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Didelės rasinės riaušės 
Filadelfijoje

Praeitą savaitgalį čia kilo didelės rasinės riaušės. 

Negrų gyvenamas rajonas atrodo kaip karo laukas. Nuo

stolių milionas, daug sužeistų ir suimtų*

Praeitą penktadienį Phi-(---------------------------------------
ladelphijoje. kur iš 2 mil. 
gyventojų yra apie 600.000 
negrų, kilo didelės riaušės.
Tai jau septintasis miestas, 
kur tokios riaušės paskuti
niuoju metu kyla.

Kipras vėl prie karo 
briaunos

Kipre pavojinga ugnis ne
užgesta: nors ji tarpais ir 
kiek susilpnėja, bet staiga ir 
vėl ima didėti.

Turkai buvo paskelbę, 
kad jie praeitą pirmadienį 
pakeis savo ten esančią ka
riuomenę naujais daliniais. 
Jie tą teisę turi pagal tarp
tautinę sutartį- Bet Kipro 
prezidentas Makarios tą su
tartį laiko nebegaliojančia 
ir turkams uždraudė kariuo
menę keisti, be to, dar pa
grasino tą žygį ginklu su
trukdyti.

Turkijoje studentai kelia 
dideles demonstracijas ir 
prieš amerikiečius, kurie, 
pagal ten paplitusią nuomo
nę. palaiką graikus. Nerims
ta ir turkų kariai, kad jie su
laikomi ir neleidžiama žy
giuoti į Kiprą. Turkijos mi
nisteris pirmininkas išleido 
specialų atsišaukimą į gy- 
ventojus. raginantį juos su
silaikyti nuo išsišokimų, ir 
atidėjo savo kariuomenės 
pakeitimą Kipro saloje.

Makarios buvo nuvykęs 
pas Arabų Jungt. Respubli
kos prezidentą Nasserį pra
šyti pagalbos. Iki šiol iš ten 
Kipras buvo daugiausia re- 
miamas ginklais. Susitarime 
su Nasseriu turinys dar neži 
nomas. bet Makarios tuo su
sitikimu jau labai džiaugia-
NIKITA BIJĄS ATOMO 
BOMBŲ

Nikita Chruščiovas, vie
šėdamas Čekoslovakijoj, pa
sijuokė iš tų. kurie. esą. norį 
išlaisvinti Rytų Europą.

Liaudies demokratijos, e- 
są, Rytų Europoje jau gyve
na 20 metų. Ten žmonės pa
sirinkę tą tvarka laisvu no
ru. ir kapitalistai tų kraštų 
daugiau nebevaldysią.

Juokėsi jis ir iš tų. kurie 
ant griuvėsių. į kuriuos ato
minis karas paverstų mūsų 
žemę. dar tikisi sukurti nau
ją pasaulį (Tai sakydamas 
jis turėjo galvoje Kinijos 
komunistus). Mes. kalbėjo 
Nikita, nenorime savo ko
munistinio pasaulio statyti 
ant griuvėsių- Mes esame ap
sisprendę ginti žmoniją nuo 
atominio karo baisenybių. 
Taip Nikita porino slova
kams

Iš Haiti ateinančiomis ži
niomis. tenykštis diktatorius

pramonės darbininkų unijos pir- puvalier be jokių skrupulų 
mininkas Walter Renther, jeigu šaudo veikėjus, kuinuos įta

ria dalyvaujant opozicinėje

Beveik visur jos prasidė
jo tik dėl juokingos priežas
ties- Štai kad ir Philadelphi- 
joje. Du negrai (vyras su 
žmona) sustabdė gatvių 
sankryžoje savo automobili 
ir tarp savęs ginčijos. Polici
ja pareikalavo juos netruk
dyti susisiekimo. Kadangi 
jie nepaklausė, tai policija 
ištraukė prie vairo sėdėjusią 
moterį iš mašinos. Ir tada 
prasidėjo...

Tuoj visame negrų gyve
namame v vai-talp negrai 
ėmė daužyti krautuvių lan
gus, plėšti ir neštis prekes, 
puldinėti baltuosius.

Tvarkai grąžinti buvo su
traukta daugiau kaip 1.500 
policininkų- Jie buvo apmė
tomi akmenimis, plytomis, 
kelios dešimtys policininkų 
sužeista,-o kitų—keli šimtai.

Miesto majoras paskelbė 
įsakymą negrų rajone nie
kam nepasirodyti gatvėje 
be labai svarbaus reikalo. 
Nepaklausiusieji įsakymo y- 
ra suimami.

Panašūs plėšimai pasikar
tojo šeštadienį ir sekmadie
nį.

Šitokios riaušės kelia su
sirūpinimo ir išmintinges
nių jų negrų vadų tarpe, nes 
jos labai kenkia negrų kovai 
dėl lygių teisių. Mat. negrų 
politinė akcija išvirto tik 
plėšikavimu ir kitais krimi
naliniais veiksmais.. Nėra 
abejonės, kad tai kažkieno 
provokacija, kurią reikia iš
aiškinti ir padaryti jai galą.

Streikuosime, sako Automobilių

automobilių įmonių savininkai 
nieko geresnio nepasiūlys, kaip veikloje. Duvalier yra paši
lki šiol. skelbęs amžinu prezidentu.
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Demokratų partijos konvencija Atlantic City, 
daugiau kaip 5,000.

NJ., kurioje vien atstovų buvo

'Ramios laidotuvės 
Saigone

Pietį) Vietname didelė 
valdžios krizė

Blogi reikalai Pietų Vietname, nes ten ^er kelia mė

nesius jau buvo keli valdžios perversmai.

-------------- ---------------------- Paskutinėmis dienomis
kilus didžiulėms studentų 
demonstracijoms ir katalikų 
su budistais piautynėms. P. 
Vietnamo valdžios priešaky

Sekmadienį 50.Ū00 kata- f uT*?*“
likų Pietų Vietnamo sostinės *4™ JAV 
gatvėmis lydėjo i kapus pa- vy™ dr. Nguyen
skutiniųjų riaušių 6 aukas- Xuan Qa"h- kuns ,Per 2me- 
Procesija praėjo per budistų n«^*®.zada sušaukti seimų, 
rajoną be jokių susidūrimų, ° s!s ^al’ sudarytų pastovią 
nes 5 batalionai karių stove- v^r iaus^bę. 
jo gatvėse sargyboje. Ar jam tai pavyks, šian-

Nepaprastas karo stovis, dien sunku pasakyti, nes ir

Miego liga jau ir
Naujojoj Anglijoj

Texaso valstybėje prieš 
ixną mėnesių pastebėta mie
go liga- Houstone dėl jos 
au mirė 18 žmonių.

Prieš savaitę N. Hamp- 
?hire valstybėje ta liga su
mirgo viena vaikų slaugė. Ji 
sveiksta Hanoverio ligoni
nėje.

Antras panašus susirgi
mas pastebėtas Northfielde. 
Vt, bet kol kas gydytojai 
dar tikrai nesutarė, ar tai y- 
ra miego ar kuri kita liga.

Šią pavojingą ligą platina 
uodai. Jos virusai sunkiai 
sužaloja smagenis.

KINAI NEDAIYVAUS 
MASKVOJE

Kinijos komunistai pra
nešė. kad jie nedalyvausią 
Maskvoje Chruščiovo šau
kiamoje gruodžio 15 d. ko
munistų partijų konferenci
joje-

MUŠASI IR ČIA

Apie 200 baltųjų ir juo
dųjų Westminstery. S. Caro
line. mušėsi ne tik kumš
čiais. bet apsiginklavę ak
menimis, peiliais ir kitais Į- 
nagiais. Policija juos greitai 
išsklaidė.

Neseniai miręs Italijon komu
nistų vadas Palmiro TagUatti.

Cleo viesulas padarė Vieni skuba, o kiti 
daug žalos i delsia kongrese

Praeitą savaitę Floridoje 
siautė žiaurus viesulas Cleo. 
Jis sukosi 115 mylių greičiu 
ngj- vaĮįįpjĮą Tun PaČjn
tu buvo ir nepaprasta liū
tis.

Audros centras užgavo 
Miami. o vėliau pasuko i 
Port Lauderdale ir Palm 
Beach. šios vėtros padaryti 
nuostoliai skaičiuojami šim
tais milionų dolerių.

Jungtinių Tautų paskirtam tar
pininkui Kipro ginče suomiui 
Toomioja susirgus, jo vieton pOljcjja 
paskirt:.-; senas italų diploma
tas Pier Pasquale Spinelli.

Kongresas, nesuskubęs iki 
demokratų konvencijos pri
imti kelių svarbių įstatymų, 
šią savaitę vėl pradėjo posė
džiauti-

Jis darbotvarkėje turi se 
nelių aprūpinimo medicinos 
pagalba, didelių lėšų skyri
mo sunkioje padėtyje esan
čiai Appalachia sričiai, rin
kiminių apygardų pakeiti
mo ir kitus įstatymų projek
tus. Prezidentas ypač susi
domėjęs senelių medicinos 
pagalbos įstatymu. Respub- 
ikonai daugumai preziden

to programos yra priešingi.
GYVULIŲ AUGINTOJAI 
STREIKUOJA

23-jų valstijų gyvulių au
gintojai reikalauja pakelti 
parduodamų gyvulių ir mė
sos kainą.

Jų organizacijos atstovai 
piketavo šaldytuvus, kad 
nevežtų mėsos į rinką.

Visconsine buvo 400 pi- 
• ketininkų susirėmimas su

Per metus žmonių :
padaugėja 63 mil.

Jungtinių Tautų Organi
zacijos žiniomis, žmonių 
skaičius mūsų žemėje per 
metus padidėja daugiau 
kaip 2 procentais, kitaip ta
rus. kasmet prisideda 63 mi- 
lior.ai naujų burnų, arba 
tiek pat. kiek gyvera Pran- 
cūzijoie ir Čekoslovakijoje. 
Tas procentas vis auga.

Sparčiausiai veisiasi atsi
likusieji kraštai. Pavyzdžiui. 
Afrikoie Burundi valstybėje 
žmonių prieauglis siekia net 
5 su viršum procentų-

įdomu kad Kinijos gyven
tojai. kurių yra 680 milionų. 
sudaro 20visų žemės gy- 

i ventojų.

Ūkininkai žada nenusi
leisti. kol jų reikalavimas 
nebus išpildytas.

Ir Paul Fino žada varžytis su 
šen. Keating New Yorke. kuris 
neremia Goldwaterio ir stato 
savo kandidatūrą į senatą kaip 
nepriklausomas respublikonas.

paskelbtas rugpiūčio 7 d., 
dar pratęsiamas vieną sa
vaitę.

Valdžia tvirtina, kad tik
rieji riaušių kaltininkai yra 
komunistai, kurie į katalikų 
ir budistų tarpą įkišo savo 
agentus, o šie ir supiudė vie
nus prieš kitus.

Komunistų tikslas — kelti 
krašte suirute, nes tada ir 
kova su komunistų partiza
nais bus sunkesnė.
JOHNSONAS APTARĖ 
RINKIMŲ VAJŲ

Praeitą savaitgalį prezi
dentas Johnsonas pasikvie
tė į savo dvarą Texaso vals
tybėje jo pasirinktą ir kon
vencijos nominuotą į vice
prezidento vietą šen. H. 
Humphrey. Papiknikavę su 
pakviestais žurnalistais ii 
kitais svečiais (jiems buvo 
iškeptas 6.000 svarų jautis), 
prezidentas su šen. Humph
rey aptarė rinkimų vajų.

Rinkimų vyriausiu orga
nizatorium yra demokratu 
centro komiteto pirminin
kas John Bailey.

Šen. Goldwateris rinkimų 
vajų pradėjo šį antradieni 
Prescot mieste, Ariz.. kur 
jis pradėjo savo vajų 1952 
ir 1958 m. į senatorius.
STREIKUI PASIRINKO 
CHRYSLERI

Automobilių unijos vado
vybė nutarė pradėti streiką 
Chryslerio įmonėje rugsėjo 
9 d. 10 vai. ryto. jei tos įmo
nės vadovybė nepasiūlys ge
resniu darbo sąlygų, negu 
iki šiol turimos.

Kadangi unijos pirminin
kas Reutlier vra ž’ mus de
mokratas. o prieš rirkimus. 
ypač demokratams, toksai 
streikas būtu labai nemalo
nus. tai tikimasi, kad strei
ko bus išvengta, jeigu tik 
darbdaviai padarys kokių 
nuolaidų. Toks streikas būtų j 
žalingas abiem pusėm-

Rytų Vokietijoje paleista 
per 1.000 politiniu kalinių. 
Jų tarpe yra nemažai jaunų 
vyrų. mėginusių pabėgti i 
Vakarus ir dėl to nuteistų 
2-10 metų kalėti- Tuo pat 
metu V. Vokietijoj paleista

ten valdžios norinčių yra pa 
kankamai, ir todėl jie tarp 
savęs riejasi.

Diktatoriumi buvęs gen. 
Khanh, priverstas pasitrauk
ti ir valdžios vadžias atiduo
ti minėtam Oanh, jau nėra 
patenkintas. Jisai kaltina 
JAV ambasadorių, kad tas 
remia gen. Minh ir nori. kad 
šb paimtų valdžią į savo 
rankas. Minh pernai vado
vavo sukilimui prieš Diem. 
bet vėliau jį nuvertė gen- 
Khanh ir paliko kaip lėlę sė
dėti prezidento kėdėje. Bet 
Khanh paskutiniuoju laiku, 
pakeitęs konstituciją, jį ir iš 
tos vietos pašalino, bet po 
studentų demonstracijų jis 
įėjo į generolų trejetuką, ku
ris atsistojo valdžios prieša
ky.

Dabar tas trejetukas buvo 
priverstas vyriausią valdžią 
atiduoti dr. Oanh. Jeigu jam 
pavyks iki seimo išsilaikyti, 
gal tada ir pastovesnė val
džia susidaiys, o be tokios 
pastovios ir tvirtos valdžios 
ir kova su komunistų parti
zanais negali būti sėkminga.
RAUDONAS GENOCIDAS 
LIETUVOJE

Tokią paskaitą Lietuvių 
Katalikų Akademijos 6-jo 
suvažiavimo medicinos sek
cijoje skaitys dr. Domas 
Jasaitis-

Ta ir kitos paskaitos bus 
skaitomos rugsėjo 5 d. Fort- 
ham universiteto (New Yor
ke) Campus Center, kamba
rys 236.

Robert Kennedy kandidatuoja
komunistų agentų ir šnipų. New Yorke į JAV senatorhn.
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Patys čia esame kalti
Juk ne naujiena, kad kiekvienas kultūrinis darbas 

neįmanomas be lėšų. Vienam jų reikia daugiau, kitam 
mažiau, bet vis viena be cento nieko nepadarysi. Tie dar
bai dabar daugiausia remiasi aukomis. Dažnai praleidžia
mos progos lėšų gauti iš kitų šaltinių.

Štai neseniai New Yorke buvo Lietuvių Diena- Ja visi 
galime didžiuotis, nes ir programa buvo graži, ir žiūrovų 
keliolika tūkstančių, o visas tas biznis, kaip rašo mūsų 
bendradarbis J. Vlks. davė nuostolių, rengėjai yra "sky
lėje.“

Ar taip būtinai turėjo būti? Ar čia nėra ir pačių ren
gėjų kaltės? Atrodo, kad taip.

Komitetui nebuvo leista imti už įėjimą i Lietuvių 
Dienos dainų ir šokių programą, bet pajamų jie galėjo 
turėti iš kitų šaltinių. Jis ir buvo jas numatęs: išspausdino 
programas ir ženklelius, juos turėjo pardavinėti po $1.00 
ir tuo būdu surinkti ne vieną tūkstanti dolerių.

Geras sumanymas, bizniškas. Tokio bizniškumo mum 
dažnai tokiuose darbuose ir ti ūksta. bet ir šį kaitą jis ne
įvykdytas iki galo.

Tos gražios programos ir ženkleliai tepradėta pla
tinti tada, kai Dienos programa jau buvo įpusėjusi- O ir 
platino visa tai tiktai keli asmenys. Kiek jie galėjo tokioje 
minioje išplatinti? Ir šias eilutes lašantis ilgai žvalgėsi 
ir vaikštinėjo, kol gavo programą, o vėliau ne vieną suti
ko. kurie šventėje buvo. bet programų platinant nematę, 
o labai norėję jų turėti.

Kaip būtų šiuo atveju padarę žmonės su bizniškomis 
galvomis?

Tos programos ir ženkleliai būtų buvę kelių dešimčių 
vikrių vyrukų ar mergaičių pasiūlomi jau prie kryžiaus. 
Nė vienas nebūtų galėjęs įeiti į stadioną nepasiūlytas įsi
gyti programą ir ženklelį, nes jų pardavinėtojai būtų sto
vėję prie visų įėjimų. O ir programos metu tie platintojai 
būtų vaikščioję tarp žiūrovų ir siūlę savo "prekę“.

Taip daroma visur, kur tik norima nesunkiu būdu 
gauti daugiau lėšų be širdies graudenimo.

Programos knygutėje parašyta, kad ios išspausdinta 
7.500 egz. Tam tikrą skaičių turbūt reikėjo duoti progra
mos dalyviams, spaudai ir kt. Kiek jų suspėta išplatinti, 
težino komitetas- Džiugu būtų. jei ir taip blogai platinant 
viri egzemplioriai būtų išplatinti. Jei taip. tai kiek jų 
būtų paskleista, jeigu tas reikalas būtų buvęs tinkamai 
sutvarkytas. Tada ir komitetas nebūtų "skylėje“.

Panašiai atsitinka ir kitur. Dažnai į rankas slenkantį 
dolerį į šalį nubraukianti tik todėl, kad trūksta bizniškumo. 
Privačiame gyvenime taip nedaroma. Negalima taip elgtis 
ir visuomeniniame darbe. Ir čia reikia visuomeniškų biz
nierių.

Toks prez. Lyndon Johnson paveikslas kabojo 
kratų partijos konvencijoje Atlantic City, NJ. Kaip 
žinome, Johnsonas nominuotas demokratų kandidatu 
į prezidentus.

fų grupė ją nufotografavo.-, 
ir ji išėjo.

Tikrai nebuvo jokio dide
lio reikalo publikai pranešti, 
kad ta didele juoda skrybė-| Oficialiai mūsų Ameriko- 
U ponia yra Rockefellerie- je nėra jokių visuomenės 
nė luomų bei klasių, čia esą vi-

Publikos tarpe buvo ne-H 
vienas tikrai Lietuvai nusi- Taip mėgsta aiškinti poli- 
pelnęs asmuo, buvo atidavu- tikieriai. ir taip yra kalama 
šių jos laisvei ir kultūrai sa- i vaik9 galvas mokyklose, 
vo sveikatą ir visą turtą, bet iš tikiųjų gi čia. kaip ir 
jie nelipo į sceną pasirekla- kitur pasaulyje, žmonės nė 
muoti. O jie tikrai verti pa-|ra lygūs. Ir čia yra pasipū- 
garbos.

Amerikos aristokratija

tė“

Kas kitur rašoma

Vartotojų kišenės užpuolimas
Ko gero turėsime daugiau mokėti už mėsą, pieną ir 

duoną tik dėl to. kad stambieji gyvulių augintojai, žemės 
ūkio baronai, dar daugiau pelno turėtų-

Jie nepaprastai stengėsi, kad būtų uždrausta įvežti 
mėsą iš užsienio. Dėl to kongrese ėjo dideli ginčai. Paga
liau priimtas įstatymas, kuris nustato, kiek galima mėsos 
iš kitur įvežti. Tie kiekiai yra paremti 1959-1963 m. įveži
mo kiekiais. Dabar įvežamieji kiekiai negali jų prašokti 
10%. Bet prezidentui duota teisė neuždrausti mėsos įve
žimo iš tos ar kitos valstybės ekonominiais ar saugumo 
sumetimais-

Maždaug apie 900 mil. svarų jautienos ir veršienos 
gali būti kasmet įvežama.

Tie, kuriems ir kongrese rūpėjo plačiųjų vartotojų 
reikalai, priešinosi tam įstatymui- Pvz.. atstovas Burke. 
demokratas iš Massachusetts, tą įstatymą vadina vartoto
jų kišenės užpuolimu. Jis pabrėžė, kad įvežama ta mėsos 
rūšis, kurios čia pakankamai negaminama. Įvežama pi
gesnė mėsa. kurią vartoja neturtingesnieji žmonės, nega
lintieji dažnai valgyti jautienos kepsnius.

Suvaržius tokios mėsos įvežimą, jos kaina turės pa
kilti. žemės ūkio baronų kišenės bus dar pilnesnės.

Tos valstybės, kurios į JAV įveža mėsą. tuoj atsiliepė 
į žadamą suvaržymą- Sako. jei mes negalėsime savo mė
sos įvežti, nepirksime jūsų prekių, kurios mums reikalin
gos, iš jūsų, o ieškosime kitur.

JAV prezidentui teks į visa tai atsižvelgti ir įstatymą 
taikyti tik tada. kada to reikalaus šalies tikrieji ekonomi
niai ir apsaugos reikalai, o ne žemės ūkio baronų pagei
davimai.

"LAISVE“ INFORMUOJA

Visa lietuviškoji spauda 
ir New Yorko didieji ameri
kiečių laikraščiai labai gra
žiai atsiliepė apie Lietuvių 
Dieną Pasaulinėje parodoje. 
O mūsiškių Maskvos tarnų 
laikraštis "Laisvė“ rugpiū
čio 25 d. laidoje tą dieną pa
vadino klerikalų su pagalba 
kitų veiksnių surengtu jo- 
marku, apie kurį jų kores
pondentas A. Gilmanas dar 
nlaz-ioi naraavsias kitame-u’— - '■ ------ —
numery-

ALTAS IR RINKIMAI

Rugpiūčio mėn. 14 d. Chi
cagoje įvyko ALT Valdybos 
posėdis. Dalyvavo E. Bart
kus. T. Blir.strubas, dr. K. 
Drangelis. dr. P- Grigaitis, 
dr. VI. Šimaitis. J. Talalas. 
L. šimutis ir M. Vaidyla.

Be kitų svarstytų klausi 
mų. buvo aptartas klausi
mas. liečiąs ALT Centro ir 
jos padalinių dalyvavimą 
JAV prezidento ir kitų or
ganų rinkiminėje kampani
joje.

Apsvarsčius minėtą Teika 
Tą? vienbalsiai buvo nutarta:

—Kadangi ALT tikslas 
yra kovoti už Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymą ir 
tais klausimais dirbti su 
JAV administracija ir kong
resu, nežiūrint kokios parti 
jos tie organai būtų išrinkti, 
todėl nei ALT Centrui, nei 
jo padaliniams — skyriams 
nedera kaip organizuotam 
vienetui vienpusiškai įsi
jungti į vienos ar kitos parti
jos rinkiminę kampaniją 
Atskiri ALT nariai yra ne
varžomi ir gali dalyvauti sa
vo pasirinktų partijų veiklo
je.

šis ALT Valdybos nutari
mas. pagal ALT statuto 29 
str.. pranešamas ALT na
riams ir skyrių valdyboms.

UNIJOS IR GOLDWATER

JAV darbininkų unijos y- 
ra priešingos respublikonų 
nominuotam kandidatui į 
preziaentus B. Goldwateriui 
ir aplamai respublikonų par
tijai.

Vienos didžiųjų unijų — 
plieno pramonės darbininkų 
unijos laikraštis Steel La
bor apie Goldwaterio pro
gramą rašo. kad tai yra pra
monininkų sąjungos progra
ma. Ji yra konservatyvi, jei

BRAZILIJOJE 50,000 
LIETUVIŲ

Rio de Janeiro dienraš-| 
tis "Correio da Manha* 
kaip jį cituoja "A. L- Bal-1

tęs luomas, kuris su "žemes
nės kilmės“ žmonėmis ne- 
di augauja. Tai yra tokia pat 
ponų veislė, kaip ir buvusi 
Vokietijos aristokratija, ku
lią filosofas Nietzsche va
dino "antžmogiais“ (Ueber-

sas“. paduoda įdomių žinių Kaip gei iausias
apie Brazilijos lietuvius. Sa: medis įskyla viršum girios.
ko. Brazilijoje dabar gyve- H* *r stovl

1 protu minią praaugęs, saky
davo tas filosofas-

Amerikos aristokratijos 
luomą gerai nušviečia Nor 
ton Mezvinsky. Michigane

ne reakcinė, biznierių pro
grama.

Todėl, rašo Steel Labor, 
tarp darbininkų ir respubli
konų 1964 ra. programos y- 
ra didžiausia praraja-

"Plieno pramonės darbi
ninkai, ypač tie, kurie ka
daise palaikė ryšius su res
publikonais, turėtų atsar
giai pagalvoti, už ką jie bal
suos lapkričio rinkimuose. 
Kaip diena aišku, kad res
publikonų partijos vyriau- 
ctaii UanHiHat-ai čioTnot te-JA «« ■ ■■ « — — -  
žada darbininkui ir jo šei
mai tik nelaimę.“ rašoma 
minėto laikraščio vedamaja
me straipsnyje.

NE KELIŲ ŽODŽIŲ 
BE MELO

"Laisvė“ jau tiek išsilais
vino iš bet kurių teisybės rė
mų. kad negali parašyti jau 
nė vieno žodžio nemelavusi.

Rugpiūčio 25 d. laidoje ji 
rašo. kad Vilkaitis gavęs iš 
Keleivio redakcijos vilko bi
lietą.

Esą, J. Vilkaitis iš redak- 
. rijos palestas, nep tarp jū?5r 
^J. Šoūdos kilęs kąrąs irtą 
karą laftnėjęs Sonda."

Kad J- Vilkaitis nuolat 
redakcijoje nebedirba, bu
vo Keleivyje jau prieš porą 
savaičių pranešta, o visa ki
ta. ką "Laisvė“ rašo, yra 
grynas jos pačios prasima
nymas.

J. Vilkaitis redakcijoje 
dirbo tik laikinai ir joje iš
dirbo net daug ilgiau, negu 
buvo pasižadėjęs, ir pasi
traukė savo noru.

Ir be jokių "vainų“, lai
mėjimų ar pralaimėjimų J. 
Vilkaitis ir toliau Keleivyje 
bendradarbiauja, kaip jis 
tai darė anksčiau.DIDELE ČIA NAUJIENA!

"Vienybė“ prieš Lietuvių 
Dieną paskelbė, kad Barbo
ra Paulekiūtė-Rockefellerie- 
nė pranešusi Lietuvių Die
nos Komitetui apie savo at
vykimą į Lietuvių Dienos 
dainų ir šokių programą.

Didelė čia naujiena! Kad 
Barbora iš savo milionu bū
tų pasiuntusi komitetui tūks
tantinę ir pranešusi atvyk
sianti į tos dienos iškilmes, 
tai būtų buvusi naujiena.

Teisybė, ji buvo atėjusi, 
pasisuko scenoje, pasisvei
kino su Kilmonyteir su vie
nu kitu ten buvusiu, fotogra-

na apie 50,000 lietuvių. B 
kurių 20 tūkstančių yra su 
sitelkę Sao Paulo mieste.

Toliau sakoma, kad Bra 
zilijos lietuviai surinko 20 
tūkstančių parašų ir įteikė I universiteto profesorius, ku- 
tos respublikos prezidentui 11 'is Amerikos Istorijos Drau- 
maršalui Castelo Branco pe jos suvažiavime Washing- 
ticiją, kurioje prašo, kad jis Į tone skaitė ta tema referatą, 
pripažintų Rio de Janeiro J lis išveda Amerikos aristo- 
mieste esantį nepriklauso- kratiją iš tokių pavardžių 
mos Lietuvos konsulatą ir kaip Cabot. Lowell, Lee. A- 
atnaujintų su juo diplomati- dams. Storow ir kitos. Tarp 
nius bei konsulatinius san- jų nerasi nei vienos žydiš- 
tykius, kurie dabar yra nu-1 kos nei airiškos pavardėsnei

Jei kuris Goldberg. Kenne
dy ar McCarthy pralobo iš 
spekuliacijų ar kitokiais bū
dais. tai jie yra tik pinigų 
maišai, plutokratai. bet ne 
intelektualai, ne aristokra 
tai.

Prof. Mezvinskio prane
šimas buvo pavadintas 
"Sočiai Aristocracv of Bos
ton and New York.“ Tų gry- 
nanraujų juokdariai SfiRO: 
’mėlynkraujų“) aristokratų 
iš pradžios buvo nedaug. 
Jie vadino savo luomą 
"Four Hundred.“ Jų tikslas 
buvęs: "Išauklėti aukštesnę 
žmonių klasę, kuri galėti} 
duoti kraštui pavyzdingų 

Dėl to labai džiūgauja vadų “
tiek tenykštė, tiek ir JAV

traukti.
Be to. dar Brazilijos lie

tuviai savo peticijoje pra
šo. kad maršalo Branco vy
riausybė pasmerktų sovie
tų okupaciją Lietuvoje ir 
leistų nepriklausomos Lie
tuvos įstaigoms Brazilijoje 
laisvai veikti.

DŽIAUGIASI ŠERNO
Aiarvuiuiuu

Lietuvos komunistų spau
doje buvęs reformatų vys
kupas Adomas Šernas pa
skelbė ilgą raštą, kodėl jis 
atsisakęs religijos ir tampąs 
ateistas-

gyvenančių lietuvių. Mask-| 
vos davatkų, spauda.

O mums rodosi, kad se-l 
nelių (A. Šernas turi 80 m.) 
vienokiais ar kitokiais "atsi-1

Jie buvo turtingi.
Bet vėliau pradėjo atsi

rasti ir daugiau turčių. Pir
muosius Mezvinskis vadina 
"senturčiais — The Old 
Rich.— o antruosius—"nau-

vertimais nėra pagrindo I jaturčiais“ (The New Rich). 
nei džiaugtis, nei dėl jų liū- Tarp vienų ir kitų prasi
dėti. nei i tuos faktus kreipti L - - - . . ,...rimto dėmesio. dėjo varžytynes de prestižo

ir jtakos visuomenėje. Nau- 
Gilioje^ senatvėje visas jieji plutokratai stengėsi pa 

žmogus žymiai pasikeičia, veržti iš senturčių vadovy- 
Dėl kai kurių fizinių negala- bę. Šitoj kovoj svarbų vaid- 
vimų kai kurių senelių irj meni vaidino mokyklos, 
dvasinis pasaulis gali būti
staiga visiškai sukrėstas, ir 
kas jiems vakar atrodė bal
ta ir šventa, šiandien atrodo 
juoda ir prakeikta ir atvirkš-
ciai. Tai jau nėra sveiko 
galvojimo vaisius. Taip rei
kia žiūrėti ir į visokius žiloj 
senatvėj atsivertimus į Die
vą ar nusigrįžimus nuo Die
vo-

Nuo vienokio ar kitokio 
"atsivertimo“ nėra apsaugo
ti nė Bimba su Mizara. Tik 
mes manome, kad net jų at
sivertimas į Dievą neatpirks 
tos žalos, kurią jie savo tau
tai padarė, ir nenutrins tos 
gėdos, kurią Maskvai par
duotu savo liežuviu užsi
traukė.

NEPAPRASTA KELEIVIO 
SKAITYTOJA

Paulina Ekelevienė iš 
Newarko, N.J., sumokėjo 
pirmyn 4 metų prenumera
tą, užsakė 4 m. kalendorius 
ir dar davė Maiklui dovanų 
27 dolerius.

Mes mūsų senai rėmėjai 
esame labai dėkingi.

spauda ir socialiniai klubai.
Bostoniškio elito atrama 

buvo Harvardo universite
tas ir "Boston Evening 

aukšto tono
dienraštis. Jis nespausdino 
pigių sensacijų nei komikų 
Tokių niekų vietoje jame 
tilpdavo rimti straipsniai, 
politikos apžvalga ir aristo
kratų geneologija. kur buvo 
aptariama jų "aukšta“ kil
mė. jų įtaka istorijai ir kito
kie nuopelnai, kuriais nega
lėjo pasigirti naujaturčiai, 
žemesnės kilmės biznieriai 
bei politikieriai.

Vienu žodžiu, aristokrati
ja buvo tokio nusistatymo, 
kad pramonės vadai, banki
ninkai ir jiems panašūs "pi
nigų maišai“ — tai nekultū
ringa ir sugedusi (corrupt) 
minia, kuri savo laimę mato 
tik piniguose.

Senturčių elitas buvo taip 
pat turtingų žmonių luomas, 
bet savo lobius jie paveldė
jo iš savo tėvų, kurie buvo 
čia prasigyvenę dar prieš 
Civilinį karą. Tai daugiau
sia pirmųjų jankių ainiai.

Bostone jų centras buvo 
Beacon Street, o New Yorke 
—Fifth Avenue.

Naujieji plutokratai, ku
rie praiobo jau po 1870 me
tų. į senturčių kompaniją 
nebuvo įsileidžiami, nors ir 
labai verždavosi.

Senturčių "grynakraujys- 
buvo išlaikoma santuo

kos keliu. Jų tradicija rei
kalavo vesti tiktai aristokra
tų kilmės moterį, arba tekė
ti už tokios kilmės vyro- Ir 
tos tradicijos griežtai laiky
tasi. Bostone jie turėjo savo 
elito metriką, kur buvo įra
šomi jų naujagimiai ir išra
šomi mirusieji. Tokį sąrašą 
turėjo ir newyorkiečiai. Ir 
jeigu Bostono aristokratas 
nerasdavo sau patinkamos 
merginos iš vietinio sąrašo, 
tai jis kreipdavosi į New 
Yorką.

Panašių luominės kilmės 
sąrašų galima užtikti dar ir 
šiandien praktikuojant. Štai 
Miltone, sename jankių 
mieste (netoli nuo Bosto
no), yra Milton Academy 
mokykla, kur yra priimami 
cik tokie mokiniai, kurie už
gimę buvo joje įregistruoti.

Savo luomo giynumui iš
laikyti aristokratai nesiten
kino tik "grynakrauja“ san
tuoka. bet stengdavosi kurti 
ir savo kolonijas, kaip New- 
port, R. I., Marblehead, 
Mass- ir Milton, Mass.. kur 
"žemesnės“ kilmės žmonių 
neįsileisdavo. Paprasti žmo
nės nebuvo įleidžiami net į 
bažnyčias, kurias tik ponai 
lankydavo.

Bet iie rūDinosi ceru švie- 
timu ir kultūra. Mokyklas 
savo vaikams jie statydavo 
privačias, kur buvo moko
ma ne tik rašto, bet ir dai
laus apsiėjimo, klasinių šo
kių. dainavimo ir muzikos. 
Šituo žvilgsniu jie tikrai bu
vo pakilę aukščiau papras
tų žmonių. Jie remdavo lite
ratūrą. teatrą, operą, šelp
davo rašytojus, bibliotekas 
ir muziejus.

Taip Bostono ir New Yor
ko aristokratija gyveno dar 
iki šio šimtmečio pradžios. 
Bet. kaip matėm, jau nuo 
1870 metų pradėjo kilti jai 
opozicija iš naujaturčių pu
sės. Iš pradžios naujieji pi
niguočiai bandė brautis į se
nųjų aristokratų tarpą ir su
silyginti su jais. arba. kaip 
yra sakoma — to keep up 
with Joneses! Vėliau gi pra
dėjo juos konkuruoti, ir per 
Pirmąjį pasaulinį karą aris
tokratijos didybė sunyko- Jų 
namams su dideliais parkais 
reikėjo daug tarnų, kurių 
per karą sunku buvo gauti, 
ir jie pasidarė labai bran
gūs. Pagaliau senoji karta 
išmirė, o vaikai jau nebeno
rėjo tokiuose rūmuose gy
venti. Teko juos parduoti 
spekuliantams, kurie jų vie
toje pristatė mažesnių mo
derniškų namų. Liko tik vie
tovės su buvusių aristokratų 
vardais: Lowell, Milton, 
Quincy, Gardner, ir gatvės: 
Adams Street, Hancock st, 
Harvard st ir tt Bet ir tuos 
airiai politikieriai dabar jau 
pakeičia savais vardais.

Taip mainos rūbai margo 
svieto!

S. M-PRASYMAS
ja prato mielųjų skalytofe 

Kia 

hii
■Įriti pavalyti ir raaąjj.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 
TAS DUONOS NEPRAAO.

Nepaprasta Lietuvių Diena
Taip, tai tikrai buvo Lie

tuvių Diena Pasaulinėje Pa
rodoje New Yorke. Tą die
ną iš įvairių vietų suvažiavo 
tiek daug lietuvių, kad net 
tarp 200 tūkstančių tos die
nos parodos lankytojų galė
jai pastebėti, kad lietuvių 
tikrai yra nemažai.

Dar gana ankstokai iš ry
to lietuviai pradėjo buriuo
tis prie lietuviškojo kry
žiaus. skoningo, gražaus ir 
pagal lietuvių liaudies meno 
tradicijas sukurto kūrinio..

Čia buvo Lietuvių Dienos 
rengėjų vardu padėtas vai
nikas žuvusiems dėl Lietu
vos laisvės. Gaila, kad tos 
apeigos nebuvo per garsin
ta us transliuojamos, tai jos 
praėjo daugelio nepastebė
tos. Daug kas norėjo įsigyti 
to kryžiaus nuotraukų- Tik 
vėliau paaiškėjo, kad yra iš
leistas kryžiaus atvirukas, 
bet jis buvo silpnai platin
tas, todėl daug kas jo ir ne
įsigijo.

Singer Bowl stadione bu
vo pamaldos. Mišias aukojo 
vyskupas V. Brizgys, pa
mokslą pasakė prel. Jonas 
Balkūnas.

čiais Nijole ir Darium Ivaš- 
kais. bene jauniausiais iš vi
sų šokėjų.

Tiek choristų, tiek ir šo-

vo galima daug išplatinti. 0 
ta? juk būtų buvusios tikros 
komiteto pajamos, kurių da
bar tiūksta.

Programos knygelė gra
žiai išleista, su chorų ir šo
kių sambūrių bei jų vadovų 
nuotraukomis ir aprašymais,

kėjų pasirodymas buvo tik- ir. kai
rai įdomus, darnus, palikęs 
neišdildomų įspūdžių. Kai 
kurie šokiai buvo palydėti 
chorų dainomis.

Žiūrovai visus scenos kul
tūrininkų pasirodymus pa
lydėjo gausiais ir nuošir
džiais aplodismentais.

Tarp žiūrovų buvo nema
žai ir kitų tautų žmonių, ku
rie taip pat gėrėjosi mūsų 
dainomis, o ypač tautiniais 
šokiais. Labai gražiai šven
tę aptašė ir stambieji New 
Yorko laikraščiai.

Neabejotina, kad Lietu
vių Diena buvo stambus įvy
kis JAV išeivijos istorijoje.
Jam pasiruošti reikėjo daug 
darbo ir laiko. Tai tniko be
veik du metus. Be to, reikia 
atsiminti, kad tokį darbą 
dirbo ne profesionalai, bet 
mėgėjai, jie dainų ir šokiu 
repeticijoms teturėjo tiktai 
laisvalaikį- Tokie buvo il
tie, kurie dirbo administra- 

i cinį darbą. Ir niekas už savo
2 vai. popiet Lietuvių 

Dienos Komiteto pirminin
kas prof. J. Stukas trumpu 
žodžiu pradėjo programą. 
Jis priminė, kad šioje paro
doje lietuviai pasirodo kaip 
tauta, pereitoje 1939 metų 
pasaulinėje parodoje daly
vavo Lietuva kaip nepri
klausoma valstybė, ir nea
bejotina, kad kitoje pasau
linėje parodoje Lietuva da
lyvaus vėl kaip nepriklauso
ma .valstybė.

Po jo žodžio jungtinis 
choras, Alice Stephens-Ste- 
ponavičienės vadovaujamas, 
įspūdingai sugiedojo Lietu
vos ir JAV himnus.

Sveikino Lietuvos atsto
vas Washingtone J. Rajec
kas. Lietuvių Dienos pro- 
gramcs pranešėja buvo kiną 
if televizijos aktorė Rūta' 
Kilmonytė-Lee. Ji praneši
nėjo gyvai, turiningai ir su 
atitinkamu sąmojum. Jos 
pranešimus žiūrovai nuola
tos lydėjo gausiais 
mais.

Chorų buvo per 30 su apie 
1.000 dainininkų, kai kurie 
iš gana tolimų vietų — Chi
cagos, Clevelando, Hamil
tono (Kanadoje).

Iš Bostono buvo du cho
rai — Jeronimo Kačinsko ir 
Juliaus Gaidelio vadovauja
mi, iš Cambridge — Izido
riaus Vasyliūno, iš Worces-

darbą nė cento negavo.
Verta dar pažymėti, kad 

Lietuvių Dienos Komitetas 
glaudžiai bendradarbiavo 
su spauda, jai teikė reikalin
gų informacijų, todėl ir lie
tuvių visuomenė apie Lietu
vių Dieną buvo gerai infor
muota. todėl ir taip gausiai 
(apie 15.000) į ją atsilankė.

Neiškenčiu nesuminėjęs, 
kad vos tik New Yorke at
sirado jūsų bendradarbis, 
tuoj jį susirado valdybos 
pirmininko pavaduotojas ir 
informacijos vadovas kun. 
dr. St. Valiušaitis. atsilankė, 
suteikė žinių, nenutylėjo fe- 
tai, kad Parodos Komitetas 
"skylėje“, nes aukų surinkta 
vos 17 tūkstančių, o jau pa
daryto® išlaidos praneša 20 
tūkstančių. Gerai, kad val
dybos pirmininkas prof. J- 
Stdkas ^nusiminė , ir sayp 
atsakomybe užtraukė pa
skolą banke.

Nakties antrą valandą— 
skambutis... Nagi kun. dr. S.

ploji- Valiušaitis atnešė jūsų ben
dradarbiui įėjimui Į parodą 
nemokamą bilietą! Mat. die
nos metu neturėjo laiko, ta: 
dabar tą pareigą atliko-

Susitikimo metu kun. dr. 
St Valiušaičio pirmieji žo
džiai buvo: — Perduok ma
no ir valdybos vardu širdin
gą ačiū keleiviui, kuris ne 
tik įsidėdavo mūsų praneši
mus, bet dar ir nuo savęs pa
rašė vedamuosius straips

terio — J- Paplausko, iš 
Waterburio — A. Aleksio.

Tautinių šokių sambūrių 
buvo per 20 su apie 500 šo
kėjų. Iš toliausios kolonijos 
buvo Los Angeles sambūris, 
iš Kanados net 2 sambūriai: 
Toronto ir Hamiltono. Bos
tonui atstovavo Onos Ivaš- 
kienės vadovaujamas tauti
nių šokių sambūris, sudary 
tas iš vyresniųjų ir mažųjų 
šokėjų. Pastebėtina, kad O- 
nai Ivaškienei, kurios vado
vaujamas sambūris dalyva
vo ir 1939 ra. Lietuvių Die
noje, buvo pavesta būti kaip 
ir visų šokėjų vadu — įžy
giuoti į stadioną visų šokėjų 
priešakyje su savo vaikai-

nius apie busimąją Lietu
vių Dieną ir jos reikšmę.

Tokių pat Lietuvių Dienos 
rengėjų padėkos žodžių yra 
verti ir kiti lietuviški laik
raščiai.

Taigi, Lietuvių Dieną pa

nos tik po $1.00. Manau, 
kad jų galima ir dabar įsi
gyti. pasiuntus komitetui po
rą dolerių (33 W. 42nd St.. 
New York 36. N.Y).

Lietuvių Dienos išvakarė
se buvo krepšinio rungtynės 
tarp ką tik iš Australijos grį
žusių ir Rytų apygardos 
kiepširinkų. Žinoma. Aust
ralijoje laurus skynusieji ir 
čia laimėjo, bet ir Rytų apy
garda labai stipriai laikėsi.

Vėliau buvo susipažinimo 
vakaras. į kuq atsilankė ke
li tūkstančiai.

• * *

Mūsų bendradarbis Liu
das Norkus, džiaugdamasis 
Lietuvių Dienos pasisekimu, 
tarp kitko rašo:

"Choras ir šokėjai progra
mą atliko pasikeisdami. Di
džiulė stadiono aikštė pilna 
šokėjų, nuo 5-6 metų vaikų 
iki subrendusių jaunuolių, 
pasipuošusių mūsų gražiais 
tautiniais drabužiais, žiū
rint iš aukšto, atrodė, lyg į- 
vairiaušių gerai suderintų 
spalvų judantis kilimas. Ir 
kaip gražiai atliko reikalin
gas šokio figūras net patys 
mažieji šokėjai! Jie bene ir 
plojimų daugiausia gavo-

"Tikrai verti pagarbos ių 
tėveliai, kurie nesigailėjo 
nei lėšų. nei laiko, kad jų 
vaikai galėtų čia dalyvauti, 
šitie lietuviukai visą savo 
gyvenimą atsimins ir di- 
džiuosis. kad šoko Lietuvių 
Dienos programoje Pasauli
nės parodos metu New Yor
ke.

"ši Lietuvių Diena — vi
sų lietuvių pasididžiavimo 
diena. Ne be reikalo ir ame
rikiečių žurnalistai sakė, 
kad jie čia pirmą kartą mato 
tokią gausią atskiros tautos 
minią ir tokią gražią

& 'V/ 'C iiAd&č&
"Maža pastaba. Nevisi 

programos dalyviai, net ir 
šaunieji krepšininkai, žy
giuodami per stadioną, ėjo 
pagal muzikos taktą.“

J. Vlks.

NEW YORW, N. Y.
Kardinolas R. Cushingas 
parodė Vyčiams pavyzdį

Lietuvos Vyčių 1963 m. 
seimo Bostone rengėjai jo 
pelno likutį $500 buvo pa
skyrę šalpos reikalams kard- 
Cushingo nuožiūra. Kardi
nolas yra Balfo garbės na
rys. ir jis patarė tuos pinigus 
pasiųsti Balfui.

Pinigus Balfas jau gavo. 
Juos atsiuntė John J. Ole- 
vitz.

Kard. R. Cushingas, pats 
būdamas tvirtas airis ir vi

Senatorius iš .Minnesotos Huhert Humphrey, demokra
tą nominuotas Į viceprezidento vietą, su savo žmona.

Seimui Rengti Komitetas. Į į Kanadą savo brolio ir bro- 
jį dabar įeina: A. Trečiokas lienės, gyvenančių ten Lon- 
ir.L. Virbickas —spaudos dono mieste, aplankyti. Su 
reikalams. St Lūšys. A. Se- jais pasivažinėjo po apylin-
nikas. kun. L. Jankus. A. 
Radzivanienė — banketo 
reikalams, A. Kaunas — fi-

kę. aplankė Niagara Falls ir 
kitas idomias vietas.

t t , . T „ St. Šukys jau sugrįžo į
nansų, J. Jankus ir J. Za- Brocktoną ir čia pabus iki
rauskas — registracijos. T. 
Dzikienė — meno progra
mai. J. Trečiokienė — kok
teilių šeimininkė-

Balfo seimas įvyksta spa
lio 17-18 dienomis New Yor
ke. banketas spalio 17 d. 7 
vai. vak. Hotel New Yorker. 
Pamaldos Angelų Karalie-

rugsėjo 15 d.. Tada grįš į 
Vokietiją.

Jo dabartinis adresas: 
147 Ames St.. Brockton, 
Mass.

ALTo SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Tary-

nes bažnyčioje spalio 18 d. I,x,s m«.inis suvažiavimas y.
i ra saukiamas spalio 10 ir 11 
dienomis Chicagoje.11 vai.

Laukiama nei

SIĄnaujų uždavinių akivaizdoj
Didžiausias rūpestis — 
padidinti narių skaičių

SLA dabar vykdo Naujo
sios Aušros vajų. kurio tiks
las kiek galima daugiau 
gauti narių ir sustiprinti sa
vo kuopas, kurių yra dau
giau kaip 300- šis vajus tęsis 
iki ateinančių metų. ir tiki
masi. kad pavyks surinkti 
naujų narių žymų skaičių. 
Šie numatymai paremti tuo, 
kad daugiau kaip 100 orga
nizatorių pastoviai veikia 
savo kuopose ir stengiasi į- 
rašyti naujus narius. Dabar 
kaip tik prasideda palan- ■ 
klausias tokiam darbui se
zonas.

Pet. Sir.

URUGVAJUS

Šią vasarą SLA 53 Seimas 
dar kaitą parodė, jog ši di
džiausioji lietuvių fraterna- 
linė organizacija, nors jos 
pagrindinis uždavinys—sa
vo nariams užtikrinti priei
namą ir reikalingiausią 
draudimą, be kurio šios ša
lies sąlygose negalima išsi
versti, — didžiuoju savo už
daviniu laiko visuomeninį 
bei kultūrinį darbą lietuvių 
tarpe. Y patingos vertės SLA 
veikla Įgauna atsiminus tai. 
kad čia sutelkiamas didžiau
sias skaičius įvairių pažiūrų 
lietuvių bendram lietuviš
kam darbui. Dar svarbiau, 
kad tūkstančiai jo narių pri
klauso tik tai vienai lietuviš
kai organizacijai ir per ją 
palaiko ryšius su visa lietu
viška visuomene.

Susirūpinimas lietuvišku 
jaunimu

Tenka Įvertinti Susivieni
jimo pastangas ir nemenką 
jo laimėjimą, kad pastarųjų 
metų bėgyje jam pavyko di
doką skaičių jaunuolių į- 
traukti į savo eiles- Norėda
mas sustiprinti SLA darbą 
jaunimo tarpe, minėtas sei
mas išrinko 22 narių Jauni
mo Komisiją, iš kurios lau
kiama aktyvaus veikimo ii 
dar geresnių rezultatų orga
nizacinėje srityje, negu iki 
šio laiko. Susivienijimo aiš
kus nusistatymas išauklėti ii 
savo ateičiai ir bendrai lie 
tuviškai veiklai naujas jė 
gas. Jau šis vienas uždą vi 
nys vertas gilaus pripažini
mo.

SLA stengiasi pagelbėti 
bendroms organizacijoms

Mūsų visuomenė gerai ži
no. kad Susivienijimas arti
mai dalyvauja ALTe, o 
BALFą ir kitas organizaci
jas remia savo stambiomis 
aukomis. Bet pastaruoju lai
ku atsirado galimumas gry
nai praktiškai padėti lietu
viškoms organizacijoms jų 
darbuose. Štai neseniai įsi

100 atsto-
GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite. 
Kad geriausia dovana bus 

New York City) atidaroma šios knygos:
dailininkės Natalijos Jasiu-! Stepono Kairi. ”Tau, Lie- 
lemaitės kūrinių paroda ku- 
n tęsis kasdien nuo 1 vai. iki:
5 vai. vak. • Stasio Michelsono “Lie-

' tuvių Išeivija Amerikoje," 
kaina minkštas vršeliais $4.

vų ir riki ucn svvviu.

N. Jasiukynaitės paroda
Rugsėjo 9 d-1 vai. popiet 

The Pen and Bmsh Club pa
talpose (16 East lOth St

BROCKTON, MASS. 
Čia svečiuojasi St. Šukys kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva
budo", kaina $5.50

Senas Keleivio skaityto-

JSteponas Šukys, nuolat 
dantis Vokietijoje, jatį 
nuo liepos 15 d. svečiuojasi 

pas savo brolį Simoną ir se
serį Zuzaną Kundrotienę- I o-ipro Bielinio “Penktieji

Iš čia jis buvo nuvažiavęs' sietai". kaina $6.00.

Kįpro Bielinm 
iant”, kaina $6.00.

jutau, kad kai kada ir kai sur airių reikalus remiąs, 
J~* tuo veiksmu lyg pirštu paro

dė net lietuviškai nekalban
tiems lietuviams, kad pir-

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 visuomeninių organizaciją suvažiavimams. 
Kambariai gerai įrengti, kiekvienas jų turi atskirų 
maudynę ir visus patogumus. Nuo namo iki jūros tik 
pusė bloko. Kambarių kainos prieinamos. Kambarys 
sa dviem lovom dviem asmenim $8 ar $9. Kambarius 
Anianre of America, 307 West 30th Street, New York, 
rezennokite iš anksto per SLA Centrų: Lithuanian 
N.Y. 10001, arba telefono. Aras Code 212, LA 4-5S29.

darė labai populiarus, juo 
naudojasi visa eilė organi
zacijų. Ten rengia suvažia
vimą ir Mažosios Lietuvos 
veikėjai. Šis lietuviškasis ži
dinys Atlantic City yra labai 
svarbus mums visiems.

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo. 

mios knygos —
"Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“

kas pagerbia ir spaudos 
darbininkus.

Nežinau, kas čia kaltas, 
bet programų ir ženklelių 
platinimas buvo blogiausiai 
sutvarkytas. Pradžioje jų ir 
ieškodamas negalėjai gauti, 
o kai programa jau buvo į- 
pusėjusi, jie gal tik kelių 
asmenų buvo pradėti pla
tinti- Aišku, tada jau nebu-

moje eilėje reikia nepamirš
ti savo tautiečių vargų ir 
reikalų-

Praplėstas Balfo XIl-įo

Rugpiūčio 19 d. posėdyje 
buvo praplėstas Balfo XH

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

"Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ -giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

Petras Krygeris, uolus Urugva
jaus lietuvių socialistų veikėjas, 
jų laikraščio Naujoji Banga re
daktorius, veiklus Urugvajaus 
socialistų partijos narys, miręs 
1963 m. rugpiūčio 26 d. Monte- 
videe mieste.

Išleidome A- Plavičių
Mus apleido Aleksandras 

Plavičius. kuris ilgus metus 
dirbo Urugvajaus socialistų 
partijos lietuvių skyriuje, o 
vėliau iki išvykimo dienos 
Urugvajaus socialistų parti
joje.

Liepos 9 d. draugai urug
vajiečiai socialistų partijos 
centre surengė į JAV išva
žiuojančiam draugui Alek
sandrui Plavičiui gražias iš
leistuves. Visi linkėjo jam 
ir į JAV nuvykus nepasiten
kinti vien savo kasdieniniu 
darbu, bet įsijungti Į tenykš
čių socialistų ir kitas organi
zacijas ir dirbti taip pat uo
liai. kaip Urugvajuje.

M. Krasinskas

P.S. Plavičius jai), atvažiavo 
į JAV ir apsigyveno Brai- 
tree. Mass. Ir mes linkime 
jam čia sėkmės tiek asmeni
niame gyvenime, tiek ir vi
suomeniniame d:lbe-

HAVERHILL. MASS. 

Padėka
Po sunkaus sužeidimo jau 

apleidau ligoninę, su lazde
le kambary jau galiu vaikš
čioti. bet dar tebesu dr. S. 
F. Kovvalskio priežiūroje ir 
savo žmonos Marcelės ir 
dukters Olgos slaugomas.

Ačiū jam ir joms už tai. 
Dėkoju visiems, kurie mane 
lankė ligoninėje, atnešė do
vanų ii laiškais mane guo
dė.

Petras Gardulis

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

I
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| Nidą tik su leidimu
Lietuvos gyventojai gali 

laisvai važinėti po savo. Pa
baltijo ir kitas "broliškas“ 
respublikas, išskyrus drau
džiamas zonas, kurių yra la
bai daug. Ten įvažiuoti rei
kia gauti policijos ypatingą 
leidimą-

Pavyzdžiui. į kurortus Ni
dą ar Juodkrantę be tokio 
leidimo nenuvažiuosi. Tokių 
vietų Lietuvoje yra ir dau
giau.

Palangoje paplūdymio 
smėlis kas vakaras yi*a sua 
kėjamas ir juosta nuo kopų 
iki vandens draudžiama pa 
žeisti tarp pusiaunakčio ir 
6 vai. ryto.

Draudžiamų zonų yra ir 
miške.
Mirė prof Šalkauskų sesuo

Gegužės 29 d. Šiauliuose 
mirė profesorių Kazio ii 
Stasio Šalkauskų sesuo An
tanina. Palaidota naujosio
se Šiaulių kapinėse. Laido
tuvėse dalyvavo velionės 
brolio prof. Kazio Šalkaus
ko našlė su sūnumi Julium 
kiti giminės ir daug šiaulie
čių.

ar vaikai—užstatas

Komisijos pirmininku bu
vo Kauno Medicinos Insti
tuto rektorius prof. Z. Ja
nuškevičius. nariai doc. P. 
Jašinskas. prof. J. Kupčins- 
cas, doc- J. Nainys, J. Gau- 
rylius ir medicinos mokslų 
kand. doc. N. Dariūtė-Maš
tarienė (S. Dariaus duktė).

Dariaus ir Girėno palaikų 
laidotuvės įvyko rugpiūčio 
12 d. Laidotuvėse dalyvavo 
S. Dariaus žmona ir duktė 
N. Maštarienė, kiti artimie
ji. Kauno miesto įmonių. į- 
staigų ir organizacijų atsto
vai, Mokslo ir kultūros dar
buotojai ir kiti- Iš "Tiesoje“ 
įdėtų Ch. Levino nuotraukų 
matyti, kad laidotuvėse da
lyvavo labai daug kaunie 
čių. Režimo atstovai tebuvo 
LK Partijos Kauno miesto 
komiteto sekretoriai.

Lakūnų palaikai palaido
ti Karių kapinėse Aukštuo
siuose Šančiuose Kaune. Ge
dulo susirinkime kapinėse 
kalbėjo miesto vykd. komi
teto pirm. pareigas einąs ir 
palaikų perkėlimo komisijos 
pirmininkas J. Marcinkus, 
-J. Žiburkus. rašytojas J- Do
vydaitis. Dariaus mokslo 
draugas ats. gen. A. Urbšas. 
\bu lakūnų karstai buvo nu
leisti į vieną duobę.

Kaip rusinama Estija
Trigubai padidėjo atvykėlių rusų skaičius. — Laukiama, 

kad į Estiją bu* atgabenta dar 300,000 rusų. — Suvaržy

tas turizmą*. — Šimtam* estų neleidžia hm išvykti pas 

Švedijoje gyvenančiu* gimine*.

(Elta) Rusinimo piocesas, Estai nurodo, kad šiuo me
tu Estijoje ypatingai trūksta 
žemės ūkio mašinų ir mine
ralinių trąšų. Tuo tarpu Es
tijoje gaminamos įvairios

yra palietęs ne tik Lietuvą, 
bet ir kitus Pabaltijo kraš
tus. Taip pat vykdomas 
krašto ūkinis išnaudojimas, 
ir visiškai netenka kalbėti mašinos, ypatingai elektros

Iš Lietuvos į Vakarus at
vykęs asmuo sako. kad į Va 
karus išleidžiamieji turistai 
Lietuvoje palieka užstatu 
savo žmonas ar vaikus.

Okupantas nepageidauja 
kad Lietuvos žmonės kalbė
tųsi su iš Vakarų atvyku
siais. Jau buvo atsitikimų 
kad dėl pasikalbėjimų su to
kiais iš Vakarų atvykusiais 
lietuviams teko nukentėti.

Tokius, kurie su užsienie
čiais susitiko, policija vėliai 
apkiausinėja, ypač domima 
si, kokiomis temomis buvr 
kalbėta-

Atvykusius pasisvečiuoti 
vadinamuosius pažangiuo 
sius lietuvius žmonės laike 
komunistais ir su jais kalba 
si atsargiai.

Serga J. Charlavičiu*
Iš Lietuvos gautomis ži 

niomis buvęs Panevėžic 
gimnazijos mokytojas Jur 
gis Charlavičius susirgo šil 
tinę. t,
Kaune 265,000 gyventojų

Komunistų skelbiamai? 
duomenimis Kaune gyven; 
265.000 žmonių. Jo teritori 
ja esanti padidėjusi trigu 
bai.
Dariaus ir Girėno palaike 

perkelti į Žane i—
(E) Rugpiūčio 10 d. Kau 

no medicinos institute rasti 
Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno palaikai. Lietuvoje 
paskelbta, kad karo metais 
"grupė tarybinių piliečių4 
užmūrijo juos rūsio nišoje

Rugpiūčio 10-12 dienomi: 
medicinos ekspertų komisi 
jai ištyrus rastuosius lakūnę 
palaikus, nustatyta, kac 
1946 metais Kaune įvykusio 
potvynio metu vanduo buvo 
apsėmęs patalpą, kurioj bu 
vo paslėpti palaikai; jie 
matyti ilgą laiką išbuvo van 
denyje- Nors kūnai buvo 
balzamuoti, bet lakūnų pa
laikai yra labai suirę, ir 
dauguma audinių visai su
nykę. Kadangi pakartotinas 
palaikų balzamavimas pasi
rodė esą neįmanomas, tai 
prieita išvados, kad "tiks
linga lakūnų palaikus palai
doti“.

KĄ MATE TALINE IR 
RYGOJ

(E) Maskvoje akredituoti 
užsienio žurnalistai turėjo 
progą lankytis Pabaltijo 
kraštuose. Vakarų Europos 
spaudoje jau pasirodė pir
mieji įspūdžiai Estiją ir Lat
vija aplankius. Plačiai skai
tomo "Die Welt“ dienraš
čio Maskvos koresponden
tas H. Schewe nusistebėjo, 
kad, esą, kelionė į Sibirą 
erunkanti trumpiau, kaip į 
Estijos sostinę Taliną. Jam 
tekę iš Maskvos į Taliną 
vykti net 19 valandų (kelio
nė iš Maskvos į Jakucką 
trunka 16 valandų)- Sche- 
wės nuomone, užsieniečiams 
draudžiama iš Maskvos į 

'Pabaltijį keliauti lėktuvu 
saugumo sumetimais, nes 
jie galį stebėti strateginės 
/eikšmės objektus.

Kas pastebėta Taline? 
Išoriniai miestas išlaikęs sa
vo buvusį veidą. Vis dėlto 
20 metų negalėjo nepalikti 
pėdsakų. "Estų sostinė* laik
rodžiai jau rodo Maskvos 
laikų. Talino gyventojų 
skaičius siekiąs 315.000 ir 
'Xas septintas sostinės gy
ventojas esąs rusas. Laikraš
tininkas dairėsi krautuvėse 
ir pastebėjo tokias kainas: 
vyriška skrybėlė 12.50 rb., 
moteriški paltai importuo
jami iš Vengrijos ir kainuo
ja 106-50 rb. (apie 120 do
lerių). batai įvežami iš Če
koslovakijos ar Jugoslavijos 
ir jų kaina apie 35 rb.. taigi 
apie pusę vidutinio mėnesi 
nio atlyginimo. Estai išei
viai, gavę leidimą aplankyti 
tėvynę, tegali su savo arti
maisiais susitikti Taline. 
Jiems draudžiama lankytis 
kitose krašto vietose.

Atsilankęs Rygoje, vokie
tis laikraštininkas pripaži
no. kad Rygos nebegalima 
laikyti ”Rytų Paryžiumi“. 
Dabar ji daugiau panaši į 
dirbančiųjų miestą. Nuro
dęs į pramonės gaminius 
latvaičių kvepalus, autorius 
dar stebėjosi, kad iš Talino 
lėbaujant į Rygą (300 km- 

ruožas) jam tekę traukiniu 
vykti į Leningradą, o iš jo 
buvo leista lėktuvu skristi

apie sąlygų pagerėjimą Pa
baltijy. Čia pateikiame kiek 
duomenų apie Estiją — jais 
birželio mėn- pasinaudojo 
spaudos atstovai Stockhol- 
me N. Chruščiovo viešnagės 
metu.

Pagal estų pateikiamus 
davinius estų gyventojų 
skaičius Estijoje siekia 75‘ <. 
Tai reiškia, kad. palyginus 
su prieškariniu laikotarpiu, 
"svetimųjų“ skaičius bus 
padidėjęs trigubai. Rusai ir 
ypač importuoti partiniai 
pareigūnai sudaro privilegi
juotą ki’ašto klasę. Užimda

mi vadovaujančias vieta*, 
jie turi geresniu* butus,

nelaukdami eilės gali įsigy- 
ti automobilius ir kt. Būdin
ga. kad Estijoje įsikuria la
bai didelis karininkų-pensi- 
ninkų skaičius. Jie nemoka
mai gauna žemės sklypus ir 
juose pasistato individua
lius namus.

Siekdami Estiją suiusinti

motorai, ir jie "parduoda
mi“ visai Sovietų Sąjungai 
ir satelitiniams kraštams. 
Prisiminus Chruščiovo ragi
nimą. sunku tikėtis, kad Pa
baltijo ūkis pasiektų Švedi
jos ar Suomijos lygį. Estijos 
kolchozininkas abejingas ir 
nusivylęs savo buitimi, ir tai 
nestebina, nes jo darbas, pa
lyginus su kitais, apmoka
mas prasčiausiai (vidutinis 
dienos uždarbis siekia 2.5 
rb., o kojinių pora —5 rb ).

Kai Vakaruose kalbama 
apie "liberalizacijos“ reiš
kinius Sovietų Imperijoje, 
tai Estijoje (lygiai kaip ir 
kituose Pabaltijo kraštuose) 
pastebima priešinga padė
tis. Rusinimo politika dar 
griežtinama. Estijoje patir
ta, kad į šį kraštą numato
ma atgabenti 300,000 rusų 
gyventojų. Taigi būtų tęsia
mas krašto sovietinimo pro
cesas ir. žinoma, apie tiek 
pat gyventojų būtų iškeldin
ta. Estijoje taip pat tuidma

Karo frontas Kipro saloje

Lietuvą budo perskaičius
Vieno iš trijų dar gyvų 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarų prof. Stepo
no Kairio atsiminimai ’JLie- 
tuva budo“ yra didelis įna
šas į lietuvių išeivijos atsi
minimų literatūrą. Veikalas, 
išleistas Amerikos Lietuvių

mokslinių "gudragalviavi
mų“, taip pat įdomi ir su
prantama ir mažesnio išsila
vinimo skaitytojui. Tai yra 
nemažas minėtos knygos 
pliusas.

Autoriaus pateiktos kai; 
kurių žymių veikėjų charak

ir suliedinti su Sovietiją. o- žinių apie rusiškojo raidyno 
kupantai ją išnaudoja ūki- įvedimą. Pastaruoju metu
niu atžvilgiu 

Savo metu 
mėjo žemės

Estija pasižy- 
ūkiu. jo pro-

pagriežtėjo kova prieš tikin
čiuosius ir bažnyčią. Suvar
žyti ir rašytojai, meninin-

Socialdemokratų Sąjungos. teristikos įdomios, pagauna-
Literatūros Fondo lesomis, , .mos, gyvos, dažnai su švie

saus humoro atspalviu. Pa-

Ar skaitei 
sias 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. II 
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 Salmk

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 ps1, 
kaina $2.00.

duktais. Kraštas į užsieni kai. Jiems įsakoma visas jė- 
eksporUvo bekoną, sviesta. ?as skirti "naujojo žmo- 
bulves. Tačiau 1948-50 m. gaus“ statybai.
Estijoje įvedus kolchozų sis-; Pastaraisiais keleriais me- 
temą. žemės ūkis smuko, ir tais pradėta drausti turistų 
jo padėtis negeresnė kaip į ekskursijas į Vakarus. Jei 
kituose Pabaltijo kraštuose, estai stalininiu laikmečiu 

dar galėdavo lankytis Švedi- 
į joje ir ten užmegzti ryšius 

i Rygą- su estais išeiviais, tai šiuo
Kelias dienas užsienio metu apie tokias ekskursi 

žurnalistai lankėsi ir Vii- j jas negirdėti- Panašiai kaip 
nhije. i jr kituose Pabaltijo kraštuo-

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 
PRANEŠIMAS

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

TAU, LIETU VA — 480 psL kietais viršeliais, sa autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU,
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00 
K. Bielinio Dieno jant ” ” $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 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto
St. Kairio šnairuoto 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. Maplewood, Chicago 29. III.
J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, IIL 

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

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

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

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS 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, Nev York, N. Y, 
10G19.

skaitytojui pateikia ne tik 
asmeninius autoriaus pergy
venimus. bet ir Lietuvos bu
dimo ryškų, pilną vaizdą.

Būdamas pats aukštaitis, 
autorius taip juos apibūdi
na:

"Aukštaičiai moka širdim 
ir protu užsimoti- Aukštai
čiams būdinga kūrybiškai 
laki fantazija, neprarandan
ti žemės po kojų“ (psl. 13).

Tatai patvirtina autorius 
savo atsiminimais "Lietuva 
budo“. Skaitydamas juos 
nuo pirmojo iki paskutinio
jo puslapio,, jauti autoriaus 
drąsų, platų ne tik proto, 
bet ir jautrios širdies dik
tuojamą užmojį. Dėl to šie 
atsiminimai ne eilinės ver
tės. Jie ne tik įdomūs ir ver
tingi istorikui, studijuojan
čiam Lietuvos praeitį, bet ir 
šiaip skaitytojui, ieškančiam 
šios rūšies veikaluose meni
nio polėkio, beletristikos.

Ir iš tikrųjų. Stp. Kairys 
su tikru beletristo talentu, 
šiltu, nuoširdžiu, paprastu, 
į širdį prakalbančiu žodžiu 
vaizduoja savo vaikystę iv 
jaunatvę. Jo stilius natūra
lus, sklandus, lakus ir vaiz
dus- Kalba taisyklinga ir aiš
ki, nešanti kap upelio tekė
jimas. Galima net sakyti, 
kad ji skambi, sugestijonuo- 
janti. Tai ypač tinka apibū
dinti pirmajai knygos daliai 
"Vaiko ir jaunatvės atsimi
nimai.“

Tačiau ir antroji dalis 
"Kas buvo Lietuva.“ pie
šianti ano meto Lietuvą po
litiniu ir ekonominiu požiū
riais. taip pat yra parašyta 
lengvu, aiškiu, paprastu ir 
sklandžiu stiliumi be didelių

vyzdžiais gali būti kad ir 
Stasio Lukausko, Vinco Ja
navičiaus. grafo Vladimiro 
Zubovo ir kitų apybraižos 
ar ju tautinės bei socialisti
nės veiklos apibūdinimai.

Stepono Kairio atsimini- 
i mų knygos "Lietuva budo“ 
istorinę vertę pakelia prie
dai. sudarantieji trečiąją jos 
dalį. Tai istoriniai dokumen-

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St Michelso

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88

tai. vaizdžiai pailiustruoją RAŠTAI _ STRAIPSNIAI, 
autoriaus vaizduojamą epo-; ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
chą su jos politinėmis bei e-j zas Liūdžius, 246 pusla-
konominėmis srovėmis, jų 
siekimais ir kova dėl jų-

Knygos kaina $5.50. ge
ras popierius, kieti viršeliai. 
Veikalas autoriaus skirtas 
Tėvų atminimui.

Ben. Rutkūna*

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
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

P. S. Perkantiems abi Su 
Kairio knygas —"Lietuva 
budo“ ir "Tau, Lietuva“, , 
kurios kaina yra $6.—duo-į^t^Ų KLUBAS, Antano 
dama nuolaida: abi knygos1 Tūlio 11 novelių. 196 psl.,
parduodamos už $10. j Raina .................. $3.00.

J ANGLŲ KALBOS GRA-
------------------ :------------------ j MATIKA, 215 psl., kieti vir-
YRA VISOKIŲ NAMINIŲ, šeliai kaina.............$3.60

GYVULIŲ VEIDU PRIE ŽEMĖS, para-
Į šė Kotryn aGrigaitytė, 13 

Vieni namuose laiko šu-' novelių, 204 psl., kaina 
nis. kiti kates. Dar kiti na-į $2.00. 
muose turi ežį. kiškį ar kurįl AUKOS TAURĖ, Stasio 
kitą nekaltą gyvulėli. Re-! Kantvaro 5-ji eilėraščių

se. ir Estijoje vykdoma aštri 
laiškų cenzūra, ir į Estiją 
neįsileidžiami jokie nepa
geidaujamieji vakaruose iš
leisti raštai bei spausdiniai. 
Visa eilė metų keli šimtai 
senesnio amžiaus estų lau
kia leidimo išsikelti į Švedi
ją pas ten gyvenančius savo 
vaikus, tačiau leidimai ne
duodami.

čiau yra tokių, kurie namuo-' 
se laikytų panterą, liūtą ar 
kurį kitą laukinės plėšriųjų 
giminės narį-

1963 m. Paiyžiuje viena
me dideliame pokyly sukėlė 
nepaprasto susidomėjimo 
svečias, atėjęs su savo nu
mylėtine gorilų veislės bež
džione.

O yra ir tokių keistuolių, 
kaip švedas Sieverson. kuris 
namuose turi skruzdėlyną 
su 3,000 sknizdėlių. Jis ir jo 
stalo bendrininkės kartu ir 
valgo, todėl kaitą jo neįspė
ti svečiai labai išsigando.

knyga- 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50. 

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje* 

So. Boston 27, Ma**. 
636 E. Broadvvav.

"Laisvė* minti* nemiršta- 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta- kad mirti dėl laisvė* 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokio* tauto* ne
pavergsi !“

Taip pasakė vokiečių va
dui Sachsei lietuvių valstie-

kad. jiems susėdus pne sta-j čhj sukilėlių vada*- kryžiuo- 
lo. pradėjo rinktis ir skruz-'čių kl*,ta pagaute* prie Ka- 
dėlės. I raliaučiau* pilie*.

t
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio sn Tėvu

J
.“v

— Alou. Maik! |
—Sveikas, sveikas, tėve. Į 

Pasakyk, ką matei Lietuvių; 
Dienos iškilmėse New Yor
ko pai odoje.

— Kad aš tenai nebuvau, i
— Bet ketinai važiuoti.
— Jes. Maiki. norėjau va

žiuoti parėdką prižiūrėt, ale 
niekas nepaskolino pinigu 
ant kelionės. Buvau ir pas 
demokratus- Sakau, girdė
jau. kad jūsų partija pradė
jo vainą prieš skurdą ir ga
vo tam bizniui daug pinigų, 
tai gal ir man galėtumėt 
kiek pamačyt? Juk visų ne- 
prauliavosit. sakau. Ir pri
miniau katekizmus, kur pa
sakyta. kad nuogą reikia ap
vilkti, alkaną papenėti, o iš
troškusiam užfundyti. Juk• 
jūs katalikai, sakau, tai ir j 
be mar.ęs turėtumėt kate
kizmus žinoti.

— O ką jie pasakė?
— Jie sako: jes, mūsų 

partija katekizmus moka. 
valuk to ir pradėjom vainą 
prieš žmonių biednumą. E- 
są, išleidom ir tokį zokoną. 
kad biedniems reikia pama
čyt. Ir prezidentas tą zoko
ną pasirašė prieš pat mūsų 
konvenciją, kad ji nebūtų 
bergždžia, aie su gerais at
laidais.

— Bet ar jie pasakė, ko
kia nauda bus iš tų atlaidų 
tėvui?

__Nu. vot, šito tai davad-
lyvai neišvirozijo.

— Gal nepaaiškinai savo 
padėties? Ar sakei, kad ne
turi iš ko geresnės aprangos 
įsigyti, kad reikalingi nauji 
akiniai?

— Šiur. kad sakiau. Sa
kiau. kad ir Į Najorką kaneč 
reikia nuvažiuot- Sakau, 
man reikia pinigų. Ale jie 
sako. kad pinigų niekam ne
duoda. ba tai būtų almuž- 
na. o almužna pagadina 
žmogų. Esą. jei žmogus į- 
pranta imti almužną, tai jau 
dirbti nenori, pats apie save 
nesistoroja. pasidaro įegli 
bomas. Nu. tai pasakyk. 
Maiki, kokiu spasabu jie ga
li prieš skurdą kariauti, jei
gu nenori niekam almužnos 
duoti?

__Tėve. nesakyk "almuž-

dauju. Aš reikalauju, ba ir 
nigeriai reikalauja. Ir aš pa
rodau. kodėl aš reikalauju- j 
O jeigu pinigų man neduo-* 
da. tai kaip kitaip jie gali

geresnį skymą, ką?
— Ne. tėve. jie nežino. Iš 

tikrųjų niekas nežino, kaip 
panaikinti nedarbą, nes ne
darbas yra nepagydoma ka
pitalistinės santvarkos liga, 
tėve. Norint nedarbą ir skur
dą panaikinti, reikėtų pa-J 
naikinti dabartinę santvar-: 
ką. kurią palaiko lygiai res
publikonai. kaip ir demo
kratai. šituo žvilgsniu, tė
ve. abidvi tos partijos yra 
lygios.

— Nu. tai ko jos pešasi, 
jeigu jos lygios?

— Jos pešasi dėl valdžios, 
tėve- Kiekviena jų nori lai
mėti rinkimus ir atsisėsti 
prie valdžios stalo — ne 
tiktai atsisėsti, bet ir išsilai
kyti tenai, nes prie to stalo 
ne tiktai gardūs valgiai ir 

• gėrimai, bet ir labai pelnin- 
| gos karjeros. Retas politi- 

kiei ius nepasidaro tenai mi
lionierius. O tų politikierių 
yra tūkstančiai. Štai. tėve. 
kodėl jie pešasi — ir ne tik 
pešasi, bet kovoja išsijuosę 

I ir tai kovai išleidžia milio- 
j ■ nūs dolerių. Išleidžiami mi

lionai. bet kai partija laimi 
rinkimus, tai atsiima šimte
riopai.

— Ai sy. Maik, ai sy...

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

- tr j-i Vytautas Volertas, GY-
man pamacyt. Kodėl nepa- , VENIMAS YRA DAILUS,

romanas iš lietuvių emigran-
— Jie pasako, tėve. Jie tų gyvenimo, 242 psl., kai- 

sako. kad labdarybė, kurios na $2.50.
tėvas reikalauji, žmogaus _ _ *
gyvenimo nepagerina. ^lė Rūta, MOTINOS

— Nu. tai kas pagerina?ĮLANKOS, romanas apie
— Johnsono administra-1 motinos meilę, jos tikslą ii 

cija. prašydama, kad Kon- i rūpesti išauklėti savo vai- 
gresas paskirtų pinigų kovai • ^us pilnais žmonėmis ir ti
su skurdu, aiškino, kad tais krais lietuviais, 397 psl. 
pinigais reikia duoti jauni-, karna $4=00,
mui apšvietos. o suaugusius; nnirc»..zi
skurdžius reikia išmokyti a-; Ale Rūta, PRIESAIKA 
matų. kad galėtų jie gauti! ^idžioji meilė, II d., roma- 
darbo, tada nereikės skurs- nas» 309 psl., kaina .. $2.50 
ti.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psL. kaina $2.50.

— O kiek pinigų Kongre
sas tam bizniui paskyrė?

— Arti biliono dolerių, tė
ve.

— Maiki. aš ant ličbų ne
labai gramotnas. Pasakyk; Vytautas Volertas, UPE
man, ką reiškia bilionas? 

— Bilionas reiškia tūks
tantį milionų. tėve.

— O kiek yra Amerikoje
skurdžių?

TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl.. kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina

— Prezidentas Johnso-i ^-50« 
nas. prašydamas Kongresą! Juozas Kralikauskas, TO 
pinigų, sake, kadI Jungtine- NAGO UGNIS, premijuota.- 
se Valstijose yra 32 milionai romanas 205 pusi. kaina 
žmonių, kurie neturi iš ko i $2.50.

pavalgyti.
Nu. tai išfigeriuok. 

kiek kožnam jų išeitų, jeigu 
tą bilioną ant visų jų ly
giai padalintų?

— Kiekvienam išeitų apie ahitia**1

_ T,tol.

Alovzas Baronas: VIENI 
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai 
•ia $ 1,50.

na‘
— O kaip sakyti?
_ Sakyk "išmalda::.
__Bet aš, Maiki, ne mal-

dolerių.
— Nu. tai pasakyk, kokiu 

spasabu galima už 30 dole
rių pagerinti visą žmogaus 
gyvenimą, jeigu už 30 dole
rių išeina tik šešios kvortos 
gyvatinės, kurias galima su 
frentais per vieną savaitę 
išgerti? Ar čia tik nebus 
žmonėms akių dūmimas?

— Taip atrodo, tėve. Dėl 
to respublikonų kandidatas 
į prezidentus ir pasakė, kad 
tas "karas skurdui" yra tik 
žmonių apgaudinėjimas. Jis 
buvo sugalvotas prieš pat 
rinkimus, kad skurdžiai bal
suotų už demokratų partiją, 
manydami, kad ta partija 
pagerins jų gyvenimą.

Juozas švaistas: JO SU 
ŽADETINE, premijų o ta t 
romanas Iš Vinco Kudirkom 
gyvenimo, 394 pusi kaint 
$4.00

Vincas Ramonas: M1G 
LOTAS RYTAS, 166pusl. 
Kaina $2 00.

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

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

Pranas Naujokaitis: Ų.
— Nu. Ui kodėl republi-, PELIAI NEGRĮŽT A I 

konai nepasako, kaip skur-j KALNUS, 509 pust, kaina 
dą panaikinti? Gal jie žino $5 00.

LJoyd t ui f iš Jamaica salos buvo suimtas ir deportuo
jamas. liet jis pagriebė sargybos šautuvą ir cia pat nu
šovė du policininku. Pagalbai atskubėjus po smarkaus 
susišauti} mo jis buvo suimtas ir nuginkluotas, ir čia 
jį matome gulinti prie policininko kojų Miami aerod
rome.

Kompartijų sekretorių likimas
J. Vlks

Nepavydėtinas vadinamų- tais okupavus Lietuvą. A. 
jų socialistinių sąjunginių Sniečkus gerai pasitarnavo 
respublikų komunistų parti- Gladkovui ir kitiems, vyk- 
jų centro komitetų pirmųjų, dant pagal policijos genero- 
seniau vadinamų generali- lo Sierovo išdirbtą instruk- 
nių. sekretorių likimas. ciją Lietuvos gyventojų me

lš visų tariamai socialisti-, džioklę vergijon. 
nių sąjunginių respublikų1 Antrojo pasaulinio karo 
centro komitetų pirmųjų metu A. Sniečkui teko suar- 
sekretorių gy vas ir ilgiausiai tėti su bolševizmo teoretiku 
išsilaikęs yra Lietuvos ko- ir piaktiku M. Suslovu. ku- 
munistų partijos centro ko- ris pokario metais buvo 
raiteto sekretorius Antanas Kremliaus paskirtas fakti- 
Sniečkus. nuoju Maskvos patikėtiniu,

Skaudžiausiai yra nuken- tai yra Lietuvos komparti-
jos centro komiteto antruo
ju sekretorium.

Tais neramiais metais A. j 

Sniečkus gražiai patarnavo j 
Suslovu i. AbnkĮmovuj ir da-1 
linai policijos generolui Se- 
rovui kovoje su Lietuvos 
partizanais- Kartu įvykdė 
Lietuvos žemės ūkio sukol- 
chozinimą. tai yra atliko tą 
pati darbą, kurį savo laiku 
vykdė N. Chruščiovas Uk
rainoje. Stalinas tokiu dar
bu buvo patenkintas.

Stalinui mirus. Suslovas 
ūmai susivokė susidariusio
je padėtyje. Jis laikėsi nuo
šaly nuo kovų dėl pasiliku
sios tuščios diktatoriaus kė
dės. Įsigalėjus Chruščiovui, 
Suslovas tvirtai įkibo į jo 
skvernus. Ir kai visasąjun
ginės kompartijos centro ko
mitete atsirado Nikitai opo
zicija. Molotovo-Malenkovo 
vedama, apsukrusis Suslo
vas pasiliko Nikitos Chinš- 
čiovo pusėje.

Tada Suslovas tuoj buvo 
atšauktas į Maskvą ir tapo 
įjungtas į Chruščiovo pata
rėjų grupę. Ją tada sudarė 
Fr- Kozlovas. L. Brežnevas 
ir M. Suslovas. F. Kozlovui 
susirgus, jo vietoje atsirado 
Podgomy.

Deja, paskutiniuoju metu 
Suslo-vas jau nesodinamas 
greta Chruščiovo. Jo vietoje 
sėdi O. Kosiginas. Bet kai 
reikia įrodyti, kad Nikita 
Chruščiovas yra tikras Leni
no teorijos paveldėtojas ir 
jos vykdytojas, spaudoje vi
suomet pasirodo Suslovo 
straipsniai. Suslovas visuo
met gabus Įrodyti, kad taip 
buvo Lenino pasakyta ir 
pramatyta-

Iki šiol Kremliuje Snieč
kus turėjo gerą atramą Sils

iu sritie- kompartijos ~sek-j lovo asmeny. Tiesa, nuken- 
rSorium iau nuo seniau pa- tėjo A. Sniečkaus bendrake- 
skirti atėjūnai rusai, ir pa-Į lems generolas Serovas. Is

tėję Ukrainos kompartijos 
pirmieji sekretoriai. Pirmie
ji du — Kr- Rakovski ir VI. 
Čubar — buvo sušaudyti. P. 
Loubčerko z.j>ats nusišovė. 
Po jų dar ]>ora dingo be ži
nios. Tada Stalino buvo pa
skirtas Ukrainos komparti
jos centro komiteto pirmuo
ju sekretorium N. Chruščio
vas ir pavaduotoju, tai yra 
antruoju sekretorium. L. 
Kaganoviėius. Nikita Chruš
čiovas Įvykdė žiauriausią 
Ukrairoj ’čistką“. kurios 
metu Ukrainos aukštosios 
mokyklos neteko daug uk
rainiečių kilmės profesūros.

Jos metu Ukraina pergy
veno skaudų badmeti, kuris 
gerokai praretino krašto gy
ventojus- Už tuos nuopelnus ( 
N. Chruščiovas tapo Stalino1 
patikimu bendradarbiu n 
bendražygiu.

Pasinaudodamas Stalino 
seniau pavartotomis priemo- 
nėmis. paW Chruščiovas at
sisėdo i diktatoriaus kėdę. 
Tai vienintelis iš respubliki- 
nių sekretorių, iškilęs i auks- 

tybes.
Kazachstane jau trys 

kompartijos sekretoriai din

go praeityje. Kadangi kaza- 

kais nepasitikėta, tai jų vie

toj prieš kelerius metus bu

vo paskirtas rusas, bet ir ta.- 

buvo atšauktas ir dabar pa

skirtas kitas rusas.

Panašiai dėjosi ir kitose 
tariamose socialistinėse są
junginėse respublikose: ko
munistų partijų sekretorių 
kepurė.*- kai kada būdav o 
nušluojamos kartu su gahą- 

Ir’ okupuotų Pabaltijo 
valstybių Latvijos ir Estijos 
kompartijų sekretoriai taip 
pat jau buvo porą kartų pa
keisti kitais- O štai _ Latgali-

Pabaltijy, bet dėl Kaukazo 
penkių tautų iškeldinimo iš 
jų gyvenamųjų vietų Stalino 
pavedimu.

Dėl ko gi nukentėjo kitų 
vadinamųjų socialistinių są
junginių respublikų kom
partijų pirmieji centro ko
miteto sekretoriai?

Jiems buvo prikišamas rū
pinimasis pirmon galvon sa
vo salimi, o ne visos Rusijos 
komunistine imperija, nepa
kankamas propagavimas in
ternacionalizmo ir vienokie 
ar kitokie ūkiniai negalavi
mai. Neabejotina, kad tarp 
jų pasitaikė niekam tikusių 
asmenybių su kriminaline 
praeitim, kaip Sovietijoje 
dažnai būna.

Antanas SniečKus išliko 
visada patikimas Kremliaus 
imperializmui- Jis net nesu
gebėjo įrodyti, kad Kara
liaučiaus sritis iš seno buvo 
lietuvių gyvenama, vokie
čių kolonistais pamarginta. 
Jis tylėjo ir tada, kai Klai
pėdos miestas buvo slavų 
tirštai kolonizuojamas. Bet 
A. Sniečkus plačia burna iš
sižioja. kai tik reikia apgin
ti Lietuvos "skriaudžiamus" 
rusų kolonistus. Čia jis ti
pingas "internacionalizmo“ 
skelbėjas, tikrumoje — ru- 
sifikatorius. Ir taip pat. kai 
tik Kremlius užsiundo, tai 
Sniečkus gerokai paplūsta 
ir užsienyje gyvenančius lie
tuvius.

Štai kodėl iki šiol A. 
Sniečkus savo pozicijose iš
silaikė. Kad ir niekingiau
siam darbe, jis visuomet bu-, 
vo palankus ir nuolankus į 
Kremliui, neturėdamas savo 
asmenybės, niekad nepasi
priešino savo bosams, o pa
vojingesnėse valandose dar 
Kremliuje turėjo ir savo už- 
tarėją Suslovą-

KELEIVIO ATSTOVO

ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKONAS

33 CAIRNLEACRASCENT 
BELLSHILL

LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt. 

ŽODYNAI
Keleivio administracijoje 

galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžiu, kai
na ..............................  $4.00

Lietuvių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

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, į>b3 puslapiai, 
k„ina ..................... . $6.00.

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

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTĄ

KNYGĄ: '■Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V IKSAIS $4.00. 
MELAIS—IS40

ADMINISTRACIJOS 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio admi
nistracijoj už 50 centų.

Knyga yra ginklas kovoje ( 
dėl naujo šviesaus gyveni- 
mo.

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.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos. 24
psl., kaina .............. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

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

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

tiĖLYNl KARVELIAI, Aloyzo Ba- 
apysMKaites valkumo,

<a>OB ... tl-MJ
227 psl.. kaina tik $1.20.

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas 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 RAZBAIN1N-
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centą u

čiame centro komitete lat
galiai mažumoje. .

Kodėl A Sniečkus tartai 
laikosi savo pozicijose

jo atimti visi ordinai ir ne 
žinia, kur jis dabar ką vei
kia. Bet tie ordinai atimti 
ne dėl sudarytos instrukcijos

ĮKOSI ~ . •• ,Stalinu viešpatavimo me- žmonėms vergijon gaudyti

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš 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. Broadvray — So, Boston 27, Maas.

t
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AL. SVEIKAS

Juost* Mikuckis 

PAUKŠČIAMS IŠSKRENDANT

| kur jūs paukščiai žydra 
Pažvelkite į mūsų šalį!
lr mūsų mostai buvo darnūs,
Kada mes laisvės skydą kalėm.

__________I___ •• a • a

Balta dūšia
(Tęsinys)

Aplenkti tos vietos nėra kaip: perdaug statūs šlaitai 
išvažiuoti. Apsisukti ir grįžti atgal irgi sunku, arkliai ir 
taip jau buvo įšokę į krantą, jei vėl pašėls baidytis, apvers 
vežimą ir ko garo pritrenks ir mane. kaip tą j>oną su pa
naite.

Taigi nutariau palaukti. Ėmiau žvalgytis. Visas įmi
gintas išgaravo. Pamažu aprimau, ir atrodė, kad mano 
arkliai taip pat aprimo. Ir dūšia pajudėjo kiek į šalį nuo 
kryžiaus. Gal. sakau, pasitrauks visai i šalį. Bet ji ir vėl 
apsistojo- Aš laukiu.

Graži buvo naktis, žvaigždėta. Lauko gėlių kvapas 
ir nakties vėsuma po karštos dienos, rodos, žmogų gaivi
na. Tolumoje sulujo šuo, naktigoniai kažkur uždainavo. 
Nuslinko gaisai per kalvas, šlaitus į raguvas. Kaime gai
džiai sugiedojo: vienas skardžiai, ištęstinai. lyg dainą už- 
vesdamas užtraukė, o kitas — storai ir nutrauktinai lyg 
pritarė.

Man drąsiau pasidarė. Išlipau iš vežimo, apgrobsčiau 
arklius. Tie atrodė visai aprimę. Vienas ėmė pašyti žolę- 
Pasitursinęs pažiūrėjau į baltą dūšią. Ji tolyn nuo kryžiaus 
nuėjusi, lyg ant šlaito pasistiepusi stovėjo. Negi mane da
boja. pamaniau.

— O ką tu man pasakysi? — garsiai ištariau. —Aš 
tavęs neužkabinu, ir tu manęs nekabink. Gyvenkim ge
ruoju, — šnekėjau į dūšią.

Nutariau važiuoti pro kryžių Paėmiau stipriai va
džias į rankas ir pasiruošiau botagą. Važiavau iš lėto, 
žingsneliu. Bet buvau pasiruošęs užkirsti arkliams, lėkti 
zovada ir pro kryžių ir dūšią.

Artėdamas prie kryžiaus pamačiau, kad dūšia gero
kai nutolusi nuo kryžiaus. Ji ant šlaito ir. matyti, iš tolo 
man pasirodė, kad buvo užsikorusi ant kryžiaus. Pravažia
vau pro kryžių ir pamačiau ją įkandin baltuojančią kiek 
atokiau as© kelio. — arklius — dabar aš dūšią
seku. Pastebėjau, kad ji tolsta, iš lėto judėdama. Man 
pikta pasidarė- Taip jau mane išgąsdinusi buvo. o dabar 
ir nueis kaip niekam dėta.

Išlipau iš vežimo. Pašvilpavau. Atsirado pasiryžimo. 
Prisirišau vadeles prie berželio, pasiėmiau botagą ir einu 
artyn prie dūšios. Manau, pažiūrėsiu, kas ji tokia yra. 
Palengva, stabtelėdamas artėjau. Dūšia, atrodė, jokio dė
mesio į mane nekreipia.

Dar kiek paėjau, pasiklausiau ir staiga supratau-., 
dūšia žolę žlebeno. Tai būta... baltos karvės. Matyti, ji 
kur nors iš užtvaros išsilaužė ir į pakelius nuklydo.

Nusijuokiau. Kvailas reikalas, pamaniau. Jei būčiau 
reikalo neištyręs, būčiau ir aš įtikėjęs, kad čia panaitės 
dūšia klaidžioja-

Gal ir kiti, kurie sakėsi dūšią klaidžiojančią matę, 
btwo neištyrę/\

Parvažiavau namo švilpaudamas. Atsiguliau ant šie
no ir gardžiai užmigau. Kai atsikėliau pusryčių, miltų da
lis jau buvo duonkubily.

Teta besiruošdama mane pagyrė:
— Gerai, vaikeli, kad taip greitai miltus sumalei. Ir 

tavo drąsa naktį į Arglaičius važiuoti! Sakiau dėdei, kad 
neturėjo tavęs leisti. Sakau, dar nusigąs vaikas.

— O, sakyk, vaikeli, — paklausė, — ar nebijojai pro 
kryžių važiuoti? Sako, kad daug kam ten pasivaidino.

— Niekai.__ sakau, — jokio vaidinimosi ten nėra-
Tai tik bobų pasaka. Mačiau baltą karvę šlaite žolę be- 
žlebenant Matyt, Vaiginio, gal iš laidaro ištrūkusi. — 
nušnekėjau kaip senas.

Bet apie pergyventus nakties nuotykius, turėtą baimę į 
ir savijautą — to nesakiau.

(Galas)

jūs nuskridą
I ten, kur veda erdvių takas:
Yra UuU — ją vargas lydi,
Bet viltimi dar Širdys plaka.
Daug nusivylę, daug pakėlę,
Sudegintus, krauju užpiltus,
Aušros pažadinti mes vėle*
1 ateitį statysim tiltus.
Ir ties plačiais pasaulio vartais 
Rikiuosimos laimėt ar kristi!
Taip kovės mūsų bočiai kartais,
Sudegt, bet nevergaut išdrįsę.

V Pažvelkit, paukščiai žydrasparnaai,
f čia. kur krenta gelsvi lapai!
Gal grįžę vėl, kaip grįžo! pernai,
Ne vieną rasit naują kapą-
Tada nutūpkit naktį šviesią 
Į žėrinčius rasa atolus, —
Kitas dainas, gal būt, girdėsit,
Ir kitas dainius šauks ii tolių.

Iš Juozo Mikuckio eilėraščių rinkinio "Derliaus vai
nikas“, kurį šiemt išleido Nidos Knygų Klubas Londone.

Vienos moters kari

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri- 
ečiui padovanoti knygą, 
i Keleivio admintetracijo- 
galite gauti šias tinkamas 
lygas:
HISTORY OF THE U- 

dUANIAN NATION, pa
šė Kostas Jurgita, kaina

Duke of LHbuania, dr. J- B. 
Končius, iliustraoU, 211 
psL, kaina Matais vilteliais

$.4.00, minkštais $3.00. 
POPULAR LITHUANI-

AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.

”Twenty year*’ atruggle 
for freedom of

J.
$140.

"Leave your tears in Moa- 
parašė B.

>4.73.
o L

of ho» 
Vainikas,

šiaurės Rodezijoje (Af 
rikoje) fanatiškos sektos va
dė Alice Lenshina valdžiai 
buvo paskelbusi "šventąjį 
karą“.

Alice 1952 m. kelias die
nas buvo dingusi. Atsiradu
si ji paskelbė, kad buvusi 
mirusi, bet sutikusi juodą 
dievą, kuris ją iš numirusių 
prikėlęs ir ‘liepęs įsteigti 
naują religiją-

Ji pradėjo tą darbą, įstei
gė sektą, kurios tikyba buvo 
krikščionybės ir afrikiečių 
senosios religijos mišinys. 
Buvo laikas, kada ji turėjo 
75,000 pasekėjų.

Neseniai valdinės parti
jos narys davė antausį vie
nam Alices sektos jaunuo
liui. To pakako, kad visa 
sekta būtų sukelta karui 
prieš vyriausybę. Mat. tos 
sektos pasekėjai yra įsitiki
nę, kad jie priešo kulkas ga
li paversti* vandeniu, todėl 
buvo tokie drąsūs. Be to, to
ji iš numirusių "prisikėlusi“ 
apaštale savo pasekėjams iš
dalino dar ir anspauduotus 
liudijimus, su kuriais jie. 
žuvę kovoje, nueisią, esą. 
tiesiai į dangų.

Taip prasidėjo tikras ka
ras. Pradžioje sektantai, už
puolę "netikinčiųjų“ gyven
vietę. išžudė visus gyvento
jus. Bet atsiųsta valdžios ka
riuomenė pradėjo sektantus 
malšinti šautuvų ir kulko
svaidžių ugnimi, o tos kul
kos tikrai nepavirto į van
denį. Daugybė fanatikų sek
tanto buvo žiauriai išžudy
ta. o jų lūšnos sudegintos. 
Tose kautynėse žuvo dau
giau kaip tūkstantis žmo
nių, net moterų ir vaikų, nes 
fanatikai atvirai ėjo prieš 
kulkų lietų, tikėdamiesi pa
tekti į dangaus karalystę...

Valdžia įsakė suimti tą 
nelaimes užtraukusią sektos 
vadę. bet tai nelengvai se
kėsi. Pagaliau ji pati pasida
vė ir atšaukė "šventąjį ka
rą“-

Tikrai. Afrikoje ne tik 
gyventojų oda juoda, bet 
daugelio dar ir protas tebė
ra tamsus, kaip gili nak
tis.

Ir šitie mūsų broliai šian

dien gauna nepriklausomy
bę. ekonominę paramą ii 
Jungtinių Tautų globą, o se
nos kultūros Pabaltijo tau
tos čia pat Europoje turi 
vilkti komunistinės ver
gijos retežius-.. Žinoma, mes 
nepavydime kitiems laisvės, 
bet akivaizdoj tokių faktų 
turime ne tik neginčytiną 
teisę, bet ir pareigą I” sau 
jos reikalauti, kol pasaulio 
sąžinė dar visai neužmigo. 

MIRĖ V1RUBOVA

Kas ji tokia, kodėl ji pri
simenama?

Tai buvo paskutiniosios 
Rusijos carienės rūmų da
ma. gyvenimo sutemose nu
ėjusi į vienuolyną Marijos 
vardu. Ji mirė šiomis dieno
mis Suomijos sostinėje Hel
sinki.

Ji išgarsėjo tuo, kad į ca
ro šeimą įyedė tamsų valka
tą Rasputiną. kuris vėliau, 
galima sakyti, valdė visą 
Rusiją.

Rasputinas buvo girtuok
lis. didelis paleistuvis, avan
tiūristas. religinis fanatikas, 
jaunystėje net arkliavagis, 
bet jam netrūko gudrumo. 
Jis sugebėjo įsigyti carienės 
visišką pasitikėjimą, o per 
ją ir caro. todėl jo pageida
vimai buvo aklai pildomi.

Rasputino įtaka naudojo
si visokie avantiūristai, kri
minalinės praeities asmenys 
ir atkaklieji reakcionieriai.

Rasputinas buvo tiek ga
lingas, kad, jam pageidau
jant, net aukštieji valdžios 
pareigūnai būdavo atlei
džiami. o 1914 m- net minis
teris pirmininkas turėjo iš 
savo kėdės išlėkti, nes to no
rėjo Rasputinas.

Kadangi pastangos pa
veikti carą atsikratyti Ras
putino nieko negelbėjo, tai 
grupė politinių veikėjų, ku
rioje dalyvavo ir artimas 
caro giminaitis, suruošė są
mokslą ir 1916 m. gruodžio 
31 d. Rasputiną nužudė. Jo 
lavonas buvo įmestas į Ne- 
vos upę.

, nėra advokatai, imasi ne sa- 
i vo darbo. Jie gali būti ir mo- 
i kvti kitoje srityje, bet neži- 
! no teisės. Juk daktaras yra

....................... mokytas žmogus, bet jis ne
kyli į Keleivio skaitytojų klausimus teises siima daryti j namu sta. 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro tybaj Q inžinkHus nesiima 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at ■ Vti žmonių. Jei Tamstos 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.; testamentų būtu pa
gausimus prašome siųsti tiesiog šiuo ruošęs advokatas tai nebfl.
adresu: tų taip atsitikę. Dabar yra
M. Šveikauskas, Attorney at Law, pervėlu atitaisyti klaidą.
8 Belgrade Ave., Koslindale, AT. . , , . . .. , ,. . « visi advokatai žino, kad
Bos'°"’ Mas.. 02x31. liudininkais turi būti nesu-

liko savo santaupas, baldus interesuoti žmonės, kuriems
ir kitus daiktus man. o savo asmentekai arba jų žmonom
namus—mirusio brolio vai- (ar vyram) nieko nepalie-
kui. Mes esame trys seseiys' karna. Massachusetts valsti-
ir vienas brolis (kitas mirė j°Je anksčiau toks testamen-
prieš 9 metus) ir visi turime Į tas '*sa^ negaliotų- Dabai
vaikų. Testamentą buvo pa- statutais įvestais pakeiti-
sirašę tiys liudininkai: tas. mais testamentas pasilieka
kuris testamentą surašė, se- £a*i°j€\ bet lamstai palikto
sers nuomininkė, kuri gyve- turto Tamsta vistiek negali

• • šauti,no jos namuose, ir mano vy- s
ras. Testamento vykdytoju Kas atsitikę su Tamstai 
(executor) paskirtas brolio skirtu turtu, priklausys nuo 
vaikas. Sesuo mirė. ir brolio būdo. kuriuo testamentas 
vaikas paėmė advokatą, kad surašytas. Jei testamente y- 
palikimą padalintų pagal ra taip vadinamoji "resi-

Teisės patarimai
Advokate M. šveikauskienė sutiko atsa-

Klautima*

Alano sesuo mirė. paliku
si testamentą. Tą testamen
to jai surašė mokslus baigęs 
žmogus, kuris tvarkydavo 
jos mokesčius, padėdavo jai 
laiškus rašyti ir kitus reika
lus sužiūrėti. Sesuo buvo 
našlė, vaikų neturėjo. Ji pa-

Seimininkėms
Sriuba su kepenų 

leistinukais

Ketvirtadalis veišiuko ar 
viščiuko kepenų.

Trečdalis puodelio duo
nos džiūvėsių.

Du šaukšteliai miltų. 
Vienas šaukštelis minkšto

sviesto.
Pusė šaukštelio tarkuoto 

svogūno.
Vienas šaukštelis smulkiai 

kaponų petruškų lapelių.
Du kiaušiniai (atskirti). 
Pusė šaukštuko druskos. 
Truputis tarkuoto muska

to riešuto.
Viena kvorta viščiuko ar

ba jautienos buljono.
Čia duoti kiekiai 4 

tems-
lėkš-

Nuimti odelę ir gysleles 
nuo kepenėlių, jas smulkiai 
sukapoti, sudėti į duonos 
džiūvėsius, sumaišytus su 
miltais, ir leisti pastovėti 5- 
10 min. Sudėti svogūnus, 
sviestą. Petraškas, kiaušinių 
trynius, druską ir muškato 
riešutą ir gerai išmaišyti. At
skirai išplakti kiaušinių bal
tymus iki kietumo. Pamažu 
sudėjus į kepenėlių masę, iš
maišyti. Padažyti šaukštuką 
į verdantį buljoną ir. šaukš
tuku pakabinus mažus ap
valius mėsos mišinio gaba
liukus. dėti į puode verdan
tį buljoną. Pavirinti 15 min.

Sriubą pilti į lėkštę, pa- 
bai-styti kapotomis Petraš
komis ir duoti į stalą su sau
sainėliais (crackers).

Aukštesniųjų mokyklų karalie
nes: kairėje šių metų. dešinėje 
pereitų metų,—Pat Clyburn iš 
Bishopville, N.C., ir Jo Ann Ba- 
lestracci iš New Bedford, Maso.

testamentą- Tas advokatas due clause“. tai yra, jeigu 
sako. kad visi kiti gaus pa- jame pasakyta, kad viskas, 
gal testamentą, o aš nieko Kas lieka neišdalinta, tenka 
negausiu- Kai aš klausiu, ko- tokiems tai asmenims (pa- 
dėi taip. advokatas atsa- minint asmenis), tai Tams-
kė—kad tavo .vyras pasira
šė liudininku. Tai kodėl taip

tos dalis tiems žmonėms ir 
teks. Jei tokios klauzės tes-

gali būti? Juk tai ne mano tamente nėra. tai Tamstai 
kaltė. Kas man daryti? skirta turto dalis bus pada- 

i linta tarp visų mirusios se-
Atsakymas I ^-g giminių. — "heirs at
Gaila, kad žmonės, kurie law“.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
vos socialdemokratų raitai dėl bo* 
ševiku okupacijos ir teroro Lietu 

‘ Kaina...................voje. 28 Cnt

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Aniceta- Simutis, daugy
bė žinių lietuviu ir ančių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psL Kaina ....................... *6.50

DIENOJANT. “knygnešių karaliau?” 
sūnaus Kipro Bielinic įdomūs atsi 
minimai. 464 pal., kaina... .*6.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimu antroji dalia. 592 puslaoiai. 
Kaina .................... *6.00

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ra- 
lys. 472 dainos au gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
Betų viškai nekalbantiems, Įrišta
*26 pusi. kaina .......................*5.00

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. Pa 
rąžė E. Vandervelde. vertė Vardo 

Kaina ........................... 28 Cnt
MARLBOROUGH‘8 LITHUANIAN 

SELF-TAUG11T. M. Inkienė. ee- 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psL, kaina ........................... *1X6

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū 
su rašytojos pirmojo karo met- 
Amerikoje parašyti vaizdeliai si 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
kaina ........................................ 50 C*

TAVO KELIAS I SOCIALIZMU 
Parašė I-eonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 «

NEMUNO SUNOS, Andriaus Vaino
to romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina............................*4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslu, garante 
popieriuje- Kaina ............... *fc.6u

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nue 
seniausiu laiku iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalu, 896 psL, geras popierius

...................................... 810.06

ALTORIŲ SESELY. V. Puttao-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys Įrištos Į vienu 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti viriai, 681 puslapis 
Kaina ....................................

NEMUNO SUNOS. Andriaus Valuč
io romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo p-ieš Sme. 
tonos dtktavšrU. Tirtas gsšis 
nei. Kama................. *3.00.

IJETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais *5.00. minkštais 
viršais......................................... *4.00

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir Įdomiai narstyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapiu, 
dideiio tormsto. Kaina . . . J5.50

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 26 CM.

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. ŽukoJ- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kab
us ............... ......................... *5.09.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 psl., kaina............26 CM.

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ! 
Atvira nuomonė, Įdomūs nrrjmea- 
tai. Kaina ............................ 20

JUOZAS STALINAS, arba kalu 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 26 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam-. 544 pusla
pių. Kaina ................................ *1.0*

/LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arna kodėl mn-uose nė
ra vienybės, 80 psl- kaina .. *1.09

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... *3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar gaiėjo 
toks tvanas būti ir k 5 apie tai sa
ko moralas? Kaina........... 25 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Miehelsonienė, 250 Įvairių iieta. 
viškų ir kitų tautų valgių recepto, 
132 puslapiai, kaina..................*1.21

CEZARIS, Mirko Je<>uliė romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis p« 
*2, ara visos dalys........... *6.01

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną? Ksrys, la
bai daug paveiksiu, 266 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... *6.0*

siauruoju Takeliu, k. & 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuviu rwa- 
nimo. 178 psl., kaina......... .. *2.01

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai M 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 28 CK

DEMOKRATINIO S O GI ALI 7 MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ...............................Mg,

Uinkymos ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

$9| E. Bioadway------- *--------So. Beatos $7, Mass, .

t t
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KLAUSYKITE!

TWOHIG LIETUVIŲ KAMPANIJOS KOMITETAS 
praneša, kad

KANDIDATAS Į MASSACHUSETTS SENATORIUS
iš 6, 7, 8, 9 ir 13 apylinkių (ward») 

ADVOKATAS JAMES J. TWOHIG

I

kalbės radijo stoty WMEX, 1510 kc-,
pirmadienį, rugsėjo 7 d., 10:15 vai- vak.•ir

trečiadienį, rugsėjo 9 d. 10:15 vaL vak. ir 12:45 nakties, 
Felix Zaleckas,
264 Boven St.,
So. Boston, Mass.

Paskutini*
prieš banketų

šį sekmadienį rugsėjo 6 
d,. So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos salėje bus Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos banke
tas- Pradžia 6 vai. vak.

B. Kontrimas jau užsakė 
stalą Lietuvių komitetui, ku
ris rūpinasi adv. James 
Twohig išrinkimu į Mass. 
senatorius.

Kitų stalą užsakė Stepo
nas ir Cassie Janeliūnai sa
vo giminėms ir draugams.

Tą savaitgalį bus nevie
nas atvykęs iš kitur. Kvie
čiame ir juos į mūsų banke
tą maloniai laikui praleisti 
ir su naujais žmonėmis susi 
pažinti.

VĖL GRĮMM į BOSTONO 
LITUANISTINĘ M-KLĄ

Kaip teko patirti. Bostono 
Lituanistinė Mokykla vėl
pradės darbą rugsėjo 19 d.1 Rugsėjo 5 d. Bruselyje. džia specialius pašto ženk 
&v. Petro lietuvių parapijos' Belgijos sostinėje. Įvyks iš- lūs kongresui prisiminti.
mokyklos patalpose.

Mus

VIETINĖS ŽINIOS
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugsėjo 6 d- Lietuvių Dar
bininkų Dr-jos 21 kuopos 
banketas So. Bostono Lietu
vių Pil. Dr-jos II aukšto sa
lėje.

« « •

Rugsėjo 20 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil- Dr-jos banke
tas III aukšto salėje J. Lė
kiui pagerbti.

♦ # ♦

Spalio 4 d- Balfo vakaras
So. Bostono Lietuvių Pil.
Dr-jos III aukšto salėje.

♦ * *

Spalio 11 d. Laisvės Var
po metinis koncertas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoje salėje,
trečiam aukšte.

* ♦ ♦

Spalio 19 d. Sandaros 
Motėm Klubo banketas E. 
Keslerienei pagerbti So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
salėje.

Lapkričio 14 d. Bostono 
Baltijos ir Žalgirio tuntų 15 
m. veiklos minėjimas.* * *

Socialistų Internacionalui 100 m

bičių karalienė tautinio

kilmingas Socialistų Inter
nacionalo kongresas tarp-

Lietuvos socialdemokratų 
paitijos Užsienio Delega- 

darbininkų sąjū- tūra šia proga pasiuntė kon-

SAVO GYVENIMO APSAUGAI 

PASIMATYK SU ŠIUO VYRU Iš 

EQU1TABLE LIVING INSURANCE

Tolimi svečiai
’ ■ . ' * ' -e '

Praeitą savaitę raus ap
lankė tolimi svečiai-

Paul Yonikas su žmona, 
buvusia Sankaite. iš San 
Francisco atvažiavo mūsų 
kaimynų ir gerų bičiulių 
Šankų aplankyti (Sankai 
yra Yonikienės tėvai). Ta 
proga Paul Yonikas užsuko 
ir į mūsų įstaigą, pratęsė 
Keleivio prenumeratą savo 
motinai Chicagoje ir nusi
pirko jam reikalingų knygų.

Petro Butėno lydimas, at
silankė dr. Kristupas Gudai
tis iš Chieagos, kuris atva
žiavo atostogų praleisti sa
vo dukters ir žento Žibo šei
moje Quincy.

Čia jis atsitiktinai susiti
ko su A. Puskepalaičiu. su 
kuriuo netrūko kalbos Maž. 
Lietuvos reikalais.

Lapkričio 15 d- Lituanis
tinės mokyklos vakaras So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos
UI aukšto salėje.* * *

Gruodžio 26 d. Senųjų 
Lapinų vakaras.

K. Genčienė išvažiavo
! Kazimiera Genčienė su 
savo dukterimi Viola. 2 sa
vaites viešėjusi pas savo gi
minaičius Bendzevičius ir 
aplankiusi nemažą skaičių 
pažįstamų, išvažiavo pažįs
tamų aplankyti New Yorko 
valstybėje, o iš ten į Gary, 
Ind., kur jos nuolat gyvena.

Viešnia lankėsi ir Kelei
vio įstaigoje ir Maikiui su 
tėvu paliko gardžių saldu
mynų.

Kad nuo didumo pareitu, kar
vė zuikį pagautų.

Living Ins. specialistas gali padėti jums sudaryti tinkamą 
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 patogią pensiją 
ir lėšų netikėtam reikalui arba jūsų šeimai jums mirus. Tai vyras 
iš Eąuitable.

Henry W. Adukonis, 628 Washington SU Dedham, Mass. 
TeL 326-5620 ir PR 3-7041.

Prašau smulkesnių informacijų apie Living Insurance 

Pavardė .••••••••••••••• gimimo metai .... men. .... diena..

Adresas ...................................................... Telefonas ...............

(Iškirpę užpildykist Ir atsiųskit* aukščiau duotu adresu)

Praeitą ketvirtadieni mū-i ^to ™etų sukakčiai j Sresui šitokį sveikinimą 
sų įstaigon prenumeratos | 
pratęsti buvo atsilankiusi iš i 
So. Weymouth. Mass.. Onai 
Končienė, kurią galima va-!,..
dinti Učių karaliene, nesi lls'« Rytų Euro-
uodo ir Onos Končių bity-i '?? kra?wms at^?vaus

v«is s;™* ; -i- A aldemokratų partijų egzilene yra keli šimtai aviliu. O- • . . -i- -Y * ♦;• z.- ‘ i- je atstovai, kurie vėliau tenna Končiene yra is Čiurlio- . . -. •• pat Bruselyje turės savo meniu gimines. *. , ..* a j tinę konferenciją,
įdomu. kad Končiai savo i . . ... ,

bites vežioja i įvairias "ga-i L,etu.vos socialdemokratų 
nykias.“ Kai obelys pražydi,! T . VUKo
ji vežamos j didelius so- Y*1“1; Tar>t°s . p,r”-. J- 
dus. Vėliau, Maine valstybė- G,emza “ Britam,o$ Lietu- 
je pradėjus žydėti mėlynėm
jos vežamos Į mėlynių lau
kus, o kai žydi spanguolės—
Končių bitės laksto jų lau
kuose nuo vieno žiedo prie 
kito*

Končiai, gaudami savo 
bitėms geresnę "ganyklą“, 
gauna daugiau medaus, o 
tų "ganyklų“ savininkai dar 
primoka jiem už bičių dar
bą — lakstymą nuo žiedo

paminėti. J kongresą suva-l Lietuvos Socialdemokratu 
Partija, būdama nuo pirmų
jų šio šimtmečio dienų arti
muose ryšiuose su Socialistų 
Internacionalu, šia iškilmin
ga proga nori perduoti savo 
karščiausius sveikinimus 
Socialistų Internacionalui ir 
visiems jo nariams.

Lietuvos darbo žmonės y- 
ra giliai dėkingi tarptauti
niam darbo žmonių sąjū
džiui už solidarumą su pa
vergtomis tautomis ir roora- 

vių S-gos pirm- J. Vilčins- |įnę paramą jų kovoje dėl iš

žiuoja visų Vakarų pasau
lio valstybių delegatai, at
stovaują savo kraštų socia-

kas.

Pirmasis Socialistų Inter
nacionalas. kurio oficialus 
vardas buvo Tarptautinė 
Darbo Žmonių Sąjunga, bu
vo Įsteigtas 1864 metų rug
sėjo 28 d. Londone.

Jubilėjinio kongreso pro
ga Bruselyje bus atidaryta

silaisvinimo. Tautų laisvo 
apsisprendimo šūkis, šio są
jūdžio iškeltas pirmojo pa
saulinio karo metu, o ypa
tingai kilus Rusijos revoliu
cijai, daug prisidėjo prie 
daugelio Europos tautų išsi
laisvinimo ir tarp jų — Lie
tuvos

Tačiau 1939 metų rugpiū-viesa Socialistų Internacio-
__ . nalo paroda, vaizduojanti čio mėnesį Sovietų Sąjunga

prie žiedo? nes tuo būdu i darbo žmonių laimėjimus ir pasirašė su nacių Vokietija 
daugiau išnešiojama žiedu! sąjūdžio augimą per pasta- nusikalstamą •lftP^4 sutarti, 
dulkelių, geriau augalai aj> i uosius šimtą metų. Parodos kurios P*»ekoje kilo antra- 
vaisinami, o dėl to būna di- lankytojai galės matyti taip su pasaulinis karas ir Rusija 
dėsnis obuolių, mėlynių ar pat ir Lietuvos socialdemo- pavergė Pabaltijo kraštus, 
spanguolių derlius.

O. Končienė atvežė savo 
medaus ir mums paragauti.
Jis tikrai gardus!
Alė Santvarienė ligoninėje

kratų paitijos eksponatus. 
Belgijos paštų valdyba išlei-

Nuo to laiko Lietuva tebėra 
svetimos sovietų valdžios

Prof. J. Puamas

Praeitą antradienį į Bos
toną buvo atvažiavęs prof. 
dr. Jonas Puzinas su žmona 
Konstancija savo bičiulio 
inž- dr. Jurgio Gimbuto ap
lankyti.

Purinai nuolat gyvena 
Philapelphijoje, o šiuo metu 
atostogauja pas dr. B. Matu
lionį Wallum Lake,R: L Jis 
buvo svečius ir į Bostoną at
vežęs.

Puslapfe septinto*

pavergta ir faktinai — Ru
sijos kolonija. Kraštą tebe- 
valdo Kremliau* agentai, ir 
sovietai planuoja išnaikinti 
visa, ka* yra lietuviška.

Turint visa tai galvoje, 
Lietuvos darbo žmonės 
karštai tiki, kad Socialistų 
Internacionalas kreipsis į 
laisvąjį pasaulį, raginda
mas:

a) pasmerkti Sovietų Są
jungos kolonializmą Pabal
tijo kraštuose;

b) reikalauti, kad Lietu
vai ir kitiems Rytų Europos 
kraštams būtų atstatyta lais
vė ir nepriklausomybė, kaip 
to reikalauja socialistinis 
tautų apsisprendimo princi
pas.

vyko Į Vokietiją, kur Hei
delberge gilins savo vokie- 

! čių kalbos studijas. Žada te
nai pabūti porą mėnesių.
SLA 43 kp. susirinkimas

šachmatų pirmenybės, ku- Rugsėjo 9 d. 7:30 vai. va
riose dalyvavo per 230 žai-įj^,™ Bostono Lietuvių 

ninę išsamesniem tylimam, dikų iš viso krašto iš užsie- pr Dr-jos patalpose bus 
nio. SLA 43 kuopos svarbus su-

Pirmenybes laimėjo did- sirinkimas- Visų narių būti- 
meisteris P. Benko, sukoręs na pareiga^ jame dalyvauti 
10J/2 iš 12 galimų taškų; i i*" susimokėti mokestį.
R. Byrne, Sherwin ir jugo- SLA seimo Wilkes-Barre 
slavas Radoicič pelnė po delegatai praneš apie seimą. 
JM/2 taškų. Juozas Lekys,

Negausus lietuvių šach- sekretorius
matininkų būrelis pasirodė' D .- tv- Pagerbsime savo veteranągana gerai. Pirmuose 6 ra
tuose pasižymėjo bostoniš-, So. Bostono Lietuvių Pil. 
kis Kazys Merkis, kuris lai- Draugija yra nutarusi pa- 
mėjo prieš meisterius dr- P. gerbti savo buvusi ilgametį 
Lapiken. Monitoba ir Porto valdybos narį, visuomenės

Vengras Benko — JAV 
čempionas

Praeitą šeštadieni užsi
baigė Bostono Sheraton

Alė Santvarienė. poeto 
Stasio Santvaro žmona, pa
staruoju laiku pašlijus svei-' Plaza viešbuty JAV atviros 
katai. pereitą trečiadieni bu
vo paguldyta Į Carney ligo=

ti.
Linkime greičiau pasveik

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

ir pinigo sutau- 
jei mielieji prenu- 
i nelauktų, kol 

juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 

i pasibaigiant,
reikalingą sumą- 
labai dėkingi tiem, 

raginimų nelau-
tikime. kad ateityje 

u bebus tokių, ku- 
siųsti primini-

UŽSUKITE PAS MUS

Viena tokių yra Keamy, 
tik 12 mylių nuo Nevv Yor
ko. Ji nedidelė, bet turi kuo 
didžiuotis: nauja bažnyčia, 
baigiama Įrengti parapinė 
mokykla, statomas nauja* 
vienuolynas seselėms moky
tojoms, finansiškai pajėgus 
lietuvių bankas ir du moder
nūs klubai — Lietuvių Ka
ras ir Lietuvių Politikos 
talikų Bendruomenės Cent- 
Klubas.

Abiejų klubų puikūs pa
statai ir moderniški įrengi
mai.

Vykdami į Nevv Jersey, 
sustokite Keamy šios lietu
vių kolonijos lietuvių darbš
tumo ir sugebėjimų pamaty
ti. Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centre (6 Davis 
Ave-) ir Lietuvių Politikos 
Klube (134 Schuyler Ave.) 
pajusite lietuvišką nuotai
ką, sutiksite senų pažįstamų

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

J. Belza,
Liet. Katalikų B-nės 
Centro pirmininkas

M. Služis,
Lietuvių Politikos Klubo 

pirmininkas

' -- 7 • ’-'-i '

PASIAUKOJAMAI
■f. f.

Rico čempioną M~ Conon 
buvo pirmaujančių eilėse su 
4’<j tš.. tačiau antroj pirme-

veikėją Juozą Lėkį.
Juozas Lekys šiai draugi

jai priklauso nuo 1911 m.

$9,900. Brokeris W» H. 
Frye, Dorchester, teL 
TA 5-9646, arba rašyki
te savininkui: P-G- Bok 
195, Commeck, Nu Y.

Keleivio adm-ja 

Visą pasaulį padėk ant

nybių pusėj į pirmaujančių Per tą laiką jis yra ėjęs įvai- 
eiles iškopė Ignas Žalys iš rias pareigas valdyboje. Be 
Montrealio. Jis įveikė meist- šios draugijos, jis daug vėl
ius dr. Lapiken ir E. Mar- 
chand. sužaidė lygiomis su

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta^ P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

svaretykių - mano motina ^meisteriu Bisguier ir
atsvers.

Longfelovv

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.

organizacija 
iidži&usį ka-

TUB APDRAUDOS. bet 
1) kad SLA Spantuua gera, ge- 

raada pigi, ne* savitarpines pagal- 
_ _ SUSIVIENUIMAS Delno neieško,

o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalba ir fra- 
“ ***“ 9) SLA apdrauda yra sausi! nes paremta di-

APDRAU9ĄSLA DUODA GY VYBtS 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios- Jaunimui

SLA Hgoja 
geuna pats.
SLA galime gputi 
natvės.
SLA kuopos

nuo S100.00 iki

ir seimos

fuu laikais kiek- 

gvarU, kad ligos atveju narys ją 

dieno? iki gilios se.

Matuvlu kolonijose, jos teitea
* tat.

_____ rašo Į SLA Centrą:
LiinUANlAN ALUApC* OP AMERICA
Weaft 8Mk Masri Ne* York 1. N. Y.

meisteriais Brands ir Meyer 
Žalys užbaibė su 8 tš. drau
ge su meisteriais Brands. 
Theodorovič. Vano ir kt. K- 
Merkis ir Algis Makaitis su
rinko po 6 tš. ir Algirdas Le
onavičius 4*/> tš.

Bendruomenės Diena
Rugsėjo 13 d. švenčiame 

Liet. Bendruomenės Dieną. 
Ta proga 10 vai. šv. mišios 
už lietuvių tautą Šv- Petį o 
lietuvių parapijos bažnyčio
je So. Bostone, o 7 vai. vak. 
Lietuvių Pil. Draugijos 3-čio 
aukšto salėje iškilminga a- 
kademija su menine dalimi 
ir bendras pobūvis.

Bostono ir jo plačiosios a- 
pylinkės lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti-

LB Bostono apylinkės 
valdyba

M. Kavaliauskaitė Europoj
Studentė Marija Kava

liauskaitė, velionio Mečio ir 
Ievos Kavaliauskų duktė, iš-

kė ir tebeveikia Stepono Da
riaus poste nr. 317, Sanda- -j ._ , i • Kas nori važiuoti i Floridą irros 7 kuopoje ir apskrityje,! turėti šiokio tokio užkiėmimo. jo 
SLA 43 kuopoje ir apskrity i gali rasti pas mane. Aš turiu
ir kitose patriotinėse orga-! sk,yP?? Rudame galima

auginti braškes ir kitokias uo- 
niz^Cljose- Į jras ar <jaržoves. yra ,jisokių

šių draugijų vadovybės: vaisinių medžių — mingų. avo- 
yra pakviestos kartu su So. _kad¥- vyš»’9- Nuo jūros 45 blo-
Bostono Liet. Pil. Dr-jos val
dyba surengti kuo iškilmių 
gesnį šio nusipelniusio vei
kėjo pagerbimą.

Pagerbimas bus rugsėjo 
20 d. 5 vai. vak. trečio aukš
to salėje. Bilietų kaina $3- 
Be skanios vakarienės, bus 
graži meninė programa ir 
šokiai. Atėję nesigailėsite, 
nes pagerbsite daug lietuvių 
visuomenei pasidarbavusį 
asmenį ir patys turėsite 
”good time“.

Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto, jų galima gauti pas 
visus valdybos narius ir šei
mininką Praną Mučinską ir 
minėtų organizacijų pirmi
ninkus.

Iki pasimatymo 
20 d. mūsų veterano Juozo 
Lėkio pagerbime...........

A, P. Neviera,
sekretorius

kai. antra gatvė nuo didelio ke
lio. mūrinis namas, 5 kambariai 
ir garažas. Man vienam sunku 
viską tvarkyti. Gali atvažiuoti 
vyras ar moteris. Jei patiks, ga
lėsite pasilikti visados arba nu
pirkti.

J. P-. 1643 N. W. 43rd Ave. 
Miami. Fla.

Jieskojimai
Pensininkas ieško vyro ar 

terš pensininkės. Yeltur 
didelį gražų kambarį ir pri 
kėsiu už pagalbą. Gera vieta 
gyventi. Savo mašina parvešiu 
daiktus.

Michael Paukšta. 950 So. Wis- 
consin St„ Hobart. Ind.' -

(36)
I liesk omas brolis Antanas Ta- 
. rutis. Ieško sesuo, gyvenanti 

rugsėjo Kanadoje. Jis pats arba apie jį 
t žinantieji prašomi rašyti:

Julė Vrublianskienė-Tarutytė
81 Homewood Ave.
Hamilton, Ont^ Canada.

(35)
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, so. BOSTON Nr. 36,1964 m. rugsėjo 2 d-

Metai be P- Ramanausko

Rugpiūčio 31 d. suėjo vie- 
neri metai, kai Norwoode 
mirė Pranas Ramanauskas. 
Velionis iš jaunų dienų veik
liai dalyvavo lietuvių socia
listų įvairiuose organizaci
niuose darbuose.

Jis ilgų laikų buvo Lietu
vių Darbininkų Draugijos 
Centro valdyboje, nuo pat 
pradžios, kada Keleivis bu
vo perleistas Socialistų S- 
gai, jis vienas jo patikėtinių, 
tas pareigas ėjęs iki mirties.

Norwoode tebegyvena jo 
vienintelė duktė Alma.

Bostone lankėsi Tūliai

Praeitą savaitę Bostone 
lankėsi rašytojas Antanas 
Tulys su savo žmona Faus
tina. Tūliai gyvena Floridoj- 
Jie atvažiavo į Lietuvių Die
ną New Yorke, o iš ten užsu-

Grįžo Januakevičiai . jo žmonai už didelį pašiau-
Anelė ir Juozas Januške- &um4» vaišingumą. parodytą 

vičiai grįžo iš kelionės į Ha- kinkantis Havajuose, 
vajus ir Pacifico pakrantes' .. ^°s Angeles Januškevi- 
kupini gražiausių įspūdžių, čiai aplankė seniau Bostone

Jie labai dėkingi mūsų gyvenusius Barmus. kurie 
bendradarbiui A. Jenkins ir ten labai gražiai įsikūrė.

Pirmasis šaunus banketas 
šį sekmadienį

Gerbiamieji,
Mūsų pareiga pranešti Tamstoms, kad Lietuvių Dar 

bininkų Draugija rengia metinį tradicinį banketą 1964 m 
rugsėjo mėn. (September) 6 dieną. Durys atidaromos 5 į ko į Bostoną savo senų 
vai., o banketo pradžia 6 vai. vakare South Bostono Lietu- draugų Kotrynos ir Adolfo
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 
ii- namie darytomis dešromis su prieskoniais.

Kiekviename mūsų rengtame bankete visi būdavo 
patenkinti. Ne kitaip bus ir 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

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine

Namaksių aplankyti.
(A. Tūlio įdomią novelių 

knygą ”Tūzų klubas“ už $3 
galima gauti Keleivio admi
nistracijoje).

Bostono balsuotojai

Rugsėjo 10 d. pirminiams 
rinkimams Bostone įregist
ruota 299.760 balsuotojų.

išrinkite harry g-

DHLNAN
atstovu į Mass. seimelį iš 6 ir 7 apylinkės (wards) 

1962 m. rinkimuose jis buvo pirmasis

ŠEIMOS ŽMOGUS:
* 31 metų amžiaus
* Turi 4 vaikus

IŠSIMOKSLINIMAS:
* Nazareth pradžios mokykla
* Katedros ir So. Bostono aukšt. mokykla

* Carmelitų Seminarija
* Northeastern Universitetas

VISUOMENINĖ VEIKLA:
* V.F.VV. — J. Logan postas
* Gate of Heaven Holy Name draugijd
* Karmelitų Trečiojo Ordino narys
* K- of C. — Pere Marųuette Council Nr. 271 

ARER1KOS KOMUNALINIŲ ĮMONIŲ 
DARBININKŲ UNIJOJE: \

* 639 skyriaus sekretorius-ižd įninka*
* Mass. AFL-CIO darbininkų kompensacijos 

komiteto narys
* Mass. atstovas tos unijos politinio švietimo 

komitete (jauniausias šitose pareigose visoj 
šaly)

KORĖJOS KARO VETERANAS
Prašau atiduoti bent vienų iš savo trijų balsų 

už mane.

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
( i Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat t 

Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—
garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus 

d o v a n ų—s i u n t i n i ų

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.
Do broliai lietuviai 

('baries ir Peter Kislauskiai 
TęL 288-1421 ir GR 9-1805

Ramus vyras tešku didelio su 
patogumais kambario arba ne-.~

i didelio 1-2 kambarių buto So.
| Bostone.

Skambinti Keleivio įstaigon 
tel. AN 8-3071.

EKONOMIŠKAS
ir

PATIKIMAS

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

Pašaukite
WHITE FUEL CORP.

pagalbai ar informacijai
STANLEY YELMOKAS 

AN 8-4500

wvwvwwvw> 
REAL ESTATE

EDMUND L KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS ’
LICENSED BROKERS ►

►
KETVIRTIS REALTY ►

37# WEST BROADWAV

SOUTH BOSTON. MASS., 02127 ►

Tel. 248-4649 ►
I dWveevwvMVVvvw< vvt r t

mr.

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 j 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs- i
kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun- Boston Branch: PA( KAGE EXPRESS & TRAVEL AGENt ) ,Inc.

Skyriuje jūs rasite dideli pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, taip pat Įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės 

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE 

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

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

Skambinti po 5 vaL vakaro

ANTANAS SIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAKTORILS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir

tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

įstaiga lietuviška, kreipkitės lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame so INTURISTO iealiojin'ai?

Siuntiniai pri;mami ka=»iien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai? nu© 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d

VEDftJAS: JONAS ADOMONIS

396 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 
Tel. AN 8-1120

The Apothecary

Su mumis niekas nepajėgia 
varžytis.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro 

tel- L1 2-2776 
400 Norfolk Street.

Mass-

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistas.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką va i irt it 

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus švi

M

Vienas pašaukimas telefonu vertas $ 2S.00

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington SL

SHELHEAD 
MODEL

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

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rūmus

This coupon 
is worth $25

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

.......sumažins jūsų karo sąskaitas.

... .užtikrins mažiausią šilimos nuostolį. 

....garantuos gerą ir tylą veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

NAME ...............................................
STREET ..............................................
CITY............................. TEL...............
We wou>d likę further Information about 
your speciai offer on oil burner installation

ŠILDYK NAMUS MŪSŲ SĄSKAITA—54 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

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

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

(35)

Lake Winnepescukee, K.H., iš
nuomojamas namas (cottage) 
arti ežere, 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 
nys) ieško buto iš trijų ar ke
turių kambarių. Pageidaujan

į antrame aukšte.
Telefonas AN 8-3630.

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

VNESHPOLSYETORG

patvarkymų siuntiniai prii 
mami siuntėjų pristatytu 
daiktų (tik ne senų) ar pa 
pildomi vietoje krautuvėje. 
Visi mokesčiai sumokai 
vietoje išsiunčiant siunti- 

l nius, kad gavėjui nereikėtų 
. primokėti.

Priimami užsakymai, čia 
sumokant nustatytų mokės 
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 
lietu viškai.

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

Cosmos Parcels Eapress

327 W. Broadway 
So- Boston, Mass., 02127 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
‘tūpės tingai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8-2868

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokiu ligų ir nuc nelai
mių (ugni3. audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastire of thePeaee—ConstaMe 

598 E. Broadvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

FWWVWWWW1

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

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausių 

medžiagų.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Masa.

TeL CO 5-5854

Televiziją 
* ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E Siaht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

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

IPtDINIS 
OPTOMETR1STAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOME TRISTR 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.- veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. dia-
an • VoKoi-t-ivi
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į 

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

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

ValaadM: 2—4 ir 8—8 į
Refaaadienisia tr šventadieniais J 

pagal susitarimą ,
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Coraer

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietseis Gydytojas ir Chirargas* 
X RAY

534 Broadway,
So. Boetoa, Mass.

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

Namai ir Cltia:
287 Caaeord Rd„ Billerica. Ma 

TEL MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
H ardu?ar e Co.

K. J. ALEKNA
08 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moora Dažai

Stiklas
Visokia reikmenys

Reikmenys plumberiams 
Visokis geležies daiktai

y




