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Kviečiai sukėlė ffashingtone 
didelio galvosūkio

JEIGU SOVIETAI NENORĖTŲ BALTOS 

JAV DUONOS, BŪTŲ LYG 

IR "NEGARBĖ“

Bet Kongreso nariai kritikuoja valdžią 
dėl jos gerinimosi raudonajai 

Maskvai

Pasklidus žinioms, kad Valachi aiškina 
vietų Sąjunga nupirko i 

Jaug kviečių Kanadoj, Aust-1 aenasterizma 
talijoj ir Naujojoj Zelandi
joj, mūsų Amerika labai su
sijaudino. Kodėl nepirko 
mūsų kviečių, kūnų nėra kur 
dėti?

Pradėta spėlioti: o gal 
dar nupirks? Atrodo, kad

Bo'

Amerikos spauda pilna 
sensacijų apie Valachi (Va- 
lači), kuris dabar aiškina 
senato pakomitečiui Ameri

"GREIČIAUSIAS

Kairėj matome 887 patrankos šovinius, ku u<» HIPEG patranka gali iššauti per 
4 sekundes. Dešinėj lėktuvas Skyhawk sr ta patranka, sudaužęs tanką.

i

kos gengsterizmo paslaptis, 
daugiausia tuo rūpinasi pre- Pa^ priklausė gengsterių
m » J — — x TZ   J * • • _ CVl’fTO ni’yOAIIGl nco \T/\r^vr>organizacijai Cosa Nostra 

(”mūsu šeimyna“), ėjo smo
giko pareigas ir yra nevieną 
"priešą“ nudėjęs. Jis buvo 
valdžios išaiškintas ir nu
teistas kalėjiman, o dabar 
pasakoja, kaip gengsterių

zidento Kennedžio vyriau 
sybė, nes tai būtų ne tiktai 
gei-as biznis, bet ir prestižo 
pakėlimas prezidentui.

Žemės ūkio ministeris 
Freeman anądien išsitarė,
kad Rusija apie mūsų kvie-,

t:__ =±_! gaujos veikia.viu» jau teiraujasi, -ji iiuieių' — -
gauti 200,000,000 bušelių' Ras juos yra tvarka. At- 
grūdų, už kuriuos užmokėtų; skiri sindikatai priklauso 
mums $380,000,000. Tai centrinei organizacijai Cosa 
reikštų po $1.90 už bušelį. I Nostra. Ji turi teismą, virši- 

Bet dabar atrodo, kad tai ninkus ir smogikus. Kiekvie- 
buvo tik miražas. Viena ži-! nas sindikatas turi jam mi
niu agentūra teiravosi Win- i statytą operacijų teritoriją, 
nipege pas sovietų atstovą Jeigu įsibrauna kitas sindi- 
Matvejevą, kuris užpirko katas, prasideda tarp jų ka- 
Kanados kviečius, ar jis ieš-j ras» pradeda veikti smogi

Niekas nediktuos 
Prancūzijai

Vatikano seime 
"hereziją*tt

Kubos partizanai 
sunaikino lentpiuvę

t

Nuversta dar viena valdžia, 
blogi dalykai ir Vietname

AMERIKA SULAIKĖ PARAMĄ DOMINIKOS 

RESPUBLIKAI IR HONDURUI

Vietnamo diktatūra atsimoka už 
Amerikos pagalbą mušdama 

jos korespondentus

Į Kalifornijos ginčas
S
su New Yorku

i

Antrajame Vatikano sei- Naudodamiesi nakties 
Gaulle, kalbėdamas Lyone | me pasireiškė netikėtų daly- tamsa, Kubos partizanai
j 15,000 žmonių minU-Pran-į kų. Du lotynų Amerikos ^'^cįV’cuh.0 pri^ 
cuzna nori gerų santykių su Į uartusko kad is- 1 .
Vakarų Vokietija, bet Euro
pa neprivalo pasiduoti

Taip anądien pasakė de

Kalifornija susiginčijo su 
New Yorku dėl klausimo, 
kuri tų dviejų valstybių turi
daugiau gyventojų. Cenzo 
biuro apskaičiavimu, liepos 
1 d. New Yorke buvo 17,706’
000 galvų, o Kalifornijoje—
17,590,000. Bet Kalifornijos
skaičiavimu, Kalifornijoj tą 
dieną buvo 17,675,000 žmo- ”ii
nių, o New Yorke tik 17,371,
000. Cenzo biuras sutinka

Pereitoji savaitė buvo ne
paprastai gausi jaudinan
čiais jvykiais. Visų piima, 
Dominikonų respublikoj ka
riškiai nuvertė valdžią, ku
rią mūsų valdžia palaikyda
vo, nesigailėdama savo žmo
nių dolerių. Atsistojus tenai 
naujai vyriausybei, Wa- 
shingtonas paramą nutrau
kė. Bet nuversta jai valdžiai 
per pereitus metus sušėrė 
$26,900,000.

Vos praėjo kelios dienos, 
Hondūro val

yviem svetimom hegemo- kams reiškia Davoiu. ir 
nijom“ (Rusijai ir Ameri
kai), nes antraip ji liktų be
nugarkaulio ir be šaknų. Ir - ' roporcijose. šitai Ma
todėl Prancūzija tur, pas.t.- kPuito kritikai pritarė ir
keti nuosavais atominiais! J r
ginklais, nes anglo-saksų ap-

kos kviečių daugiau?' Mat-! kai, kuriems viišininkai nu- sauga ji negali pasitikėti, ir 
vejevas atsakė, kad jo dele-į rod°, kurj priešą sunaikinti, ji nesutiks, kad jai kas dik 
gacija pakankamai nupirku-Į Tokias pareigas ėjo ir Vala- tuotų.
si ir Sovietu Saiunga žalė- chis- Priešai nušaunami iš

pūstas, perdėtas Marijos plaukos ir patrankų ugnimi $7,000,000 FARMŲ
Ūi šalvse katali- sunaikino didele lentpiūvęj REIKALAMS 

gaibinimas jų y Skelbdamas šitą žinią, So-i ______
kams įeiskia pavojų, i j j sako, kad tai bu-’, Pereitą
pareikalavo, kad seimas nu- j yę ?pir2tai«_jūrų banditaL FereiU

statytų jos gaibinuną rinka Lietuvos partizanai, kurie 
gynė savo tėvynę nuo oku
pantų, Maskvai buvo "ban
ditai“.

džia, kuri taip pat buvo mū-
, . ...... . , su valdžios palaikoma. Pogalėjęs apsirikti ir pnpazjs-i „t Kalifornijai viršų. perversmo ųv^hmgtonas at-

. _______ _______ saukė ir Hondurui paramą.
’ -IO i vol/Jaioi<7 AOA FABILVIf i^uruiciajai vaiuzuai mv

tus sukišo $3,000,000.
Bet blogiausia su Pietų 

savaitę senatas Vietnamo katalikiška dikta- 
priėmė ir perdavė Atstovų i tūra. Jau buvo rašyta, kad ji 
rūmams įstatymo sumany-j ėda Amerikos dolerius, ku
rną, kuriuo Agrikultūros de- rie skiriami kovai su komu-

Sovietų Sąjunga galė
sianti apsieiti be Amerikos 
kviečių. Chruščiovas Mask
voje taip pat pasakė, kad 
dabar turimų duonos atsar
gų Rusijai galėsią užtekti. 

VVashingtone pasidarė ne-

pasalų, arba išmetami iš 
viešbučio pro langą, arba 
nutrenkiami nuo stogo. Va- 
lachis pasakė pavardėmis 
visą eilę nužudytų arba mir
ti nuteistųjų vadų. Tarp jų

koks įspūdis. Jei rusai neno-j buvo ir garsusis Capone, bet 
retų mūsų baltos duonos, ari gyvas paspruko Italijon. Ir 
nebūtų mums įžeidimas? ! kone visi gengsteriai yra ita- 

Bet atrodo, kad rusams į Hškomis pavardėmis, todėl 
duonos reikia, tik Maskva- Amerikos italai pradėjo 
nenori pati pirkti, nes ir ji j prieš tas reveliacijas protes- 
nenori, kad jos ”ūnaras“ nu-Į tuoti.
kentėtų. Todėl šiomis die
nomis pasisiūlė pirkti Ame
rikos kviečių trys jos sateli
tai: Čekoslovakija, Vengri
ja ir Bulgarija. Jos norėtų 
pirkti kviečių už 60 mil. dol

Bet nereikia manyti, kad 
tie sindikatai užsiima tik 
paprastu plėšikavimu. Ne, 
jie daro milžiniškus pinigus, 
versdamiesi nelegaliais biz
niais, tokiais kaip prostitu-

$78,400 UŽ DU PAŠTO 
ŽENKLELIUS

Amerikos filatelistas Ray
mond VVeill nupirko Londo
ne du pašto ženklelius, su
mokėdamas už juos $78,400. 
Ženkleliai buvo išleisti prieš 
116 metų.

kiti kardinolai. Kalboms pa- 
sibaigus, seimas joms prita-,
rė beveik vienbalsiai. Prieš j UŽDRAUDĖ POTERIUS 
kelis šimtus metų tai reikštų n. J. MOKYKLOSE
didžiausią hereziją. į ----------

Po to, seimui buvo pasiū-1 Teismas jsakė Nevv Jersey

partamento reikalams ski
riama 7 bilionai dolerių. Tai

nistais, bet smaugia savo 
krašto gyventojus, kurių di-

lvtas sumanymas, kad iš ka-: švietimo ta.ybai sustabdyti
talikų bažnyčių būtų paša-,-"ok.vklose potenus ir Bibli- iRa| 
linta lotynų kalba. Tai be-Uos skaitymą. Tok} sprendi-•_* . . - mo tiro imnni’Ae milza. f
veik revoliucija!

KENNEDIS PASKYRĖ 
NEGRĄ TEISĖJU

yra 68 bilionai dolerių dau-j de^ daU sudaro budistai, 
giau, negu Atstovų lūmaij Pereitą savaitę ji stačiai pa
buvo nubalsavę. Tie pinigai j dūko. Protestuodamas prieš

; . . . . , .įjos žvėriškumus, vienas bu-
i yra skiriami larmų pasko- dj5tų vienuolis
loms, atlyginimui už nedir
bamas žemes ir kitokiems

Prezidentas Kennedis no-1 eija, narkotikų prekyba ir 
ri kviečių parduoti, bet ym ’ " 
stipri opozicija. Respubliko
nų senatorius Goldvvater 
sako, kad prezidentas viso
kiais būdais nori gerintis So
vietų Sąjungai. Vieno mėne
sio bėgyje jis padarė atomi
nę sutarti su Chruščiovu, pa-' 
siūlė kartu skristi i mėnuli 
ir dabar nori Amerikos kvie
čiais išgelbėti balon įklim
pusius Sovietų kolchozus.

Amerikos atliekami kvie
čiai yra valdžios nupirkti pi- į saugoje.
liečiu pinigais ir stovi supilti ’ __----- ------------------ —
sandėliuose. Ju pardavimas! Iš Stockholmo pranešama, 
priklauso nuo^ prezidento, kad Švedija pristatė Rusijai 
Bet jis nesiskubina tarti ga- ’ $30,000,000 vertės įrankių 
lutin| žod|, vis dairosi, kaip mėsai prezeryuoti. Matyti, 
visuomenė i tai žiūri. Rinki- Maskva bijosi, kad Sovieti- 
mams artėjant, bijosi išsi- jos žmonės nesuvalgytų vi- 
šokti prieš politini vėją. sos mėsos iš karto.

kitokie šmugeliai. Daugelyje 
vietų su jais yra susidėję ir 
politikieriai, kartais ir poli
cijos viršūnės, todėl jiems 
lergva veikti. Juos sume- 
džioja tiktai federalinė de
tektyvų organizacija—FBI.

Kad gengsterių sindikatas j 
galėtu Įsijungti Į centralinę 
jų šeimyną—Cosa Nostra— 
jis turi sumokėti $40,000 į- 
stojamojo mokesčio. Tada 
jis gali laisvai veikti jos ap-

BAISUS ŽMOGUS

baisus dėl to. kad jo bi* 
jo ir didžiausi padugnių ka
raliai. Tai Joseph Yalasehi, 
kuris tarnavo padugnių or
ganizacijai Cosa Nostra ir 
jos įsakymu užmušinėjo 
žmones. Dabar jis viską pa
sakoja senato komisijai. 
Padugnių karaliai už jo gal- 
vąą yra paskyrę $100.000.

l

--------- .. t
Iš Washingtono praneša

ma, kad prezidentas Kenne- ‘ 
dis žadąs skirti ar jau pasky-. 
ręs negrą Robinsoną Kolum
bijos Distrikto federaliniu 
teisėju. Jei bus paskirtas. ji 
turės dar patvirtinti senatas.

mą iau yra padaręs aukš-, 
į čiausias šalies teismas, bet 
į Nevv Jersey valstijoj fanati- 
į kai bandė išaiškinti, kad tas 
jų neliečia.

NUTARĖ LAIKYTIS , 
| SEGREGACIJOS
' --------- !

Cambridge, M d., miesto j 
i balsuotojai atmetė Įstatymo J 
j sumanymą, kuriuo buvo siū- i
loma baigti miesto valgyk
lose ir kitose viešose Įstaigo
se segregaciją.

SENATORIAI NEKLAUSO 
PREZIDENTO

Prezidentas Kennedis pra
šė Senato finansų komisiją 
greičiau svarstyti valdžios Į 
paduotą mokesčių bilių. Bet 
komisija 11 balsų prieš 4 
nutarė nesiskubinti.

Alžerijos prezidentas Ben 
. Bella paskelbė, kad visos 
j prancūzų žemės Alžerijoj 
Į bus konfiskuotos ir atiduo
tos ūkininkams.

IR JĄ NUVERTĖ

Domininkonų respublikoje 
nuverstas prezidentas Juan 
Bosch. žinoma, ir jo žmona 
Carmen dabar jau nebe pre
zidentienė. Ji lipa i lėktuvą, 
Puerto Rico advokatų prezi
dento Manuel Abreu Castil- 
lo ir Puerto Rico atstovų rū
mų pirmininko Santiagu 
Polanco Abreu lydima.

GIMĖ JAU SESTAS 
URAGANAS

Ties Pieų Amerika perei- 
! tą savaitę gimė jau šeštas šio 
rudens uraganas. Jis pava
dintas Floros vardu. Rašant 
šiuos žodžius, jis jau siekė 
Kubą Buvo nusigandęs ir 
Miamės miestas.•

j Miamės miestą. Vėliausios 
Į žinios sako, kad žuvo jau 
j 500 žmonių.

PRANEŠIMAS

Bostono Lietuvių Mišrus 
Choras po vasaros atostogų 
vėl pradeda dafbo metus. 
Pirmoji repeticija Įvyko 
spalio 13 d. 7 vai. vak. Tau
tinės Sąjungos Namuose. 
Repeticijos vyksta sekma
dieniais ir penktadieniais.

Be eilinių koncertų, cho
ras prieš akis turi užsikro- 

j vęs didelĮ darbą, būtent, jau 
j yra užsiregistravęs dalyvau- 
I ti Dainų Šventėje, kuri Įvyks 
j New Yorko pasaulinėje pa- 
I rodoje.

Choro valdyba kviečia vi
sus dainą mylinčius lietu
vius padidinti choristų eiles.

Vytautas Eikinas,
Choro spaudos atstovas

atsiklaupė 
Saigono miesto aikštėje, ap- 
silaistė savo drabužius žiba
lu ir pasidegė. Jis mirė di
džiausiose kačiose.

Kai subėgo Amerikos ko
respondentai ir fotografai 
šito vaizdo nufotografuoti, 
valdžios smogikai puolė juos 
mušti, sunaikino brangius 
fotografijos aparatus ir sun
kiai sužalojo juos pačius. Ir 
dar atsisakė pašaukti medi
cinos pagalbą sužeistie
siems.

Taip Vietnamo katalikiš
ka diktatūra atsilygina ame
rikiečiams už jų pagalbą, 
kurios mūsų katalikas pre
zidentas tikrai negaili, duo
da abiem rankom.

Jo paties administracija 
anądien paskelbė, kad per 
pereitus metus tai diktatū
rai sušerta: krašto reikalam 
$124,300,000 ir tuo pačiu 
laiku karo reikalams $176, 
500,000 — iš viso 300 milio
nų ir 800 tūkstančių dolerių.

KARALIŲ KARALIUS 
AMERIKOJE

Šiomis dienomis VVashing- 
tonan atvyko Etiopijos kara
lius Hailie Salassie, kuris ti
tuluoja save "karalių kara
lium“ ir "Judėjos liūtu.“ 
Matvti, ieško pinigų pasisko- 

1 linti.



t
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Kokie jie laimingi!?
Vienas mūsų skaitytojas nekartą mus barė, kad mes 

neteisingai rašome apie dabartinę Lietuvos padėtį. Šiomis 
dienomis jis vėl mums atsiuntė laišką ir jame, be ko kita, 
rašo:

"Ai gaunu iš Lietuvos laiškų, kuriuose žmonės rašo, 
kad jie gyvena šimtą kartų geriau, nei kaip caro ar Sme
tonos laikais. O jūs barškinat Keleivy, kad žmonės nieko 
neturi. Tai prakeiktas melas ir aš prašau jus sustokit nie
kinę Lietuvą. Žmonės myli šitą valdžią ir šita valdžia bus 
tol, kol ateis karalystė Dievo čia ant žemės.“

Sunku su šitokiu "tvirto tikėjimo“ žmogumi ginčytis 
ir jį įtikinėti, kad Keleivis niekada Lietuvos neniekino, ne
niekina ir neniekins, bet jis visada rašė ir rašys taip, kad 
skaitytojai galėtų žinoti tikrąją ten esančią padėtį.

Nieko jam neatsakytume ir šį kaitą, jeigu jis pats 
nebūtų kartu su savo laišku atsiuntęs mums ir tų "laimin
gųjų“ žmonių nuotrauką ir porą laiškų.

Nuotraukoje matome tuos "laiminguosius“ prie savo 
"palociaus“ su visu šių metų derliumi — keturiais maišais 
bulvių. Geresnės nuotraukos, kuri pavaizduotų komunistų 
jungą nešančių "laimę“ neberasi.

Paskaitykite, ką gi rašo tie "laimingieji“ savo laiš
kuose.

Viename yra šitokie žodžiai:
„Gyvename tik iš savo mylimos karvelės, pienelį ne

šame j pieninę. Visas mūsų pelnas iš karvelės.

Antrame laiške skaitome:
"Ilgai nerašėm laiško, nes sunku buvo gauti fotografą 

mūsų trobelėms nutrauktu Mūsų menkas tvartas tas pats, 
kurį palikote (Laiško gavėjas į Ameriką atvyko prieš ke
lias dešimtis metų. Kel. red.). Mes nupirkome pirtį ir pa
statėme iš jos pirkaitę. Geresnių trobesių negalime pasi
statyti, nes neturime iš ko.

"Brangus mano broleli! Ateina šalta žiemelė. Prane
šiojau tavo dovaną — kojinėles. Pagailėk manęs. Būk 
geras, atsiųsk man šiltų kojinių. Avelių neturime, neturime 
iš ko nusimegzti. Žinoma, nepatogu prašyti, bet ką pada
rysi. Dovanok man, brangus broleli. Bučiuojame...“

(Kalba kiek pataisyta. Kel. red.).
Ar bereikia dar ką pridėti? Juk aišku ir be paaiški-l 

nimų.

•LAIMINGIEJI“ LIETUVOJE

ši nuotrauka atsiųsta iš Lietuvos. Joje stovi šeima prie savo 
'rūmu,“ pastatytų iš pirtelės. Keturi maišai—tai jų šių metų 
bulvių derlius. Apie tai plačiau rašoma vedamajame straipsny.

APŽVALGA

aiškinęs, kad parduoti ver-j 
tėtų, nes tai sustiprintų A- 
merikos valiutą.

Bet kiti farmeriai pasi
priešinę, sakydami, kad Ru
sijai parduoti kviečiai dau
giau sustiprintų komunizmą, 
negu Amerikos dolerį. Dalis 
tų kviečių galėtų atsidurti ir 
Kuboj, ir tenai būtų rekla
muojami, kaip "Sovietų Są
jungos derlius.“
MIZARA JAU KALĖDOJA

Katalikų kunigai dar ne
pradėjo savo parapijonų 
lankyti, o Rokas Mizara, 
vienas Maskvos davatkų va
dų, jau kalėdoja. Jis "Lais
vėje“ rašo:

"Prasideda mūsų darby
metis. Eikime pas žmones... 

• Priminkime draugams ir bi
čiuliams, kad šio vajaus me
tu mums būtinai reikia su
kelti $5,000 fondą auko-
mis.

SUNKIAI GIMSTA "MASKVOS DVASIA

Vakarų civilizacija smunka
Neseniai Harvardo uni- 1. Kurie yra artimiausi 

versitete buvo surengti de- kraujo giminės, (a) tėvas ir

* mieste pradėjo eiti lietuviui NEMOKYKIT VAIKŲ,
- Į liberalų laikraštis. Jį lei-į KO PATYS NEMOKAT

"Draugas“ rašo kain Wa-' RŽiąS ?Usys V ^ncevičius,, Tokį patarimą lietuviams 
Draugas rašo, Kaip vva buvęs Lietuvos tautininkų ; tAVam<: davė vi^na« Kana-vvria.icvka i' i L. ___~ T i : tėvams aave vienas Kana

valdžios oi gano Lietuvos į dog mokytojas. Apie tai ra- 
Aido specialus koresponden-■ šo "Tėviškės Žiburiai“. Ša
tas Pietų Amerikoje. Naujas, ko, vienos lietuvių šeimos 
laikiastis pavadintas Lietu- j vaikas gavo mokykloj pras- 
vio vaidu. pažymėjimą iš anglų kal-

JAV NEPRIPAŽĮSTA 
TREMTI ĮEIS VALDŽIŲ

shingtono vyriausybė žiūri 
į Rytų Europos tremtinių su
darytas valdžias užsienyje. 
Mat, norėta sužinoti, ar tos 
valdžios negalėtų pasirašyti 
Maskvos sutarties? Kenne
džio vyriausybė atsakiusi 
vienu žodžiu—NE!

Dėl Baltijos kraštų Wa- 
shmgtonas sako taip:

"Nors Amerikos vyriausy
bė yi a suteikusi Baltijos 
kraštų atstovams diploma
tinį ir konsularinį pripaži
nimą, tačiau Valstybės De
partamentas nemato gali
mybių pakviesti tuos atsto
vus pasirašyti Maskvos su
tartį, nes jie neatstovauja 
jokios vyriausybės tremty
je Tokių vyriausybių iš vi
so nėra. Baltijos kraštų at
stovų veikla ribojasi tik 
reprezentacinėmis ir kai 
kuriomis konsularinėmis 
funkcijomis, bet jie neturi 
galios daryti valstybinius

Lietuvių spaudoje Vance
vičius dirbąs jau 30 metų ir 
priklausąs brazilų žurnalis
tų sąjungai.

batai klausimu: "Ar ne- 
smunka Vakarų civilizaci
ja?“ Debatavo Texas uni
versiteto ir Anglijos Oxfor- 
do studentai. Amerikiečiai 
tvirtino, kad smunka, anglai 
—kad ne.

Amerikiečių argumentai 
buvo nesugriaujami. Jie pa
rodė, kad nuo paskutiniojo

sūnus; sesuo ir brolis; (b) 
motina ir duktė?

2. Koks buvo pirmiausi? 
šūkis ant pirmutinių Amt 
rikos metalinių pingų: (a 
E pluribus unum; (b) Ti 
God we trust; (c) Min< 
your business; (d) Ar Wh 
steals my purse steals trash

3. Koks yra skirtui
karo pabaigos iki šiol Vaka-i tarp stačiatikių popų ir kati 
rų valstybės niekur nepada- Įikų kunįgų?
rė nei vieno žingsnio pir- . . l

4. Kaip saitas būna leda<
5. Kuris yra didžiausi^

mas vis šliaužė ir šliaužia miestas Hawaii saloje?

myn, bet visur traukėsi ir 
traukiasi atgal, o komuniz-

tolyn. 
Anglija buvo priversta

6. Kur yra daugiau 
mobilių nelaimių, atsižvj

trauktis iš Indijos, Prancū- giant į automobilių ir gyv«i- 
zija iš Indo-Kinijos ir dabar] tojų skaičių? (a) Jungtinte 
.-x tx Afrikos taip Valstybėse; (b) Šveicarė

je; (c) Prancūzijoj; A) 
Anglijoj, ar (e) Austrija?

iš Afrikos. Iš 
pat išstumta Belgija ir Ang- 
ija, o jų vietoje plinta ko

munizmas.

Pasirašius Amerikai, Anglijai ir Rusijai vadinamąją 
Maskvos sutartį, kuri draudžia atominiais sprogdinimais 
nuodyti orą, atrodė, kad bus gimusi bendradarbiavimo 
dvasia, kurioje šaltajam karui jau nebus vietos.

Šitos dvasios pagautas, Chruščiovas ėmė siūlyti dai 
didesnių sumanymų. Pasiūlė visuotinį ir visišką nusigink Į aktus, kaip sutarties pasira- 
lavimą. šymas.“

Šitos dvasios vedini, prieš kelias dienas Maskvoje yors ienkai ir turi Londo- 
buvo susirinkę Amerikos, Anglijos ir Sovietų Sąjungom ne sukūrę tremties vyriausy 
užsienio ministeriai pasitarti. Laukta, ką jie nutars. Be* bę, tačiau joks kraštas jos

bos. Tėvas tuo susirūpino ir 
nuėjo mokyklon pasiteirau
ti, kas per priežastis. Jis rū
pinąsis savo vaiko pažangu

CFor a • mu *r nam*e kalbąs su juo 
SERGA angiiškai, nenorėdamas mai

šyti savo kalbos, kad nesu
gadintų vaikui angliško ak- 

Kleopas Jurgelionis, prieš cento, ir štai jo vaikas gau- 
kelis metus išvykęs iš Chi-j nąs tokį prastą pažymėjimą.

Mokytojas paaiškino jam 
prieždšfcį. Sako:

Užtat jūsų vaikas ir nemo-

KALIFORNIJOJ 
KLEOPAS JURGELIONIS

Naujienos praneša, kad—

-1jie išsiskirstė, pareikšdami, kad "aiškių rezultatų dar ne Į nepripažįsta. Amerika iš: Jurgen.

cagos į Californiją sveika
tos taisyti, dabar yra sana
torijoj. Jis prašo, kad drau
gai ir pažįstami 'aplankytų4 
jį nors laiškais. Jo adresas 
toks: Ray Jurgen, Shap- 
man House, 4301 Caroline 
St., Riverside, Calif.“

Jurgelionis yra labai ga
bus žmogus, veikėjas ir lite-1 
ratas. Kai jis dirbo su lietu
viais, buvo labai populiams, 
bet kai pasitraukė iš mūsų 

Į visuomenės, mažai apie jį 
tebuvo girdėti. Dabar, atro
do, jis yra pakeitęs net savo 
vardą ir pavardę — Ray 

Sic transit gloria

ka angliškai, kad, patys 
anglų kalbos gerai nemo- 
dėdami, kalbat su juo ang
liškai ir gadinat jo mokyk
loj išmoktą kalbą. Kalbė
kite su savo vaiku lietuviš 
kai, ir jam bus lengviau iš
mokti angliškai.

Tai labai geras mokytojo 
patarimas. Nemokėdami ge
rai angliškai, tėvai turėti 
patys iš vaikų mokytis, o ne 
juos mokyti.
AR IDĖJOS NEMIRŠTA?

Kuboje, Amerikos pašo
nėje, įsikūrė komunizmo 
tvirtovė. Ir Lotynų Amerika 
rodo Kubai simpatijų. Ne
žiūrint Washingtono pastan-j tinę? 
gu sudaryti Pietų Amerikoje f 
stiprų frontą prieš komuniz
mą, gaunami priešingi rezul
tatai. Tenai deginami ameri
kiečių automobiliai ir įstai
gos, daužomi langai.

Po karo kimunizmas už
liejo ir Kiniją, didžiausią 
pasaulyje valstybę. Tiesa, 
tarp Kinijos ir Rusijos ko
munistų paskutiniais laikais 
kilo ginčų. Bet Vakarų vals
tybės taip pat boksuojasi. 
Europos Vakarai sudarė 
prieš Amertką prekybos 
bendruomenę, o Prancūzija 
nori visiškai Amerikos įtaką 
iš Europos išstumti. Tai kur 
yra Vakarų civilizacijos 
laimėjimai?

Oxfordo universiteto kal
bėtojai turėjo tuos laimėji
mus parodyti, bet negalėjo.

Todėl debatų teisėjai, vi-

7. Koks yra patsai ga
niausias miestas Jungi
nėse Valstybėse? (a) Bos
tonas; (b) New Yorka>; 
San Francisko ar St. Augis-

Atsakymai

1. Brolis ir sesuo yra aiti- 
miausi kraujo giminės. Vy
ras ir žmona yra tik šeimos 
partneriai. Kraujo giminjs- 
tės tarp jų nėra.

2. Pirmas metalinis Jung
tinių Valstybių pinigas bu
vo išmuštas 1787 metais ir 
turėjo tokį šūkį: "Mild 
your business,“ E Pluribus 
Unum buvo ivestas 1795 
metais, o 1864 metais buvo 
jau ”In God We Trust.“

3. Nieko ypatingo. Dauge
lis mano, kad popai gali ves
ti moteris, kas katalikų ku
nigam draudžiama. Bet ir 
popai neveda, jeigu jie bū
na įšventinti viengungiais. 
Bet jei popas buvo vedęs 
prieš įšventinimą, tai jis to
kiu ir pasilieka.si Harvardo universiteto 

profesoriai, padarė tokią iš-į 4. Tyras vanduo užšąla 
vadą: 1 prie 32 laipsnių Farenheito,

o pagal Celzijaus termomet-

pasiekta.“ Kitas panašus susirinkimas turėjo įvykti da? pradžios ją pripažino, bet ‘ mundi... 
pereitą savaitę. 1945 metais pripažinimą at

Veikiausiai nieko neišeis ir iš to, nei iš kitų. Maskvos šaukė. Dabar Washingtonaą 
dvasia gimsta sunkiai. pripažįsta tik Lenkijos

Amerkos visuomenė nieko svarbaus ir nesitiki iš "liaudies“, tai yra, komunis- _______ *_____  __
politinių "dvasių“, ypač kai prie jų gimdymo darbuojasi tų vyriausybę. Ne tik pripa i Kansas valstijos farmeriai, 
Maskvos "bobutės“. ^t ir sena ją Amen -į ^urje turj labai didelių kvie-

Amerikiečiai atsimena Camp David "dvasią“, kuri 05 zrnonnI 0 enais* 
anais metais gimė iš Eisenhowerio ir Chruščiovo pasikal- LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 
bėjimų. Iš jos tikėtasi tikrai didelių dalykų. O kuo ji pa- BRAZILIJOJE
sibaigė? - Brooklyno Vienybėje ra-į Sąjungai’ar ne

Kai kitais metais Amerikos prezidentas nuvyko Pa- ŠQma ~ Brazilijos;kad ^.1 Vienas farmerių koopera 
ryžiun susitikti su Chruščiovu, tai be mazko negavo mušti Į pabaigoje Sao Paulo tyvo pareigūnas Lud Strand 
nuo Maskvos diktatoriaus.

Vėliau didelių vilčių kėlė "Ženevos dvasia.“ Bet iš 
dvėsė ir ta.

Vakarų demokratija po truputį pradeda suprasti, 
kad tos "dvasios“ labai mažai vertos. Tai jau šioks toks 
progresas. Su laiku gal jų akys ir visai atsidarys, nes po 
Antrojo Pasaulinio Karo jos buvo pusiau apakusios.

Nesutikimų priežastys yra labai gilios, nes kapitalis
tinio ir komunistinio blokų ideologijos negali būti jokiu 
būdu suderintos. Ir todėl šaltasis karas nėra kurio vado ar 
klikos tik laikinė politika. Jis yra dviejų priešingų ideolo
gijų karas už pasaulio valdymą.

Maskvos sutartis buvo visai menka komunizmo kon 
cesija. Nors Chruščiovas čiulba apie viuotinį ir visišką 
nusiginklavimą, bet nenori jokios nusiginklavimo prie
žiūros. Ir nenori Vokietijos suvienijimo. Apie Vengrijos 
apsisprendimą nenori nei girdėti. Ir nelaukit, kad jis iš
trauktu savo kareivius ir puolamuosius ginklus iš Kubos.

Viskas, ką "Maskvos dvasia“ dvasia davė, tai tik 
mažutis kiaušinėlis bombų sprogdinimo sutarties pavida
le. Žymesnių vaisių vargiai galima iš jos tikėtis.

KAS BŪTŲ DAUGIAU 
SUSTIPRINTAS?

Sandara pastebi, kad

čių atsargų, svarstė klausi
mą, ar būtų gerai tuos kvie
čius pardavus alkanai So-

PREZ. KENNEDY TARP MORMONŲ

Savo “nepolitinėj“ kelionėj po vakarines valstybes 
prez. Kennedy užsako ir į Utah, mormonu valstybę. 
Jos sostinės Salt Lake City bažnyčioje jis pasakė kalbą. 
Jo užpakaly matyti 11.000 dūdų vargonai. Kai kurios 
tą dūdą yra senesnės, negu 100 metą.

Rokas
rašo:

Mizara "Laisvėj

"Miršta ir mirs mūsų veikė
jai, mūsų darbuotojai, be 
niekad nemirs idėjos, ku 
rias skelbia mūsų spauda 
Mūsų idėjos, mūsų princi
pai kasdien susilaukia nau
jų prieauglių...“

Bet tai netiesa. Pasauly 
buvo ne šimtai, bet tūkstan 
čiai idėjų, kurios išnyko kar
tu su sąlygomis, iš kurių jos 
buvo kilusios. Dingo ir ta 
"idėja“, kurios pati "Lais 
vė“ neseniai dar 1 aikėsi 
Pats Chruščiovas sumindžio
jo pasaulio revoliucijos idė
ją, kurią propagavo Stali
nas. Revoliucijos vietoj da
bar Maskva skelbia "koeg
zistencijos “ idėją. Ir "Lais
vė“ ją kartoja, kaip davatka 
rožančių.

SVEIKINAM JUAZĄ 
KRASINSKĄ

”We cannot forsee the 
future, būt at present time 
the Westem Civilization is 
in the stage of decline“— 

mes negalime numatyti 
ateities, bet šiuo laiku Vaka
rų civilizacija yra smukimo
stadijoje“.

Tai nemaloni vakariečiui 
išvada, bet ar galima faktus 
užginčyti?

S. M.

ASTUONI ĮDOMŪS 
KLAUSIMAI

Čiupk paišelį ir pabandyk 
atsakyti žemiau paduotus 
klausimus. Po ' kiekvienu 
klausimu yra paduotos ke
lios sugestijos, bet tik viena 
iš jų teisinga. Kitos klaidin
gos. Tamsta pasirink tą, ku
ri atrodys teisingiausia, ir 
pabrauk ją paišeliu. Tuo
met pažiūrėk apačioje atsa
kymus ir pamatysi, ar patai
kei teisingai.

rą pradeda šalti nuo nulio 
(0). Bet ledo temperatūra 
priklauso nuo oro: kuo šal
tesnis oras, tuo šaltesnis bus 
ir ledas.

5. Hawaii salose didžiau
sias miestas yra Hilo su 26, 
000 gyventojų. Honolulu yra 
daug didesnis, bet jis yra 
Aahu saloje, kuri taip pat 
priklauso Hawaii salynui.

6. Daugiausia automobi
lių nelaimių būna Austrijoj.

7. Seniausias miestas J. 
Valstybėse yra St. Augusti
ne Floridoje.

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

Ginčas dėl mirties bausmės nesibaigia. Keliamas su
manymas pastatyti Aliaskoj sunkiųjų darbų stovyklą ir 
siųsti tenai visus nuteitus žmogžudžius. Tegul dirba nau
dingą darbą, tegul kerta mišką.

Mūsų bendradarbis Wor- 
cestery Juozas Krasinskas 
šiemet yra sukaktuvininkas: 
jis į Ameriką atvyko lygiai 
prieš 50 metų ir netrukus į- 
sitraukė į lietuvių visuome
ninę veiklą. Jau 1915 metais 
jis pradėjo bendradarbiauti 
spaudoje, seniai rašo ir Ke
leiviui.

Mes nuoširdžiai linkime 
jam ilgų darbingų metų.

Keleivio redakcija

VARPAS nr. 5 jau pasiekė beveik visus lietuviškos spaudou

platintojus. Jis gaunamas ir “Keleivio“ administracijoje. 
Norintieji jj gauti paštu, rašo šiuo adresu: T. Briškaitis, 
1214 N. 16 Ave_ Melrose Park, Illinois.

VARPAS nr. 5 yra 280 puslapią dydžio įvairią straipsnią 
neperiodinis leidinys.
VARPE nr. 5 rašo: J. Audėnas, H. Blazas, ▼. Čižiūnus, dr.

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

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KA8 SKAITO RAAO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Dr. P. Grigaičiui 80 metų
Spalio 16 d. dr. Pijui Gri

gaičiui sueina 80 metų am
žiaus. Kiekvienas žmogus, 
sulaukęs tiek metų, yra įdo- 

z mus, nes visi norime ilgai 
gyventi, todėl iš gilios se-

prieinami. Tam ir veikia Į- 
vairios paskirties mokyklos, 
kad anų teoretikų tą mokslą 
išdėstytų, nusakytų. Tas pro
fesorius laikomas geru, ku
ris suprantamai perteikia tas

natvės sulaukusio norime' teorijas su savo pastabomis 
patirti, kaip jo gyventa, kad' 
išsilaikė tokius ilgus metus.

O dr. P. Grigaitis dvigu
bai įdomus: 80 metų sulau
kęs, jis tvirtai tebesilaiko 
savo gyvenime užimtose po
zicijose ir diena iš dienos Į 
mus prabyla iš Naujienų sa
vo straipsniais, savo apžval
gomis, jau nekalbant apie 
kitų jo visuomeniniame gy
venime ir politikoje užimtų 
platų barų. Į

Dr. P. Grigaitis yra tas, J 
kuris neieško minčių kišenė
je, bet jas semia iš gyvenimo 
ir pažarsto Naujienose. Jei 
jau ne viešai, tai bent sau 
padėję ranką ant krūtinės 
tarkime: lietuvių išeivijos 
laikraštininkų tarpe dr. P.

bei abejonėmis.
Laikraščiai taip pat imasi 

tokio aiškinimo. Deja, ir ča 
ne visiems laikraščiams pa
vyksta taip visa išiyškinti, 
raštu išdėstyti, kad skaityto
jui būtų ne tik suprantama, 
bet ir Įdomu.

Ana, Karolio Markso ir 
kitų jo bendradarbių veika
lai parašyti tokia kalba, ku
ri sunkiai suprantama. Jo 

*’! paskelbta teorija turi milio
nus pasekėjų, bet iš jų tik 
maža dalelytė yia jo raštus 
perskaičiusi. Kiti naudojasi 
kitų raštais, kuriuose anos 
K. Markso sukurtos mintys 

' išdėstytos.

DR. P. GRIGAITIS IR KELEIVIEČIAI

Jie susitiko Amerikos Lietuvių Socialdemokratų S-gos 
suvažiamime 1960 m. rugsėjo 4 d. Paknių vasarvietėje. 
Iš kairės į dešinę sėdi dr. Pijus Grigaitis, velionis Jonas 
Januškis ir Stasys Michelsonas; stovi Jackus Sonda.

, tautas Jablonskis, 63 m. am
žiaus, palaidotas rugsėjo 28; 
d. Kalvarijos kapinėse.

Velionis buvo baigęs Lie
tuvos karo aviacijos mokyk
los pirmąją laidą, už pasi- 

1 žymėjimus einant savo pa-

Lietuvių diena New Yorke

A
t.

t
<

o

Grigaitis sau lygaus neturi.! Dr. Pijus Grigaitis yra 
Kodėl tai viešai nepasa- laikraštininkas - publicistas, 

kyti? ‘ kuris gabus trumpai, aiškiai,

DU SOCIALISTŲ VETERANAI

Dr. Pijus Grigaitis (kairėje) ir Steponas Kairys,—su
sitikę 1960 m. rugsėjo 4 d. ALSS suvažiavime Pakniu 
vasarvietėje.

dys visą šventės renginio 
darbą. Atsakymus bei Įvai
rius raštus, liečiančius cho
rus, prašome siųsti šiuo ad
resu :

Mr. M. Cibas, 59 Van 
Nostrand Ave., Great Neck, 
L.I., N.Y., 11024.

Tautinių šokių grupės: J. 
Matulaitienė, 188 Logan St., 
Brooklyn 8. N.Y.

3. Chorams nurodytu ad
resu taip pat kviečiami re
gistruotis kvartetai ir okte
tai.

4. Visi chorai ir kiti dai
nos meno vienetai prašomi 
pranešti, koki skaičių ir kie
no adresu reikia pasiųsti 
repertuaro gaidų.

5. Visus lietuvius, galin
čius dainuoti, o jaunimą— 
šokti, prašome jungtis i esa
mus chorus ar tautinių šokių 
grupes, nes dainų ir tautinių 
šokių šventės proga reikia 
padidinti mažėjančias daini
ninkų bei šokėjų eiles. Taip 
pat kreipiamės i tuos, kurie 
yra pasitraukę iš choi-ų ar 
tautinių šokių grupių, su
grįžti ir dalyvauti Pasauli
nės Parodos Lietuvių Dieno-

Komitetas Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienai ir

- . Tautinių Šokių Šventei
reigas buvo apdovanotas Į- prašo paskelbti šį jo
vairiais ordenais. pranešimą:

1. Lietuvių Dainų ir šokių 
šventė, kuri Įvyks Pasauli
nės Parodos metu, 1964 m. 
rugpiūčio 23 d. New Yorke, 
yra visi} lietuvių tautinė ma
nifestacija. Tų vietovių lie
tuviai, iš kurių chorai ir tau
tinių šokių grupės vyks Į šią 
šventę, prašomi padėti savo 
chorams bei taut. šokių gru
pėms aukomis kelionės iš
laidas apsimokėti.

2. Šiai šventei pasiruošti 
laiko liko nedaug, todėl ko 
mitetas prašo kaip galima 
greičiau chorus bei tautinių 
šokių grapes pranešti apie 
savo dalyvavimą. Komitetas 
turi ne visų chorų bei tauri 
nių šokių grupių tikslius ad 
lesus arba tie adresai yra 
pasikeitę, todėl visus chorus 
bei tautinių šokių grupes 
prašo ŠĮ pranešimą laikyt 
oficialiu kvietimu ir nedel 
siant pranešti komitetui apit 
savo dalyvavimą šventėje. 
Choių bei tautinių šokių gru

CHICAGO, ILL.

! SLA 134 kuopos banketas
SLA 134 kuopa savo veik

los 40 metų sukakčiai atžy
mėti rengia banketą sekma
dieni, spalio 13 d. Martini- 
que restorane (2,500 W 
94th PI.).

Bankete bus pagerbtas ir 
dr. S. Biežis, kuris šios kuo
pos gydytoju kvotėju yra 
nuo pat jos Įsikūrimo.

Bankete dalyvaus ir SLA 
prezidentas Povilas P. Dar-
gis.

esmės atsiliepti, leidžia vi- cialdemokratų sąjūdžio da- 
sokeriopus gandus, kad ir ly vis, jų Įsitikinimų aiškinto- savo 
tokius, esą, jo "kelionė“ iš jas ir formuotojas.
iždui kaštavusi tris šimtus i .gagoje ym susidaręs 
rinUrin ar kad ifc ALTo ni- i komitet?s dr- P- Grigaičiui 

. . -- -• w v-1 Pagei'bti. Linkėtina tam ko-
mgais važinėjęs į mitetui ūmai neišsiskiratyti,toną Naujienų reikalais ir tt. ..... . .. , i-• Tokie šlvkštūs niekšiški1 hktl ir toliau veikt1’ kad bu' 

lokie slykstus, niekšiški gajįma dr Grięaičiui 
prasimanymai. | įteikd veltinga doya^ Q

Turimu savo išsimoksli- j toji dovana — tai dr. P. Gri- 
nimu dr. P. Grigaitis, isijun-Į gaičio Naujienų vedamuo- 
gęs i bendrą JAV valstybinį Į siuose bei apžvalgose išdės- 
gyvenimą, būtų prasimušęs
Į jo viršūnes. Šiandie jis bū
tų kurio nors JAV universi
teto profesorius arba parla
mento narys ar išgarsėjęs 
advokatas. Bet jis idealis-

1 tytų minčių rinkinys, atski
ru leidiniu išleistas.

Jas reikia surinkti, duoti 
pačiam dr. Grigaičiui sure
daguoti, o komitetas privalė
tų pasirūpinti lėšomis tam.... - tų užtyli upmu lesunus

j tas - pasiliko taip savųjų leidinjui atspausdinti. 
tontiDcni tu kurui flnnn- ’tautiečių, tų, kurių anuo 
met didelė dalis buvo beraš-Į 
čių. Reikėjo su jais susipras
ti. Reikėjo juos pakylėti, 
kad jie daugiau išmanytų, 
sąmonėtų ir remtų, kas sava, 
su savais kartu eidami.

Ir Naujienos turėjo suge
bėti prisitaikyti prie tokių 
ir kitokių skaitytojų. Čia dr.

Bus ir Įdomi meninė pro
grama.

Kuopa yra pasižymėjusi 
nuoširdžiais darbais

lietuviškuose dirvonuose, to
dėl ji yra nusipelniusi visų 
lietuvių pagarbos. Tikime, 
kad tikrai gausus būrys chi- 
cagiečių dalyvaus šitame su
kaktuviniame bankete.

Narė

DR. K. DRANGELIS 
DŽIAUGIASI pių delsimas atsakyti truk- je, Dainų ir Šokių švenėje.

Amerikos Lietuvių Gydy 
tojų S-ga, minėdama Chica
goje savo 50 metų sukaktį,’ 
vienam jos steigėjų dr. Ka-j 
ziui Drangeliui suteikė gar-i 
bės steigėjo vardą ir išrin-Į 
ko jį amžinuoju sąjungos, 
nariu. '

- _ .................... . .. Redakcijai rašvtame laiš-
®r‘Grigaičiui — ilgai, ke Drangelis džiau-

gjuenti ir savo rastų atskiroj gįaPj ka(į sukaktuvinis su-
Iniriinm eneilonkti " v . • i - • i ivažiavimas pasisekė ir kad 

ji taip gražiai pagerbė. Už Į 
i tai reiškia gilią padėką.

leidinio susilaukti!
J. Vilkaitis

BALTIMORE, MD.
NORWOOD, MASS.

Mirė P. Kundrotas

1

Matykite, dr. P. Grigaitis, j visiems -suprantamu raštu 
be skaitlingų savo gerbėjų,! nusakyti neįgudusiam į 
turi ir Įkyrių priešų, visaip mokslą anas teorijas, kurios 
jį žnaibančių, niekinančių, liečia visą mūsų gyvenimą.
Išgirdę tai, jie naujai sukils; Dr. P. Grigaitis gal vienasir pradės įrodinėti, kad dr.J tų> Iabiau;iai buv0 j
P. Grigaitis nieko naujo ne
sukūrė, o tik sukurtas teori
jas aiškina, kitaip kitų saky
tas mintis išdėsto.

Naujas teorijas kuriančių 
reikia laukti ištisais dešimt
mečiais, ir tokių reta tauta 
turi. Veik taisyklė, kad tie 
didieji naujas teorijas skel
biantieji veikalai yra kaip

ir
yra mūsų spaudoje puolami. 
Ir čia dr. P. Grigaitis atsi
liepdamas nepasilieka sko
lingas. Jo atsakymai visada 
tikslūs, rinitai pagristi, ryš
kiai išdėstyti. Kai kada su 
šypsena, o kai kur lyg geru 
bizūnu užvožiama, jei tai 
reikalinga. Ir tokie dr. P. 
Grigaičio kritikai turi nutil-

kirviu sutašyti, sunkiai su-1 ti, nes nėra kas ir kaip atsa- 
prantami, kitiems visai ne-’ kyti. Tada, nebegalėdami iš

DU SUKAKTUVININKAI

Kairėj dr. Pijus Grigaitis dešinėj Kipras Bielinis, 
abu veikliai dalyvavę ALSS paskutiniame suva
žiavime New Yorke birželio 1 d. K. Bielinis į de
vintąją dešimtį įžengė rugsėjo 26 d., o dr. P. 
Grigaitis įžengs spalio 16 d., bet abu tebėra kupi
ni energijos.

Mirė D. Mačys
Rugsėjo 19 d. staiga mirė ! 

vo dideliu sugebėjimu savo, ji„„ Kundrotą- sera<s Balti-. Dominikas Mačvs, 76 metu 
skaitytojams perteikti vta iš'Lietu? amžiaus .gyvenęs 58 Cedai-

tai kas is kitų šaltinių nebu-, m di,.b Į gatvėje. Velionis paliko liū
tų buvę jiems suprantama., • - - n]io5il.du,dmęius žmoną Emiliją, po-
prieinama, pasiekiama. Tuo į P
būdu tarp savo tautiečių dr.
P. Grigaitis buvo ir tebėra 
vadovaujantis asmuo, for

Rugsėjo mėn. 16 d. Bonj 
P. Grigaitis ir pasireiškė sa- Secoure ligoninėje mirė Po-j

tas, lietuvių 
rėmėjas.

organizacijų sūni Alfonsą Rhmeikr^Nevv 
Yorke, podukrą Olgą Lapė-

AKRONO SOCIALDEMOKRATAI

Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: J. LefcoSevičius. E. Trumpickicnė, 
V. Zentelienė ir O. Lukoševičienė. Antroje eilėje: neseniai miręs 
N. Trumpikas. F. Jankauskas, B. Jarašius ir P. Gaška. Trečioje 
eilėje: A. Gutauskas, J. Milickas ir V. Neverauskas.I kapus ji palydėjo didelis

muojąs jų mintijimą, jų Įsi-r draugų būrys, 
tikinimus, kartu juos jung- Liko žmona Aldona, po- 
damas Į bendrą visuomeninį dukra su seimą ir svainis Z.

. nienę Cantone ir brolį Kaži

gyvenimą. Tegu ne visiems 
jis priimtinas, bet jo Įtaka 
neabeiotina.

Dr. P. Grigaitis ne vien 
tik laikraštininkas profesio-į 
nalas. Jis politikas, visuome- į 
nininkas, patvarus, atsparas 
Lietuvos nepriklausomybės

Gabšys. Visi liūdime, nete
kę gero žmogaus.

Z. G.

CLEVELAND, OHIO

Mirė V. Jablonskis

Rugsėjo 25 d. mirė mūsų 
šalininkas, jos laisvės kovų ’ kalbos tėvo Jono Jablonskio 
rėmėjas, kartu nuoširdus so-' sūnus aviacijos majoras Vy-

1964 METŲ KELEIVIO

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

skaitymų,.informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kalendorių galima užsišakyti kartu su Keleivio pre

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 

buvusi — 75 centai.

mierą Narwoode.
Ilsėkis, Dominykai, šios 

šalies žemėje. Tavo artimie
siems reiškiu gilią užuojau
tą.

Kaimynas

Draugija kovai su aklumu 
skelbia, kad per liepos 20 d. 
buvusį saulės užtemimą 247- 
niems žmonėms pagedo a- 
kys.

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasit< 
Keleivio išleistoje knygutei

i “Tikra teisybė apie Sovietr 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių

yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są- 

. , žinės laisvę ir tt ir tt
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti, .Juo metu nau<Jin.

šiuo adresu: ■ .
- "KELEIVIS" ga ir jdomi paskaityti. Jos

636 E. Broadway--------: ■ ■ South Bo»‘on 27, Mass. ' kaina tik 50 centų.

COCOA, FLA. VVORCESTER, MASS.

Turėsime gegužinę
Rugsėjo 28 d. buvo Lietu

vių Darbininkų Draugijos 
36 kuopos narių susirinki
mas Šerkšnių ramuose. Ja
me nutarta paskirti $10 au
ką, kurią kartu su sveikini
mu pasiųsti LDD suvažiavi 
mui, kuris bus Bostone spa
lio 19 d.

Gegužinę nutarta rengti 
spalio 20 d. Stepps palmių 
sode. Pradžia 11 vai. ryto.

Iš kitur atvykstantiems 
gegužinės vietą lengviau su
rasti šitaip:

Atvažiavus i Indian Reapie Sovietiją, apie jos pa-1 
dėti, kaip bolševikai paėmė ' er < ^7’ va^’uo^ vieškeliu 

valdžią, tvarko ūki, kokia Nr. 1 i pietus 3 mylias iki 
Missel vaitotų automobilių 
sklypo. Iš ten vienas blokas 
dešinėn R I, Box 9, Titusvil- 
le. Telefonas AM 7-2690.

Susirinkimui pasibaigus, 
Šerkšniai visus gardžiai pa- 

(vaišino

V. Mitrikas ligoninėje
Giliai šaknis i visuomeni

nius dirvonus Įleidęs Vincas 
Mitrikas pateko Į miesto li
goninę.

Linkiu jam greičiau pa
sveikti.

Būsime Bostone
Į Bostone būsianti spalio 

27 d. SLA 2-sios apskrities 
suvažiavimą iš Worcesterio 
atvyks: Jonas Dvareckas, 
Aleksas Žvaliauskas, Anta
nas Tamkus. Juozas Pume
ris ir Juozas Krasinskas.

J. Krasinskas

Draugija savižudžiams 
gelbėti praneša, kad dau
giausia nusižudymų būna 
lapkričio mėnesį. Pernai 
Massachusetts valstijoj per 
tą mėnesį nusižudė 408 as
menys, jų trys ketvirtada
liai vyrų.

• e e
| Kupros po jokiu drabužiu

J. S. ' nepaslėpsi.



Puąlapig ketvirtas
Nr. 41, 1963 m. spalio 9 d.

| Iš pavergtos Lietuvos
Beveik visas uždarbis 

tiltui

Lietuvoj vidutinis darbi
ninko uždarbis 60 fublių per 
mėnesi. Ten maistui ir dra- , 
bužiams ir kitiems kasdie
niniams reikalams išleidžia-'

kt. tiek daug išleidžiama, 
nes kainos labai aukštos. 
Štai keli pavyzdžiai:

Svaras sviesto 1 rbl. 60 
kap., viena silkė 20-30 kap., 
10 kiaušinių 1 rbl.-l rbl.20 
kap., svaras kiaulienos 90ma 82'< viso uždarbio. JAV 1 , ... .,

tiems reikalams išleidžiama \ kaP- svaras mil^ 16 kap'
kelis kartus mažesnė dalis, t Drabužiai ir avalynė dar 
Ten maistui, drabužiams ir brangesnė.

Sukilimas prieš 100 metų
(Tęsinys)

Vilniaus universitetų už-į bažnyčiose buvo skelbiamas
darius, Lietuvos bajorų jau
nimas ėmė lankyti Rusijos 
universitetus, ypač Petrapi
lio, Maskvos ir Dorpato. Ki
ti tarnavo Rusijos kariuo
menėje ir Įgijo aukštus 
laipsnius. Jie susipažino su 
rusais ir Rusijos sąlygomis. 
Jie pažino ir caristinio reži
mo silpnybes. Iš Lietuvos ki 
lūšių studentų gmpės glau 
džiai bendradarbiavo, darė 
susirinkimus, diskutavo. Jie
surado ir 1831 metu sukilę-«.
lių kai kuriuos ainius, ku 
riuos rusai prievarta išvežė 
ir išaugino rusais. Tačiau ii 
šie dažnai atsimesdavo nuo 
surusinimo.

Pasipriešinimas krašte te
bebuvo, nors ir prislėgtas. 
Laikas nuo laiko buvo suda
romos bylos, kaip pav. Ko
narskio 1839 metais, o po to 
ėjo trėmimai Sibiran. Emig- 
raęįjon išvykę ankstyvesni 
sukilėliai palaikė ryšius. Vi- į 
sa tai veikė studentus, iš‘ 
kurių vėliau iškilo 1863 me
tų sukilimo vadai Kalinaus
kas, Geištaras, Sierakauskas 
ir kiti.

pavergtos tėvynės gedulas 
ir giedamos patriotiškos 
giesmės. Kaune ir Vilniuje 
pasireiškė gausios ir kito
kios manifestacijos. Jų daly
viai buvo rusų baudžiami. 
Tačiau Lietuvoje aktingesni 
patriotai vengė sukilti nepa
siruošus, kad nekartotų pra
eities klaidų.

1862 metais susidarė suki
limo komitetas su Kalinaus 
tu priešakyje. 1863 metų 
sausio mėnesį prasidėjo su
kilimas Lenkijoje, ir jis per 

A' simetė i Lietuvą. Susidarė 
kitas sukilimo komitetas, va
dinamas ”baltųjų‘‘ su Jokū
bu Geištaru priešakyje. 
Geištaras susitarė su ”raudo.

K. KALINAUSKAS

J. GEISTARAS

Jokūbas Geistaras, dvari
ninkas nuo Kėdainių, nuo
saikiųjų “baltųjų“ vadas, 
po 12 metų ištrėmimo grįžo 
į Lietuvą, mirė Varšuvoje 
1892 metais.

-‘ į. ,»• z ,
h*’ ’

-i-

Kastantinas Kalinauskas,
Gardino srities smulkus ba
joras, "raudonųjų“ vadas, 
sukilimo organizatorius, 
griežtas demokratas, rusų 
pakartas. Prieš mirti jis pa
sakęs: Esu ramus, nes liau
dis gavo žemės, o bajorų su
mažėjo.

Mitus caiui Mikalojui I. 
buvo tikėtasi atmainų, bet jų 
nesulaukta. Tik buvo grą 
žinta dalis tremtinių. Rusi 
jos feodalinis ūkis iro, ir ru
sų šviesesnioji visuomenė 
reikalavo reformų. Rusijoj 
valdžia priėjo išvadą, ka< 
baudžiavos panaikinimai 
neišvengiamas, ir tarėsi si 
dvarininkais, kuriuo būdu 
tą panaikinimą įvykdyti.

1861 metais baudžiava 
buvo panaikinta, bet jos pa
naikinimo procesas ėjo iš 
lėto. Rekiutai buvo imami 
kariuomenėn. Lenkijoje kai 
kurie rekiutai pabėgdavo į 
miškus ir pradėjo kovą. Vy
ko religinės manifestacijos,

<n<uwitK jun mira wtrawTi6

BRDLKJ 
TAS
samus

pilnus 35 svarus popieriaus.
Aišku, kad Afrikos nau

jai susikūrusiose valstybėse 
popieriaus suvartojimas yra

Pavergtieji nori laisvės
SKOIA MU 
B»S MUSU 
P* * MUSU 

ru
ATMMTU 
VUA BISAU

KABOTAS 
IMA Mirti

KSI.UMR 
0UOC MA 
su wrc-
aatuirus 
skolų nu 
TITAS MAS 
MST 1OC

ivinss v abt maldos ui kisitomkiib 
*R«kut kaumkuosb et musu wmka ir 
TIKRA TUSIBr.TBJBRO KAD MBCTUMST 
VISOKIUS KUKUS SXm MBKATIMUS 
crwewruM£T icADOf IR WU*1W tukt 
TU M ET MUtUA AOBIS1I IU MKJU O UI TIK 
RA PACAS IOO11K MnsSKMITIBS DKWA KM 
ULCA AMT JUMS U 11AMCS RltftlTt MAAA 
USVE O1SWA JU JB TRI5IBC.

\tsisaukimas i "brolius žemaičius" 
ei-tas 1862 melais.

i»-

Rugsėjo 17 d. prasidėjo Seimo sesijos pirmininku iš- kur ^as mažesnis. Ten yra 
Į Pavergtųjų Europos Tautų rinktas estas A. Kutt, vice-1 vaistybių, kurios neturi po- 
• seimas. Jis savo deklaracijo- pirmininku — vengras F. pįerįaus fabrikų arba tik da- 
! je reikalauja panaikinti Al- Nagy, gen. sekretorium per- bar juos stato, tad ten suvar- 
»banijos, Bulgarijos, čeko-. rinktas rumunas B. Coste,
slovakijos. Lenkijos, Rumu-Į vicesekretorium — vengras 
nijos ir Vengrijos delegaci-.E. Gaspar. Lietuvos delega- 
as Jungtinėse Tautose, nes cijos pirmininku yra V. Si- 
u užsienio oolitika kontro- dzikauskas. Iš Lietuvių sei-ų užsienio politiką kontro- 
iuoja Sovietų Sąjunga; pa
neigti teisę Sovietų delega
cijai kalbėti Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos vardu.

Prezidentui Kennedy pa
siųstoj telegramoj prašyta 
iškelti sovietų pavergtųjų j Rugsėjo 22 d. Alto valdy 
Europos tautų apsisprendi- £avo iš Y aisty bės Depa i

dovybės. Todėl pasikvietė užsienį, be kitų kalbų,—len 
Zigmantą Sierakauską ka- kų, ukrainiečių kalbomis 
riuomenės vadu. į kasdien po du kartus. Tie

pranešimai įdomūs, ir jų žy 
mi dalis, atrodo, yra pačiųginklais ir savanoriais is uz 

sienio, prie Lietuvos pajū 
rio prisiartinę negalėjo iš tenku ir ukrainiečių leda 

guotą. Ir aišku, tos radijosikelti ir, netekęs 24 vyrų,: .
grįžo atgal. Sukilėliai netu-j ūansliacijos ne Kanadoje 
rėjo nė bendros karinės va- i gyvenantiems lenkams ai 
ti. Siunčiamas laivas su ukrainiečiams yra skutos 

Sierakauskas buvo prity
ręs karys, rusų generalinio 
stabo karininkas, važinėjęs 
užsienin ir kalbėjęs su kara
liene Viktorija ir Napoleonu 
ii bei italų revoliucionie
rium Garibaldi. Jam buvusi 
pažadėta pagalba. Jis apsiė
mė būti karo vadu, pareikš
damas, kad jis paims šią pa
reigą, nors tai būsiąs jam 
pačiam mirties sprendimas.

Sierakauskas sudarė pla
ną įsiveržti į Kuršą ir atkirs
ti pajūrį, per kuri būtų gali-
mo oronti onnlziii ir
ma gCKVAVi priimu xx įz«x axxivc

iš užsienio. Iš čia jis planavo 
atkirsti susisiekimą tarpe 
Petrapilio ir Varšuvos ir iš
plėšti sukilimą Gudijoje ii 
Vilniaus gubernijoje. Su 
savo padėjėjais Koiiška ii 
kun. Mackevičium Siera
kauskas buvo surinkęs ir ap

bet Lenkijos ir Ukrainos gy
ventojams. Ukraina yra So
vietų Rusijos imperijos da 
lis, bet Kanados vyriausybė 
nepabūgo ir Ukrainon per 
radiją perduoda įvairias 
laisvojo pasaulio žinias.

Lenkija, kad ir neva ne
priklausoma, bet taip pat 
Sovietų Rusijos vyžos pri
minta

nų
mo pilnaty kalbėjo dr. 
Trimakas, M. Brakas ir 
Blazas.

ALTO ŽINIOS

mo klausimą.
Priimtas atsišaukimas į 

Jungtinių Tautų narius. J 
juos apeliuojama, kad Jung
tinės Tautos padarytų galą 
lig šiol vartojamam dvejo- 
pam mastui tautų apsispren
dimo bylose; kad JT suda
rytų komisiją, kuri imtųsi iš
tirti albanų, bulgarų, čekų, 
slovakų, estų, latvių, lenkų, 
lietuvių, rumunų ir vengrų 
tautoms apsisprendimo tei 
sės paneigimą.

Apžvelgdamas tarptauti
nę padėtį, Pavergtųjų sei
mas pasisakė, kad ji verčia 
ypatingai budėti, nes Sovie
tų Sąjunga savo koegzisten
cijos (sambūvio) politika 
siekia užtikrinti dabartinę 
padėtį Europoje ir įsigyti 
geresnes pozicijas savo san
tykiams su Kinija.

Savo vertinimo išvadose 
Pavergtųjų Seimas —

žygių tokioms radijo trans
liacijoms lietuvių kalba įgy
vendinti?

Šių metų vasarą sudaryta 
valstybinė komisija dviem

mokęs apie 3,000 sukilėlių? kultūroms studi-
r .. ... . ‘ juoti. I tą komisiją atstovaisJis sumuse rusus Biržų ap- į i4inkti lenki P Wv-’k‘^-,tieu Medei‘;iaiS’ bet -yoški"r uSVetis 
netikėtai Ouvo užkluptas pa-, j/B Rudnycky, žymU5‘ uk. 
kartotinos rusų atakos ir . .
buvo sunkiai sužeistas, rusų rainiečių politinių veiksnių 
suimtas išvežtas į Vilnių iri dalyvis. O kaip Kanados

Iš čia seka, kad gal nesu
sidarytų sunkumų įgyven
dinti tokias pat radijo trans-j E Apeliuoja į Y akarų vy- 
liacijas ir lietuvių kalba. Į- sausybes, pirmiausia į NA- 

or TO valstybių vyriausybes.UIV7Z1IU VUl^ j/ClVlI Vi, Ctl ▼ VIA ~ ~ » «r   «r - -
lioji Kanados Lietuvių Ben- kad atmeaų visus bet kurio 
druomenė darė kurių nors Rytų-\ akai-ų ne-

A.
H.

toto popieriaus kiekvienam 
gyventojui teišeina po kelis 
svarus, o kitur net po pusę 
svaro.

JAV popieriaus suvartoji
mas kasmet padidėja 6 sva
rais asmeniui. Popieriaus su
vartojimui didėjant, tenka 
rūpintis ir miškų plotų padi
dinimu. Šiuo metu pasiekta 
.iek, kad miško priauga dau
giau, negu jo iškerta, išdega 
arba visokie vabalai sugadi
na.

Jeigu visi būtume tvarkin-

tamento, Washington, D.C., 
padėką už Alto suvažiavimo 
metu pasiųstą sveikinimą.
Altas paskyrė ir pasiuntė i gesni,“labiau kontroliuotume 

savQ vejjęSmus> į. mįškųVlikui piniginę paramą ei 
namiesiems reikalams fi
nansuoti: radijo transliaci
joms į pavergtą Lietuvą, El
tos biuleteniui ir kitokiems 
tikslams.

Birželio-rugsėjo mėn. Al
tas savo darbams vykdyti 
gavo šias aukas: 1,144.23 
dol.—Philadephijos LB a- 
pylinkė per J. Stikliorių; po 
1,000 dol.—Alto Bostono,

tiek neišnyktų. Prieš 20 me
tų prasidėjo kovos su gais
rais vajus. Tada per metus 
išdegdavo 30 mil. akrų miš
ko, o pernai beišdegė tik 3
milionai. Bet galėtų tų nuo
stolių dar mažiau būti, nes 
yra žinoma, kad devyni iš 
dešimties miško gaisrų kyla 
dėl žmogaus neatsargumo,

Mass., skyrius per J. Sondą j nerūpestingumo.
ir Chicagos Lietuvių Tary-| —:
bos per A. Valonį; 305 dol. I ŽEMĖS REFORMA IRANE 
—Omahos LB apylinkė per*
J. Naikelį; po 300 dol.—Al-

cen viešai pakartas.
M. P.

(Bus daugiau).

KUR BARŠČIAI —
TAI NE KRUOPOS

nųjų“ komiteto pirmininku 
j naiinausku, kad baltieji va 
Į uinsis tvarkomuoju komite- 
i -u, skirs ir tvarkys viršinin- 
I xus, rinks pinigus ginklam

.r sukilimo išlaidoms, per

.ms civilinę administraciją

.r skirs valdininkus, o ”rau
Jonieji“ vadinsis veiksmo 
komitetu, vadovaus kovoms 
r sukilėlių k&iniam apmo 

.<ymui.
Abu komitetai sutarė dė

.audžiavos panaikinimo su 
eikiant valstiečiams žemės 
>et skyi ėsi pažiūromis į san- 
ykius su Lenkija. Kalinaus
kas, Malachovskis ir kiti rei
kalavo atsipalaidavimo nuo 
.enkijos priklausomybės, 
dauguma "baltųjų“ buvo 
ienybės su Lenkija šalinin

kai.
Lietuvoje buvo apie 60,

>00 iusu karij0menės, o su
kilėlių nesusidarė daugiau
kaip 10,000. Sukilėliai turė
jo krašto pritarimą ir vietos 
žmonių paramą ir tikėjosi 
sukelti didesnes jėgas. Ta
čiau jiems trūko ginklų, o iš 
užsienio pažadėti ir nupirkti* 
iš anksto pinigus įmokėjus, 
—niekada nebūva pristaty-

Kai kas iš Kanados Lietu-j 
vių Bendruomenės veikėjų 
pasigiria, kad štai Kanadoje 
Je žymiai geriau ir apsuk- 
įau susitvarkė, negu JAV 
ietuviu išeivija. Esą, Kana

dos Lietuvių Bendruomenė 
sš karto suėmė visą veikimą 
į savo rankas. Kanadoje Al
ios — Amerikos Lietuvių 
Tarybos — nebuvo reikalin-

Lietuvių Bendruomenė — ar
' darė ar dar daro kurių nors 
J žygių ton komisijon įprašyti 
• ir ka nors iš savų tautiečių?

J. Vile*

L. BENDRUOMENĖS 
NAUJA VADOVYBĖ

Pasaulio Lietuvių Bend- 
i-uomenės seime (Toronte) 
išrinktoji valdyba šitaip pa
siskirstė pareigomis:

Pirm. Juozas Bačiūnas. 
vicepirmininkai — adminis
tracijos reikalams Stasys 
Barzdukas, švietimo Alfon
sas Mikulskis, visuomeni-

puolimo pakto siūlymus, nes 
tai patarnautų tik Sovietų 
Sąjungos agresinėms užma
čioms ir tiesiog ar netiesiog 
pripažintų dabartinę padėtį 
Europoje.

2. Visuose tarptautiniuo
se pasitarimuose dėl santy
kių sušvelninimo visada rei 
kia turėti minty, kad tarp
tautinė įtampa galima su
švelninti ar pašalinti tik pa
šalinus jos priežastis, tik 
atstačius Europoje nepri
klausomybę ir laisvę visiems 
kraštams.

3. Visose derybose su So
vietų Sąjunga reikalauti, 
kad tautų apsisprendimo 
teisė būtų garantuota ne tik 
Vakarų priklausomybėje e- 
sančioms tautoms, bet ir 
Centro bei Rytų Europos 
tautoms.

Nauja seimo vadovybė
Dešimtosios Pavergtųjų

to Akron, Ohio, skyrius pei 
K. A. Kirtiklį ir Alto Water- 
buiy skyrius per Ch. Bagu- 
shą; 200 dol.—Alto Racine 
skyrius per M. Tamulėną ii 
M. Kasperaitį; 150 dol.— 
New Jersey Lietuvių Taryba 
per W. Dilį; 145 dol.—-Ke- 
nosha, Wisc., Alto skyrius 
per J. Kasputį; 145 dol.— 
Detroito L. Org. Centro val
dyba per E. Paurazienę; 65 
dol.—Miami Alto skyrius 
per A. Kaulakį; 25 dol.—A 
merikos Liet. R. Kat. Mote
rų sąjunga per S 
po 20 dol.—prel. F. Bartkus 
ir V. Mašalaitis; po 10 dol 
—A. ir O. Kaunai; po 5 dol. 
—dr. P. Grigaitis ir B. Pa 
ramskas.

Už gautas aukas visiems 
pasiųsti pakvitavimai ir Al 
to valdyba nuoširdžiai dė 
koja, prašydama ir toliau 
remti visomis išgalėmis Lie
tuvos laisvinimo darbus.

Irano šachas (karalius) 
vykdo plačią žemės refor
mą. Kol kas išdalintos pačių 
didžiausių dvarininkų že
mės. Jas jau gavo 225,000 
šeimos, kurios turi viso labo 
1,200,000 galvų, šeima gau
na geresnės žemės 100 akrų, 
o pagal Kaspijos jūrą, kur 
žemė prasta, gauna 500-60C
akru.---- _c_

Dabar dalinami mažesnie
ji dvarai. Dvarininkai, žino
ma, yra prieš šitą reformą 
bet karalius žada jų nepai 

iu .vioie sytj įr reformą vykdyti iki 
DirziusjJgajo

PLANUOJAMAS 
TUNELIS PO JŪRA

Anglija yra atskilta nuo 
Prancūzijos jūros kanalu, 
kuris siauriausioje vietoje 
turi 21 mylią pločio. Karo
metu sunku buvo alijantų 
laivams tą kanalą perplauk-

iuvus laisvinimo uarous.:* , - z- - , • r i ti, nes juos skandindavo vo-Aukas siųsti ir kitų informa-1
cijų reikalais prašoma kreip i kiečių submarinai. Todėl
tis: Lithuanian American 
Council, Ine., 6818 S. Wes- 
tem Avė., Chicago, Ilk. 
6063.

Alto biuras

POPIERIUS IR KULTŪRA

ŽODYNAI

ga. Ką veikiąs JAV Altas, niams dr. Algirdas Nasvytis, 
tą politikos darbo sritį pasi-i >r launlmo
skyrė sau Bendruomenė. Iri kalams inž. Vytautas Ra
kai kurių kanadiečių įsitiki-! mantas, ižd. J. Staniškis,

.-- geraį padaryk • — *— “nimu, tai
Nesą pajėgu susiskaldymo 
ir bereikalingo politikavimo. 
Tarpusavio trinties mažiau.

Kai kurių Kanados lietu
vių veikėjų įsitikinimu, jų

sekr. M. Lenkauskienė, Kul
tūros Tarybos pirm. dr. Jo
nas Puzinas.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

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

Lietuviškai angliškas žo*‘« ŠEŠTASIS MEDIS, romą- —---------------- - ------- —litikn kuItu,?s»riek P°', nas, parašė Juozas Krumi- dynas, Viliaus Peteraičio, II 
t s sntv m a žymiai na-| nag, 367 j kaina 2 dol. laida, daugiau kaip 30,000 

minkštais viršeliais ir 3 dol. Į žodžių, 586 psl., kaina $7.00. 
kietais.

ny y
šesnis. Kai kas Kanados lie
tuvių veiklą net stato pavyz 
džiu JAV lietuviams.

r»o. j,-,u- , • Tai Nidos Knygų Klubo
T^įjNr. 45 leidinys. Jame

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie

rumoje Kanados Lietuviui jva!z‘, 30,000 žodžių, 583 puslapiai.
Bendruomenė lietuvu Uu- ^“°jama ,r kaina .......$6.00.
to. ....Iitiv,.. „J? - Įlįstu revoliucionierių veikla1
darkai vr •1 Lietuvoje. Leidyklos adre-1 Anglų-lietuvių kalbos lodą, bais yra pasirodžiusi. sas. NidJa BooR J,ub j Ud. - dyna# *v Baravyko, 368

Kanados užsienio tarny- broke Grds., London, Gr.1 psl. apie 20,000 žodžių, kai 
ha turi radijo transliacijas į Britain. na ................................. $4.00

Popierius yra gana ne 
menkas rodyklis tos ar kitos 
tautos kultūros laipsniui pa
žinti, nes visos kultūringes
nės tautos daugiau ir popie
riaus suvartoja. Bet, žinoma’ 
negalima tą klausimą spren
džiant vien popieriaus kie
kiu pasikliauti.

Vidurkį imant, mūsų kraš
te kiekvienas gyventojas su
vartoja per metus 457 sva
rus popieriaus. Antroj vie
toj eina Kanada su 280 sva 
rų, toliau seka Švedija su 
270 svarų, Anglija su 235, 
Olandija su 228, Danija su 
207, Šveicarija su 205 sva
rais.

Tarp 100 ir 200 svarų su
vartoja Australijoje, Norve
gijoje, N. Zelandijoje, Va 
kaili Vokietijoje, Suomijo
je, Belgijoje, Prancūzijoje, 
Japonijoje, Islandijoje, Ai
rijoje, Austrijoje.

Rusijoje kiekvienas gy
ventojas tesuvartoja tik ne

jau tada kilo mintis, kad rei
kėtų po tuo kanalu turėti tu
nelį. Dabar vėl pradėta apie 
tai kalbėti. Anglų ir prancū
zų inžinieriai jau apskaičia
vo, kad tokio tunelio iškasi
mas kainuotų apie 400 mili
onų dolerių. Tiltas kainuotų 
dvigubai daugiau. Bet kol 
kas visa tai tik apskaičiavi
mai.

Mūsų žemėje yra 3 bilio
nai 150 milionų gyventojų. 
Palyginus su 1961 metais 
gyventojų skaičius padidėjo 
81 mil.

KNYGOS JAUNIMUI

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

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

15 pasakų ir padavimų, 186 
pus!., kaina ....................$2.00

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba,
ka”» ....................... $1.00

HELYNI KARVELIAI, Aloyzo B»- 
rono apysakaitės vaikams, 69 psl. 

........................................ $1J9

t



KELEIVIS, 90. BOSTONNr. 41, 1963 m. spalio 9 d.

Dievas atsilygina?
— Nu, o kaip?
— Šią vasarą Dievo pa

leisti kenkėjai suėdė jų dar
žuose visas rožes ir kitas 
gėles. Sugadino ir vaisius. 
Neliko nei vieno sveiko o- 
buolio. Bet mano šeiminin
kas yra laisvamanis ir baž
nyčion neina. Kai jo kaimy- ’ 
nai bažnyčioje meldžiasi,

Chruščiovas ir žemės ūkis
ANDRIUS VALUCKAS

Lietuvos propagandinė' nistinis, nebūtų tokios kvai- 
komunistų spauda skelbė,1 los klaidos padaręs, bet 
kad Lietuvos kolchozininkų
vestuvėse yra tiek valgių, 
kad net vienų tortų buvo pri-

Chruščiovas iki šiol savo 
klaidos neprisipažino.

»«, . .. . Antra didelė klaida, apie
jis pasidaro arsenate of kepta keli tuks nciai... tuo į |ęUrį^ esu anksčiau jau ra- 

—•_______ tarpu Chrusciovas ieškolead skiedinio ir visus savo 
rožių krūmus ir obelis api- 
purškia tuo skiediniu. Tie 
nuodai sunaikina visus ken
kėjus, kuriuos Dievas palei
džia. Ir mano šeimininko ro
žės žydi gražiai, obuoliai 
užauga sveiki.

— Tai koks iš to išeina 
priklodas?

— Išvada yra tokia, tėve, 
kad gali melstis ir aukoti 
Dievui kiek tik gali, bet apie 

i save turi rūpintis pats. Turi 
dirbti žemę, turi sodinti ir

pirkti javų užsienio rinkose,! 
atseit, Lietuvos komunistai 
nuslėpė dali derliaus nuo vy
resnio brolio ir daro poky
lius, kada broliai rusai ba
dauja... Šiuo kartu komunis
tinė propaganda žiauriai pa
ti save išplakė.

Kanadoje bolševikai už
pirko 198 milionus bušelių 
kviečių ir apie 30 milionų 
bušelių kvietinių miltų. Aus
tralijoje užpirkta 250 milio
nų bušelių, Vakarų Vokieti
joje sovietai nori sumalti

sėti, turi kovoti su kenkė- tuos kitur užpirktus kvie- ’
• jais, turi gintis nuo šalčio ir: ^ius, o Amerikoje taip pat 

yra deramasi užpirkti apiekarščio, turi statydinti sau 
i namus, auginti gyvulius ir
juos maitinti, turi nuolatos 
siekti vis daugiau ir daugiau 

• mokslo. Tiktai šitokiu būdu, 
i tėve, gali savo gyvenimą pa- 
} gerinti, bet ne iš paukščių ir

Prie jo galėtum ir tėvas pri- žuyų pavyzdį imdamas, 
sidėti.

— Maiki, atėjau tau pasa
kyti, kad mudu su Zacirka 
turėjova labai ciekavą be- 
siedą.

— O kas yra "berieda“?
— Nu, tai jau toks pasi

kalbėjimas, ką aukštos a- 
sabos vadina kumparencija. 
tik aš nežinau, kodėl toks 
biznis turėtų būti kumparen
cija. Man tas žodis visuomet 
primena kumpanosi.

— Nekalbėk niekų, tėve.
— Vot tebe raz! Aš atė

jau pranešti tau gerą nau
jieną, o tu nenori klausytis.

— Bet naujienos dar ne
pasakei.

— Nesistrošyk, pasaky
siu. Zacirka siūlo padaryti 
revoliuciją ant svieto.

— Nesąmonė, tėve.
— Ne, Maiki, tik pasi

klausyk, o pamatysi, kad tai 
geras skymas.

— Sakyk: planas, ne 
„skymas.“

— Okei, tegu bus ir pla
nas, ale vistiek geras.

— Bet kaip galima pada
ryti pasaulio revoliuciją, tė
ve?

— Nu, gal aš negerai pa
sakiau, Maiki. Gal reikėtų 
sakyti ne i evoliucija, o pa- 
rėdkas. Žinai, kad dabar pa- 
rėdkas ant svieto niekam ne
tikęs, taigi reikėtų užvesti 
geresnį.

— Ar Zacirka žino, kaip 
jį pagerinti?

— Jes, Maiki, jis suprat- 
lyvas dzūkas. Žiūrėk, sako. 
kaip laimingi dangaus 
paukščiai. Nei sėja, nei plau
na, nei aruodų krauna, bet 
živnastį gauna. Ir visi jie 
sparnuoti, visi skraido oru 
taip, kad nei katinas negali 
pagauti.

— Tą visi žino, tėve.
— Bet ne vieni tik paukš

čiai tokie laimingi, Maiki. 
Žuvys mariose irgi nieko ne
dirba, tik maudosi ir miega, 
o vis dėlto pasilko susiran
da ir badauti nereikia. 
Paukščiai dar turi savo jau
nikliams lizdus pasidaryti, o 
žuvims nereikia jokių auzų. 
Nereikalingi nei drabužiai. 
O svarbiausia, Maiki, kad 
nereikia jokių taksų valdžiai 
mokėti. Nereikia nei lojerių 
samdyti, nei daktarų lanky
ti. Nu, tai kodėl mes negalė
tume taip gyventi?

— Na, tai kodėl Zacirka 
nepabando taip gyventi?

— Olrait, Maik, as tavo 
Nesijuok, Maiki. Jeigu Į)amoksla perduosiu ir Za- 

Dievas taip gerai aprūpina! cj|.fcaja
paukščius ir žuvis, tai neap
leistų ir žmogaus. Reikia tik 
geriau pamisdyti, nuo kur ii 
kaip pradėti. Gal reikėtų su
daryti kokią susaidę, ką im
tųsi tokį mokslą skelbti. Juk 
Dievas mūsų tėvas, tai pa
dės.

— Bet jis nepadės, tėve. 
žmogui jis nėra toks geras, j a$ Vo,
kaip paukščiams ir žuvims. TFĮfA vinciais 
Žmogus turi pats sau pasi-i “
gaminti maisto, nes vaba-
’ais jis negali gyventi, kaip 
paukščiai. Žmogui reikia 
luonos, mėsos, pieno, svies
to, bulvių ir kitokių dalykų, 
kurių Dievas neduoda. Jis' Alė Rūta, MOTINOS 
ie tiktai nieko žmogui ne- RANKOS, romanas apie 
duoda, bet dar užleidžia motinos meilę, jos tikslą ir 
žmogaus auginamą maistą rūpestį išauklėti savo vai- 
visokiais kenkėjais arba kus pilnais žmonėmis ir ti- 
biauriais orais. Čia tavo pa- krais ‘lietuviais, 397 psl.. 
sėlius sunaikina didelės liū-, kaina $4.00. 
ys ir audros, o čia sausra ir Į 
aule viską išdegina

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

i $2.50.

UPĖ
________ ______ romanas
332 psl., kaina $3.50.

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

500 milionų bušelių kviečių. 
Be to, yra kalbos, jog sovie 
tai dairosi pirkti užsieniuose 
ir didesnius kiekius ingių. 
Lž visus užpirkimus sovietai 
moka vergų iškastu auksu.

Dalį tų užpirkimų galima 
paaiškinti sovietų karo bai
me su Kinija. Karui mo
siantis, reikia turėti dides
nes maisto atsargas, ypač il
gesniam neatominiam karui. 
Pati Rusija tokių atsargų
sau pasigaminti negali, to
dėl priversta ieškoti atsargų 
kitur. Tais užpirkimais so
vietai taip pat tikisi užbėgti 
už akių kiniečiams, kurie 
taip pat daug javų perka už
sieniuose.

Bet tai tik dalis pateisini
mo, o pati svarbiausia prie
žastis yra galutinis komunis
tinės sistemos bankrutavi- 
mas žemės ūkyje. Visi pui
kiai atsimename, kad Chruš
čiovas, išpeikdamas Staliną, 
nurodė, jog vienas asmuo 
negali visko pilnai žinoti: 
būti ir partijos genijus, ir 
karo genijus, ir ekonominio 
gyvenimo vadas. Bet

šęs, tai priverstinis kukuiū 
zų plotų įvedimas, nors dau
gely Rusijos ir ypač okupuo
tų kraštų vietovių kukurū
zams augti sąlygos nėra tin
kamos. Bet Chruščiovas ir 
čia klydęs niekada neprisi
pažins, nes tam jis perdaug 
bailus. Priešingai, jis apkal
tino žemės ūkio specialistus 
ir kolchozų vadovus, kad jie 
nesugebėjo kukurūzų (kor- 
nų) tinkamai auginti. Ir vėl 
—žmogelis norėjo pralenkti' 
Ameriką, bet žemės ūkis tai 
ne anglies kasyklos...

Chruščiovas laiko save to
kiu nepakeičiamu žemės ū- 
kio mokslinčium, kad griež
tai centralizavo visą žemės 
ūkį, paimdamas jį tiesiogi- 
nėn Maskvos kontrolėm Vie
tos žmonės atskirose respub
likose neturi žodžio ką pasa
kyti, o jeigu bando, tai yra 
barami, išjuokiami ir išme
tami, kaip atsitiko su Latvi
jos komunistais, kurie ban
dė kritikuoti Chruščiovo pri
mestą planą Latvijai. Jeigu 
Chruščiovas pasimokytų iš 
savo klaidų ir leistų vietos 
žmonėms, respublikų komu
nistams ir ypač žemės ūkio 
specialistams paruošti vietos

Puslapis penktas

NUVERTĖ DOMININKONŲ VALDŽIĄ

Generolai Louis Aniama Tio (kairėj) ir Antonio Bar- 
rera I m bert nuvertė Domininkonų respublikos valdžią 
priešaky su prezidentu Bosch. Apačioj matome, kad 
ten greta automobilių tebėra reikalingas ir asiliukas.

tyvos, tarsi tie žmonės būtų 
žemės ūkio planus, tai tokių į nepataisomi spekuliantai, 
kvailų klaidų nebūtų. Šiuo j kurie tėra verti tik sušaudy- 
atveju net Stalino politika į ti... Toks aklas partinis dog-

grūdų. Dabar Chruščiovas sižioti, kad komunistinė sis- 
tuos individualinius sklype- tema subankrutavo žemės 
liūs jau siekia visai panai- ūkyje, nes tuo atveju kiti 
kinti. Vadinas, Chruščiovas komunistai, partiniai drau- 
eina toliau už Staliną, nes; gai, jį paplautų ir suėstų be 
negali pakęsti jokios priva į druskos...
tinės nuosavybės nei inicia- Kapitalistinių kraštų ūki

ninkai gali džiaugtis tais 
amžinais komunistinių kraš
tų žemės ūkio negalavimais, 

, i nes kol komunistiniai vadei-
žemės ūkyje buvo kiek gud-1 matizmas ir noras prievarta į vog aklai seks savo partines 
resnė. i išvaduotį kolchozininkus iš'_ nairun.UL/glIIHO, IIVIUIV-- jzctnčiii

Iš biurokratinio Maskvos;kapitalistinių nuodėmių, kad. karnai duonos, ir kapitalis- 
centro buvo primesta visoms j jie galėtų patekti į komunis- j tiniai kraštai turės kur par

duoti maisto perteklių, gau
dami už tai nesmagiai kve
piantį vergų auksą...

respublikoms, kokias kultu- tinį rojų, atsimuša į kietą ir

Jurgis Gliaudą. ŠIKSNO- 
ĮSPARNIŲ SOSTAS, premi-

— Nu, ką mes galim žino-į judtas romanas iš politinių 
j, Maiki? Gal taip reikia. į emigrantų gvvenimo, 268 
ir žmonės dėl to neišmiršta. psL, kaina $2.50.

— Miršta, tėve, miršta.
Aloyzas Baronas: VIENI

ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai-
Kai užeina badas ir ligos,
tai giltinė šluoja žmones,
pūkštančiais į kapus. j na -

Maiki, aš jau ligai ant. Juozas Kraiikauskas, TIT-
svieto gyvenu, ale tokio ba-|NAGO UGNIS, premijuotas
do dar niekur nemačiau. j romanas. 205 pusi., kaina

— Tėvas visko neatsime-! ^2.50.
ni ir visko nežinai. Maždaug: . * .

• . ... . p, ... , Juozas Švaistas: 2IOB-pnes 43 metus Rusijoje nuo D,,, Di »i - - - • o// -i- IRIAI PLAUKIA, romana;Pado išmirė apie 20 milionų I -- , .. , ’ .o • - -j Gis knygnešio kun. M. Sidažmonių. Seniau geidavo;
uadmee.ų n- Lietuvoje Is-i kaina š2 jį P
mirdavo istisi kaimai. Rusi-i 
joj ir dabar nėra pakanka-'
mai duonos. Perka kviečius 
Kanadoj, Australijoj ir 
Naujojoj Zelandijoj. Ieško 
maisto užsienyje ir Kinija. 
Taigi matai, tėve, kad Die
vas nesirūpina žmonėmis. 
Reikia patiems rūpintis.

— Maiki, tu nesakyk, kad 
aš nieko nežinau. Aš žinau, 
kad Rusiją ir Kiniją Dievas!

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS,
mijuotas romanas, 279 
kaina $3,90.

Ch rūsčio vas lygiai 
nusikalto visoms 
no nuodėmėms: jis ir parti 
jos neklaidingas popiežius

į-as reikia auginti ir net kaip 
jas tręšti, o dabar patsai 
Chruščiovas kaltina žemės 
ūkio vadovus, kad jie neda
vė pakankamai trąšų... Jeigu 
jis nori dėl trąšų ką nors kal
tinti, tai tegul pasižiūri pats 

pats i veidrodį, ar bent tegul pa
skaito savo paties pasakytastaip pat

l suvažiavimuose.

atkaklų pasipriešinimą, ku
lio rezultate ir derlius krito. 
Nors priežastis yra aiški, bet 
Chruščiovas niekad neprisi
pažins klydęs ir niekad ne
atsisakys kvailo partinio už
sispyrimo.

82 MIL. AUTOMOBILIŲ

JAV yra registruota 82, 
055,000 motorinių susisieki- 

Jugoslavija ir Lenkija y- j mo priemonių. Jų tarpe yra 
ixi iau! dhl i iv i ra vieninteliai komunistiniai: 68,452,000 keleivinių auto-
s toms Stali-įka komunistų partijos j kraštai, kur greta kolchozų! mobilių, o sunkvežimių ir

ir sovchozų yra palikti smul-;
kūs ūkininkai. Ir nors tie ū- 
kininkai apkrauti sunkia

Kruvinas ir žiaurus Stali-
ir karo specialistas, ir ypač’ suvarė ūkininkus, uoliai 

i Chrtiščiovui padedant, į kol- 
didelis išminčius žemes ūkio chozus, bet Stalinas paliko
klausimais, nors praktikoje kolchozininkams atskilus in 
jo visos direktyvos žemės ū- (jjvidualius žemės ūkio skly- 
kio klausimais pasirodė pa-, pelius> skirtingo dydžio at 
čios kvailiausios. . gkirose respublikose.. Tuose

Puikiai prisimenam, kaip! sklypeliuos kolchozininkai 
Chruščiovas gyrė plėšinius,; užsiaugindavo pakankamai 
net apskaičiavo, kaip plėši-• maitos sau ir dar dalį tų pro- 
niais greit pralenks Ameri- • dūktų parduodavo laisvoje 
ką... Tuo tarpu užteko pirmo! rinkoje. Tai buvo didelė pa;pu

romanas didesnio vėjo plačiose lygu- • rama kolchozų baudžiaunin 
mose, kad visos derliaus i kams, nes jie negalėjo išmis- 
svajonės pavirstų plikai nuo-' ti iš gaunamų atlyginimų, a 
gais dirvonais. Joks žemės! pie devynias kapeikas die- 
ūkio specialistas, net komu- nai ir kelių kilogjamų

pre-
psl.,

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

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl.,

koroja už komunizmą ir be
dievybę. Jeigu melstųsi, Die
vas padėtą.

— Tėve, aš gyvenu tarp 
gerų katalikų. Visi jie eina i kaina $2 00. 
bažnyčion neapleidžia nei Į Naujo|taili,. 0.
vieno sekmadienio n gau į pEUAI NEGRį2 t a į

dieniais i matau, kaip kle- P£NU?’ 509 pUs!’ ka,na 

bono tarnai velka maišais ;
pinigus iš bažnyčios į klebo-į Tos knygos gaunamos ir 
niją, o ar žinai, kaip jiems Keleivio administracijoj.

busų yral3,606,000.
Iš visų valstybių pirmoje

vietoje yra Kalifornija su 9
mokesčių našta, siekiant. mil > toįiau New Yo. kas su 
juos subankrutuoti ir pn-:55 mi,, Texas su 5 mil,
versti eiti į kolchozus, visi Pennsylvania, Ohio ir Mi- 
dėlto jie sugeba užauginti j chigan su 4 mil. motorinių 
pakankamai maisto sau ir! susisiekimo priemonių.
miestų darbininkams. Pa- Į __________________
vyzdys yra aiškus, lygiaiĮ Paragink savo pažįstamus 
kaip ir Amerikos ūkininkui
pavyzdys, kurie užaugina > išsirašyti Keleivį. Kaina
net perdaug žemės ūkio pro- Į metams $5. 
dūktų ir nėra kur jų dėti. ’
Bet Chruščiovas negali pra- Iš balso pažinai paukštį.

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 stipių, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors j 
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 p aži. pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams J 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Bro».dway------- :--------So. Boston 27, Mass.

Gramercy Shipping Company
ĮSTEIGTA 1!»47—TURINT MASKVOS LSSR VNEŠPOSYLTORG 

LEIDIMĄ—TURINT DEPARTMENT OE BANKING ANO 
INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IK DRAUDIMĄ 

BE M LITO DOVANOS Į LSSR:,
Siuvamos mašinos, automobiliai, 
dviračiai. šaldytuvai. skalbimo 

mašinos ir daug kitų.
MŪSŲ SKANIU IR ALKŠTOS 

KOKYBĖS MAISTO PRODUKTU 
SILNTIMAI

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

raus. 2 sv. ryžių. I sv. sūrio.
2 sv. rūkytų lašinukų, 2 sv. rū
kyto kumpio, 2 sv. džiovintų 
vaisių.

AUKŠTOS KOKYBĖS 
MEDŽIAGOS

Reikalaukite mūsų sųrašų.
GRAMERCY — N. Y.
113 EAST 28th STREET - »O«š 

NEW YORK 16. N. Y.
New York telephone 

Atidarytas darbo dienomis 9—5:30.

PINIGAI Į USSR
Pilnai garantuotas pristatymas

per dvi savaites. Pilnai išmo

kama. Gavėjo pasirašyti kvitai.

Kursas 9 rubliai už $1H

Už patarnavimą mokestis iki

$35.W — $3.oo.

Virš $35.00 — 10%
• a *

GRAMERCY — N. Y.
741 BROAD STREET -925 
NEBARK. NEW JERSEI

MU 9-0598
šešt. 10—1. sekmad. uždaryta.

^SB .......
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MOTERŲ SKYRIUS
1G. K.

Aleksas Jankauskis.
(Tęsinys)

Abiem sekėsi. Vienam skerdykloje, antrai su burdin
geriais. Pragyventi niekas nekainavo. Uždirbtasis pinigas 
ėjo prie kits kito. Ir drabužių atsirado, ir avalynės. Ir au
go dolerių krūvelė, vis po vieną dedama, kad atrodytų 
didesnė. Paskui įsimaišydavo ir po du doleriu vienoje len
toje, ir po penkis. Mažėjo skolos, ir santaupų pradėjo 
rastis. Prisivalgė, prisisotino. Dar daugiau panoro valgyti, 
riebiau, saldžiau. Ji pamėgo ir alaus pagurkšnoti ir į ap
sukresnį vaikiną pasižiūrėti. Ankštos patalpos, čia pat 
išeiginiai, čia pat netoli ant gretimos gembės ir darbo 
drabužiai, avalynės. Netoli tebuvo ir vyrų ir moterų gem- 
binyčios. Ir lovos. Kad tik skersas praeiti galėtų. Ir kėdžių 
nepakako. Ant lovos galo reikėjo sėdėti, kojų gale, kai ka
da daugiau prisirinkdavo žmonių, vieniems išeinant į 
darbą, kitiems pareinant Kartais nesusistūmęs ir pro šalį 
negali praeiti, taip ankšta. Ir arčiau susipažįstama, pri
prantama prie kits kito, nebesivaržoma, skirtumų nebe
matomą tarp vyrų ir moters.

Gyvenimas ėjo be didelių barnių. Visi stengėsi ramiai 
laikytis, kad šeimininkė supykusi kartais neišmestų. Kame 
kitur greit susirasi dar kito, į darbą išėjusio, šiltą lovą. 
Taikstėsi geru būti šeimininkei dar ir dėl to, kad nepa
brangintų išlaikymo, kad neimtų liesiau, mažiau valgio 
beduoti. Tad buvo ir varžtų ir reikalavimų. Tai švelnino 
santykius, gerino subuvimą. Tebuvo tik darbas darbovie
tėje. Namie pavalgai, pagulėjai, kelk, pavalgyk ir eik vėl 
į darbą. Kitkam laisvo laiko neliko. Nepagausi tuščios 
valandėlės. Jei jų ir būtų, juk reikėjo užsimiršti ar taver
noje, iš darbo grįžtant, ar parsinešus namo dėl geresnio 
miego išlenkti gaivinančiosios. Taip malonu storus laši
nius ar riebią mėsą užpilti baltake ar paskalauti alum nuo 
riebalų taukuotą gomurį.

Imta galvoti dukras atsigabenti. Į darbą nereiks joms 
eiti, Aleksienei prie rankų pareis. Norint galėjo pasiieš
koti erdvesnes patalpas, daugiau dirbančiųjų išlaikyti, i 
Apsimokės, ir darbas su pagelbininkėmis sumažės.

Paštu mergaičių niekas neatsiųs. Patikėti agentams) 
pavojinga. Gali kažin kur apsiumias mergaites nugabenti. • 
Visokių žmonių yra. Visokius amatus varo. Visokiems, ir 
geriems ir blogiems, prasimanymams atsiranda patarnau
tojų. Vis, žinoma, kad to dolerio daugiau gautų. Kitų 
skausmai susirūpinimai — nei nė galvoje, bi savo pinigin
gas skyles užkištų.

Turėjo progos ir vietoje prisižiūrėti. Juo labiau mo
terų gyvenimas slidus. Nuo vyrų, kaip nuo žąsų vanduo. 
Kad tik dolerį turi, viso ko susiras. Net pačiam ieškoti ne
reikia, padės tavo geidulius patenkinti ne vienas, keletas 
iš karto, tik parodyk atkištą dolerį. O jau kas pritilps, tai 
nenulupę iki paskutinės žaliukės, nepaleis tavęs sveiko. 
Tad, kur daug žmonių, pasišauna visokių uždarbiautojų 
su visokiais pasiūlymais, su visokiais patarnavimais.

Dar nebuvo pagedę, turėjo sveikų norų, netrūko pa
siilgimo, meilės paliktoms beveik be priežiūros dukrelėms. 
Bet ten joms nepavojinga. Kelionė baisi, jei svetimose 
rankose. Gali nepirkę parduoti, paskolinti, įkeisti. Juk 
tarpininkams bi kas reikalinga. Turi—kad ir nesavą pasiū
lai daiktą, kam praleisti pasitaikiusi proga, kad doleris 
ateitų. O doleriai už viską vienodi. Nepagautas — ne va
gis. Slėpk, ilgoj kelionėj nepažįstamų tarpe, dar be kalbos, 
nieks nesuras siūlo galo.

Kaip jos vienos, toliau keletos sodybų Paminiejų so
dos, Purvaičių sodos ir Peldiškių kumečių nemačiusios, 
gali atvykti į Ameriką. Tai neįmanoma. Reik taupyti ir 
namo kelionei pinigus ir gauti iš kur nors pasiskolinti. 
Juk uždirbsime, dar abu pačioje sveikatoje. Aš pati su 
savo burdingeriais, ilgai netrukus, surinksiu. Kiek pakei
siu, žinoma, nepastebimai, maistą, dar kokį vieną galiu 
priimti į aną lovą pernakvoti, tuojau ir padidės įplaukos. 
Ką čia, ar apsileisi žmogus, ne tas, tai kitas. Vieniems ne
patiks, išeis, kiti jų vietoje atiras. Daug kas teiraujasi, 
tiesiog prašosi pas Jankauskienę, pas Aleksienę. Aš pati 
dar prisidėsiu. Ir tai eis ne pro šalį.

Vis ir tebuvo kalba apie važiavimą. Nugirdę, kad 
nori parsitraukti dvi dukras, daug kas ėmė teirautis ir 
apie jas. Moterų maža, vyrų kur kas daugiau. Vyrai norė
tų, ir gerokai pasiturį, vesti, nėa mergaičių. Kiek ir kiek 
ir kokių gražių vyrų yra. Ar į svetimas žiūrės. Juk ir susi
šnekėti negali, nei pasakyti, ko norį. Kaip čia įmanoma 
tokios vedybos. Gi mano mergytes nešpetnos. Ne kokios 
luošos, kuprotos. Dailios. Ir tėvas juk tikrai vykęs. Nagi 
ir aš pati. Ir proto turiu, matai, kaip mano saliūne viskas 
tvarkoje. O ir kūnas vis dailesnis, vis apvalesnis darosi. 
Pamatysi, kaip greit atrodysiu. Patinku jau dabar savo 
maitinamiesiems, gulinamiesiems. Kad neturėčiau savo 
vyro, tuoj atsirastų, kas paimtų.

Taip ne tik samprotavo, bet ir kalbėjo.
% r /Bus daugiau)

PROKURORAS—SUKČIUS

Nassau apskrities. N.Y_ prokuroras Joseph i. Hene- 
ghan su savo žmona. Jie suimti už priverčiamai išgau
tus $25,738 iš Margaret Mirabella. Tie pinigai jai pri
klausė kaip draudimas už vyrą. kuris buvo užmuštas 
automobilio nelaimėje. Henegnanai gavo tuos pinigus, 
grasindami paskelbti užrekorduotus fclirabellos roman
tinius pasikalbėjimus su Heneghanu.

Benediktas Rutkūnas 
NEMARIOS VALANDOS

Mes iškilom į kelionę
ankstų rytą vienu du
žemės vieškeliuos parinkti 
nemariųjų valandų.
Pievomis vingiuotas takas, 
dengiamas gėlių — 
lydimi lakių plaštakių 
žengiam kilimu žaliu.
Nebesiekia žemės vylius, 
nei aitri kančia — 
musų žingsniai — džiaugsmo mylis 
švintančia erčia.
Sielas keri tolių akys; 
rankoje — ranka; 
verdene skambiąja kleka 
mylimos šneka.
Taip suglūde, vis abudu,
laimę burdami-------
Meilė neša mus pabudus, 
kaip srovė gaivi.

Sofija Avižoniene
Mintys ir prisiminimai apie velionę ir jos šeimą. 

DR. V. TERCIJONAS

J rių sunkesnių ligų. Mėgo 
f rankdarbius, muziką, gra- 
• žiai skambino pianinu, nie

kad nebuvo be darbo. Nerū
kė ir negėrė, išskyrus, kada 
gydytojas jos ligos metu bu-

TEISES PATARIMAI kiaušinius, visą laiką pla
kant, berti po truputį cukrų, 
kol atsiras standžios ir sun
kios putos. Po to sudėti jau 
paiuoštus riešutus, kiauši
nių trynius ir miltus atsar-

Advokatė M. Šveikaus
kienė sutiko atsakyti į Ke
leivio skaitytojų klausimus 
teisės reikalais. Tie klausi- 

vo prirašęs vyną ar konjaką mai turi būti bendro infor- giai išmaišyti ir uždėti ant 
sveikatai palaikyti. Rašė macinio pobūdžio. Klausi-; vaflių. Apkepti nekarštoje 
dienorašti nors po kelis žo- mus ii atsakymus spausdin- krosnyje. Iškepus ataušinti 
džius kasdien. Pvz., kelios. sime šiame skyriuje. Klausi-; jr supiaustyti plonais piršte- 
ištraukos 1959 metų: Į mus prašome siųsti tiesiogi-Į jjajs (%x3*colių).

1 niai šiuo adresu: t x- . - .Neturint vaflių, tešlą ga- 
M. Šveikauskas Attorneyi Įima iškepti skardoje arba 

at Law, 8 Belgrade Avė., • net ant ištepto sviestu storo 
Rosiindale, Boston, 31, popieriaus.
Mass.

Vasario 2 d.: Būčiau lai
minga, kad galėčiau Lietu
vą ir praeitį užmiršti. Vasa
rio 3 d.: Liūdna be Lietuvos, 
savo tėvynės. Vasario 5 d.: 
Negaliu užmiršti savo kraš
to, kur gimiau ir augau, kur 
buvau laiminga—Lietuvos 
ir kurią priešai išdraskė.

Velionės būdo bruožai ,
Dukters Rūtos žodžiais, ji 

buvo gero ir linksmo būdo, 
kantri, prie visko prisitaiky
davo, niekad nesiskųsdavo, 
nedejuodavo, visada jai bu
vo gerai; labai atlaidi ir 
dėkinga, visus įžeidimus at

ŠEIMININKĖMS

Riešutiniai piršteliai

Pusė svaro riešutų arba 
mogdolų.

5 kiaušiniai.
Pusė svaro cukraus. 
Ketvirtadalis svaro 

tų.
2 vafliai.

KRUVINAS KRAŠTAS

Tas kraštas vadinasi Ko
lumbija, Pietų Amerikos res
publika. Jį galima vadinti 
kruvinu dėl to, kad tenai ne
siliauja įvairių partizanų ir 

: banditų karai, šiomis dieno-
m-p ! mis buvo apskaičiuota, kad 

i per 14 pastarųjų metų nuo 
! tų karų tenai žuvo nemažiau
l kaip 200,000 žmonių, vidu- 

Riešutus arba migdolus j tiniškai apie 40 žmonių kas- 
leisdavo ir užmiršdavo, už nuplikyti, išdžiovinti, nu-, dien. Po karo į tą respubliką

•_ 1___ J • __ _____ no ________ • i- y . •kiekvieną kad ir mažą pa 
tarnavimą visuomet padėko
davo. Labai atjausdavo ki
tus, buvo atsidavusi savo

tnnti paviršutinę rudą plė
velę ir supiaustyti plonais 
pailgais gabaliukais. Pa
ruoštus riešutus galima tru

nuvažiavo ir keli šimtai lie
tuvių.

Artinasi žiema, teks ilgiau 
šeimai, mylėjo visus vaikus, Į Puti pagruzdinti su cukrumi, būti namuose. Išsirašykite 
nežiūrint, kad neretai patir-! Trynius ištrinti su puse] Keleivį — su juo nebus nuo- 
davo iš jų ir skausmo. Buvo5 cukraus, įdėjus tarkuotų cit-’ bodūs žiemos vakarai. Kai- 
geros širdies, ne egoistė, vi rinos žievelių. Į išplaktus na metams $5.
sada sakydavo, kad kitam]__________________________ __________ ________________ _
reikia daugiau, negu jai, 1 
kad kitas pavargęs labiau, 
negu ji. Buvo labdaringa ne
turtėliams.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Rūta Blaževičienė prisi
mena tuos laikus, kai Avi- 
žonių šeima 1919-1920 m. 
dar gyveno Šiauliuose, o dr. 
P. Avižonis jau buvo persi
kėlęs Į Kauną. S. Avižonie- 
nė praleisdavo ištisas die
nas vyro kabinete, slaugyda
ma jo paliktus akių ligonius, 
daugiausia vargšus neturtė
lius. Išvykstant Avižonių 
šeimai iš Šiaulių į Kauną, 

! geležinkelio stoty susirinko 
atsisveikinti didelė minia 
tokių pacientų su įvairiom 
mažom dovanom: kas cuk
rinę. kas puodelį, kas šaukš- 

1 telį ir panašiom.

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

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

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, paraše St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais................................. $4.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko f- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na .......................................... $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelki. 
istorini® romana® iš žemaičių krik 
što laiku, kieti apdarai ____ $3.5<

VAIKO SVEIKATA, paraše dr. V. 
Tumėnienė. dane svarbių patarimo 
vaiku s* eikatos klausimais. 13#! n«l. 
kaina .......................................... $1.25

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus" 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi. 
minimai. 464 psl.. kaina.... $6.00

1905 METAI
nimų antroji 
Kaina ......... .

Tęsinys
S. Avižoniene buvo kilusi (1866-1939), daktaras, ver- 

iš bajorų Gruzdžių šeimos,! tesi praktika savo gimtinėje
kur užaugo 3 sūnūs ir 7 dūk- (Suvartavoje ir Kelmėje); Kai Avižonių šeima buvo 
ros. Tos gausios šeimos mo- iki pat mirties, buvo žmonių) apiplėšta bermontininkų 
tina buvo vyskupo \ alan- mėgiamas ir garsėjo kaip' Šiauliuose 1919 metais, ku- 
čiaus sesers duktė ir buvo geras gydytojas. atėmė, tai pacien
vyskupo globojama. Velio-i
nė pasididžiuodama pabrėž- kito jos bio io Kosto su- 
davo, kad ji yra vyskupo į nus Vytautas Gruzdys, irgi
Valančiaus anūkė: dar ture- daktaras, gyvena ^^čiasij rog Rūtos gu ra Blaževi- milžino pąunksme, B*n<sruo- 
jo atsivežus du sidabrinius : gydytojo praktika C levelan- j čium ir gūnų dėka velionė 
šaukštus, priklausiusius vys-j de, Ohio, ir buvo atskridęs! galėjo sulaukti tokio garbin

tai neturtėliai sunešė, kas ką 
turėjo , gyvenimo pradžiai. 

Reikia pabrėžti, kad duk-

kupui Valančiui ir su jo mo- j i velionės laidotuves. Gruz- 
dytės ištekėjo ir sudarė lie
tuviškas šeimas.

Sofija Avižoniene atvyko 
i JAV lėktuvu iš Šveicarijos 
1947 metais, apsistojo pas

nogramom.
Vienas iš S. Avižonienės 

brolių, Stasys Gruzdys

go amžiaus ir lengviau nu
galėti senatvės ligas. Pasku
tiniais metais jai teko apie 
porą kartų ilgiau sirgti na
muose ir gulėti ligoninėje. 

Mirus velionė pagerbta
PAVOGTAS"

Firestonai iš Lake Forest, 
Ill„ yra persiskyrę ir turi 7 
Metę sūnę Robertą. Staiga 
jis dingo iš mokyklos su 
dviem vyrais. Pasirodo, tai 
tėvas jį pasiėmė pas save. 
Jo advokatas pranešė moti
nai, kad jos sūnus yra svei
kas pas tėvą Greenwich,

savo dukrą, kur gyveno iki daugeliu gražių vainikų, ku 
mirties. Ji gerai prisitaikė 
prie šio krašto sąlvgų, išmo
ko anglų kalbą ir. jau būda
ma virš 80 metų. išlaikė pi
lietybės egzaminus su pagy-

ne papuose jos palaikus. 
Rugpiūčio 21 d. po pamaldų 
kongregacionalų bažnyčioje 
įvyko laidotuvės New Ha- 
ven, Conn.-, Evergreen kapi-

rimu. Mėgo skaityti knygas nėse- kur velionės palaikai,
nno.li] ir lietuvi.! knlhn ir kaiP ir 10S P. Avižonio, 

buvo sudeginti krematoriu
me. Reikia tikėtis, kad jos

anglų ir lietuvių kalba ir 
perskaitydavo naujas kny
gas iš lietuvių dailiosios li
teratūros.

Domėjosi ne tik lietuvis-, 
kais laikraščiais (plenume-Į 
ravo Dirvą ir Keleivį), bet 

į ir angliškais, kasdien turė- 
i davo peržiūrėti vietinius ti. 
I laikraščius.

pelenai kada nors ateity bus 
grąžinti Lietuvon į bendrą 
kapą.

Vėliau laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti į vakarienę 
velionės atminimui pagerb-

Ilgo gyveninio priežastis 
gal buvo ir ta, kad velionė 
mėgo gimnastiką ir masažą, 
kiekvieną ryta ir vakarą da-

GAUSI VELTUI

Kas iki Naujųjų Metų su
ras nauja Keleivio skaityto-

rydavo mankšt,: be to. kas- & *5 JT vc,,ui 1964 m
dien eidavo vaikščioti ma
žiausia po vieną valandą.

Gamtoje ji rasdavo nusi
raminimą. Visą laiką turėjo 
gerą atmintį, išskyrus perei
namus nusilpimus po kai ku-

kalendorių.

Anglijos darbininkai nu
tarė reikalauti 40 darbo va* 
landų savaitės. Dabar tenai 
dirbama 44 valandos per 
savaitę.

Visos trys dalys jrištos j vieną 
kpygų, kieti viriai, 631 ouslaois. 
Kaina ................................... $6.00

(.IETUVA BUDO. ctepono Kaino 
labai vaizdžiai lr jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiai® Lietais vir. 

•eliais. iliu®tmota. 416 puslapių, 
maerio formato. Kama .... 55 56

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
#1939-1945» užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4 .M

ŽEME DEGA. J Savicko užrašu an
troji dalis. 414 psl. kaina ____$4 50

KODĖL AS NETIKTU 1 DIEVĄ 7 
Atvira nuomonė. Įdomūs arvumen- 
tai. Kaina ........................... 20 Cnt

SOCIALIZMO TEORIJA Trumpai ir 
aiškiai parodo. kain keftėri vi®:»- 
menės «autvarka ir kodėl H dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 5Oe.

Kinro Bielinio atsirai- į ž.EM ATT*!S RASTAI Garsiosios mfl-
ife, 592 puslapiai 

..................................... $6.06?
PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 

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

464 psl. Kaina ......................... $6.56

gos trilogiška istorijos kronika. 7$ 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina....................... ........... $2.56

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 16 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.0#

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 darnos sa gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
$26 pusi. kaina ........................$5.00

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL kaina ................ ............ $1.26

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

NEMUNO SUNOS, Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 420 pus
lapiai. Kaina.............................$4.00 •

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ....................$8.80

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. TrumDa bolševiz-

<ų rašvtojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašvti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai 
kaina ....................................... 50 Ct

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui eipapt prie <-alo tūkstančiai 
lietuvių bėgo i Vakaru® pro ru
sų ‘vaduotojų’, 536 p®l. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyv*. 
nimo. 178 psl.. kaina ........... $2.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną® Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... $5.06

MAŽO.TT LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas J. Lingis. J. 
Balys Jr J. Žilevičius, 326 ds1„ 
kaina ....................................... $5.00.

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

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

M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina................. $1.2$

VISUOTINAS TVANAS. Ar įšalėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina...........25 Cnt

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

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ............................... $1.00

I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Blit

TAVO KELIAS
iumas. Trumpas 

socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.
mo istorija ir valdymo praktika, j JUOZAS STALINAS. 
T-abai daug informacijų, 96 psl. Kaukazo išponis buvo 
Kaina ...................................... 50 Cnt. Rusijos diktatoriu. Kai

SENOVĖS UETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos no- 
nriklausomvbės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 peL, garas popierius. 

............................. .... $10.00

ALTORIŲ SESELY. V, Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kain kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės.

arba kaip
pasidaręs 

Kaina 25 Cnt
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina.................v.... 25 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL. 
RES, 82 psl., kaina......... 25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl masuoae nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. tl.M

Užsakymui ir pinigus prašome siųsti šiuo adreso: 
KELEIVISf3fl E. Broadvray-------:------- So. Boston 27, Mi
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VIETINES ŽINIOS
Madų paroda

Ji įvyksta spalio 20 d. 4 
vai. popiet So. Bostone, Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje, II aukšte.

Rugsėjo 19 d. įvyko paro
dos reikalais pasitarimas, 
kuriame dalyvavo drabužių 
meno specialistės Gražina 
Danasienė ir Regina Levec- 
kytė ir visa eilė moterų, rū
bų meno mėgėjų.

Madų parodoje sutiko da
lyvauti ir demonstruoti savo 
sukurtus bei pasiūtus rūbus: 
O. Adomavičienė ir B. Ado
mavičiūtė, A. Ausiejienė ir
R. Ausiejūtė, Auštrienė, Ba- 
rūnienė, D. Eikinienė, J. ir 
G. Galinytės, M. Gineitienė 
ir Gineitytė, D. Ivaškienė, 
V. Kleinienė, G. Karosaitė,
S. Kriščiukaitytė. I. Lauri
naitienė, F. Izbickienė, I. 
Manomaitienė, T. Paliulytė, 
Gr. Kuncaitytė, R. Veitienė, 
E. Valiukonienė.

Įvykusiame J. Lapšienės 
bute pasitarime buvo aptar
ta techniškieji parodos rei
kalai ir parodai gaminamų 
rūbų rūšis ir skaičius. Visos 
dalyvės jau projektuoja ir 
siuva įdomius šio sezono rū
bus. Iš pasikalbėjimo su pa
rodos dalyvėmis atrodo, kad 
madų paroda bus gausi ir į- 
domi.

Tačiau įvyko priešingai. 
Priešpaskutiniame Keleivio 
numeryje paskelbta, kad 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
Bostono skyrius šių metų 
spalio mėnesio 1213 dieno
mis ruošia Studijų dienas.! 
Žinutėje nenurodoma, kur ir Į 
kokia tvarka tos studijų die
nos vyks, bet— "prašoma a- 
pylinkės organizacijas tomis 
dienomis kitų parengimų ne
ruošti, bet kartu su rytinio 
pakraščio studentais savo 
atsilankymu paremti Bosto
no studentų pastangas.“

Iš to išeitų, kad Studentų ' 
dienų organizatoriai yra; 
prieš parengimų sutapimą. 
Bet tada kyla klausimas, ko
dėl jie savo studijų parengi
mams pasirinko spalio 13 d., 
kada vyks Laisvės Varpo 
koncertas? Nejaugi niekas 
iš jų neskaito lietuviškų laik
raščių, neklauso radijo prog 
ramų ir nesidomi kitų 
organizuojamais parengi
mais? O gal laikomas never
tu dėmesio Laisvės Varpo 
koncertas, kurio programą 
atliks sol. G. Vasiliauskienė 
iš Australijos ir sol. K. Ya- 
kutis, susilaukęs aukšto a* 
merikiečių pripažinimo ir į- 
vertinimo? Kas atsakys į 
šiuos klausimus?

A. B.

Bostoniikio muzika 
garsiam veikalui

šiame pasitarime dalyva
vo taip pat aktorė Aleksand
ra Gustaitiene, kuri savo į- 
domiomis mintimis pakėlė 
visų nuotaiką. Visų parodos 
dalyvių pageidavimu AI. 
Gustaitiene pakviesta vado
vauti parodos programai.

Be moderniųjų rūbų, pa
rodoj pamatysime ir lietuvių 
moterų sukurtus žaviuosius 
tautinius drabužius su ati
tinkamais paaiškinimais iri 
išgirsime paskaitą apie rūbų 
meną.

Taigi spalio 20 dieną skir
kime madų parodai!

Bostoniškis Darius La
pinskas, kuris šiuo metu dir
ba Dresdeno operoje, para
šė muziką šveicariečio dra
mai ”Andorra“, kuri Euro
poje turi didelį pasisekimą.

D. Lapinskas yra jaunas 
muzikas, vos prieš kelerius 
metus baigęs muzikos 
mokslus Bostone, vėliau dar 
tobulinęsis Vienoje.

Mirė

Nesusipratimas ar...?

Daugiau kaip prieš pusę) 
metų Laisvės Varpas pasi
rinko savo tradiciniam kon
certui spalio 13 dieną, užsi
sakė So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salę, į- 
traukė į Keleivio skelbiamą 
parengimų kalendorių, pra
nešė per kitus laikraščius, o 
taip pat nuolat skelbė Lais
vės Varpo programose. At
rodė, kad šį kartą tikriausiai 
bus išvengta parengimų su
tapimo, kuris žalingas vi
sais atžvilgiais.

Šiomis dienomis mirė Pir
mojo pasaulinio karo vete
ranas Rokas Janulevičius, 
St. Dariaus posto narys; Elz
bieta Traškevičienė, palikus 
vyrą Joną, dukteris Mariją 
Traškevičiūtę, Frances Ja- 
cobsen (Kalifornijoj) ir sū
nų Joną (Washingtone); 
Petronėlė Kasmauskienė, 
palikusi vyrą Antaną, sūnus 
Antaną ir Kazimierą dukte
ris Berthą Susovičienę, Ann 
Good, seserį Lukošienę; A- 
leksandras Bernotas, palikę* 
sūnus Albertą ir Praną.

Lapkričio 17 d. Lituanisti
nės mokyklos metinis ban
ketas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėje.

KAIP TEN BUVO TOLIAU—NEŽINIA

čia pagautas akimirksnis, kaip kouboju 5 Jim Loebig Prairie du Chien, W»sc., lenk-
.ynėse nuo savo arklio šoka ant jaučio, b A jo \ iena koja tebėra balno kilpoje. Ar 
am pavyko jaut; paguldyti, nežinome.

Balfo banketas nebuvo 
gausus

Gripas jau čia Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris išvyksta

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią 

Kipro Bielinio

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

TERORO IR VERGIJOS i RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
1MPFRUA SOVIETU ‘ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
IMPERIJA SOVIETŲ j zafi Liūdžius 246 pusla- 

kaina.......... $3.00.knygą
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTĄ

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje/’ DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS VIRSAIS >4.00, 

KIETAIS—>5.00

piai,

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina...............51.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..............$3.50

Nors mduo vos prasidėjo,
Į Balfo banketą spalio 6, o gripas jau nevieną į lovąi 

d. nesusirinko tiek, kiek bu-! paguldė. Tokių tarpe yra 
vo laukta. Pirm. A. Andriu- komp. Jeronimas Kačinskas, 
lionis pradėjo banketą, su-Į visuomenininkas Juozas 
minėjo mirusius Balfo vei-Į Vembrė.
kėjus ir paprašė juos pa- • —----------------------------------
gerbti susikaupimo minute, j 

Kalbėjo programoj nu- j STATEMENT OF THE

matytas Laisvės Varpo vedė-j Ownership, Management, Etc. 
jas Petras Viščinis ir nenu
matyti John Grigalus, majo
ro atstovas John Sullivan, A.
Matjoška ir J. Tuinyla. Ka
dangi J. Kačinskas susirgo,

Keųuired By The Aet of Co«! 
of Angust 24. 1912,

OF KELEIVIS
fLIthuanian W**eklv)

Published weekly at Boston, Mas*., 
Suffolk City, for October 1963

tai jo vadovaujamas choras |thr^»em/nrt‘^1,17 ££■£?
negalėjo programoje daly- įaI,v app«»red Jackus sonda.

.. i-,- • ii - • i havlng; l>een dulv srorn nccording:vauti. Padėti išgelbėjo Ona Į

Bostono L. Dramos Sam
būris šį šeštadienį išvyksta 
į Waterbury, Conn., kur Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos 
salėje vaidins čia akt. Al. 
Gustaitienės statytą D. Nic- 
codemi 3 veiksmų komedi
ją "Neūžauga“. Su sambūrio 
vaidintojais drauge į Water-

NAUJIENA

VLADAS NAGIUS-NA 
GEVICIUS, jo gyvenimo ir į 
darbų apžvalga, redagavo i 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 
į šė Kotryn aGrigaitytė, 13 

novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvray,

, i , j •, -tr -ir. • Jonas Aistis, POEZIJA.da^poetassJSfr žymaus
fflmų menMn^s Romi visi eilėraščiai, 420 psl., ka.- 

Šliažas padėti spektaklio į- na $6.

who
ine to law. į

Į depose-s an<t Ihat he is (he Bna Mrr
sXXL- nio ic 1of tl«e Keleivis and that the tol ivasiueiie su javu SOKCJolfe,. 

kurie šoko ir deklamavo
daugiau, negu buvo numa
tyta.

Paminklas J. Januškiui

Velionio Jono Januškio pUbiisher—Keleivis

firminimo reikaluose.
Dr. J. Girnius Toronte

Lietuvių Enciklopedijos
į i-zi/lolrfoi-iit afziifinin-
I lr,

Ar turi šitas 
knygas?

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

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

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl..

, , . - - - - - oizknoc lz’F/ii-iii ini n-
Imvitiji i<. to 11 f* l«e*st oT bis kn<»ivū>ric;e j ▼ iUiiciD z vcianvvi * ^7 
and b*»h«*f, a fm#» stnt^mpnt of tbe
Avnersliin. managAroent (and if a dallv 
paper. tbe eirooln t ton). etc.. of the 
nforesnld imblio-.i t jon for the dnte 
In tb«- nlw>ve onptlon. re«pii’-ed 
Ant or Airsnivt 24 1912. eml»odied in sen
ti*.n 411. post.i! Lms nnd Rejpilntioo«, 
nvintnd on the reverse of this form, to 
w1t:

1. Tbr+t tbe nnmes and addre*«es of 
the pnblisher, editor. ma naginę editor 

! and bosiness mariajjers are:

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE-

« ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.' kaina 75 centai.

‘ kų vadas dr. Juozas Girnius 
■ spalio 5 ir 6 dienomis buvo 

,h*’ išvykęs į Toronto, kur skai
tė dvi paskaitas.

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

r HXTTTVZ1O A PIQL/IEd 1 V? ▼ VZO
na

kži=
$0.50

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

K. Bielinis Bostone
Publishing Co.,

Žmona Liolė susirūpino ikil Bro»dway So Boston Mm

šalčių pastatyti paminklą st., So. Boston, Mass.
ant savo vyro kapo Forest Managing Editor—Jackus Sonda,
Hill kapuose. Jį suprojek- į Business Manaser-^Jackus Sonda.
a ____ i • • x*l * «« 2. Thrt tbe o’-, nėr i«: flf nwned by h
tUOtl TTlHiOniHl SULIKO Z^TIIUS J corpnmttnr.. it«- » ••me and j»ddre«« mu«t. i , T * • i be «tnted an<l :»lsn fmmedintelv 1 here-architektas Jurgis Okunis. t »,nder n .« nnd m

e • i i *• - I ^f^khnHer* <»v or 'vidine nne nėrKapiniu taisykles varžė i f-nt r»r of totai nninunt of
.* * . * . J K not nn-ned n cnmordion. the

kūrėjo polėkius, bet vis dėl-, --- 
to jam pavyko sukurti tikrai į
gražų ir būdingą velioniui' «"«n'"-">1-*
kūrinį. ! American Lithuanian Socialdeniocra-

Kipras Bielinis pereitą sa-

Į tie l'ederation.

NAUJAUSIOS

RUDENS LAPAI, Kotrynos
vaitgalį spausdinamos St., Grigaitytės eilėraščiai, pre- 
Kairio atsiminimų II knygos mijuota knyga, 80 psl., kai- 
reikalais lankėsi Bostone. na $2.00

Bendruomenės šventė

Operavo I. Firevičienę
I T*vi'- .tepą -
•William V.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

S«VbM.1886

SLA didžiausia ir turtingiaasia fraternalme organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didziausj ka- 
Ditala
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu j SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdraudajpigi, nes savitarpines pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalipę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di-

SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki
>10,000.00. . . . . . .
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai auo netikėtų sunkumų. į
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats. '
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės. . . . .. , , _,
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
367 W«t SOth Street New York L N. Y.

----------------- 1 DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra-
l ma. L. Tolstojus, 62 psl.. kai-

KNYGOS ’ ..................................... S0-35
LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis, 24 psl., kaina 40.25
STABMELDIŠKA LIETUVA, 

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

KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.AUKOS TAURĖ, Stasio 

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina__ $2.50.

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

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

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

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik-

•to. Mac ... ---- —, „ ... — . toras, 32 psl.. kaina 50 centų
G32 e. Broadway,"| zpalio mėnesio JAV į kapus; Petro Segato eilerasciai, J BEPRIKLAUSOMOS LIETU- 

So. Boston. Ma»s.| nuvarė 500,000 asmenų, o Į UI psl., kaina. ... .$2.001 VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-
visoj žemėj tos epidemijos LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
aukų skaičiuojama 20 mili- MERIKOJE, St. Michelso- 
onų. no vaizdžiai parašyta šio

Ace'ta. 8 Mavhew St., 
Tfnrchcster. Mas^.

Ji bus lapkričio 10 d. So. 
Bostono L. Piliečių Dr-jos 
salėje.

Prieš 45 metus JAV ir ki
tur siautė baisi gripo epide-1

Keleivio skaitvtoiai twr Panl A- Brazaitis’ 35 Kcnbcrma Rd.,j mija, kuri tais metais iki’RLAUK, MANO LAIVELI, 
Ke ivio -skaitytojai per, Dorchester. ___ -___ • ia\z:i_____ / Petro Senato eilėraščiai.

58 metus Ievai Firevičienei, i Lola Januski
gyv. So. Bostone, Mass. Me- Į Kapo1e<)n 
morial ligoninėje padaryta

Jonuška. 15 Tetton St., 
_ Rosiindale. Mass.

. , ..... 2. iMargaret Micb-lson. It Souantum
akies operacija. Ji jau grjzo j st., f. Miiton. Ma®*.
namo. Linkime jai greičiau įStanley Miehebon. n Souantu^su
visiškai pasveikti. G08 7th Street, 

So. Boston, Mass.
Anthony Waleiko, 385-A Oreat. Rd., 

Bedford. Mass.
Joseph Vincent, Gilhert Rd..

Relrnnnt, Mass.
Mary Strazdas. r08 E 7th St—et.

Soath Boston. Mass. 
T'b#*. TJthua-

nhn Socjn nf
Amerlm, a com^t-nflon dulv orcrnnlr^l p 
finri to tb<* Iaw* of

w J^rsev.
TPbat tb* mort-

otb»*r v^enritv bold**rv nwu 
rvr bold?n«r 1 O**r oont nr r»f tbr

fo*nJ amnnnt of ’»ond« morternor
otb«*r «Acnrft4. ’T’hot fn-c Twrigranh« novt
r»f fbo cnmnonv fmcfee or tn
otbor fldnoirtr’- rer-dnn. »>»o nnmo of tho

o»* enriinn I ion fnr ” hcm .«»><*b 
ihnrn <efvtn«y tb«» nnmno <»f th<» nrrnpr’ 
«t'V‘ljhnMorc nn<t ennvHfv boblore. 1f 
onv eord'itn nnt tb#» liet of «to/»k-
bnldore nnd «#»/ ••’•»»• b*»M*»r« tbov pT>-
*'***»^ v*'nn r»f ‘hn corr»n”

1n trhe’* t b* ^tochoMer ot
3An-»*T*ttv hoMo** iirvn f>10 I»o<»k«
fnycipp |Q rmtlnc. i'1 srlvon- n-1«o tbot ♦!»«* 
«otd ttvd j>j-, «yr ,nbs c*»n»oln vt-»♦Am#-n*« 

ff: ^»*c f»»tt Vn/vreto'lv* n**d 
tn rierinn«tsnee« :»n<l nnndt-

mokesčių. Curtis bendrovė Į
♦bn )ww\fe« of ♦>•*> 
bnM *’neV nr>d In n
nfber *h^n n bonn fld*
ond tbte no rnt'nn »n
that nnT- nfhnv n.-oor n««oetr»Mon OT 
nnrnnr-.flnn hnc *inv ln»oro«f d'.-Act or 
<ndtr»nf »n ♦»>* •tnf'k hnnde O*
nth*r •*enr1f1n« t’ on «o bv

5. That tho .vo-ae- nnmhor of co. 
T»f«M of O«oh ,.«n» of this otibllcotlon 
«oM or aietrih’ito'f throneh tho m»ll or 
othorwls—. to tv>M mboc-lbors durlne. *, tz J , , , • the ttvolvo o—ooo<tlnįc the *lateir tt. Kanados penketukas shown above is 4.500.

(Sisrned) Jackus Sonda, 
Business Manarer. 

Swom to »od suh«crihed before me 
this Jst day °f Octoher. 1963 
Orėta Dahlrron B ill. Notary Pohlic, 
My commiasion expires Apr. 4, 1964.

PELNINGA PENKIS 
GIMDYTI

J Jackus Sonda,

So. Dakotoj penketuką 
pagimdžiusi Fišerių šeima 
gali tapti milioniere, nes jai:th* state °r >••• 
dovanos plaukia iš visų kam
pų. Per pirmąsias dvi die
nas suplaukusių dovanų ver
tė yra pasiekusi $100,000.
Tiems kūdikiams iau yra už
tikrintas veltui mokslas.
Vietos prekybos rūmai pa
statys jai $100,000 vertės 
namus, kurie bus atleisti nuo

už $50,000 nupirko teisę 
spaudoje, per radiją ir tele
viziją skelbti penketuko pir
mųjų dienų istoriją.

Be to, bus pajamų iš nuo
traukų įvairioms reklamoms

Dionne pelnė milioną, kol 
1955 m. sulaukė 21 metų. 
Tai nėra abejonių, kad Fiše
riai nemažiau pelnys.

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina.......................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla- 

ilr’w P^’ labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt
Cicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.......................................................... $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina.......................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 

p 96 puslapiai, kaina  .................................................  >2.00

rys, 225 osl.. kaina .. $5.00
ANARCHIZMAS. 29 psl., kai

na .....................................  $0.15
IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 

Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadvray
27.
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Vietines žinios
Tėvai svarstė mokyklos , tieji vaikai, negu seniau. į beveik aklai laikantis Lietu- 

reikalus Į Į naują komitetą išrinkti:! vos programų ir jau netinka)
C ,TT“ P . "■ Eikinienė. D. Bakienė, ,nau'oms s’l^'oms ir ,eika’
Spaho 1 d. buvo Bostono, Jnž R R griuvimams.

‘ nas ir Alf. Baika. ! Kad mokyklos vadovybei

Sudegino mokyklą

VIENINTELĖ PROGA

Laisvės Varpo konceilas

1 Lituanistinės mokyklos tė 
i vų susirinkimas. Jis buvo 
gausus Tas reiškia, kad dau-j . i, 1 ir tėvų komitetui butų leng-Mokesti užmoksią nutan. . . ,, ; .uo * viau svar|,iausius klausimus!

Praeitą savaitę padegė 
prieš 93 metus statytą mo
kyklą Roxbury, iš kurios 
prasidėjo nėgi ų ir kitų ”lais- 
vės žygis“ prieš kelias sa-!

Televiziją 
ir radiją

praleiskime jos.
Po koncerto vyks su

žinimas su koncerto progra-i Susirinkimui vadovavo 
spalio 13 dieną So. Bostono1 mos dalyviais ir šokiai, ku- įnž. V. Izbiekas, sekretoria- 
Lietuvių Piliečių Draugijos Į riems gros F. šmito orkest- vo D. Eikinienė. 
didžiojoje salėje, trečiame J ras. Koncerto pradžia 3 vai.
aukšte, yra vienintelė proga Į po pietų, o šokių — 6 vai. ‘ 
išgirsti ir pamatyti iškiliuo-Į
sius mūsų dainininkus: Ge-Į 
nę Vasiliauskienę iš tolimo-; 
sios Australijos ir Kazį Ya-J

Pakele nedarbo pašalpą

_  Nuo rugsėjo 29 d. nedar-
kutį iš Kalifornijos. Dėl di-i 00 pašalpos maksimumas 
dėlių nuotolių, kurie skiria | ^ Jįgšiolinių^O pakeltas 
mus nuo jų gyvenamųjų vie-! *k* $45 sa\aitei. Minimalir.ė 
tų, vargiai kada nors kitą suma> kuii3 reikia uždirbti 
kartą mes turėsime progos

'I guma tėvu nuoširdžiai iūpi-1 ta pakelti iki $40 šeimai (ne; VI<tu vaites Suimti keli jaunuo-
Qina. naši mokyklos reikalais. j atskiram mokiniui), moky-j kad htuani^tme mo- Hai Nuostolių apie pusė mi
lpa i „..f. . . tojams mokėti ne $8. bet $10'kykla lablau sus‘d°metų ni lįono dolerių.

dienai ir, jei lėšos leis, metų! plačioji visuomenė, nutarta; 
gale išmokėti priedą. | prašyti Bendruomenės apy-i

Pamokų pertraukų Said°s sudalytos Švietimo! 
tu būtinas tėvu budėjimas,; Tarybos narius būti ir Bos-I
todėl pavesta Tėvu komite-jtono Lituanistinės M(.......
tui nustatyti eilę, kas kada1 Švietimo Taryba. Šią
turi budėti. ‘ I sudaro šie 1 --- -------- ,

. .... . _ . i kloped įjos redaktorius dr. J. Kolegiją baigusi jo jaunoji;Nevienas reiske susn-upi į rlt. T &. 7

Tėvų komiteto pirm. Br.
! Paliulis labai gražiai prane
šė, kas komitetui pavyko per 
pereitus metus ir kas nepa
vyko. Komitetas šį rudeni 
turėjęs ypač daug įūpesčio

jaunio j i Šležai susilaukė 
įpėdinės

juos girdėti ir matyti. O a- 
budu jie verti didelio mūsų 
dėmesio ir paramos tolimes-

mažiausiai pašalpai gauti, 
pakelta nuo $650 iki $700. 
Tokia suma turi būti uždirb
ta per 52 savaites prieš pa

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽII4NSKAS 
629 E. a»ixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8*6645 

bOGOGOOOOOOOOMOOOOOOOOOt

I,

SAV-ON

suoaro šie asmenys
kloped įjos redaktorius dr. J J Kolegiją baigusi jo jaunoji-J D^ŽOME 
Girnius, inž. dr. J. Gimbu-i £moneiė pereitą penktadie- « 

vo tarpe kai kurie vaikai! buvęs mokyklos vedė- nį susilaukė gražaus šeimos !* tec e 
,es Aru i us- kalba angliškai. Tėvų pagei-' Jas rašytojas Ant. Gustaitis, prjeaugiio _ s svarus ir 12 

taitis šiemet atsilakęs ras';davimas ~ mokytojai turi Į mz. V Kubilius, seni pėda- uncijų sveriančios dukrelės, 
pareigas eiti. Vargais nega- i ^Ui reikalauti, kad litu- j gogu V Jaunąją lietuvišką šeimą
lais pavvkę prikalbinti An-; ■”<*>* °J «buW| ^.’.Pu Kaladlene “ J- va* j nuoširdžiai sveikiname,
taną Mažiulį. kalbama “klal 1:etuvlskal- , cams.

• Žinoma, tok? pat pageida-: —
’H” virnno ii* fOl'llC L’Ofl I

ieškodamas naujo mokyklos! nimą, kad net mokykloje su
vedėjo, nes du metus tai mo
kyklai vadovavęs Ant. Gus-

IR TAISOME J I
F. Pukanasis} 

i Res.: 8 Faxon St. Natick • 
J Brockton 586-9272 655-0807 t
i *» -------■•■-■■**■*••■■■--

niame jų kelyje i meno aukš- j du«danI,‘>a?'e‘^k'^a apla'i Ižd. P. Navazelskis pra-; vimasiuri liesti ir tėvus, kad
tumas, garsinant 
vardą ir sukultas daina

Po sol. G. Vasiliauskienės j 
koncerto Detroite, Mich.,! 
mūsų spauda rašo, kad ten.

lietuvių! mai pašalpai gauti

Visur politika

. rtešė, kad komitetas turėjo įr jįe su vaikai? namuose tik į 
; $2,920 pajamų iš tėvų, ban- lietuviškai kalbėtų, kad ir ‘ 

keto, Bostono L. Dramos jįe savo vaikams lietuvių 
Sambūrio paaukoto spektak- kalbos meilę diegtų, 
lio pelno ir kitų šaltinių. Mo-i .
kytojams išmokėta per me-: . 1.° a JorilV’ ai Nls0^
tus $2,300. Sumokėjus dar'Jaanl™ 01?a"!2ac 

. visas kitas mokyklos reika-1 1,etuvlsko s'let'm0 talkln1"-

Sandariečių moterų kortų 
vakaras

PARDUODA NAMĄ IR 
MAISTO KRAUTUVĘ

Kandidatui i majorus 
, Gabriel Piemonte pasisekė 

jos koncertas praėjo nepa-Į sudaryti Miesto Taiyboje 
prastai dideliu pasisekimu. Į dauguma ir atšaukti kanali- 
Publika soliste buvo tiek su-i zacjjos " rinkliava 
žavėta, kad eina kalbos apie i Ux)> kuri ivesta 1961 metų 
to koncerto . pakartojimą. > gale. Jos imama §5 nuo su- 
DidelĮ dėmesį solistei ir jos s vaitotų 1,000 galionų van-
atliktai programai skyrė į dens. Už atšaukimą balsavo! inž. dr. j. Gimbutas prane-i tvarkytu. i «/• -l-m - - m t «...
jaunimas, kurio buvo neti-'6, prieš 3. Už atšaukimą bal-! šė, kad, patikrinus knygas, | \ f ų .
ketai daug. Pirmasis vieš-j savo ir 3 rariai, kurie prieš! rasta, jog viskas vesta gerai' e ta a ejonių n e pio , ra* naują s 
nios iš Australijos pasirody-' 2 metus buvo už tos rinklia-’ ir siūlo apyskaitą tvirtinti. I ^m?s tinkamumo šiai die- gau* veltui Keleivio 1964 
mas Detroite rodo, kad jos vos įvedima. I v A * . .. ; nai* Jos dugumoj seniai ir metų kalendorių. ..
koncertai bus tikra meno ! Dabartinis majoras Col-! V edejas A. Mažiulis pra-, senų mokytojų paruostos, Administracija
šventė daug....................

r, , i -- Priežastis: savininkas išsikėlė
bandai Oš motCl’Ų kuopa Šį. j kitą miestą, o biznio vedėjas, 

šeštadienį, spalio 12 d. 7 sulaukęs 78 metu. dėl sveikatos 
vai. vak. Sandaros patalpo- turi likviduoti. Namas dviejų 
se (124 F St.) rengia kortų butu ir krautuvė. Krautuvė 

veikė per 37 metus. Ištvermin-
vakarą. Bus vertingų dova- gam proga pasidaryti nuo nieko 

visas Kitas moKynios rema-f , _ . . . , ; nų ir gaidžių užkandžių. Vi-, nepriklausomą gyvenimą. Na-
* — ia:-ridas’kasoje dabanMaX^ib? Ssikvieaamiatsiiankyti-

, . .. , . kia paveikti tų organizacijų VELTUI KALENDORIUS! ja 1-4576
Revizijos komisijos vardu vadus, kad jie sį reikalą su-į ______

kitę: John Petrus, 14 Gartland 
St„ Jamaica Plain, Mass. Tel.

DOVANOS J LIETUVĄ

cralvio lietuviu' r t’ • ♦ • -iri { nešė, kad šiuo metu mokyk-^t kL ida v-^ ' UT ^kand,da-| loję yra 106 mokiniai, ber
ūk jai šūdam ;tuoja, žada tą nutarimą ve-, kažkodį] yra daugkolonijų, kur 

tos sąlygos koncertuoti.“
Nemažiau įdomus yra taip 

pat antras koncerto progra
mos dalyvis Kazys Y’akutis. 
Jis yra maždaug Arnoldo 
Vokietaičio lygio ir tipo, tik 
kitų manierų. Kaip ”San 
Franeisco Chronicle“ 
tai patyręs baritonas su pui 
kiu ir labai šiltu balsu. Prie 
to ”San Franeisco Exami- 
ner“ dar prideda, kad Kazys 
Yakutis yra ne tik puikus, 
bet iškilus baritonas. Tokie

tuoti.Ta rinkliava turi mokėti' mažiau’ ne^u mergaičių. Be 
• : paties vedėjo, mokyklojevisi, net bažnyčios, švietimo \ ... .. ...

Įstaigos ir kitos organizaci- dai dl.r^a šie mokytojai: P.
= v = s = si K ĮĮ'v-jį įrinnn rVjhmunč Tijos, kurios nekilnojamojo “T'-“''’- V
turto mokesčio nemoka. Da- *xa'klenė, L. Jasinskienė, J. ( 
bar jos tos rinkliavos sumo- Amoraziejienė, V. Kulbo-j 

rašo, | ka mdioną dolerių, o apie du j klenė 11 ^z- Giedraitis. 
mii-1 milionu tie, kurie moka ne- Jis pastebėjo, kad dabar

kilnojamojo turto mokestį.1 į mokyklą iš šeimų ateina 
Tą rinkliavą įvedus, buvo blogiau lietuviškai kalban- 
galima sumažinti nekilnoja-1
mojo turto mokesti. Ją pa- > J
naikinus, teks vėl ji kelti. ! I

1 •
i

Ketvirtis & Co.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ ji 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA^?

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kiloeiklų

FM Bangomis 105.7 megaeiklų <2 
iŠ U'KOX, Framingham, Mass. ®

VEDĖJAS—P VIŠČINIS 
173 Arthur SL

amerikiečių muzikos kritikų! . linkimų agitacijoje kiek--* 
atsiliepimai apie daininin- i' iei}as mokesčio mažinimas • 
kus via labai reti. Jeigu iuos tul? pakaukiančios galios, t

todėl kai kas tuo arkliuku ir 
nori į miesto valdžią įjoti.

—JEWELERS— 
Laikrodžiai-Deimantai

reiaąondaj 
Elektros Prietaisai

Rūpestingai taikome laikrodžius, 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6*7209

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

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

ĮPĖDINIS
« i • tĮt «i

! Vakarais iš anksto susitarus {
447 BROADWAY »

South Boston. Mass t

OPTOMETRISTAS
Valandos: 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TR I STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

415 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

pelne Kazys Yakutis, tai į- 
rodvmas, kad jis iš tikiųjų
yra labai geras dainininkas, i ^“l0o“n^7^di79 d.'

Abu solistai koncerte at-' New Yorke buvo atidaryta; 
liks lietuvių liaudies dainas,1 pirmoji turkiška pirtis. Šian-‘.
mūsų kompozitorių kūrinius dien jos yra jau beveik i*-: Į , c " ' 9______ J
ir ištraukas iš arijų. Tai bus nykusio*, ne* labai plačiai; 
reta dainos meno šventė. Ne

i 1
paplito vonios namuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESSCORP.

Trans-Atlantic Travel Service i ir krautuvė įvairių prekių,
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, priderintų siuntiniams, pra

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- ncia» kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R.

VNESHPOLSYETORG 
įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Viso* dovanos apmoka-
, ... . ........ . ,"»» siuntėjo, gavėjas nieko

daiktų. Siuntėjas sumoka musų įstaigoje visą kainą uz norimas; nemoka Pristatymas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų i tuotag jr skubąs

sas valstybes. 1
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami j 
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

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA‘‘—NEKAINUOJA ”EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurtą sezono ( 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Daliu išlaidu garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro
lės dali. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. • 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo p,aną. kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna Į
Fuel Co_, atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus j 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų j 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums : 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba < 
pasiųskite atvirote: /

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

katalogų.
' ISTMGV UFTUVlšK A. KREIPKITĖS LIETUVIUKAI

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SAŽ7NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO iealioiimai?

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. rvto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai? nuo s vai. ry^o iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JtlNAS ADOMOMS

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadvvay 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistas, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. išskyrus šventadienius ir sekm.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis } 

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

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ »
» | 
} Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
•kių kitokių ligų ir nuo nelai- • 
' mių (ugnis, audra ir kt.) ..
«Visais insurance reikalais
J kreiptis:

BRONIS
» i «♦
««<
{Tel
I♦___

KONTRIM
Jastice of thePeace—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.
AN 8-1761 ir AN 8-2483

4 4 4 4
Namus iš lanko ir viduje. 4 

> Lipdau popierius ir taisaul
viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią
medžiagą.

Dažau ir Taisau

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

♦
« «
« * * * * * ♦ e

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plu mbin g—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

Į Gazo šilimą permainyti S263
Telefonas: CO 5-5839

J 12 MT. VERNON STREET! 
* DORC HESTER 25, MASS.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—-8 
Beirauadieniaiu ir šventadieniala 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gvdytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd_ Billerica. Mass.

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savfaiakas N. J. ALEKNA
<» EAST BROADVVAT
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenis piumberiams 
Viaokia geležies daiktai




