 šokėjų sambū

rių. Ji pradėta vainiko padėjimu prie lietuviškojo kryžiaus 

ir pamaldomis. Jų sveikino Lietuvo* atstovas Washingto- 

ne, programų pranešinėjo aktorė Rūta Kilmonytė.

Kiekvienų sekmadienį Pa
saulinėje parodoje būna tai 
vienos, tai kitos tautos de- 
na. bet tokios, kaip lietuvių 
praeitų sekmadienį, rugpiū
čio 23 d-, tai tikrai nebuvo.

Jai vieta buvo parinkta

stelbė dainų programų, nes 
žiūrint šokančio spalvingo 
ir žavaus jaunimo nereikėjo 
nei tylos nei tokio susikau
pimo, kuiio reikalauja mu
zika.

Bet ir helikopterio birbė-

kusios pastangos atsigaben-Į 
' ti iš pavergto klasto savo 
senelę. j

Taigi Lietuvių Diena lie
tuvių kultūrines pastangas ir 
Lietuvos vardų puikiai išre
klamavo ir atsiekė savo tiks
lų- Visuomenei lieka tik pa
dėkoti jos nenuilstamiems 
organizatoriams ir gausiems 
dalyviams.

Mirė Italijos 
komunistų vadas

didžiulis Singer Bowl pavil- jimas negalėjo nustelbti iš 
jonas, kuriame telpa kelioli- tūkstančio dainininkų krūti- 
ka tūkstančių žmonių. Ir. nių plintančio — Lietuva, 
galima sakyti, jis buvo pil- tėvyne mūsų. Lietuviais e- 
nas svečių ne tik iš tolimų šame mes gimę. lietuviais
JAV vietovių, bet ir iš Ar
gentinos. Kiek toje minioje 
buvo kitataučių, sunku pa
sakyti, bet jų buvo taip pat 
nemaža.

Lietuvių Dienos muziki
nę programų atliko per 30 
chorų, kurių vienas buvo iš 
Kanados (Hamiltono). Di
džiausias — Čiurlionio an
samblio choras, vadovauja
mas muz. Alfonso Mikuls
kio.

Jungtinio choro dirigen 
tai buvo Alice 
Steponavičienė. Aleksand
ras Kačanauskas. Alfonsas 
Mikulskis, Vaclovas Veri- 
kaitis ir Jeronimas Kačins
kas. kuris dirigavo 2 dai
nom. jų tarpe Juliaus Gai
delio Dainininkų maršui.

Viešai buvo pagerbtas 
pirmosios Lietuvių dainų 
dienos Lietuvoje vienas or-

turime ir būt ir kitų mūsų 
gražiųjų dainų-

Programų gražiai prane
šinėjo filmų aktorė Rūta 
Kilmonytė. kuri vos prieš 
kelias dienas iš Lietuvos at
sivežė į Kalifomijų savo se- 

' nelę. Ji savo baigiamajame 
žody pasakė, lyg taikydama 
priešais išsirikiavusiems šo
kėjams. kad ji didžiuojasi 
esanti Lietuvos dukra, todėl 
stengėsi daryti viskų. kad 
tik Lietuvos vardas galingai 

Stephans- ir plačiai skambėtų. Ten 
Lietuvoje žmonės mano. 
kad čia jaunimas greitai nu
tausta. bet ši šventė akivaiz
džiai rodo. kad ir Čia jis no
ri palaikyti savo tautybę,
kad jis kariu su ja pačia pa
sižada ir toliau lietuvybę 
puoselėti.

Šia proga nepamiišti bu
vo pagerbti ir iš Australijos 

mūsųganizatorių ir Lietuviu Die- ^i-įžę mūsų krepšininkai, 
nos New Yorke 1939 m. vy-j kurįe ten į šipulius supylė 
liausiąs dirigentas komp-l visus australus. Jie (11 mil- 
Juozas Žilevičius. i žinų jaunuolių) į salę įžy-

šokėjų buvo per 20 sam- • giavo dainininkams ir šokė-
būrių. tai pe jų net iš Lo> 
Angeles ir Kanados (Toron
to). Jų pragrama. atliekama 
tautiniuose drabužiuose, su
darė taip pat didingų įspų- 
dį.

Atvira vieta, kur nuolat 
skraido padangėje ūždami 
lėktuvai, žinoma, nėra tin
kama dainai, todėl gal būt 
ir tautiniai šokiai lvg ir nu-

jams suėjus, buvo pristatyti 
Lietuvos atstovui i rsusodin- 
ti garbės tribūnoje.

Rugpiūčio 21 d. Krime 
atostogaudamas, ištikus šir
dies smūgiui. jM) kelių dienų 
mirė Italijos komunistų va
das Palmiro Togliatti. 71 m. 
amžiaus. Tai buvo viena žy
miausių šių dienų komunis
tų veikėjų, kuris ilgus metus 
vadovavo didžiausiai Va
karų Europoje komunistų 
partijai, kuri vienu laiku tu
rėjo net 2 mil. narių, o da
bar turi 1 mil. 600 tūkstan
čių ir paskutiniuose Italijos 
rinkimuose surinko apie 
ketvirtadalį visų balsų-

Jis buvo gerai išsimoksli
nęs. baigęs universitetų^ ge- 
ras kalbėtojas, politikas- 
strategas, mokėjęs gudriai 
panaudoti kiekvienų pozici
jų.

Ji6 net sugebėjo partijoj 
sutaikyti pasireiškusias ki- 
nietiškas ir maskvietiškas 
nuotaikas.

čia įdomu pažymėti, kad 
po karo. priimant naujų 
valstybės konstitucijų. Tog- 
liatti balsavo už tai. kad ka
talikų religija būtų pripa
žinta valstybine, dėl to tur 
būt ir popiežius pats meldėsi 
ir kitus prašė melstis. kai 
tik sužinojo apie Togliatti 
ištikusi šinlies smūgį.

Togliatti vietų užėmė jo 
padėjėjas Laigi Longo. Sun
ku pasakyti. Kaip jam vyks 
partijos gondolų vairuoti.
et nėra abejonės, kad da

bar smarkiau pasireikš par-

šilą.* nužudytojo prezidento John F. Kennedy biuuUa 
sveikins kiekvieną demokratų partijos konvencijos 
Atlantic City, N. J- dalyvį, nes ji sbus pastatytas prie 
konvencijos salės. New Jersey gubernatorius Richard 
Hughes padeda savo sūnui uždegti ugnį prie biusto.

Kipre vis dar nieko
guro

Ati odo. kad Graikija ir 
Turkija jau sutiktų su Kipro 
salos prijungimu prie Grai
kijos. jeigu Turkijai Graiki
ja atiduotų tam tikrą kitą 
saių ir turkų teisės būtų pil
nai garantuotos.

Bet Kipro parlamento 
prezidentas graikas Cleri- 
des. artimas Makarios pa
dėjėjas. pareiškė, kad kip- 
riečiams tas pasiūlymas ne
priimtinas. Kipras turi nusi
kratyti visokių suvaržymų 
ir būti laisvas savo reikalus 
spręsti.

Lietuvių Dieną piadėjo ir tijoje esantieji skirtumai h
• - _ 1______ nukmirFnAc Kimino oo _

Raymon Gutierrez iš Woodland, 
CaL, kažkokia būdu pateko j au
tobuso šaldytuvą, kuriame į Flo
ridą buvo vežami Melonai. Po

baigė tir Ramais žodžiais 
jos komiteto pirmininkas 
prof. Jokūbas Stukas. Tei
giamas reiškinys, kad kal
bos buvo trumpos.

Lietuvių Dieną sveikino 
Lietuvos atstovas Washing- 
tone -Juozas Rajeckas. To
kiu dideliu suririrkimu pasi
naudojo kalbai pasakyti ir 
šen. Keating. kuris atsisakė 
remti Goldvvateri ir stato 
New Yorke savo kandidatū
rą į senatorius kaip nepri
klausomas respublikonas.

Lietuvių Diena buvo gau
siai fotografuojama, fil
muojama ir numatyta rody
ti televizijoje.

Šį didžiulį masinį paren
gimą plačiai paminėjo ir į- 
vertino didžioji New Aorko 
amerikiečių spauda, aprašy
dama dainų programų, tau
tinius šokius, kalbas, o taip

labiau subruzdės Kinijos ša
lininkai.

Italijos komunistų parti 
jos politikos pakeitimas gai 
smarkiai atsiliepti tiek Ita
lijos, tiek ir tarptautinio ko 
munizmo judėjimui.

Australija prieš 
mėsos sumažinimą

pas ir programai vadovavu-
' šią filmų aktorę Rūtų Kil- 

12 dieną Floridoj atidarius tąj monytę-Lee. Joje buvo pa- 
šaldytuvą. jis buvo rastas su- j brėžta jos ištikimybė lietu- 
šalęs. < vybei ii’ jos ilgos, bet pavy-

Svarstomas įstatymo su
manymas. kuriuo būtų su
mažintas iš užsienio mėsos 
įvežimas ir tuo būdu būtų 
palaikoma vidaus rinkos gy- 

> vuliu mėsos kaina.
Australijos vyriausybė 

prieš tai jau įteikė protestų. 
Jei. sako ji. bus sumažintas 
mėsis įvežimo kiekis, tai 
Australija nepirks tam tikru 
prekių iš JAV.

Panašiai žada elgtis ir ki
tos valstybės, gyvulių mėsos 
įvežimu susirūpinusios.

Taip šiandien pasaulis y- 
ra tampriai suristas-

New Yorke. Jis savo kalboje 
reikalavo. kad rasinis smurtas 
ir rasinės riaušės būtą sustab
dytos ir kaltininkai nubausti vis 
viena, kur tai būtą — Mississi
ppi ar Ne< orke.

Prez. Johnsonas kalba JAV ad
vokatu draugijos konvencijojel sukilėliu.

Kilmonytės seneliai 
buvo Sibire

Neseniai Rūta Kilmonytė 
po ilgų pastangų iš Lietuvos 
atsivežė į Kalifomijų savo 
motinos motinų Liudviką 
Kamandulienę.

Dabar paaiškėjo, kad i» 
jai su vyru teko ragauti Si
biro "pyragų“. Jie buvo iš
tremti 1948. m. Neturėda
mas apavo, jos vyras ten nu
šalo kojas ir dėl to mirė. o 
jai vėliau buvo leista grįžti 
į Lietuvų.

Tai sužinojusi, Rūta ir 
dėjo pastangas savo senelę 
čia atsivežti. Po 8 metų jai 
tai pavyko. Kai viskas pasi
sekė. senelė Kamandulienė 
pasakiusi: Dėkui Dievui, dė
kui Amerikai, dėkui tau 
(Rūtai).

Gal dar mažins I

mokesčius
Finansų sekretorius Di- 

lon praeitą savaitę pareiškė, 
kad valdžia yra linkusi dar 
mažinti mokesčius. Sako. 
tas sumažinimas galėtu siek
ti biliono ir daugiau dolerių. 
Jis paskatintų įmonininkus 
plėsti įmones, vartotojus 
daugiau išleisti, ir tuo būdu 
ūkio kilimas būtų dar la
biau pažadintas-

Ministeris pirm. Tschom
LAIMĖJIMAS KONGE

Kongo valdžios kariuo
menė. atsiimdama svarbų 
Bukuvu miestą, nukovė 600

be kreipėsi į 5 Afrikos vals
tybes. prašydamas karinės 
paramos jo demoralizuotai 
5.000 karių armijai sustip
rinti. nes sukilėliai tebėra 
dar pavojingi.

Demokratų konvenciaj tori 
vargo tu pietiečiais

Demokratų konvencija prasidėjo rugpiūčio 24 d- Joje

didelio nemalonumo kelia Mississippi ir Alabamos dale-

gacijos. Surašyta rinkiminė platforma. Rugpiūčio 26 d.

neminuojamas kandidatas į prezidentu*.

munizmo srovės antplūdžio 
sulaikymo- O vėliau tų pa
čių laisvintojų Chruščiovas

Rugpiūčio 24 d. Atlantic 
City. N.J., prasidėjo dar di
desnis kermošius, negu bu
vo San Francisco respubli
konų konvencijoje. nes. 
kaip žinoma, tokiose kon
vencijose yra ne tiktai rim
tai dirbama, bet ir linksmi
namasi, jose yra daug tokių 
dalykų, kurių tik cirkuose 
tegalima pamatyti.

O demokratų konvencija 
yra dar didesnis kermošius, 
nes i ją suvažiavo daug dau
giau žmonių, negu į respuo- 
likonų- Čia vien delegatų y- 
ra 5,260. o beveik dar tiek 
pat spaudos, televizijos, ra
dijo atstovų ir nemažiau pa
šalinių žiūrovų.

Pirmas keblus klausimas, 
kurį konvencijai teks iš
spręsti. tai dviejų delegaci
jų klausimas. Alabamos de
legacijos reikalu mandatų 
komisija rado kompromisų, 
susitarimų tuo tarpu bent 
komisijoje. Ji nutarė, kad 
konvencijoje iš Alabamos 
delegacijos galės dalyvauti 
tie. kurie prisieks remti par
tijos kandidatų. Bet tas 
klausimas dar bus švaisto
mas pačioje konvencijoje.

Dar keblesnis Mississippi 
delegacijos reikalas. Šios 
valstijos delegacijų yra dvi:
Demokratų partijos ir De
mokratų taikos partijos.

Antrojoj partijoj yra dau
guma negrų. Ta delegacija 
skundžiasi, kad Demokrati’ 
partija jų valstybėje yra 
segregacijos šalininkė, todėl 
ji viena negali ir konvenci 
joje atstovauti.

Šituo klausimu ir man-
Tuo klausimu dar ir man

datų komisija, kai šie žo
džiai rašomi, dar nėra suta
rusi. Klausimas, aišku, pa
teks į visumos posėdį, ir tei. 
jį bus sunku išspręsti.

Tų dviejų valstijų delega- 
sijų nepripažinus, iš konven
cijos gali išeiti kelių kitu 
pietinių valstijų delegacijos 
o jas priėmus, gus didelii 
priešininkų kitur. Todėl i: 
prezidentas yra labai susi
rūpinęs ta klausimą išspręs
ti taip, kad ir avinas liktv 
sveikas ir vilkas būtų sotus.
Kaip tai pavyks, jau sužino
site greičiau, negu šį numerį 
gausite.

Šiandien jau skelbiama 
rirkimine platforma. Jai di
delio dėmesio nėra ko skirti 
nes tai yra rinkiminė propa
ganda. šūkiai, kurie galėtų 
daugiau rinkikų patraukti.
Po rinkimų jų dauguma bū- Prof. Jai
na pamirštama. Gerai atsi-; vardo teisią mokyklos paskirtas 
mename, kaip buvo skelbia- vadovauti

net į svečius buvo pakvies
tas.

Ką žada pavergtųjų tautų 
laisvinimo reikalu demo
kratai?

Tuo klausimu miglotai 
pasisakė respublikonai, o 
panašiai kalba ir demokra
tai. Jie taikiomis priemonė
mis kelsią pavergtųjų tauta 
(paminėtos ir Pabaltijo 
valstybės) pasiryžimų at
gauti pilnų laisvę ir apsi
sprendimų

Kad prezidentu bus no
minuotas L. Johnsonas. vi
siems yra aišku. Amerikie. 
čių laikraščiai rašo, kad čia 
bus ne prezidento nomina
cija, bet vainikavimas, nes 
faktinai jis jau nominuotas.

Kas bus kandidatu į vice
prezidentus, dar tebėra pa
slaptis. nors visi kalba, kad 
ta garbė teks Minnesotos 
šen. H. Humphrey.

Chruščiovas vyksta
lankyti čekų

Chruščiovas šių savaitę 
vyksta į Čekoslovakiją, kur 
bus iškilmingai minima jos 
"išlaisvinimo“ ir kapitalistų 
20 metų sukaktis.

Tokia pat sukaktis mini
ma ir Rumunijoje, bet jis 
ten pats nevažiavo, o pa
siuntė Mikojanų. Mat. Ru
munija pradėjo perdaug sa
varankišku keliu eiti, todėl 
ir Nikita nebenori jai ro
dyti didelės "meilės“. 
SERGA J. KRASINSKAS

Sunkiai susirgo 
bendradarbis 
Juozas Krasinskas* 
jam greičiau

Tą žinią 
V. Mitrikas.

Har-

departamenlo kriminalinės tei
sės skyriui.

I

mi pavergtųjų tautų išlaisvi
nimo šūkiai vietoje tik ko-

1
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Neskanios praeities atrūgos
Kartais kai kas Keleivi pakaltina, kad jis kartas nuo 

karto prisimena nepriklausomos Lietuvos diktatūrini lai
kotarpi ir jo blogybes. Betgi toks kaltinimas visai be 
pagrindo, nes kaipgi jo neprisiminti, jeigu jo pasėkas iki 
šiol net JAV gyvenime jaučiame, jeigu tų laikų dvasia ii 
dabar dar kartais neskaniai ir skaudžiai atsirūgsta.

Štai ir šiomis dienomis sukeltas Clevelando Alto sky
riaus vardu triukšmas juk irgi yra tos praeities atsiriau- 
gėjimas ir jos vaisius.

O kas ten Clevelande Įvyko?
Dirva rugpiūčio 5 d. laidoje išspausdino geroje ir 

visiems pastebimoje vietoje Clevelando Alto atsišaukimą, 
kuriame pasakyta, kad Clevelando Amerikos Lietuvių 
Taryba vienbalsiai nutarė remti senatoriaus Golduaterio 
kandidatūrą Į Jungtinių Amerikos Valstybių preziden
tus ir ragina visus savo narius ir visus Amerikos lietuvius 
už jį balsuoti bei Įpareigoja juos skatinti ir visus kitus 
rinkikus už ji balsuoti.

Po tekstu išspausdinti parašai: Pirmininkas Algis 
Pautienius. nariai: Antanas Jonaitis, Vaclovas Kasakaitis. 
Raimondas Kudukis, Lionginas Leknickas. Pijus J- Nasvy- 
tis, Julius Smetona. Ingrida Stašaitis. Kazys Žiedonis.

Rugpiūčio 12 d. Naujienose ir tos pačios dienos Dir
voje Clevelando Alto skyriaus valdybos vicepirmininkas 
veiklus visuomenininkas Jonas Daugėla paskelbė laiškus, 
kuriuose parašyta, kad Clevelando Altas to klausimo nie
kada nesvarstė ir niekada neįgaliojo valdybos panašų at
sišaukimą jos vardu paskelbti.

Iš šalies nebuvo galima suprasti, kas ten iš tikrųjų 
tame Clevelando Alte dedasi. Viską paaiškino Aleksas 
šemeta Naujienų rugpiūčio 18 d. laidoje.

Jis ten rašo, kad. kai tik perskaitęs Dirvoje minėtą 
atsišaukimą, tuoj paskambinęs Alto sekretoriui Vaclovui 
Kasakaičiui, kurio pavardė yra po tuo atsišaukimu para
šyta. Iš jo A. Šemeta patyręs, kad toks raštas, koks jis yra 
paskelbtas, niekuomet valdybos posėdyje nebuvo svarsty
tas ir niekas nebuvo Įgaliotas tokį „dokumentą“ perduoti 
spaudai- £$

„Esą. — rašo Šemeta. — VII. 30 d. posėdyje buvęs 
iškeltas sumanymas svarstyti senatoriaus Goldwaterio 

Varlnvas Ka-

Kongo žandarai poilsiauja. Jie gaudo Gaston Scukaliot 
ir jo vadovaujamus komunistą sukilėlius.

Nr. 35,1964 m. rugpiūčiočio 26

baigiama paruošti spaudai. | 
Jeigu neįvyks nenumatomų 
susitrukdymų, labai galimas 
daiktas, knyga iš spaudos 

j išeis gal dar šiemet-
„Knygą redaguoja Rober

tas Žiugžda?4
Įdomu bus pamatyti, koki 

L Prūseiką Žiugžda paro
dys Lietuvos žmonėms. Iš 

i anksto betgi galima pasa
kyti. kad jo veidas bus iš
kreiptas. kad tame rinkiny 
nebebus vieno straipsnio iš 
tų laikų, kada L Prūseiką 
buvo pasitraukęs iš Mask
vos batlaižių eilių. Tai buvo 
1931-1935 metais.

O Lietuvos žmonėms būtų 
labai Įdomu sužinoti, ką ta
da Prūseiką rašė apie komu
nizmą ir Sovietijos bei Lie
tuvos komunistų vadus.

Kiek kainuos prezidento 
rinkiniai

Laikraščiai jau skelbia, l zidentus 1960 metais gavęs 
kiek milionų dolerių bus iš-1 tik dėl to. kad panaudojęs 
leista šiems prezidento rin-j savo ir savo tėvo milionus.
kimams. Respublikonų va
das Dean Burch nesislėpda
mas pasakė spaudai, kad 
jiems reikia sudaryti $14. 
000.000 fondą.

Demokratai esą nusistatę 
išleisti rinkimams nemažiau 
kaip $20 milionų. Bet demo
kratų vadas pasakė, kad jie 
prezidento rinkimams išlei
siu tiek pat, kiek ir respub
likonai. Jeigu pasiseks su

Johnsono painiojimas yra 
visai priešingo pobūdžio. Jo 
niekas nekaltina, kad būtų 
Įsigijęs politinių galių už pi
nigus. bet atbulai, — kad, 
naudodamas politinę galią, 
pralobo.

Taigi viešai kalbėti apie 
prezidentų turtus yra jau 
pasidariusi legali tema-

S. M.
* *

Kas kitur rašoma
Praeitame numery pirmieji du straipsniai buvo lau

žant sumaišyti, todėl dabar jie čia spausdinami tokie, 
kokie turėjo būti.

kandidatūros reikalą, bet pats sekretorius p 
sakaitis tokiam sumanymui griežtai pasipriešinęs, nes tai 
neatatinką Alto uždaviniams, — juo labiau, kad posėdyje 
trūko kelių valdybos narių, jų tarpe ir vicepirmininko p. 
Jono Daugėlos, kuris jau anksčiau buvo pasipriešinęs val
dybos nario Jaunučio Nasvyčio pasiūlymui toki dalyką 
svarstyti iš viso. Vaclovas Kasakaitis sutikęs tik su tuo. 
kad pirmininkas Algis Pautienis ir Julius Smetona paruos
tų rezoliuciją, kuri sekančiame posėdyje turės būti ap
svarstyta ir priimta, arba atmesta. Tai darydamas, vai
dybos sekretorius p. Vaclovas Kasakaitis turėjęs omenyje, 
kad tuo laiku iš atostogų bus grįžęs p. J- Daugėla ir daly
vaus pasėdyje, kuriame bus svarstomas rezoliucijos klau
simas.

„Bet rezoliuciją paruošę asmenys, gerai žinodami, 
kad ji jokiu būdu nebus priimta, savivališkai paskelbė ją 
ne tik Dirvoje, bet ir perdavė jos anglišką vertimą radijo 
stočių tarnybai, kuri jau VIII. 7 d. vakare kas penkiolika 
minučių ją kartojo, primygtinai pabrėždama, kad rezo
liuciją vienbalsiai remia visos 57 C-levelando lietuvių oi- 
ganizacijos. Taigi, vienbalsiai pasisako už senatoriau? B. 
Goldvvaterio kandidatūrą Į JAV Prezidentus.“

Clevelando Alto reikalas susitvarkys su tais, kurie 
šitokią stačiai karštą košę išvirė. Bet visi lietuviai turėtų 
dėl šito fakto susirūpinti, nes panašių dalykų atsitinka 
ir kitur- Ir kas dėl jų kaltas? Kame to blogio šaknys?

Kaltas prieš kelias dešimtis metų nepriklausomoje 
Lietuvoje buvęs vadistinis laikotarpis. Nors jis tebesitęsė 
vos kelioliką metų, bet jau spėjo daug žmonių sugadinti.

Jaunieji neišmoko, o kai kurie ir senesnieji atprato 
kartu su kitaip galvojančiais dirbti, nes buvo mokomi, 
kad su jais reikia ne susiprasti, bet priversti juos paklusti.

Taip veikti ne vienas jų nori ir atvažiavę Į demokra
tinę Ameriką. Čia jie kitiems Įsakyti daryti taip. kaip jie 
nori. negali, todėl dažnai naudoja visokius neleistinus 
„triksus“.

Su tokiais „veikėjais“ turime griežtai kovoti ir juos 
iš visuomeninio darbo vadovybių šalinti, nes jie savo 
veiksmais daro tik didelę žalą.

AR GALIMA MIRUSIUS 
DEGINTI?

Draugas rugpiūčio 6 d. 
laidoje str. „Mirusiųjų lai
dojimas. ar deginimas“ ra
šo kad katalikų bažnyčia 
„smerkė tuos tikinčiuosius.

Į kurie iš priešingumo bažny
čiai pasirinkdavo kūno su
deginimą?4

Taigi, smerkė tokį laido
jimo būdą, nors, Draugo 
žodžiais.—„Bažnyčios mok
sle nėra dosmatlnĮu tvirti- 
nimų prieš lavonų degini
mą. nes deginimas negriau
na mūsų tikėjimo Į kūno iš 
numirusių prisikėlimą. Pa
skutiniame teisme Dievo ga
lybei nebus sunkenybių pri
kelti mirusius iš kapų ar su
degintus.“

Gyvenimas privertė ir baž
nyčios vadovus pakeisti sa
vo galvoseną, todėl —

„Naujasniaisiais laikais 
jau niekas rimtai nebetvir- 
tina. kad kūno sudeginimas 
gali išreikšti sielos sunaiki
nimą arba netikėjimą. Todėl 
ir Bažnyčia savo naujausia-

meno ir literatūros priede, 
rugpiūčio 8 d- laidoje.

Jo straipsnis, pavadintas 
„Dėl mūsų patriotikos mas
to?’ Jame tie, kurie mano, 
kad Washingtono bažnyčio
je įrengiamoj lietuvių kop
lyčioje turėtų kaboti Vil- 
naus Aušros Vartų Šv. Mer
gelės paveikslas, o ne Šilu
vos. vadinami „superpatrio- 
tais“, vadinasi, jų patriotiz
mas peržengęs kun. St Y- 
los nustatyta mastą, o kam 
labiau patinka Šiluvos pa
veikslas. tie jau yra patrio
tai su saiku.

Kun. St- Y. visai be rei
kalo mėgina iš numirusių 
kelti Vaižgantą, A Smetoną 
ir, jų autoritetais pasirėmęs, 
nustatyti patriotizmo mastą. 
Ir visa tai jam reikalinga 
atremti Vilniaus S-gos, J. 
Pronskaus ir kt argumen
tams. kad. jei kas sumanė 
Washingtone Įrengti koply
čią. kuri atstovautų Lietu
vai. tai joje turėtų kabinti 
tik Vilniaus Aušros Vartų 
Šv. Mergelės paveikslą, o fie

rinkti, tai „galėsime išleisti
ir daugiau“, jis priduria, PS. Kai šis straipsnis buvo

L. Prūseiką mokėjo rašy- nes salės, kelionės, skelbi- surinktas, prez. Johnsonui 
ti. todėl jis tada ir komunis- maį jr kitokie dalykai šian- paliepus. Haskins A Sėlis 
tų vadus sugebėjo vykusiai dien kainuoja daugiau, ne- firma paskelbė Johnsono ir 
parodyti be kaukės- L. Prū- gU pereitais prezidento rin- jo šeimos turimą turtą- Viso 
seika buvo buvęs jų eilėse.
todėl juos gerai pažinojo.

Vėliau L. Prūseiką. kaip 
vyr as be tvirtų principų, vėl 
sugrąžo Į Maskvos „aviny- 
čią“. ir dėl to jis šiandien 
komunistų ir garbinamas.
Gerai Leninas yra pasakęs, 
kad jam visokie niekšai rei
kalingi jeigu tik jie komu
nistams padeda.

me potvarkyje, paskelbtame kokio, užkampio8ila£os

LIETUVIAI IR NEGRAI

Dirvos nr. 91 (Laiškų 
skyriuje) Vytautas Kavolis 
rašo. kad Mississippi negras 
ir pavergtasis lietuvis yra 
kovos broliai.

„Tą dieną.—rašo V. Ka
volis.— laikraščiai pranešė 
apie trijų jaunų vyrų. norė-

kimais. labo jo esama 3 mi!. 484
Pinigams rinkti yra viso- tūksUnėiai ir 98 doleriai. Ii 

kių būdu: kandidato rentė- « Pac“P’.P^ade,nt“. P"’ 
jų aukos, paties kandidato! klau? T?
įnašai, banketai ir tt. , "a‘. 8'. v,e"al dVt

Massachusetts respubiiko- tena1 $4b0,141 u antiajai 
nams uždėta pareiga surink-

Pneš 10 metų jo turto 
bendra suma buvusi tiktai 
$737,730.

Skirtumas su aukščiau

ti $2.500,000. Tuo tikslu jie 
rengia Bostone spalio 5 d- 
banketą, iš kurio tikisi už
dirbti $700.000. Numatoma
7.000 svečių, kurie sumokės , ... . , . .
po $100. Tokie banketai bus , , L-.
ruošiami ir kitur. Žinoma, s^s, ’ R.

1 paskelbė to turto šių dienų 
spėjamą rinkos kainą.

tTVIŲ DAINŲ ŠVENTEj

(E) Rugpiūčio 5-8 dieno- 
s Vak. Vokietijoje. Ham- 
rge. įvyko pirmoji poka*
, metu latvių dainų šven- 
Iš Įvairių Europos kraštų 

rykę joje dalyvavo 24 
jrai su 504 dainininkais ii 
iimt tautinių šokių grupių 
132 šokėjais. Dainų šven 
atidarė garbės prezidiu-

mo pirmininkas R- Liepinš. 
Vokiečių vardu latvius pa
sveikino Hamburgo senato
rius dr. Biermann-Ratjen.

Šalia dainų šventės Ham
burge vyko latvių politinio 
turinio diskusijos, vaidini
mas, poezijos vakaras ir kt. 
Latvių dainų šventę plačiai 
paminėjo Hamburgo ir kitų 
miestų vokiečių spauda.

Šventosios Offieijos" ‘atšau
kia bausmes tiems katali
kams. kurie pasirinko sude
ginimą vietoje laidojimo Į 
kapus...

„.-.seniau katalikų Bažny 
čia neleido bažnytiškai lai
doti sudeginto žmogaus pe
lenus ir draudė teikti šven- 
tus sakramentus žmogui, ku
ris testamentu ar viešai bu 
vo pareiškę? savo norą būti 
po miities sudegintu. Dabar 
tie draudimai panaikinti ir 
sudegintųjų pelenai gali bū
ti bažnytiškai palaidoti ir už 
mirusiojo sielą gali būti mel
džiamasi?4

Koks šuolis pirmyn! Kiek 
dėl to žmonių buvo kunigu 
prakeikti ir visai be reikalo 
nuėjo Į peklą, kiek nemalo
numų yra turėję tokių sude
gintųjų artimieji! O dabar 
paaiškėja, kad visa tai baž
nyčia be jokio pagrindo 
skelbė ir darė. Nėra abejo
nių. kad po kurio laiko bus 
atšaukta ir daugiau tokių 
dalykų, dėl kurių nevykdy
mo šiandien esame prakei
kiami ir grasinami pekliško
mis bausmėmis.
„PERDAUG..-

PATRIOTIZMO”

Taip sako St. Y. (aišku, kad 
St. Yla) Draugo Mokslo,

ar kurio kitą

Be reikalo kun- 8. Y. pri. 
minė kai kuriuos „ultra na
cionalistus44 lietuvius, kurie 
kadaise buvo pasišovę Vil
niaus generalgubernatoriui 
talkininkauti kovoje su po
lonizmu. Kad praeityje bu
vo tokių, kurie taikstėsi ru
sams ar vokiečiams patar
nauti, žinome. Ir tai yra ne
malonu, bet dar nemalo
niau, kad ir dabar yra to
kių. kurių vieni linkčioja 
prieš okupantą o kiti prieš 
polonizatorius. Juk ar šiaip 
sukti, ar taip, vis viena vi
siems aišku, kad jei Wa- 
shingtono koplyčioje bijo
ma Vilniaus Aušros Vartų 
vardo, tai yra daroma ii bai
mės prieš lenkus, prieš savo 
bažnyčios vyresnybę, kurio
je lenkai čia turi daugiau 
įtakos.

Tai nėra pirmas kartas 
kada dvasiškiai gauna nusi
lenkti savo vyresnybės no
rams. nepabodami savo tau
tos reikalų.

KOKI FROSEIKĄ 
JIE PARODYS?

Vilnis rašo:
„Smagi žinia pasiekė iš 

Lietuvos. L. Prūseeikos rink
tinių straipsnių knyga jau

Jusiu pageium.i ski įsudzia- 
mam savo artimui, jau ap- 
gedusių lavonų suradimą 
Mississippi valstybėje, ma
ne pasiekė Dirvos numeris, 
kuriame viena skaitytoja 
raitosi iš juoko vis garbin
dama šen. Goldwaterį, bai
siai pralinksminta nepanei
giamos tiesos, kad man rūpi 
ne vien lietuvių, bet ir negrų 
teisės.

„Moraliniu atžvilgiu. Mi
ssissippi negras ir pavergta
sis lietuvis šiandien yra ko
vos broliai. Skirtumas tėra 
praktinis: amerikiečiam rev 
kia priminti, kad pavergta
sis lietuvis yra Mississippi 
negras, o laisviesiems lietu
viams. kad Mississippi neg
ras yra pavergtasis lietuvis.

„Deja. kaip paryškino ta
me pačiame Dirvos numery 
kitas skaitytojas (irgi, žino
ma. naujojo išganytojo gar
bintojas), lietuviai yra kur 
kas kiečiau užkimšę savo 
ausis negu amerikiečiai-44

KOMUNISTŲ VADŲ 
NELAIMES

Liepos 11 d. plaukdamas 
„Litva“ motorlaiviu iš Pran
cūzijos Į Sovietų Sąjungą 
mirė Prancūzijos komunis
tų vadas Morisas Torezas, 
o kiek vėliau Italijos komu
nistų vadą 71 m. amžiaus 
Palmiro Togliatti, atosto
gaujantį Krime (Sov. Są
jungoje) ištiko širdies smū
gis- Jis mirė rugpiūčio 21 d. 
ros pranešimu ligonio svei
kata gerėjanti-

SKAITYK STASIO MI 

CHELSONO PARAŠYTI
KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA- 
VEIKSLŲ. KAINA MINK* 
STAIS V1RSA1S 
KIETAIS—SKOO

ADMINISTRACIJOS

neapsileis ir demokratai.

Pačių kandidatų turtai

Pradėjus partijoms rinkti 
rinkimų propagandai pini
gus. spauda ėmė teirautis, 
kiek turi turto patys jų kan
didatai. Ir paaiškėja Įdo
mių dalykų. Pasirodo. pa
vyzdžiui. kad demokratų 
kandidato L. Johnsono tur
tai nuolat daros vis didesni- 
Gegužės mėnesio žurnalas

Haskins & Sėlis skelbia tur- 
to vertę, kurią rodo sąskai
tybos knygos.

KAS ŠEIMININKAUJA 
DONELAIČIO TĖVYNĖJ

Karaliaučiuje (dabar jis 
vadinamas Kaliningradu) Į- 
vyko literatūros vakaras 
Kristijonui Donelaičiui pa
gerbti jo gimimo 250 metu 
sukakties proga. Ten buvoU.S. News & World Report . .. .... . . .

apskaičiavo, kad preziden. nuv^ 18 ^Iniaus mytojį. 
1 spaudos, radijo ir televizijos

atstovai. Pasiklausykite Vil
niuje leidžiamos Tiesos ir 
sužinosite, kas juos pasitiko, 
kas tame krašte šeiminin* 
kauja. Tiesa rašo:

Į vakarą atvyko pirmasis 
TSKP Kaliningrado srities 
sekretorius N. Konovalovas. 
srities vykdomojo komiteto 
pirmininkas J. Prušinskis, 
partijos srities komiteto sek
retorius P. Razminas, sri
ties kultūros valdybos virši
ninkas V. Machovas, kom
jaunimo srities komiteto pir
masis sekretorius M. Šapa- 
jevas. Rusijos federacijos 
Rašytojų sąjungos Kalinin
grado srities sekretorius 1. 
Žemakovas.

tas Johnsonas su savo žmo
na turi daugiau kaip $7 mi
lionus. Gi birželio mėnesi 
Washington Star surado jau 
$9 milionus. O praeitos sa
vaitės rugpiūčio 10-15 d. 
Life magazinas pakelia šitą 
sumą iki $14,000.000.

Rinkimų kampanijoj kan
didato turtai visada darosi 
jautrus ir erzinantis klausi
mas. Laikraštininkai savo 
straipsniuose vis duoda su
prasti. kad tuos turtus John
sonas susikrovęs per savo 
politinę Įtaką Baltuosiuose 
Rūmuose.

Kiek prezidentas Johnso
nas turi pinigų ir kitokio 
turto, tur būt. niekas tiksliai 
nežino, todėl laikraščių ko
mentatorius James Reston 
reikalauja, kad prezidentas 
pats paskelbtų faktus, nes, 
kol jis to nepadarys, neauto
rizuoti gandai nuodys at
mosferą.

Respublikonų kandidatas 
senatorius Goldwateris tą 
jau padarė. Kai Times ma
gazinas jį paklausė, kiek jo 
šeima turi turto, jis liepė sa
vo bankui (Valley National 
Bank of Phoenix. Ariz.) pa
ruošti ir paskelbti pilną jo 
nuosavybių bei investacijų 
apyskaitą, iš kurios pasiro
dė. kad Goldwaterio šeima 
turi $1,700.000 turto.

Privatiniai prezidentų tur
tai visada keildavo ginčų. 
Pavyzdžiui. prezidentas 
Washingtonas buvo kaltina
mas. kad, naudodamas sa
vo pozicijos Įtaką, speku
liuodavo žemėmis Potomaco 
paupiu. O velioniui Kenne- 
džiui buvo daromi priekaiš
tai, kad nominaciją į pre*

„Lietuvių poezijos vakarą 
atidarė partijos srities komi
teto sekretorius D. Nikiti
nas. Susirinkusiems miesto 
darbo žmonėms jis pristatė 
svečius iš Tarybų Lietuvos“-

Tai dar vienas įrodymas, 
kaip komunistai Karaliau
čiaus sritį visiškai surusino 
ir ten šeimininkauja kaip 
Rusijoje.

DIDELI KNYGŲ 
MĖGĖJAI

Ant- Svedarskas iš Ams
terdamo, N. Y., užsisakė 
knygų už $29. Jų tarpe yra 
S. Micheisono Lietuvių išei
vija Amerikoje. A. Simučio 
Lietuvių Žinynas ir kt. Tai 
gražus pavyzdys ir kitiems 
lietuviams.

N. J. Wilkaitis iš E. Al
ton. III., išsirašė už $11, o J. 
Karazija iš Worcesterio už 
$10 (S. Kairio Tau, Lietuva 
ir K. Bielinio Penktieji me
tai).
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KAS MUKO NETEKU, 
TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASOl 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
NEY YORKUI 300 METŲ

Šiemet New Yorkas ren
giasi iškilmingai minėti sa
vo įsikūrimo 300 metų su
kaktį. Tiesų sakant, dabarti
nis New Yorko miestas bu
vo įsteigtas kiek anksčiau, 
bet jis pirma buvo vadina
mas New Amsterdam. o 
prieš 300 metų tas vardas 
buvo pakeistas į New York. 
Taigi iš tikrųjų šita sukak
tis šiemet ir bus minima.

Pirmasis žinomas europie
tis, pasiekęs dabartinio New 
Yorko miesto vietą, buvo i- 
talas florentietis Giovani da 
Verrazano. Tai buvo 1524 
metais. Bet tik po beveik 90 
metų tepradėta ta vieta tyri
nėti. 1609 m- anglas Hudson 
atplaukė upe, kuri dabar jo 
vardu vadinama, iki dabar
tinio Albany. Kadangi Hud
son tarnavo Olandų Rytų 
Indijos bendrovėje, tad o- 
landai čia pirmieji ir įsikū
rė. 1621 m. įkūrę Vakarų In
dijos bendrovę, jie pradėjo 
tą apylinkę kolonizuoti. Pir
mieji kolonistai atvyko 1624 
metais. 1625 m. pirmasis tos 
bendrovės direktorius Mi- 
nuit už įvairius blizgučius, 
kurių vertė buvo 60 gilderių 
(apie 24 dol.) iš indėnų nu
pirko visą Manhatteno salą. 
kurioje išaugo pagrindinė 
Nevv Yorko miesto dalis-

Salos pačioj pietinėj da
ly buvo pastatyta tvirtovė, 
0 prie JOS kurčSi New Am= 
sterdam miestas, tapęs ben
drovės sostine.

PALENGVINKITE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, 
prenumeratai
atsiųstų reikalingų sumų

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti 
mus.

Keleivio

Vėliau čia pradėjo kurtis 
anglai ir prancūzai, bet o-' 
landai buvo miesto šeimi-j 
ninkai iki 1664 m., kada i 
anglų laivynas apsupo ir už
ėmė miestą. Tada anglai 
tuoj pakeitė miesto vardą. 
Tai buvo 1664 m. rugsėjo 
8 d. 1673 m. olandai dar bu
vo miestą užėmę, bet jame 
teišsilaikė vienerius metus. 
1674 m- New Yorkas vėl ta
po Anglijos miestu.

Miesto administracija yra 
numačiusi eilę iškilmių 
miesto istorijos svarbie
siems įvykiams atžymėti.

Rugsėjo 8 d. Bovvling

« KANADOS.
HAMILTON, ONT.

Ar bus Hamiltone 
du Jaunimo centrai?

Hamiltono Lietuvių Na
mų kiną Deltą sumanyta 
taip perdirbti, kad juose bū
tų salės, biblioteka, lietuviš
ka seklyčia, žodžiu, kad tai 
būtų lietuvių kultūros cent
ras. Tam sumanymui dabar 
atsirado kliūčių, nes prela
tas kun. dr- Tadarauskas 
taip pat nutarė statyti neva 
Jaunimo centrą.

Tai sužinojusi Lietuvių 
Namų valdyba išrinko dele
gaciją—G. Palmes, F. Rim
kus ir K. Mikšys—tą reikalą

Jie minimi kandidatais j \keprezidentus: Hubert 
Humphrev (kairėje) ir Eugene McCarthy. Abu iš 
Minnesotos. Bet yra minima ir daugiau pavardžių. 
Ką prezidentas pasirinks, sužinosime kitą savaitę.

DETROITO NAUJIENOS
Deimantine Z. Arlauskaitė* ka. O didžiausia padėka pri

klauso gražaus, švaraus, ža
liuojančio ir žydinčio ūkio

sukakti*

Zuzana Arlauskaitė-Mik-' . . . _ . . .
šiene, nusipelniusi teatro j ^v.in,ink?1 .Stas.lu11. ^avic* 
aktorė ir režisierė, mini 75-Į_-’ ,.?5visa sir:dimi ™pi- 
rių amžiaus metų sukaktį. nosį, kad suvažiavusiems 

svečiams būtų jauku ir pato
gu- Tikrai. Stasio Navickio 
dėka ir buvo visiems malonu

Ji gimė Šiaulių mieste 
1889 m. rugpiūčio 28 d. Mo
kėsi Šiauliuose. Rygoje ir ten keletą valandn nrak>i«ti 
Petiapily. 1907-1911 m- mo- 1 tą ld ,ų PialeisU.
kytojavo Rygos "žvaigž
dės“ lietuvių mokykloje, vė
liau Petrapilio ir Carskoje 
Selo lietuvių mokyklose. 
Dar būdama gimnazijoje, o 
vėliau ir mokytojaudama, 
visą laiką vaidino įvairiuose

Rengia K. Žoromskio 
parodą

Dailininko Kazio Žoroms
kio darbų parodą rengia Mi-. 
chigano lietuvių gydytojų 
sąjunga. Paroda prasidės 
nigsėjo 13 d., sekmadienį,

Green parke bus paminėta i su klebonu išsiaiškinti, at-
New Amsterdamo vardo į 
New York pakeitimo 300 m. 
sukaktis.

Rugsėjo 15 d. prie federa
linės valdžios rūmų bus iš
kilmės valstybės departa
mento įsteigimo 175 m. su
kakčiai atžymėti (New Yor-

kreipti jo dėmesį, kad ma 
žoj kolonijoj tokie dveji na
mai nereikalingi, kad jie tik 
suskaldys visuomenę ir dėl 
to lietuvių reikalai nuken
tės.
" Delegacija pas prel. Ta- 
darauską lankėsi liepos 8 d.

i L žinoma, nieko nepešė —
kas yra buvęs 1789-1790 m. kIebonas nuo savo sumany-
pirmąja JAV sostine, vals
tybės departamentas įsteig
tas 1789 m ).

Spalio 14 d. bus paminėta 
miesto tarybos 261 m. su
kaktis ir tt.

šiandien New Yorkas yra

mo neatsisakysiąs-
Jis Šerų. aišku, nepardavi

nės, bet nustatė kiekvienam 
dirbančiam parapijoniui į- 
mokėti ne mažiau kaip 200 
dolerių. Visą tą reikalą tvar
ko vienas prelatas, nėra jo- 

milžinas. Gyventojų skai- kio komiteto. Gal jo prela-
Ciumi jis pirmasis JAV ir 
antrasis ar trečiasis mūsų 
žemėje (Jame dabar gyve
na apie 8 mil. žmonių) To
dėl suprantama ir jo reikš
mė JAV gyvenime.

Svarbų vaidmenį jis vai
dina ir šios šalies lietuvių 
gyvenime. Tai seniausia lie
tuvių kolonija. Čia jau 1659- 
1661 m- mokytojavo dr. A- 
leksandras Kuršius (Cur- 
tius). per New Yorko uostą 
yra perėję beveik visi lietu
viai emigrantai.

Dabar čia lietuvių gyvena 
kelios dešimtys tūkstančių. 
Čia 1879 m. rugpiūčio 16 d. 
išėjo pirmasis JAV lietuvių 
laikraštis—Lietuwiszka Ga- 
zieta^a dabar spausdina

tas nesudaro dėl to, kad sta
tydamas bažnyčią jis turėjo 
nemalonumų su vienu komi
teto nariu, kuris kai kurių 
prelato pateiktų sąskaitų

GARDNER, MASS.

Mirė 0- Mickienė
Rugpiūčio 10 d. iš gyvųjų

V/ORCESTER, MASS. 
Auka Lietuvių Fondui

LB Worcesterio apylinkė
tarpo pasitraukė Ona’ Mič- ruSPlucl° 17 d- paaukojo 
kienė-Juškaitė. 77 m. amž.J L.ietuvlM Fondui šimtą dole- 
gimusi Pušaloto valsčiuje.!
Liepinių kaime. Ji jauna at- iijnzft MARTlNlčANin 
važiavo i Gardnerj. čia ište- 
kėjo už serediškio Adomo ireuiPilAMa
Mickaus ir su juo čia visą 
laiką gyveno, kol jos gyveni
mo draugas prieš porą metų
mirė.

1947 metais miręs Juozas 
Martinkonis yra palikęs ke
lis tūkstančius dolerių anks
čiau Lazdijuose gyvenusiam 

Velionė paskutinįjį laiką kun- Juozui Marcukoniui ir 
taipgi Broniui bei Vincui 
Marcukoniams.

10
Stalinas

pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

net keli lietuvių Taikr 
čia veikia Lietuvos Genera
linis Konsulatas, daug lietu
viškų organizacijų, jų tarpe

pripažino ir apyskaitos ne
pasirašė. Gal fakto pamoky
tas prelatas ir nutarė apsi
eiti be komiteto, o gal jį vė
liau sudarys iš sau labai pa
klusnių asmenų.

Kaip bebūtų, bet prelato 
sumanymas suskaldė kolo
niją. Spaudoje jau pasirodė 
šmeižtų prieš Lietuvių Na
mų veikėjus.

Kaip iš spaudos matyti, 
parapijai taip lengvai neau- 
koja, nes sąmoningesnieji 
lietuviai jau žino, kad jų 
sudėtos šimtinės netarnaus 
lietuvybei palaikyti ir nebng 

4 lietuvių • —Snvyhi, aaa» pa- 
gal katalikų bažnyčios nuo
status visi jos turtai priklau
so vyskupams, o per juos 
Vatikanui. Toks likimas bū
tų ir prel. Tadarausko pa

gyveno pas savo sūnėną A- 
leksą Jušką, kui-is su savo 
žmona Brone ją rūpestingai 
prižiūrėjo. s4?

Velionė priklausė Lietu
vių Bendrovei, skaitė Kelei
vį-

Yra ir daugiau mirusių
Šią vasarą mirė Narbutas 

iš Šilų par., Petronė Šimkū- 
nienė. Antanas Ivaškauskas, 
Nelė Ustaitienė (visų vadin
ta Mileriene), Jane Devei- 
kaitytė-Jendron ir Chicagoj 
Juozas Kačinskas, kuris se
niau gyveno Gardnery ir čia 
turėjo laidojimo įstaigą-

Klubas pardavė namą
Lietuvių Piliečių Klubas

Patys Marcukoniai arba 
apie juos žinantieji malonė
kite atsiliepti:

Consulate General of Li
thuania

41 West 82nd Street
New York, N. Y. 10024

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metam* $5.

KELEIVIO ATSTOVO 

ANGLIJOJE ADRESAS: 

J. VENSKCNAS

ertiir ji įrengti taip 
kad būtų galima ir žiemą 
naudotis.

Garniškis

iu>»fAIRNLEACRASCENT 

titf'v RFLLS1BCLLSH1LL
LANARKSHIRE, SCOTT- 

LAND.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

"Ii praeities tavo sūnus te 
stiprybę semia,** -giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienė! 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga,

Vlikas. Lietuvos Laisvės Ko
mitetas, Balfas, Susivieniji-j jaUnimo centro, kurį

” ‘ ‘ “‘ vyskupas kiekvienu metu
galės perleisti lenkams, ita
lams ar kitiems.

Čia verta prisiminti Mari
jos aukšt mokyklą Chicago
je. Jos statybai vienuolės 
kazimierietės surinko bene 
4 mil. dolerių. Kol pinigai 
buvo renkami, vienuolės 
skelbė, kad mokykla bus lie
tuviška- Šiandien toje mo
kykloje lietuvaitės, mokslą 
baigusios, norėjo sugiedoti 
Lietuviais esame mes gimę 
ir Marijos giesmę, bet lietu
vės vienuolės neleido. Moki
nės nepaklausė, jos slaptai 
susiorganizavusios surado 
progą lietuviškai sugiedoti, 
be to. įteikė vienuolėms pro
testą. kad lietuvių pinigais 
pastatytoje mokykloje drau
džiama lietuviškai giedoti 
ir dainuoti.

šita žinia verčia jaudintis 
kiekvieną lietuvį patriotą. 
Ji jaudina ir mus namilto-

$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

mas Lietuvių Amerikoje, ne 
vienos politinės partijos va
dovybė ir tt.

Čia yra buvę daug įvairių 
ir svarbių lietuvių suvažiavi
mų. kongresų. Čia buvo 
1949 m. Alto sušauktas JAV 
lietuvių seimas, 1958 m. pir
masis Lietuvių Bendruome
nės Pasaulio Seimas-

Čia 1939 m. buvo Lietu
vių Diena Pasaulinėje Paro
doje, kuri dabar vėl buvo 
praeitą sekmadienį-

Čia 1919 m. Lietuvių So
cialistų S-gos suvažiavime 
buvo nutarta sąjungą užda
ryti ir jos vietoje įsteigti ko
munistų partiją. Tuo buvo 
dar labiau suskaldyta lietu
vių visuomenė, ir jos dalis 
pasuko veikti jau ne Lietu
vos ir ne demokratijos labui.

Bet čia sėkmingai kovai 
su komunistais, ypač darbi
ninkų tarpe, 1933 m. buvo 
įsteigta Lietuvių Darbinin
kų Draugija, kuri tą kovą ir kiečius.
dabar ryžtingai tęsia. Lietuvių Namų iėrininkas

SLA MANOR—ATLANTIC CITY. NJ.

Naujas SLA Poilsio Namas garsiame kurorte Atlantic 
City. NJ-. 155 States Avė, jau atidarytas ir priima 
vasarotojus, šis namas tinka šeimoms, pavieniams 
ir patogus visuomeniniu organizacijų suvažiavimams. 
Kambariai gerai įrengti, kiekvienas ju 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 
Affianre of America. 307 West 30th Street, New York, 
rezervuokite iš anksto per SLA Centrą: Lithuanian 
N.Y. 1000 V arba telefonu. Aršu Cod* 212, LA 4-5529.

lietuvių mėgėjų būreliuose. Į tuo j po pietų, apie 2 vai., ir 
baigsis kitą sekmadienį, rug
sėjo 20 d. Ji bus Tarptauti
nio Instituto patalpose, 111 
E. Kirby St.

Šio dailininko darbais su
sidomėjimas yra didelis, y- 
pač gydytojų tarpe- O gydy
tojai. kaip žinote, yra patys 
pajėgiausi paveikslus pirkti. 
Reikia manyti, kad daugelis 
K. žoromskio darbų po šios 
parodos liks Detroite.
į parodą įėjimas visiems 

laisvas.
Studijų savaitė Dainavoje

Rugpiūčio 9-16 dienomis 
įvykusi studijų savaitė Dai
navos jaunimo stovykloje 
sulaukė nemažo dėmesio. 
Apie 200 žmonių pasinau
dojo Dainavos patalpomis, 
tą savaitę praleisdami atos
togas. Atostogos gi neįpras
tos: kasdien po .vieną ar ke
lias paskaitas su diskusijo
mis ; kiekvieną vakarą meni
niai pasirodymai — tai li
teratų. tai aktorių. Buvo 
taipgi septynių jaunesnių 
dailininkų paroda.

Kadangi studijų savaitės 
metu Dainavoje tebuvau po
ros vakarų svečias, tai dides
nio reportažo apie ją nesii
mu rašyti- Daugelis sutiktų 
ten žmonių pasakojo, kad 
esą programa patenkinti. O 
žmonių ten sutikau iš visų 
Amerikos didmiesčių ir iš 
Kanados.

Alfonsas Nakas

Grįžus nepriklausomon Lie 
tuvon. 1919 m. buvo pa
kviesta į Kauno dramos te
atrą. Tas teatras po poros 
metų virto Kauno valstybi
niu dramos teatiu. Jame Z. 
Arlauskaitė pasiliko iki 
1931 m., kai išėjo į pensiją- 

Taip jau likimo ironija lė
mė, kad "pensininkė“ vai
dybos nemetė ne tik Lietu
voje (vaidino iki 1944 m 
vasaros, iki pasitraukimo 
Vakarus, keliuose Lietuvos 
teatruose), bet ir emigraci
joje iki šių dienų. Vokietijo
je atsidūrusi. Ingolstato lie
tuvių stovykloje ji vadova
vo vaidintojų grupei, reži
savo .visą grupę veikalų ir 
aplankė su gastrolėmis eilę 
artimesnių lietuvių stovyk
lų. padarydama tūkstan
čiams Lietuvos netekusių 
Zmunių apnSiiuŠĮ gyVcriiiiitĮ 
daug šviesesniu. Nuo 1949 
metų gyvendama Detroite, 
ji čia ištisus 15-ką metų va
dovauja Dramos mėgėjų 
sambūriui, su kuriuo jau pa
statė 36 veikalus ir surengė 
87 spektaklius. Iš Detroito 
su gastrolėmis buvo dauge
lį kartų važinėta į artimes
nius JAV ir Kanados mies
tus.

-•

Z. Arlauskaitė tebėra stip
ri kūnu ir dvasia- Ji dar turi 
daug gražių planų, ir, atro
do. dar susilauksime dauge
lio jos surežisuotų veikalų 
pastatymų. Nors publikos 
vaidinimuose metai išmetą 
mažėja, bet sukaktuvininkė 
žada vaidinti ir režisuoti tol. 
kol uk ras sau pagelbinin- 
kų—vaidintojų.

Pavykę* socialdemokratų 
išvažiavimas

SUVAŽIUOS LIETUVIŲ 
EVANG. JAUNIMAS

Amerikos ir Kanados 
lietuvių evangelikų jaunimo 
suvažiavime rugsėjo mėn. 
5 ir 6 d. d. YMCA Camp Ra- 
vensu ood. prie Lake Vilią,

LSS 116 kuopos išvažiavi- IJlinois. bus paskaitose iške- 
mas įvyko rugpiūčio 9 d. hama mūsų praeities, da- 
Stasio Navickio ūkyje. Buvo karties ir ateities buitis. Pa- 
nepaprastai graži diena. Į saitas skaitys Alvudo Įstei- 
saulėta ir maloniai šilta, į gėjas dr. Jonas Adomavi- 
Publikos atsilankė netoli čius, Valdemaras Bylaitis, 

Algimantas Kiemaitis, lietu
vių Tėviškės parapijos kle
bonas kun. Ansas Trakis ir 
Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto direktorius Domas 
Velička.

šimto. Visi svečiai buvo pa
vaišinti gerais pietumis. 
Per įtaisytą garsintuvą gro
jo plokštelių muzika- Nuo
taika visų buvo gera.

Laimėjimų bilietukus iš
platino du labai gražūs ir Informacijos ir registraci-
mandagūs jaunuoliai — Rū-,jos reikalais kreiptis į Vai
tą Januškaitė ir Arvydas 
Bajerčius. St Kairio knygą 
"Tau. Lietuva.“ laimėjo Jur
gis šidagis, o degtinės bute
lį — inž. Stasys Jaškulis.

Išvažiavime daug ir gra
žiai pasidarbavo LSS 116 
kp. v-bos pirmininkas Mikas 
Balčiūnas, jo žmona Ona, 
Pranas Bronskis, Teklė ir 
Jurgis Palioniai. Antanina 
Kavaliauskienė, Stunskienė, 
Birutė Vaitiekienė, Ona ir 
Antanas Strazdai. Jiems vi
siems priklauso didelė pade-

ten Ber.diką. 2845 W- 40 SL 
Chicago Illinois.

"Laisvės mintis nemiršta* 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta* kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokios tautos ne
pa vergsi »»«

Taip pasakė vokiečių va
dui Sachsei lietuvių valstie
čių sukilėlių vadas, kryžiuo
čių klasta pagauta* prie Ka
raliaučiau* pilies.

f į /
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Iš pavergtos Lietuvos
500 Lietuvos epecialietų | Maskvoje lankęsi Lietuvos 

delegatai viešai pareiškė, 
kad Lietuvoje sovietinis re
žimas įvestas tik raudono
sios armijos dėka. Apie tai

I
(E) Lietuvos jaunimo ir 

kitų specialistų gabenimas 
į Kazachstaną ir kitas sritis 
tęsiamas toliau. Režiminė 
spauda pranešimus apie to
kius išvežimus dažniausiai 
skelbia smulkiomis raidė
mis ir nežymioje vietoje. 
Pvz., "Komjaunimo Tiesa“ 
(nr. 149) tiumpai painfor
mavo. kad liepos 28 d. į Ka
zachstano respubliką išvy
ko "jaunųjų talkininkų trau
kinys“. Toliau paaiškinta, 
kad tie talkininkai tai—a- 
pie 500 Lietuvos kaimo pro- 
fesinių-ekonominių mokyk
lų auklėtiniai. Jų uždavinys 
bus padėti "plėšinių užka
riautojams“ nuimti šių metų 
derlių.

T Aikraštis nepaaiškino, 
kokie specialistai užims lie
tuvių vietas, ir nepriminė, 
kad Lietuvoje jau seniai 
skundžiamasi specialistų 
trūkumu ar nesugebėj;mu 
juos panaudoti-
Lietuvių vardais pavadintos 

kalnų viršūnės
(E) Lietuviai alpinistai 

neseniai vykdė pirmąją 
- aukštuminę ekspediciją Pie

tų Pamire. Ekspedicijos va 
dovas "Tiesai“ pranešė, kad 
ekspedicijos dalyviai viršū
nę pavadinsią Lietuvos var
du. Įveikę 5,800 ir 5,837 
metrų viršūnes, lietuviai 
naudodamiesi pirmųjų ko
pėjų teise, jas pavadino M. 
K. Čiurlionio ir K. Donelai
čio vardais.
Zimanas moko Eisenhovrer)

(E) Buvusio JAV prezi
dento D. Eisenhowerio bir
želio 25 d. JAV lietuviams 
(ryšium su ALT Kongresu 
Washingtone) pasiųstas raš
tas gerokai supykdė komu
nistus ir Lietuvos režiminius 
pareigūnus- "Tiesos“ vyr, 
redaktorius G. Zimanas nu
tarė JAV kariui ir politiku: 
atsakyti. Jo atsakymas pa 
siųstas į Maskvą, keliomis 
kalbomis (ir anglų) leidžia 
mame žurnale "Novoje vre- 
mia“ paskelbtas, o Lietuvo
je pakartotas ne "Tiesoje* 
bet "Komjaunimo Tiesoje 
(nr. 143).

Zimano atsakyme JAV 
bėms daromi kartūs prie
kaištai dėl amerikiečių bu 
vusių simpatijų laisvosiom 
Lietuvos valdžiai ir pyksta 
ma. kad. esą, JAV iki šio 
laiko "kažkokį perėjūną 
Lietuvos ambasadoriumi 
Washingtone“. Zimano at
virame laiške“ nepaprastai 
daug tiesos iškraipymų ir 
mažiau besiorientuojančių 
svetimtaučių klaidinimų.

Zimanas teigia, kad isto
rijoje Lietuva niekada neži
nojo "tokio plataus ir de
mokratiško, visuotino ir 
slapto balsavimo, kaip tas 
kai buvo renkamas Liaudies 
seimas“.. Kaip vad- Liau
dies seimas buvo išrinktas n 
ar tokius rinkimus aplama*, 
galima laikyti demokrati
niais — gerai žino Lietuvos 
gyventojai, išryškino tai ii 
JAV Kongreso Kersteno ko
misijos apklausinėjimai.

Toliau Zimanas buv. JAV 
prezidentui aiškina, kad. e- 
są, nieko blogo, jei Lietuvos 
darbo žmonėms tariamą ka
pitalistų ir dvarininkų jungą 
padėjo nusimesti rusų ir ki
tos sovietinės tautos. Zima
nas čia pamiršo raudonosios 
armijos suteiktą "paramą“.

pradėti organizuoti tik 1958 
m. Atsirado pirmieji Sovie
tijoje mokslus baigę naftos 
specialistai -

Gręžiniai palaipsniui iš 
Pietrytinės ir Rytinės Lietu
vos perkelti į centrinę dalį 
ir- Suvalkijos vakarus. 1960 
m. Virbalio gręžinyje apie
1150 metrų gylyje buvo su- 

paskelbė ir 1940 m. rugpiū-i tiktos skysta nafta persunk- 
čio 4 d- "Pravda“. į tos uolienos. Analogiški ra

diniai buvo ir Kybartuose.1Pagaliau laiške svetim
taučiai dar įtaigojami, kad 
per vykstančius rinkimus 
Pabaltijo gyventojai, esą. 
turį galimybių išreikšti savo 
pažiūrą sovietinio režimo 
atžvilgiu. Pykstama dėl ta
riamai JAV globojamų "ka
rinių nusikaltėlių.“ Bendro
je išvadoje tas laiškas laiky
tinas komunistų pykčiu, nes 
už pavergtuosius juk pasi
sakė buvęs prezidentas. Pa 
guodos žodžiai dabar laiko
mi "įnirtingais JAV išpuo
liais“.
"Išvaduotojai“ kauniečių

(E) Kauno miesto "išlais
vinimo“ dvidešimtmetį mi
nint, liepos 31 d. dramos te
atre įvyko iškilmingas susi- 
inkimas. Garbės svečiais 
buvo vadinamieji Kauno iš
vaduotojai: generolas leite
nantas F. Kotliaras. karys 
A. Novorolis ir kt- Dalyvavo 
r tuo metu Lietuvoje viešė
jęs Kanados kom. partijos 
pirmininkas T. Buck su 
žmona. Iš Vilniaus buvo at
vykę partijos ir valdžios at
stovai. Pranešimą apie 1944 
metų Įvykius padarė kom. 
partijos miesto komiteto 
sekr. K. Lengvinas, o atvy
kę rusai kariai papasakojo 
savo atsiminimus- Supran
tama. didžiu pakilimu“ 
nutarta pasiųsti laišką So
vietų Sąjungos kom. parti
jos CK ir N. Chruščiovui.

Vilniuje pagarbinti 
1918-19 m. kovų veteranai

(E) Liepos 30 d. į Vil
niaus geležinkelio stotį su 
gėlėmis nuvykę jaunimo at 
stovai turėjo pasveikinti 
Maskvai ir komunistams 
brangius svečius. Tai keturi 
rusai. 1918-1919 metais ko
voję prieš lietuvių dalinius 
Biržų - Panevėžio - Šeduvos- 
Radviliškio ir Šiaulių ruože 
Dabar laikomi itin nusipel
niusiais. tie "veteranai“ va
žinėjo po buvusias kovų vie
tas.

Lietuvos mokslininkai 
ttnografų kongrese Maskvoj

Rugpiūčio 3-10 dienomis 
Maskvoje įvyko septintasis 
Tarptautinis antropologų ir 
etnografų kongresas- Daly
vavo per 1.300 delegatų, bu
vo delegacijų iš Vakarų 
kiaštų — JAV. Fed. Vokie
tijos ir kt. Sovietų Sąjungai 
atstovavo 300 mokslininkų, 
iš jų 40 atvyko iš Lietuvos.

Iš lietuvių paskaitas skai
tė dr. J. Jurginis, J. Butke
vičius. A. Vyšniauskaitė. J. 
Čiurlionytė. V- Mažiulis.

Ar yra Lietuvoje naftos?
(E) Geologijos ir geogra

fijos mokslinio tyrimo insti
tuto bendradarbis K. Saka
lauskas "Komjaunimo Tie
soje“ (nr. 136) primena, 
kad jau nuo praėjusio šimt
mečio vidurio spėjama, kad 
Pabaltijy gali būti naftos. 
Pokario metu. 1949 m.. Vil
niuje buvo išgręžtas piima- 
sis gilus apie 500 metrų grę
žinys. Čia ir vėliau Grigiš- 
kėse buvo rasti klampios 
naftos pėdsakai Tačiau Lie
tuvoje trūkę specialistų geo
logų. kurie sugebėtų įvertin
ti tyrinėjimus. Naftos ir du
jų paieškų darbai Lietuvoje

Pajevony se ir Vištytyje. 
Šiuo metu, be tyrinėjimų 
Kybartų-Vii balio ruože, yra 
gręžiama dar dviejose vieto
se — prie Tauragės ir Garg
ždų. Nuo 1959 m. naftos ieš
koma Latvijoje, o pernai ji 
rasta Kaliningrado srityje. 
Guseve (buv. Gumbinėje).

Žinoma, tyrinėjimus vyk
dyti lietuviams padeda ypa
tingai nafta susirūpinę so
vietiniai mokslininkai- Ar 
Lietuvoje bus rasti pakan
kami naftos kiekiai? Taip. 
atsako Sakalauskas, bus ras
ti pramoniniai naftos kie 
kiai. Nesą abejonės, kad 
Lietuvoje naftos esama
Vilniaus irkluotojų nesėkmė 
Amsterdamo pirmenybėse

(E) Rugpiūčio 6-9 d.d. 
Amsterdame įvykusiose vy
rų akademinio irklavimo 
pirmenybėse—Europos čem
pionate. kaip ir kitose tarp
tautinėse varžybose, dalyva
vo Europoje ir JAV pasižy
mėję Vilniaus "Žalgirio“ 
irkluotojai. Rungėsi dau
giau kaip 20 kraštų. Žalgi
riečiai dalyvavo keturvietė
je be vairininko ir aštuon- 
vietėje. Eltos žiniomis, da 
lis žalgiriečių nebuvo išleis
ti iš Sovietijos dėl Vakaruo
se gyvenančių giminių. Dėl 
to įgula buvo sustiprinta 
maskviečiais- Aštuonviečių 
lenktynes laimėjo vakarų 
vokiečiai. Keturvietės var
žybose žalgiriečiai atsidūrė 
net ketvirtoje vietoje.

Vakarų Europos spauda 
"Žalgirio“ irklininkus aukš
tai vertino. Su Vilniaus irk
luotojais. esą, teks skaitytis 
būsimoje Tokio olimpiado
je. Jie. žinoma, turi atsto
vauti Sovietų Sąjungą.

Inžinierius tikrina naują Sjncrom-3 satelitą, kuris bu
vo paleistas į erdvę rugpiūčio 19 d. Jo tikslas — padė
ti transliuoti Olimpijos žaidynes iš Japonijos sostinės 
Tokio, kur jos bus spalio 10-21 dienomis.

liūs nuostolius pramonei bu- dieji ir spalvotieji metalai— 
vo padarę nacių okupantai.1 daugiau kaip 6%.
(Ir prieš Pirmąjį pasaulinį i Esant artimiems ryšiams, 
kary Lietuvos pramonė, pa-■ nebegali sUbinti ir jvairių 
lyginus su Latvija ir Estija, ■ jnS(įtU(;įjų palaikomi moks- 
buvo silpniau išsivysčius-E). jinjai ir kiti saitai su Sovie- 

Komuniste“ nutylima. ^jos įstaigomis. Lietuvon 
kad pramonės šakos Lietu- posėdžiauti vyksta maskvi- 
voje plečiamos pirmoje ei- jr jtų miestų moksli-

Lietuvos ūkis tarnauja 
Sovietgai

Apie Pabaltijo ir Lietuvos ekonominius rajonus. — Lie
tuva gatavais dirbiniais ir maistu aprūpina daugel) Sovie
tijos sričių. — Vienerių metų išvežamų ir gaunamų gami
nių apimtis sudaro 800 milionus rublių. — Apie trečdalis 
Lietuvos išvežimų j kitas respublikos sudaro maistas.

vietų Sąjungoje yra 47 eko-(Elta) Lietuvos ūkis. pa
gal Maskvos planavimus, 
glaudžiais ryšiais siejamas 
su Sovietų Sąjungos ūkio 
sistema. Lietuvoje pagamin
ti pramonės ir maisto gami
niai išvežami į kitas sovieti
nes respublikas, ir savo 
ruožtu tų respublikų gami
niai atvežami į Lietuvą. So-

nominiai rajonai ir 18 stam
bių rajonų, aprėpiančių vi
sas sovietines (išskyrus 
Mnldaviiai resnublikas-—— — -- z---- s------ —

Kaip atrodo Pabaltijo ir

Įėję atsižvelgiant ne į vietos 
gyventojų, bet į visos Sovie
tų Sąjungos interesus. Žino 
ma. tenka atsižvelgti į kraš
to sąlygas, tad ir nestebina, 
kad Lietuvoje vystomos pra
monės šakos, nereikalaujan
čios didelio metalo kiekio. 
Tos šakos — tai prietaisų 
gamyba, elektrotechnikos, 
radijo ir televizijos pramo
nė. elektronika- Aišku, čia 
Lietuvai tenka aptarnauti 
visą Sovietiją. ir tai liudija 
Ozarskio žodžiai "Komu
niste“: "Šios pramonės ša
kos aprūpina visos šalies 
liaudies ūkį gatavais dirbi
niais...“ Pvz.. Lietuvoje ga
minami elektros varikliai 
siunčiami į kitas respubli
kas. Panevėžy statoma įmo
nė, kurios paskirtis bus ga
minti elektroninius vamzde
lius televizijos aparatams, 
gaminamiems Maskvoje. 
Leningrade ir kitur. Vil
niaus kuro aparatūros įmo-j 
nė aptarnauja visos Sovieti
jos automobilių ir traktorių 
pramonę.

Pagaliau, pramonės šakos, 
kurios teikia gaminius be
veik visiems Sovietų Sąjun
gos rajonams, tai precizinių| 
ir specializuotų staklių ga-į 
myba (pagal metaio piovi-Į 
mo staklių gamybą Lietuvos 
rajonas užima ketvirtą vie
tą sovietuose), grąžtų ir e- 
lektros skaitiklių gamyba 
(Vilniuje). Metalo piovimo 
staklės plačiai eksportuoja-

ninkai ir kiti pareigūnai. O 
Lietuvos mokslo žmonės tu- 
ri dalyvauti beveik visose 
visą Sovietų Sąjungą lie
čiančiose (vadinamose "vi
sasąjunginėse“) konferenci
jose. Tuo būdu vyksta ne tik 
glaudus bendradarbiavi
mas. bet ir sistemingai vyk
domas Lietuvos ūkio pajun
gimas Sovietų Sąjungos in
teresams. Tokiose sąlygose 
sunku tikėtis, kad būtų atsi
žvelgiama į paskirų kraštų 
ir ypač ne taip seniai oku
puotų respublikų, pvz., Lie
tuvos, reikalavimus.

mus-
Ryšius su kitais ekonomi-

Lietuvos ekonominiai rajo- nįajs rajOnais apibūdina pa
nai. kokie jų ryšiai su kito
mis sovietinėmis respubliko
mis, kas Lietuvon įvežama 
ir kas dažnais atvejais vie-

vietinėje ūkio struktūroje tos gyventojų nenaudai iš- 
Lietuva sudaro paskirą eko
nominį rajoną, be to. ji įei
na į ekonominį Pabaltijo ra
joną. Šiuo metu visoje So-

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro,
2-ji atsiminimų tomą 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 86.00. Perkantieji TAU, 
LIETU \ A 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 ” ” $6.00 ” $4-00
K. Bielinio Penktieji Metai ” ” $6.00 ” $4-00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” $2.50 ” $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku

sieji, sakysim, knygą “Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 neolaidos; 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 11(4) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova. 6324 So. Maplevrood, Chicago 29. H.
J. Valaitis 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.

A. Sukauskas 2002 Ferdinand. Detroit 9, Mich.

A. še m e ta, 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio.

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

VYRIAUSIOJI LITERATOROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBE “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, $36 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis 29 West 57th SL, lOth fL, New York, N. Y,
16619.

vežama, — tai matyti iš E. 
Ozarskio straipsnio "Komu
niste“ (nr. 7).

Pabaltijo ekonominis ra
jonas laikomas stambiu, 
nors jo teritorija teužima 
0.8% visos Sovietų Sąjun
gos teritorijos, o gyventojų 
skaičius siekia apie 3% vi
sos Sovietijos gyventojų. 
Pabaltijo ekonominiame ra
jone (i jį įeina ir Kalinin
grado arba Karaliaučiaus 
srities pramonė) yra beveik 
viso* pramones šakos, išsky
rus anglies, naftos pramonę 
ir spalvotąją metalurgiją. 
Didžiausią lyginamąjį svori 
turi maisto ir lengvoji pra
monė. mašinų gamyba ir 
metalų apdirbimas — dau
giau kaip trys ketvirtadaliai 
visos pramonės bendrosios 
produkcijos. Ozarskis pripa
žįsta. kad Pabaltijy dar ne
santi išvystyta chemijos pra
monė — žadama atsigriebti 
per artimuosius dvejus-tre- 
jus metus-

Lietuvos ekonominis ra
jonas (į jį įeina Kaliningra
do sritis) pramonės vysty
mosi atžvilgiu kiek atsilie
ka nuo Latvijos ir Estijos e- 
konominių rajonų. "Komu
niste“ paskelbtais duomeni
mis, skaičiuojant vidutiniš
kai vienam gyventojui, pra
monės produkcija Lietuvo
je sudaro 70% kitų Pabalti
jo respublikų pramonės pro
dukcijos gamybos. Lietuvos 
atsilikimas komunistų aiški
namas pasiremiant žinomai
siais argumentais: nepri
klausomos Lietuvos laiko
tarpiu Lietuvoje nebuvę 
"gyvybiškai svarbių“ pra

skirt) gaminių išvežimas ir 
įvežimas. 1961 m. bendroji 
išvežamų ir gaunamų gami
nių apimtu sudarė per 800 
milionų rublių sumą. Di
džiausias lyginamasis svoris į 
Lietuvos tiekimuose kitiems 
ekonominiams rajonams 
tenka lengva jai pramonei— 
43.3% ir maisto produk
tams—32.3%. 1961 m. iš 
Lietuvos į Sovietiją lengvo-Į 
sios pramonės gaminių ir 
maisto produktų buvo atvež
ta ir išvežta už 600 mil. rob- 
lių. gi vien tik maisto pro
duktų—už 266 mil- rublių. 
Vis labiau didėja mašinų 
gamylx>s ir metalo apdirbi

Ar skaitei 
šias knygas?

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., 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. 11 
patašyta ir praplėsta lai
da, 196 psl., kaina $2.00.

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

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00. 
KATRYNA, Sally Salrai-

nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai* 
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

VARPAS nr. 5, daug įdo
mių straipsnių, 278 psl., 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’, 
kaina $2.00.

mo pramonės gaminių tieki-i IJETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
mas — 1961 m. jiems tekoj MERIKOJE. St Michelso- 
22% bendros tiekimų apim-1 no vaizdžiai parašvta šio 
ties.

Kaip čia matyti. įvežimo 
ir išvežimo skaičiai nemaži, 
ir jie nuolat auga. Jei Lie
tuvai tenka į kitus rajonus

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

ATSIMINIMAI APIE JUO-
Sovietijoje kasmet išgaben- j Zą LIŪDŽIU, parašė Pet- 
ti tokius didelius kiekius, tai! ronėlė Liūdžiuvienė, 88
jau byloja, kad pačios Lie
tuvos pareikalavimas nėra 
patenkinamas, nes tenka 
skubėti į pagalbą ir "vyres
niajam“ ir kitiems "bro
liams“.

Būdinga ir tai, kad ūki
niai Lietuvos ryšiai su kitais 
Pabaltijo kraštais — Latvi
ja ir Estija — palyginti ma
ži. Tai aiškinama maždaug 
vienodomis trijų respublikų 
gamtinėmis sąlygomis ir 
liaudies ūkio struktūra.

Ką Lietuva gauna iš kitų 
sovietinių respublikų? Pir
moje eilėje įvairius įrengi
mus (jie sudaro apie 22', 
visų įvežimų). Be to. dai 
Lietuvon įvežamos medžia
gos, kurių krašte trūksta, 
tai—anglis, nafta ir rūdos. 
Kuras, tepalai sudaro dau
giau kaip 8% visų Lietuvo

monės šakų, antra — dide- je gaunamų tiekimų, gi juo-

psl. kaina..............$1.00
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TU VĄSTATANT. Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 18 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
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nede-
mane sudegintų!
• — Jei nenori, tai 
gins.

— O ką aš galiu žinoti, ką 
su manim padarys, kai nu
mirsiu? '

— Palik testamentą, tėve. i 
kad nedegintų.

— O kaip jj padaryti?
— Nueik pas advokatą, 

jis padalys-
— Olrait, Maik. pamisly- 

siu.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Policininkas tramdo demonstrantą prie JAV ambasa
dos Kipro sostinėje Nirusia. Užpakaly ant sienos ma
tyti plakatai su šūkiais: "Amerikiečiai, eikite namo!“, 
”Anglai, eikite namo!“

N- ZELANDIJA

Negaluoja Č. Liutiką*

Veiklus N. Zelandijos lie
tuvių bendruomenės naiys 
Česlovas Liutikas jau kelios 
savaitės negaluoja. Liga bu
vo tiek prislėgusi, kad jis tu
rėjo ilgokai lovoje gulėti. 
Dabar jau vaikšto, bet rei
kalingos sveikatos dar a- 
naiptol nėra atgavęs. Dėl li
gos jis turėjo atsisakyti ir iš 
Bendruomenės valdybos pir
mininko vietos.

į Linkime Č. Liutikui grei 
čiau pasveikti.

Paleidęs akmenį iš rankos, jo 
nesuturėsi.

ĮDOMIO5 KNYGOS 
ROMANAI

Vytautas Volerta*, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl., kai
na $2.50.

Ale Rūta, MOTINOS 
milelių deginimą blaiviau: RANKOS, romanas apie 
juk sudegintojo kūno pele- motinos meilę, jos tikslą ir 
nai taip pat gali grįžti į že- rūpestį išauklėti savo vai- 

rašvta nes ant io ir nešąli-' mę. Todėl jis patvarkė. kad;kus pilnais žmonėmis ir ti- m rieto pX£i; be! į tokie pelenai gali būti laido-! krais lietuviais, 397 psl. 

žinom, kad žmonės miršta; jami kaip ir nesudegintas • karna $4.00.
kasdien. Net ir laikrodžio 
švytuoklė tą tiesą nuolat 
kartoja: "gyvas—mirsi, gy
vas—mirsi“-

— Maiki, nekalbėk taip.
— Bet tai tiesa, tėve.
— Vistiek nekalbėk.
— Kodėl?
— Man darosi baisu.
— O ko čia bijoti?

‘ — Gali sudeginti.
— Kas?
— Graborius. žinai kas.

'Ims ir įkiš į pečių. Pirma
bažnyčia drausdavo katali-

— Tegul bus pagarbintas, < čius jie laikėsi tos dogmos:
Maiki ’ i "Dulkė esi. j dulkes pavir-

— Tėvas vis dar nepa-i pasakius.—iš
miršti "garbinti“ | žemes tu kilęs ) žemę su-

® . gusi. Todėl ir buvo reika-
— Maiki, reikia garbinti. -laujama. kad numirėliai bū-

Gal neilgai gyvensime. tu kasami žemėn. Jei kas
— Tai paprastas dalykas,! numirėlį sudegindavo, tą ar- 

tėve. Juk gyvenimas reiš-į ba tuos katalikų bažnyčia
kia įžangą į mirtį. Jis trunka pasmerkdavo. Bet dabarti-
tik akimirką, o ji—amžina, nis popiežius pažvelgė į nu 

— Bet tas nėra ant dan
gaus parašyta, Maiki.

Ant dangaus tas nepa-

Namų darbininkių draudimas

7ODYNAI

Keleivio administracijoje 
į galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Už tuos, kurie nusistatę 
prieš socialinj draudimą li
goje, neturėtume duoti nė 
vieno savo balso.

URUGVAJUS
i Anglų-lietuviu kalbos žo-

Buvęs kunigas J. Ragaus- Į v Baravyko. 368
kas parašė Lietuvoje knygą aple ?ll.000 žodžiu, kai
Nenoriu dangaus“, o mūsų na ,H.

lietuviai komunistėliai neno
ri komunistinio "rojaus“ i Lietuvių-anglų kalbu žo- 
kurį jie kitiems perša, bet dyna>, redagavo Karsavi- 
patys nenori važiuoti ten najtė h- Slapob< rskis. apie 
apsigyventi. Net jų kom jau- 27.000 žodžiu. 511 ps!., kai- 
nuolių pirmininkas išvažia-i na __$5.00.

Praėjusiais metais iš 21,; Metų ketvirtis, arba 3 mė- Zkulevičius.

i vo gyventi Į JAV.
Vėl 3 kapai

i Liepos pabaigoje per vie
ną savaitę mirė 3 lietuviai: 

j Feliksas Navickas, kilęs nuo 
■ Melagėnų. Švenčionių aps-, 
66 metų amž., Liucija Tu- 

; maitė-Vetienė ir Pranas

000 darbdavių pareikalauta nėšiai, turi 13 savaičių, tad j 
pranešti, kiek atlyginimo y- namų ruošos darbininkė, ku
rą išmokėję valytojom, tar- ri gauna bent $4 per savai- 
naitėm ir kitom namų mo- tę. per metų ketvirtį uždirba 
<os samdinėm, buvusiom ar- i daugiau, negu $50. {staty
ba esamom, turinčiom teisę, mas reikalauja, kad toks at- 
į socialinį draudimą. Tie i lyginimas būtų pranešamas, 
darbdaviai savo pareigos į šeimose tiek atlyginimo
pranešti nebuvo atlikę. dažniausia gauna vaikų pri- 

Vidutiniškai skaičiuojantĮ žiūrėtojos C’baby sitter“).
apie $1,000 atlyginimo, ku-į Asmenys, kurie turi namų 
ris nebuvo praneštas, iš tų ruošai samdomų žmonių, jų 
M. 000 darbdavių Socialinio atlyginimą ryšium su sočia- 
draudimo Įstaiga turi gauti; ljnįu draudimu praneša su- 
apie $1.200.000 užsilikusiųį prastinta forma, išspausdin- 
mokesčių. priskaitant dari^ voke su atgaliniu adresu 
procentus ir baudas. (a self- mai’er envelope).

Šias formas galima gauti pa
stoviai kas trys mėnesiai, 
paprašius savo apygardos 
Mokesčių Taiybos direkto-

Įstatymas reikalauja iš 
darbdavio pranešti mokamą 
atlyginimą ir mokėti nusta
tytus socialinio draudimo Į- _ .
našus. Apsilenkęs su tuo į- (District Directoi of In 
statymu, darbdavys laiko
mas atsakingas sumokėti 
tiek savo dalį. tiek ir samdi

kūnas — su bažnytinėmis 
apeigomis, su ekzekvijomis, Į Alė Rūta, PRIESAIKA 
su pasmilkinimais ir pašven-j Didžioji meilė. II d., roma- 
tinimais. Vadinasi, kunigai nas, 309 psl.. kaina .. $2.50 
gali iš to ir biznio pasidary-* Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO

SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

Vytautas Volerta*, UPĖ

ti.
— Maiki, aš vistiek bijau- 
— Tėvas bijai, nes seno

viškai galvoji- Seniau visi 
žmonės bijodavo mirties, 
nes negalėjo jos suprasti.
Kodėl žmogus miršta, jie i TEKA VINGIAIS, romana*
klausdavo, čia jis vaikščio
jo, valgė, gėrė, medžiojo, rė-

332 psl., kaina $3.50.
Vacy* Kavaliūnas. KAL-

kavo. tik staiga išsitiesė ir į NŲ GIESMĖ, premijuotas
......................................nutilo. Ką jis dabar galvoja,! romanas, 201 psl., kaina

kus deginti, tiktai bedieviai; ką jjs mato ir ką veikia? Ar! $2.50.
degindavo savo numirėlius, j atkels dar? Ar pasibaigė;
ale dabar Čikagos kunigų j visiškai? Jie nežinojo, kad Juozas Kralikauskas, TU - 
"Draugas“ rašo. kad popie-i mirtis yra natūralus daly- NAGO UGNIS, premijuotas 
žius jau pazvalijo ir katali-j kas. Jiems rodėsi, kad koks, romanas, 205 pusi., kaina 
kus deginti. Valuk to, Mai
ki. dabar aš ir bijau mirti
Bijau, kad nesudegintų. yra kur netoli pasislėpęs ir

— Numiręs, tėve. nieko tykoja daugiau aukų? Nusi 
nejausi, kad ir degintų

— O ką gali žinoti, Mai

nematomas priešas nudobė į $2.50. 
ju draugą. Gal tas priešas i

Aloyzas Baronas: VIENI 
Ši MEDŽIAI, 117 psl. kai

gandę jie išbėgiodavo. Ve- ,ia $ l»50.
dai palikdavo net ir namus. Į .____
kai vienas iš jų numirdavo.ki? Juk žmogaus dūšia ne-j

numiršta. -Ji gali būt dar ne-| vrjztiavo ilk ia«iaKai n. 
išėjus, kai tave pradės čirš- spręsdavo, kad piktos dvi 
kinti. Baisu ir pamislyt. Mai

ternal Revenue). kad įtrauk
tų į nuolatinių gavėjų sąra
šą (the mailing list). Gali

nio- Jeigu joks pranešimas! ma taip pat kreiptis į savo 
nsdHFVtss. tai skola i apygardos socialinio (liau- 

diino įstaigą, kad prisiųstų
.___ _IITUUTV

gali būti pareikalauta 
kuriuo laiku.

-Šiuo metu apie 19 milionų 
vyrų, moteių ir vaikų gauna 
mėnesinius socialinio drau
dimo čekius, gi 3 milionai 
naujų asmenų kasmet įtei
kia pareiškimus senatvės bei ~....... ........
nedarbingumo atvejais arba cjarnas ka<J Įtraukų į sąrašą 
mirus seimos nariui. Iš na- asmenų gaunančių prane- 
mų ruošos darbininkių be .j fonnas .
abejo, ta ar kita žino. kad: ......................
gaii būti gaunamos sociali- Pranešimai ir socialinio 
nio diaudimo pensijos. Su- draudimo mokesčiai pi pa
laukus pensininkės amžiaus loma siųsti kas ketvirtis me- 
arba ištikta negalios, ir ji tų. pav., atlyginimas, įsmo- 

įteikti socialinio ketas už namų ruošą sausio, 
! vasario ir kovo mėnesiais, 
praneštinas iki balandžio

. 30 d- įskaitytinai.Jei tokiu atvejų namų ruo--

panorės 
diaudimo įstaigai savo 
reiškimą.

bet

pa-

knygelę "Sočiai Security 
and YourHouseholdEmplo- 
yee?‘ Šioje nedidelėje kny
gelėje yra žinių apie namų 
ruošos darbininkus ir taip 
pat atvirukas, kurį darbda
vys gali pasiųsti Mokesčių 
Tarybos direktoriui, prašy-

Lietuviškai angliškas žo
dyną*. Viliaus Peteraičio. II

laida, daugiau Kaip 30.000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko apie 
3?,000 žodžių, b«3 puslapiai, 
kedna ......................... $6.00.

Dabartinės lietuvių kalbos

Juk tai apsileidimas

Liepos 19 d. sukako 200 ___ ~
metų nuo Urugvajaus; nepri- "7

l/Airn riirflvvvin >
Balčikonis ir kt., yra apieklausomybės kovų didvyrio 

gen. Artigas gimimo.
Vienokiu ar kitokiu būdu 

jį pagerbė visoje šalyje tiek 
vietiniai, tiek ateiviai, šim
tai vainikų buvo padėta prie 
jo paminklo. Neatsiliko ir 
lietuviai. Lietuvos okupanto1 
garbintojai, bet tą sukaktį 
visai pamiršo Lietuvių Kul
tūros Draugija.-.

M. Krasinskas

JUOKAI IS ANAPUS

Pas Nikitą Chruščiovą at
vyko studentų delegacija. 
Baigęs oficialiąją dalį. Niki
ta sako:

—Žinau, kad jūs pasako- i 
jate visokių anekdotų apie 
mane. Bet žinokite, kad ir į 
aš galiu apie jus papasako
ti. Tačiau tai paliksime po 
užkandžio.

Tai pasakęs. Nikita liepė 
atidaryti duris į kitą kam
barį. kur stalai lūžo apkrau
ti visokiais gardžiausiais 
valgiais ir gėrimais, ir. ran
ka rodydamas į tuos stalus, 
jis kreipėsi į studentus:

—Prašau vaišintis. Po 
metų kiekvienas sovietinis 
pilietis turės tokį stalą.

—Bet. Nikita Sergeje- 
vič.. — atsiliepė vienas stu-! 
dentų. — Tamsta sakei, kad ! 

i anekdotus pasakosi jau už
kandus-

Knyga yra ginklas kovoje 
gyveni-

TM •

15,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ....... ;■............. $12.00

KNYGOS JAUNIMUI

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
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

GINTARCLfi, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos, 24
psk, kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pusi., kaina ...................... $2.00

UftLYNl KARVELIAI. Aloyzo Bw 
rono apy*Mk&itės vaikams, 69 p»L 

....................................... S1.60

Naujas pašto ženklas

dėl naujo šviesaus 
mo.šos darbininkės uždarbis 

nebūtų praneštas, kaip to 
reikalauja įstatymas, tai iš 
buvusio ar esamo jos darb
davio visų pirma bus parei
kalauta pranešti, kiek mo
kėta. o antra —už nesumo
kėtus mokesčius atsiskaityti 
su Mokesčių Taryba.

Darbdavys, neįteikęs rei
kalaujamų pranešimų, gali 

būti išaiškintas, kai tik dai- 
laiku

SENELIAI MEDICINOS 
PAGALBOS NEGAUS

Kaip žinoma, kongrese 
yra įstatymo projektas, ku
ris numato senelius aprūpin
ti medicinos pagalba. Tos 
išlaidos turėtų būti mokamos 
iš dabar privalomų sociali
nio diaudimo mokesčių- Pri
vatinės draudimo bendro
vės ir gydytojų draugija vi
saip tam įstatymui priešina
si..

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galim* gauti dailininko A- 
domo Varno piestą Lietuvo* 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą • 
8x6 colią dydžio už 80 cnt.

Juozas Švaistas: 2IOB 
RIAI PLAUKIA, romana.- 
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 

‘ kaina $2.50.

Grįždavo tik Ūda. kai nu 
a

sios jau pasitraukė. Gren 
landijos gyventojai išmeU 
iš namų visus mirusiojo 
daiktus- Afrikos klajokliai 
numirėlių visai nelaidoja, 
palieka vietoje ir traukiasi 
toliau. Laidoti numirėlius 
pradėU tik Ūda. kai prieta
ringi žmonės įsivaizdavo, 
kad pasauly yra piktų dva
sių. kurios apsėda žmogų ir 
dėl to jis numiršU. Tada nu
mirėlį užkasdavo ir žemę su
trempdavo kojomis, kad 
piku dvasia negalėtų iškilti.
Afrikos bušmenai užverčia 
kapą akmenimis, kad demo
nas neišlįstų, o jų kaimynai Vytautas Alantas: TARP 
kafirai kūrena ugnį ant ka-1 DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
po. Gali būti. kad iš to atsi- pusi., kaina $4.50. 
rado paprotys numirėlius Pranas Naujokaitis: U- 
deginti ir sUtyti ant kapųįPELlAl NEGRĮŽTA I 
akmeninius paminklus. , KALNUS, 509 pusk, kainą

ki. Ir pasakyk, kodėl dabar 
tinis popiežius pradėjo be
dievišką mokslą skelbti?

— Jis. tėve. neskelbia nie
ko bedieviško: jis tik blai
viau žiūri į gyvenimą ir mir
ti-

— Ar tai blaivas kitaip 
miršta, negu pijokas?

__ Tėvas nesupranti, ką
reiškia blaiviau į dalyką

— Na, tai išvirozyk ge
riau.

__ Žiūrėti blaiviau, tėve,
reiškia žiūrėti rimčiau-

— Ar Ui tu rokuoji. kad 
kiti popiežiai nemokėjo rim
ui f tokį biznį žiūrėti?

__ Gal nemokėjo, tėve, o
gal ir nenorėjo — šito klau
simo mes čia negvildensime. ,
Gana to. kad per šimtme-: — Maiki. aš nenoriu, kad $5.00.

Juozas Švaistas: JO SU 
ŽADETINĖ, premijų o ta i 
romanas Iš Vinco Kudirkom 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
>4.00

Vinoas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS, 166pusl. 
Kaina $2 00.

Aloyza* Baronas: LIEP 
TAI IR BEDUGNES, pre 
mijuotas romanas, 279 psl. 
kaina $3,90.

bir.inkč bet kuriuo 
kreipsis i Socialinio diaudi
mo ištaigą (Sočiai Security! Senato finansų komisija 
Administration), prašyda- atmetė pasiūlymus medici-
ma savo uždarbio duome
nų. reikalingų jos socialinio 
draudimo pensijai gauti, ir 
bus rasta, kad dalies jos už
darbio stinga. .

Namu ruošos darbininke

nos pagalbą prijungti pne 
dabartinio socialinio drau
dimo. bet nutarė pakelti da
bar gaunamas pensijas ir 
mokamus įnašus.

Socialinio draudimo ligos
kuriai trijų mėnesių atveju šalininkai dar kovos
tarpv darbdavio išmokama 
$50 ar daugiau, turi teisę j 
socialini draudimą. Tai reiš- 

kad darbdavys privalo
pranerti jai mokamą atlygi
nimą ii mokėti nustatytus 
mokesčius: 3 ir penkios aš
tuntosios procento, atskaito
mo iš darbininkes atlygini
mo, ir tiek pat iš savo kiše- 
nės-

senato posėdy, bet nėra vil
ties. kad šioje sesijoje tas 
įstatymas būtų priimtas.

Artinasi rinkimai. Visi tu
rėtų kandidatams statyti 
klausimą, kaip jie žiūri į 
sveikatos socialinį draudi
mą. ir. atsižvelgiant į tas jų 
pažiūras, atitinkamai ir bal
suoti.

KAS a YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugicnės 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 stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

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

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu : 
“KELEIVIS”

636 E. Bro*dway---------:---------So*. Boston 27, Mas*.

t
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MOTERŲ SKYRIUS
AL. SVEIKAS

Balta dūšia
Buvau berniukas kokių 14 metų. Gyvenau vienkie

myje. Aukštos ir smėlėtos žemės buvo toje apylinkėje. 
Garinių malūnų arti nebuvo, tik vandens ir vėjo varomi. 
Kai užeidavo vasaros karščiai, o vėjo nepasitaikydavo, 
ūkininkams buvo tikras vargas su malimu: nėra kur glū
dų susimalti. Upeliukai nusenka, vandens malūnai turi 
vandens atsargų tvenkiny susidaryti, kad malūną galėtų 
paleisti. O paleidę tik kelias valandas tegali malti, žiū
rėk. — vanduo ir išsenka. O vėjo malūnininkai tik vaikšto 
su kartimi aplink, vis savo malūnus taiso. Pagaliau, vėjo 
taip ir nesulaukę, išeina šienauti ar kitų kokių ūkio darbų 
dirbti. Mat. jie dažnai ir žemės gabalą turėdavo.

O ūkininkui tai jau vargas, kai duonos pritrūkdavo. 
Negi grūdus žlebensi. 0 jų sumalti nėra kame.

Tokioje būklėje ir mes atsidūrėme. Keli maišai jau 
seniai gulėjo vėjo malūne, bet vėjo nebuvo. Aišku, ir ma
linio gauti negalėjome. O duonos tik dviem dienom beli
ko. Dėdė net senas užsigulėjusias girnas pradėjo taisyti. 
Jis sakė:

— Vienam kepimui gal susitrinsime.
Bet pasirodė, kad girnos labai atšipusios. Jis išėjo 

į miesteli pas kalvį kaltuvų susitaisyti. Apyvakariais grižo 
ir, kaltuvus kampan numetęs, sako:

Parsivesk arklius iš ganyklos, pataisyk vežimą. Ve
žime kelius maišiukus į Arglaičius. Buvau sutikęs Miškinį, 
žadėjo sumalti. Vandens, sako, pas jį mažai, o malinio 
daug. bet reikia žmogų sugelbėt, jei jau girnas riktuoja. 
Girdi, pas mus ne Egipto nevalia, kad žmonės turėtų patys 
grūdus trinti.

— Geras žmogus tas Miškinis. — dėdė pridėjo.
Arglaičiai nuo mūsų buvo kokie šeši kilometrai, arba 

keturios angliškos mylios. Tai netoli, bet reikėjo važiuoti 
smėlėtu lauko keliuku gilioje raguvoje. Iš abiejų pusių bu
vo statūs krantai, o vidurkelyje — akmeninis kryžius. To
je vietoje, sako. senais jau laikais buvo užmuštas kažkoks 
ponas ir jo jauna duktė. Esą, pasibaidė jų ketvertas ark
lių. vežėjas sulaikyti negalėjo. Arkliai šoko į krantą, ap
vertė karietą — ponas ir jo duktė buvo užmušti. Be to. 
vienas arklys nusisuko sprandą, o kiti trys namo parbėgo.

Bet negrįžo vežėjas. Jis. sako. pabūgo ponų keršto 
ir kažin kur dingo. Kiti vėl sakė, kad vežėjas tyčia savo 
poną tokiu būdu nužudęs už jam padarytas skriaudas. 
Panaitė nekalta buvusi, o nekaltas kraujas apie skriaudą 
byloja. Girdi, naktimis ties tuo kryžium daug kartų žmo
nės matė jos baltą dūšią rymojant arba vaikščiojant ten, 
kur arkliai karietą vilko.

Niekas tikrai nežinojo, kaip tikrai tas ponas ir pa
naitė buvo užmušti, nes labai senais laikais tai įvyko. Bet 
daug žmonių sakė, kad jie matė panaitės dūšią klaidžio
jant- 0 kada ji klaidžioja. Ui pravažiuoti tuo keliu niekas 
negali: arkliai neina, ir šunes staugia. Mat. ir gyvulėlis su
pranta nekaltos dūšios raudojimą. O žmonės naktimis pro 
tą .vietą lenkdavosi.

Man kaip tik reikėjo važiuoti pro šitą vietą. Naktis 
pasitaikė žvaigždėta, bet mėnulio nebuvo. Ėmiau snausti 
vežime. Staiga arkliai pašoko į šoną. Mieguistas griebiau 
vadeles, kiek apstabdžiau arklius. Jie tik šnara ir prunkš
čia, lyg nelabąjį pajutę- Žiūriu priekin ir — matau baltą 
stovylą, lyg ant kryžiaus užsikorusią, šaltis per nugarą nu
siaubė. ausys užkaito, liežuvis superšėjo. Na, dat»r- 
nau, žmonės ne be reikalo šneka, kad panaitės dūšia kla»-; 
džioja. Kas gi dabar man daryti?

(Bus daugiau).

Popiežius Paulius VI patenkintas pirma savo kelione 
helikopteriu. Dar nė vienas popiežius nebuvo tokia 
priemone pasinaudojęs.

Benediktas Rutkūnas 

VAKARĖ

Užliejo žemę sutema.
Slenku į tolumą ežia 
tarp plaukiančių rugių- 
Vakarė supasi berže, 
regiu

Išpynusi kasas lyg sesė, 
teškenąs sidabre.
O aš, nubraukdams žalią rasą, 
nutraukiu pabare, 
įmigęs klonis migloje.
Užsidega naktim gražia.
O vis, o vis atsigrįžtu į ją-------
Ji mano pasaka, svaja — 
Vakarė, įsipynusi berže!

■---------------------------------------------- M

CIGARETĖ

Cigaretės žarija
žėri žiedu naktyje.
Dūmai. Kvapas. Pelenai.
Užgeso amžinai----------
Žmogau, žabalas vabzdy, 
paskirtis tava graudi: 
degti mirksnį, kaip jinai, 
užgestant amžinai*

PAKALNUTĖS

Nesiliauna pietys pūtęs, 
į pakalnę bėga pakalnutės. 
Pilna jų slėny, kalne. 
Kviečia žaisti jos mane.

'7

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri- 
iečiui padovanoti knygą* 
ii Keleivio administracijo-

t galiu gauti šias tinkamas 
nygas:
HISTORY OF THE U-

HUAN1AN NATION, pa
kš* Kostas Jurgela, kaina 
10-

Daka of Lithuania, dr. J-B.
III

$.4.00, minkštais $3-00.
POPULAR LITHUANI- 

AN RECIPES- parašė Jūrė 
Daužvardienė* kaina $2.

**Twenty years* struffle 
for freedom of 
redagavo J. 
na $1-50.

"Loave your tears in Moo- 
kow*M parašo B. Annonienė, 
kaina $3.95.

"Litliuania land of ko- 
M parašo L. Valiukas,

$4.78.

Reersheboj (Izraely) yra šeikas 
Suleman Huzail, kurio metinės 
pajsunot> prašoka 12 miL dolerią. 
Jis yra turėjęs 53 žmonas, bet 
vis ne daugiau kaip po 4. kiek 
teisėtą žmoną leidžia turėti mu- 
suimoną tikyba. Dabar jis užsi 
geidė turėti žmoną amerikietę. 
Toms pareigoms pasisiūlė 23 i 
amž. peraiakyrUBi 2 vaiką moti- 
naMarie Milto ii Dayton, Ohio, 
JI sutinka už >50,900 būti hare-

I Šeimininkėms
Žaibo tortas

Pusė puodelio nuluptų 
migdolų, 1 puodelis miltų, 2 
šaukštukai kepimo miltelių, 
ketvirtis šaukštuko druskos, 
trečdalis puoduko sviesto, 
vienas su ketvirčiu puoduko 
cukraus, vienas šaukštukas 
vanilijos eksfrakto, keturi 
tryniai, penkių kiaušinių 
baltymai, ketvirtis puodelio 
pieno.

Paruošti dvi devynių colių 
diametro blėkutes. ištepti 
jas ir išklijuoti vaškiniu po
pierium. Supiaustyti migdo
lus pailgai gana smulkiai. 
Miltus, kepimo miltelius ir 
druską pei*sijoti 3 kartus. Iš
sukti sviestą iki purumo- Po 
truputį dėti cukrų vis su
kant. Sudėti pusę puodelio 
cukraus, trynius po vieną, 
gerai išsukant po kiekvieno 
įdėjimo. Dėti miltus ir pieną 
pilti po truputį, pradedant ir
užbaigiant miltais. Maigyti 
mediniu šaukštu iki gražiai 
išsilygins. Sudėti mišinį į 
paruoštas formas ir dėti

kepti į 350 laipsnių karščio t 
krosnį. Kepti 10 minučių.

Tuo tarpu išplakti balty
mus iki kietumo, sudėti tris 
ketvirtadalius likusio cuk
raus. po truputį gerai išpla
kant.

Išimti 10 minučių kepu
sį pyragą iš krosnies, greitai 
sudėti plaktus baltymus, pa
liekant itažą tarpelį nuo 
kraštų, pabai-styti migdolais 
ir vėl grąžinti į krosnį kepti- 
Kepti dar 15- 20 minučių, 
iki bus iškeptas. Išėmus pa
laikyti 10 minučių, tada ap
rėžti kraštus aštriu peiliu ii 
atsargiai iškelti iš formos 
neapverčiant.

Tortui ataušus, nuimti po
pierių, vieną gabalą apvers
ti viršų į apačią ant tortui 
skirtos lėkštės, pertepti cit
rinos arba rūgščios grietinės

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienč sutiko atsa

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

Klausimas ' būti teismo nubaustas areš-
Prieš kelerius metas teis-i ‘,u “ te?m° įsakAmo nevyk’ 

mas priteisė man mokėti 21 * con em‘> *
dolerį Į savaitę nelegaliai į Patarčiau Tamstai nueiti 
prigyventam vaikui išlaiky-' pas vietinį advokatą, kuris
ti. Kol dirbau, mokėjau- Vė 
liau dėl to vaiko motinos 
kaltės netekau darbo ir nu
stojau mokėti. Dabartiniu

kremu, kita gabalą uždėti lalku pradėjau gauti senat-
baltymais į viršų. j vės pensiją. Ar mano gau-

v , , . , _A narnos pensijos dalį gali pa-kad lengv.au butų pa- imU a!)Jmokėjjmui?
mostą tortą piaustyti. rėkia 
pašlapinti dabai aštrų pei
lį ir jį nušluostyti po kikvie- 
no atpiovimo.

NEPAVYDĖTINA...
Šiomis dienomis Chicagos 

teisėjas Sūria sprendė 32 m. 
amžiaus Curt Moberg ii- jo 
28 m- amž. žmonos skyrybų 
bylą. Jie buvo vedę prieš 4 
metus.

Curt teisėjui pareiškė, kad 
jis mylįs savo žmoną ir. no
rėdamas su ja susitaikinti, 
esąs pasiruošęs pasirašyti 
sutartį, kurioje tarp kita ko 
yra tokios sąlygos: dirbti 
per metus 52 savaites po 40 
valandų per savaitę; garan
tuoti žmonai per savaitę 125 
dolerius; neužtraukti asme- 
n!n£g gknĮng • rmnrikla nsyl i 
medžiotojų ar meškeriotojų 
klubams; leisti žmonai tvar
kyti visus piniginius reika
lus; daugiausia laiko aikvo- 
ti savo šeimai — žmonai ir 
dviem vaikam; kooperuoti 
visuomet ir visur; laikyti sa
vo namų atviras duris jos 
giminėms ir draugams; vi- 
suomet būti gerai apsivilku
siam ir tt.

Kai Moberg pasirašė šitą 
sutartį, jo advokatas teisė
jui pasakė:

— Jei tos taisyklės liestu 
mane. aš geriau šokčiau iš 
10-to aukšto.

Tas advokatas buvo vi.ifa 
gungis.

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo. 

mios knygos —
”Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“

227 psl., kaina tik $1.20.

Gražuolią varžybose Long 
Beach, Cak, ją išrinko 1965 me
tą pasaulio gražuole. Tai Geni
ma Teresa Guerrero. 20 m. am
žiaus. ii Filipiną valstybės. Ji 
rankose laiko >10,000 laimėtą 
čekį, kurį paskyrė šalies bena 
miams vaikams.

Gyvenu 
valstijoje.

Pennsylvanijos

S. G-
Pa.

Atsakymas

Niekas negali uždėti areš
to ant Tamstos Sočiai Secu- 
rity čekio. Tokie čekiai nė
ra "attachable‘‘. Tačiau. 
Tamsta žinai, kad yra galio
jantis teismo įsakymas, pa
gal kuri Tamsta esi Įparei
gotas daryti tam tikrus mo
kėjimus vaikui išlaikyti. Jei 
Tamsta nemokėsi, tai gali

galės paduoti Tamstos var
du prašymą (petition) teis
mui, kad. pasikeitus Tams
tos darbo ir finansinėms są
lygoms. būtų pakeistas ati
tinkamai ir teismo nutari
mas (modification of dec- 
ree).

BALFAS IŠLEIDO TRIS
SU PUSE MILIONŲ
Dvidešimties metų veik

los laikotarpyje Balfas su
rinko ir išleido arti pustre
čio miliono dolerių grynais 
pinigais ir kita tiek gėiybė- 
mis. Vienų metų Balfo pa
jamos. vien lietuvių suau
koti pinigai, sukasi apie 
$100.000.1963-64 metai bu
vo rekordiniai — pajamos 
siekė $112.406.

IKI. MIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanot!

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOŠCOw, Barboros AfTnonie- 

nės "Kryžiau? keliu“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina .. $3.95.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lieto 
▼os socialdemokratų raita* dėl hoi 
Šėriku okupacijos ir terote Lietu 
▼oje. Kaina............................25 Cm

PASAULIO LIETITYTU ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir ančių kalbo-nie 
anie lietuvius visame pasauly 

464 psl. Kaina ....................... 66*0

DIENOJANT. "knygpešių karaliaus" 
-ūracs Kipro Bielinio idomū' štai 
minimai. 464 psl.. kaina....t*.O6

1906 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai 
Kaina ........................................ S6.0«

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ans

iukai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti n- 
Hetuvižkai nekalbantiems, įrišta 
626 pusi. kaina ....................... 15.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Ps 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardo 

Kaina ............................25 Cnt
MARLBOROVGR'S LITHUANIAN 

BELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge 
ras vadovėlis Keturių kalbos mo 
kytis angliškai kalbančiam. :4<

kaina ............................ S' 25
LEMAITES RASTAI. Garsiosios ffiB 

sų rašytojos pirmojo kai o meri 
Amerikoje parašyti vaizdeliai s. 
rašytojos paveikslu, 128 puslsnisi 
kaina......................................... 50 et

rAVO KELTAS
Parašė Leonas ___
socializmo aiškininmas. Kaina 26

J SOCIALIZMĄ 
Bliumas. Trumpa

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Valec
ko romano antroji dalis, 426 pos
lapiai Kaina ............................64.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popferiuje. Kaina ................... 68.50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktato
re faktu šviesoje. Trumpa boiševiz- 
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 55 Cnt

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIG.-d no. 
seniausių laikų iki Lietuvos ne į 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, S96 psL, geras popierius - - *........... 777...................šioj*

ALTORIŲ BEifiLY. V. Putfao-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys įrištoe { vienu 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės, 
knygą, kieti viriai, 661 puslapis. 
Kaina ....................................

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuč
io romanas iš 1S35 metų Sr--.a)irf-

UKTŪinko “vr.tllStO 
tonos diktatūrą. ?tnna dalis 380
nsl. Kaina............................... 63.00.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais 65.00, minkštais 
viršais ......................................... 64.00

IETUVA BŪDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai" vir. 

šeliais, iliustruota, 416 puslapi®, 
didelio forma’o. Kaina ... 65.54 

-«1CT 41 DEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kantskj, nao- 
jaiisiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė Kaina.. 25 C*U

ŽVILGSNIS Į PRAEITI K. Žuko J- 
dnn-.ūs atsiminimai. 477 psl.. kai-

65.00.
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES. 32 psL, kaina............25 Cnt

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ.! 
Atvira nuomonė, įdomūs argumeu- 
tai. Kaina ............................20 Cnt

JUOZAS STALINAS, arba kals 
Kaulazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam-. 144 pusla
pių. Kaina ............................... 61.04

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 pcl_ kaina .. 61.41

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanai iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 63.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai 
ko mokslas? Kaina........... 28

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parai! 
M. .'Jjehelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių recepto, 
132 puslapiai, kaina................. 61.21

CEZARIS, Mirko JesuIJČ romanso 
trijose dalyse, kiekviena dalis pe 
62, ara visos dalys...........56.01

NEPRIKIJAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė .Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psL gera 
popiera. Kaina....................... 65.04

SIAURUOJU TAKELIŲ, I. R 
Kriaučiūno atsiminimai iš JJeta> 
vos ir i« Amerikos lietnvin gyve
nimo. 178 psL, kaina.........<2.04

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai Ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka tr kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 29 Ck

DEMOKRATINIO SOCIALI 7110 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams sa- 
prastu Kaina..............................Ma.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

----- s-------So. Beatos 37, Muk

lengv.au
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Mėnesį baigė •u mažu pelnu S. Vaitkevičių prisiminus

Rugpiūčio 20 d. buvo So.1 Rpgpiūčio 21 d- sukako 5 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos metai, kai Bostono lietuvių 
mėnesinis susirinkimas." j visuomenė neteko savo tau
kiuj atsilankė, kaip papras- iaus »' darbštaus nario teisi- 
tai, gal rik dešimtoji dalis mnko Stasio Vaitkevičiaus, 
draugijos narių. (Velionis mirė 60 m. am-

Buvo pagerbti 3 mirę na-: žiaus. Bostone išgyvenęs 10
riai ir priimti 4 nauji- 

ls fin. sekr. V. Stelmoko
duotos liepos mėn. apyskai
tos matyti, kad pajamų būta 
$8.149. o išlaidų $7.419. 
skirtumas $730, bet kadan- 

šnesio gale prekių buvo 
mažiau

tik $83.

i metų.

Susižiedavo Mirė kun. S. Geniotis

Rugpiūčio 1 d. Jean Ku- Rugpiūčio 16 d. Chicago- 
dirkaitė susižiedavo su Ge- je nuo širdies smūgio mirė 
diminu Kuodžiu. Bostono' kun- Steponas Geniotis. Tai 
Universiteto studentu. yra tas pats Geniotis. kuris

p v. T i kadaise kunigavo So. Bos-
JieSrCOJimai Į tono lietuvių nepriklauso-

j moję bažnyčioje. Jo vietą
Pensininkas ieško vyro ar mo- či užėmė min g p Rubi- 

terš pensininkes. \ eltui duosiu
Per tų laiką jis čia buvo?didelį gražų kambarį ir primo-' liūs. Prie jo nepriklausomie-

ileides giliai šaknis. Jis čia akėsiu už pagalbų. Gera vieta 
veikė ir Teisininkų Draugi-' mašina parveiiu
joje. ir Dramos sambūryje.’
ir Bendruomenėje, ir Kultū
ros klube, ir dar daug kur 

tai pelno be-i kitur. Velionis buvo ramus, | 
' taktingas, mielas žmogus.

Buvo perskaitytas revizi- su kuriuo malonu buvo pa
jos komisijos protokolas, Į tiek asmeninius, tiek

esminių pastabu! visuomeninius santykius.
™ da.hu uohuvn' Bostone tebegyvena ir te-

kuriame 
dėl valdybos darbų nebuvo 

Feliksas Zaleckas pasiū- 
svečių knygą, ku- 

pasirašyti ir sa- 
Įrašyti iš kitur 

atvykę svečiai. Visi pasiūly
mui pritarė.

Jau senokai yra nutarta 
buvusiam ilgamečiui drau
gijos veikėjui Juozui Lėkiui 
pagerbti suiuošti banketą. 
Valdyba nutarė tai padaryti 
rugsėjo 20 d. Jam vadovaus 
dr. A. Kapočius ir adv. A. 
Young. Jie kvietė visus na
rius tame bankete dalyvauti.

Čia būtina pastebėti ir nu
sistebėti, lcad bilietai į tą 
banketą atspausdinti tiktai 
anglų kalba- Gėda didžiau
siai lietuvių Bostono draugi
jai Uip nevertinti lietuvių 
kalbos! Tas faktas nė kiek 
neprisideda ir prie gero lie
tuvio ir lietuviškų organiza
cijų veikėjo Juozo Lėkio pa- 

2-is

Gražuolė ”Miss Lithuania of New England“ Joa na Antanėlytė iš So. Bostono (vidury), išnakta 
Lietuvių Radijo gegužinėje Brocktone, prie jos Elaine Yakavonvtė iš Dorchesterio ir mažutė Re
gina Twohig, adv. James J. Twohig, kandidato į Mass. senatorius dukrelė.

VIETINES ŽINIOS
Malonus svečias ii Detroito

Fraeitą ketvirtadieni tu
rėjome labai malonius sve
čius iš Detroito ir Waterbu- 
rio: Alfonsą Naką ir Joną 
Budzinauską.

Ai. Naką visi Keleivio 
skaitytojai gerai pažįsta iš 
jo dažnų ir Įdomių kores
pondencijų apie Detroito 
gyvenimą. Iki šiol tik tiek jį 
tepažino ir Keleivio redak
cija — gyvo nebuvo mačiu
si. todėl buvo labai malonu 
su juo susitikti ir pasikalbė
ti.

Jis. su visa šeima važiuo
damas i Lietuvių Dieną New

Yorke, užsuko į Waterburv 
pas savo giminaitį Joną Bu
dzinauską. o su juo ir i Bos
toną, kuriame nebuvo bu
vęs- čia jie sustojo pas savo 
giminaičius Subatkevičius, 
aplankė Keleivį. Lietuvių 
Enciklopediją. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-ją. spėjo pa
matyti ir Plymouth. kur į šį 
krantą išlipo pirmieji pili
grimai.

Tą patį vakarą svečiai iš
važiavo į Waterbury, o kitą 
dieną žadėjo patraukti į 
New Yorką.

Kad tu meluoji, net tavo au
sys kruta.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio admi
nistracijoj už 50 centų.

Maksvytytės 
koncertas

Rngniūčio 30 d. 3 vai. po 
pietų Maksvyčių namuose 
(925 E. 4th St, So Bostone) 
bus Rūtelės Maksvytytės 
pirmasis fortepiono koncer
tas.

Jo programoje Bacho. 
Mozarto, Beethoveno. E. 
Laumenskienės. J- Švedo ir 
V. Klovos veikalai.

R. Maksvytytė yra Izido
riaus Vasyliūno fortepiono 
studentė.

beliūdi savo ištikimo gyve
nimo draugo jo našlė Mag
dalena. Ji prisimena velio
nio sukaktis ir atitinkamai 
paminėjo ir šią liūdną jo 5 
metu mirties sukakti.z

K- Merkis pirmųjų eilėse

Sheraton Plaza viešbuty 
dabar vyksta JAV Šachma
tų pirmenybės, kuriose da
lyvauja 235 šachmatininkai 
iš JAV ir 5 svetimų valsty
bių. Įskaitant Kanadą. Cent
rinę Ameriką ir Europą. Pir
menybės jau Įpusėjo, sužais
ti 6 ratai (liko dar 6). Pir
mauja didmeisteriai Lom- 
bardy. Benko. R. Byrne, tu
rėdami po o'/o tš.; Suttle ir 
Levy po 5 tš.. seka giupė su 
4’/, tš.. kurioje greta did- 
meisterio Bisguier ir žinomų 
New Yorko meistrų, kaip 
Sherwin. S. Lyman. Valvo 
ir kitų yra du bostoniškiai— 
Kazys Merkis ir E. Brand- 
wein- Grupėje su 4 taškais 
yra mūsų Algis Makaitis. Ig

Mithael Paukšta, 950 So. Wis 
eonsin St., Koliart. lnd.

(36)

Iieškomas brolis Antanas Ta
rutis. Ieško sesuo, gyvenanti 
Kanadoje. Jis pats arba apie jį 
kų žinantieji prašomi rašyti:

Julė Vrubliauskienė-Tarutytė
81 Homewood Avė.
Hantilton, Ont_ Canada.

(33)

UŽSUKITE PAS MUS

Viena tokių yra Kearny, 
tik 12 mylių nuo New Yor
ko. Ji nedidelė, bet turi kuo 
didžiuotis: nauja 
baigiama įrengti parapine 
mokykla, statoma* nauja* 
vienuolynas seselėms moky
tojoms, finansiškai pajėgus 
lietuvių bankas ir du moder
nūs klubai — Lietuvių Ka
ra* ir Lietuvių Politiko* 
talikų Bendruomenės Cent- 
Klubas.

Abiejų klubų puikūs pa
statai ir moderniški įrengi
mai.

ji lietuviai katalikai buvo 
prisidėję prie metodistų, ku
rie pastatė lietuviams gra
žią mūrinę bažnyčią su sale 
ir klebonija prie National 
St. Ji buvo vadinama ”Žiny- 
čia“. Bet kai KubBius pra
dėjo draugauti su komunis
tais, metodistai ji pašalino- 
Kito lietuvio kunigo tai vie
tai nebuvo, ir lietuvių ”Ži- 
nyčia‘‘ mirė.

Dabar mirė ir Geniotis, 
buvęs ”žinyčios“ pradinin
kas. Chicagoje jis vadinosi 
jau vyskupu. <1

Rastas negyvas

bažnyei* Savo bute H gatvėje. So. 
y _’Į Bostone, rastas negyvas Jo

nas Brunotas. naujasis atei
vis. dar nesenas žmogus. Jo 

nutraukė širdiesgyvybę
smūgis.

Ar ton 
knygas?

šitas

Vykdami į New Jersey, 
sustokite Kearny šio* lietu- jjetuVOS 
vių kolonijos lietuvių darbi- ‘ 
tumo ir sugebėjimų pamaty
ti. Lietuvių Katalikų Bend* 

nas Žalys iš Montrealio turi! ruomenė* Centre (6 Davis 
3V, tš. ir Algis Leonavičius! Avė-) ir Lietuvių Politikos 

i Klube (134 Scbuyler Avė.)Z iš. ir i reDaigia. , .
Žaidžiama vakarais nuo 71 pajusite lietuvišką

iki 12 vai.

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

RESPUBLIKOS 
ISTORIJA* su spalvotu žemė. 
lapių, 96 psl., kaina .. $0-75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
$0.50

SAVO GYVENIMO APSAUGAI 

PASIMATYK SU ŠIUO VYRU Iš 

EQU1TABLE LIVING INSURANCE

Living Ins. specialistas gali padėti jums sudalyti tinkamų 
planą apsidrausti ir jį pritaikyti jūsų kišenei. Jis yra patyręs 
draudėjas, kuris gali išaiškinti, kaip Living Ins. sudaro fondą 
jūsų vaikams kolegijoje mokytis, kaip jums gauti patogių pensiją 
ir lėšų netikėtam reikalui arba jūsų šeimai jums mirus. Tai vyras 
iš Eųuitable.

Henry W. Adukonis, 628 Washington St„ Dedhaiu. Mass. 
Tel. 326-5620 ir PR 3-7041.

Prašau smulkesnių informacijų apie Living Insurance

Pavardė.................................. gimimo metai .... mėn. .... diena..

Adresas ................................ -.......................... Telofonas ................

(Iškirpę uipildykiat ir atsiųskite aukščiau duotu atrašu)

LAISVĖS VARPAS
SAlHOeUM^ANGLIJOS LIETUVI
KisurtoUMFBADUo pbogkam

’ * *:: ,i-
flrtiMititnlr-- 8-9 vaL ryte 
AM, BuMtomia 1199 kiiocikto 

FM Bangomis 105.7 megaciklo 
It WK0X, Frsmingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON 18, MASS. 

Tek JUniper 6-72M

Atostogauja Europoje

Rugpiūčio 3 d. Birutė Ba- 
naitytė ir Vida Mališauskai- 
tė išskrido Į Europą atosto
gų praleisti- Ilgesnį laiką jos 
žada pabūti Vokietijoje, 
kur Banaitytės brolis Ginta
ras atlieka karinę prievolę.

Kas nori važiuoti į Floridų ir 
turėti šiokio tokio užsiėmimo, jo 
gali rasti pas mane. Aš turiu 
didelį sklypų, kuriame galima 
auginti braškes ir kitokias uo
gas ar daržoves, yra visokių 
vaisinių medžių — mingų. avo
kadų. vyšnių. Nuo jūros 45 blo
kai, antra gatvė nuo didelio ke
lio. mūrinis namas, 5 kambariai 
ir garažas. Man vienam sunku 
viskų tvarkyti. Gali atvažiuoti 
vyras ar moteris. Jei patiks, ga
lėsite pasilikti visados arba nu
pirkti.

J. P„ 1643 N. W. 4-ird Avė.
Miami. Fla.

nuotai
ką, sutiksite senų pažįstamų

Laukiame atvykstant 
ir iš čia issivesite daug gilių 
ir malonių įspūdžių.

J. Belza,

Liet. Katalikų B-nės 
Centro pirmininkas 

M. Šiuži*,
Lietuvių Politikos Klubo 

pirmininkas

^DYKAH DYKAH~
NENUSIMINK, gausi pagal
bų. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
raukų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimų 
ir savo vardą ir antrašų: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta„ P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

Mini r .irtai 3 veiksmų trage- 
kaina .............................. $0.20

GYVULIŲ PROTAS, 212 peL, 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., Kai
na ....................................... $0.36

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina >0.26

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

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA- 
CiJOS, 96 psl., kaina .. $0.2$

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija g£vu»ja nuo 1836 metu ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir tortlngtaasia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir »a.uo iidžiausį ka
pitalą.
Sumaningas Aetnrks NEIEŠKO S2T11* APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad RT a aparauu# gcr», ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS nelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir.ę globą. 3) SLA apdrauda vra saugi nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo S100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda tirikatian šiais laikais kiek
vienam. ———•
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats. •
SLA galima gauti apdrauda ano gimimo dienos iki gilios se. 
natves.
SLA kuopos yri čymesnėse lietuvių koloniiose, jos teikia 
žinias apie andraudas ir Įstojimo talrar~
Kas nori platesnių informacijų tegu rato Į SLA Centrų:

LTTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
507 W*st 30th Street N<w York i. N. Y.

-------~----------m JH.nrtnj-uuLruiijbV-J ----- ~

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

Atsiminimai ir minty* 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina 55.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama......................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................$3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik..................................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt
Čicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina........................... ............................. $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina • ••••••••eee •••• •••••• •••••••••••• • • $1.00
M. Zoščenkos Satyrinė* novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 poslapiai, kaina $2.00

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psL. kū
ną ...................................... $0.76

LSDP rvS LiiiiL.,-“pšLA'3 
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 ........................... .. $0.16

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K, 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., Kaina ..................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.16

KA1I SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, n> 
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.26

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 peL, 
aaina .............................. SCJ29

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKTAL 
kaina .............................. $0.25

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

KELEIVIS 
636

$7.

I i t



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 36,1964 m. rugpiūčio 26

Vietines žinios
į dėtos laisvos aukos, atskai

čius išlaidas, eis gaidų fon
dui.

Šį penktadienį, rugpiūčio lYogramą atlieka smuiki 
28 d. 8:15 vai- vak.. Bei- ninkai Izidorius Vasyliūnas 
mont Town Hali (455 Con-i ir Alysanne Brennen ir Vy- 
cord Avė.. Belmont. Mass.) tems Vasyliūnas—fortepio- 
bus kamerinės muzikos kon- ras.
ceitas. Prie įėjimo su- Programoje bus atlieka

Pirmasis šaunus banketas
Gerbiamieji,

Mūsų pareiga pranešti Tamstoms, kad Lietuvių Dar
bininkų Draugija rengia metinį tradicinį banketą 1964 m. 
rugsėjo mėn. (September) 6 dieną. Durys atidaromos 5 
vai., o banketo pradžia 6 vai. vakare South Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos auditorijoj. II aukšte. 368 Broad- 
way. So. Boston. Mass.

Mūsų šeimininkės šiam banketui labai uoliai rengiasi, 
kad viešnios ir svečiai maloniai būtų priimti ir pavaišinti.

Jos nutarė svečius ir viešnias pavaišinti paukštiena 
ir namie darytomis dešromis su prieskoniais.

Kiekviename mūsų rengtame bankete visi būdavo 
patenkinti. Ne kitaip bus ii' šiais metais. Todėl kviečiame 
visus iš arti ir toli atvykti ir kartu su mumis maloniai 
praleisti vakarą- Svečius linksmins Jono Shurilos orkest
ras.

Tad iki malonaus pasimatymo mūsų metiniame ban
kete rugsėjo 6 dieną!

Banketo Komisija

Kamerinė* muzikos 
koncertą* Belmonte

Kairėje Elaine Matulevieiūtė-Mitchell iš So. Bostono, praeity mėty gražuolė, vidu
ry Joana Antaneiylė iš So. Bostono, šių metu gražuolė, ”Miss Lithuania of N.E?**, 
išrinkta Bostono Lietuvių Radijo progra mų 30 metu sukaktuvinėje gegužinėje 
Brockton Fair Grounds rugpiūčio 9 d„ dešinėje jos palydovė Helen KandroUitė 
iš Cambridge, Mass.

mos Henry Purcell. Georgei Ramus vyras ieško didelio su 
Philipp Teleman. Johan Se-lpato~ūmais kambario arlia ne- į 
bastian Bach ir Georg Fried-Idide,io 12 kambariu buto So.
rich Handel sonatos dviemlBastoO€'

■ Skambinti Keleivio Įstaigon
■ tel. AN 8-3071.smuikam ir fortepionui.

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Trans-Atlantic Travel Service ! Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, į i PabaltiJ° kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją - o taip pat f

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—
sas valstybes. garantuoja tiesioginį ir tikslu pristatymą Į tuou kraštus

Tose Pačiose Patalpose d o v a n y—s iuntiniy

Skyriuje jūs rasite didelį pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, taip pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 

J Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės 
maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE 

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienu

Gerb. klientų patogumui užsakymus galima atlikti telefonu 
Informacijų prašome kreiptis telefonu, raštu arba vietoje.

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė-! 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs- j 

kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun-1 
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusu 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. galimo pirkti SAVI
KAINA mūsa įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

IST MG \ LIETUVIŠKA. KKEIPKITfes LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SĄrN'IN- 
GlAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame »u INTURISTO jcaliojijnai?

Gruntiniai ®rvH»anii ka=dien nvo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirra<ii'‘Tnai« r>u«
8 vaL ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

VEDCJAS: JONAS 4IIOMONIS

*ioopoeeoeeeeooose«<oe

R The Apothecary
TJETUVIšKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S^ Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6029
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir

Vienas pašaukimas telefonu vertas® $ 25.00

SHELHEAD 
MODEL

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padare daugelis N. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lą sutvarkė. įsigydami 
SHELHEAD bumerį. 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 —

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St. 

Dorchester GE 6-1204
Prie* Teismo Rūmu*

This coupon 
is worth >25

Paragink savo pažįstamus
išsirašyti 
metams $5.

.......sumažins jūsų kuro aąofcaHas.

....užtikrins mažiausią kilimus nuostolį. 

....garantuos gerą ir tylų veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

NAME ..............................................
STREET ..............................................
CITY.............................TEL.................
Wc wouid likę further Information about 
your speciai offer on oil burner installatio-

ŠILDYK NAMUS MUSŲ SĄSKAITA—56 GALIONŲ ALYVOS VELTI ! KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

EKONOMIŠKAS
ir

PATIKIMAS

Leiskite su Jumis pasvarstyti 
Jūsų aliejaus ir ournerio 
reikalus arba problemas.

Pašaukite
WHITE FUEL CORP.

pagalbai ar informacijai
STANLEY YELMOKAS 

AN 8-1500

inimi nmiiimnin 
REAL ESTATE

EDMUND L KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
LICCNSEO BROKERS

KETVIRTIS REALTY
*n WCST BA0AOWAV 

SOUTH UOSTOM, MASS.. 02127

TeL 268-4649 ►

Pigiai parduodami du 30 ga
lonų Capar mažai vartoti boile- 
• iai ir du gazu šildyti coyels.

Skambinti TA 5-7921.
(35)

So. Bostone parduodamas 
įtaiga mirusio Viktoro Vadei
vos namas — mūrinis, 4 aukštų 
iu 3 butais ir batų dirbtuve, 
mašinomis, prekėmis, išdirbta 
vieta geram batsiuviui.

Kreiptis: 171 8th St., So. 
Boston, tel. 269-0154

(35)

Lake VVinnepescdkee, N. H., iš
nuomojamas namas (cottage) 
arti ežero, galima gyventi ir 
žiemą, 5 šildomi su baldais ir 
visais patogumais kambariai.

Bostone skambinti po 5 vai. 
vak. telefonu 442-4344

REIKALINGAS BUTAS

Suaugusi šeima (trys asme-
Keleivį. Kaina , - ■ ' ■ "„ .. i.,

tūrių kambarių. Pageidaujaaut 
antrame aukšte.

Telefonas AN 8-3630.
C&P ROOFING CO.

Mes sukūrėme bendrovę, ku
ri viską atlieka — dengia stogus 
visokia medžiaga: toliu, skin
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 
t.į 288-1421 ir GR 9-1805 
Skambinti po 5 vaL vakaro

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth St,

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

Telefonas aN 8-3636

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAKTORILS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir 
gyvenamas patalpa*.

Su mumis niekas nepajėgia 
varžytis.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro 

tel- LI 2-2776 
400 Norfolk Street. 
Cambridge. Mas*.

Ketvirtis & Co.
—JEWEI.ERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
tapestinzai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADYVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai
rius U.S.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 sumokam 
vietoje išsiunčiant siunti
nius, kad gavėjui nereikėtų 
primokėti.

Priimami užsakymai, čia 
sumokant nustatytą moki 
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 vai. vak.

Cosmos Parcel* Expres* 
Corp.

327 W. Broadsvay 
So- Boston, Mas*., 02127 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E Siaht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

maeooaaeaoaeeoeQOoooo<

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

»
Dr. J. Paiakarnio

IPCDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Va lt a ra i a įj anksto susitarus

447 BROADWAY 
South Boston, Maso

Siųskite dovanų sintinius 
giminėm* į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu* 
viekai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti statiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiamu 
Siuntiniai nueina tvarkingai

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
YVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8-2868

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokia ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastirc

598 E.
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

TEL AN 8-2124

Dr.Amdia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRIST* 
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADYVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties YVLYN, 1360 ki- 
lociklų ir is stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vaL die- 

į. PepduSuSSsS z Vėliausių 
ptsantinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 602 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleiviu.

Fwvwwwvwwwwvwsį

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savia Hill Ava. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

Tsl AT 2-4626

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

ir

695 Cs 
Arti Upham’s Coraer

I

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lieta vie Gydytojas ir Chirurgą* ' 
X RAY

534 Broadtray,
So. Boeton, Mas

> VALANDOS aee 2 iki 4 ir « iki 7 
TEL AN 8-2712

Varnei j. Ūkia:
28? Coacord Billrrka. Ma 

TEL. MO 8-2848

A. J. N AMAKSY
Real Estate A 

469 W. BROADWAY

Offics TsL AN 6-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.

K. J. ALEKNA
*38 EAST BK0ADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai

8tikla« 
reikmenys

Kefltmenya plomberiama 
Visokie geležies daiktai




