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Prasidėjo karas tarp Indijos 
ir Pakistano

Senas ginčas dėl Kašmiro virto tikru karu. Indija jau 
bombardavo Pakistano sostinę. Pakistano parašiutininkei 
Indijos kariuomenės užnugaryje. Visų didelis susirūpini
mas, kad karo ugnis per plačiai neišsiplėstų.

Jau nuo pavasario Indijos syti. Dėl to Kašmiro ginčija- 
ir Pakistano pasienyje kyla masi, kaip sakyta, nuo ne
nuolatiniai nesusipratimai, priklausomybės pat pradžios 
Dėl jų viena šalis kaltina ki- (1947 m.). Galų gale buvo 
tą, bet jie vis dar negrėsė sudalytos paliaubos, Jungti- 
karu. Bet praeitą savaitę jau nėms Tautoms tarpininkau- 
prasidėjo tikras karas. jant nustatytos Kašmiro sie-

Tos dvi valstybės gyvena nos: trečdalis teko Pakista- 
nesantaikoje nuo pat pra-. nui ir du trečdaliai Indijai, 
džios jų nepriklausomybės. Pakistanas vis keldavo žmo- 
Jos ginčijasi dėl Kašmiro. nių atsiklausimo reikalą, bet 
Tai maždaug Idaho valsty- Indija nesutikdavo, 
bės dydžio plotas, kuriame Dabar tie ginčai ir pasie- 
gyvena apie 4 su puse milio- į nio nesusipratimai išvirto 
nų gyventojų, daugiausia tikru karu tarp tų dviejų 
musulmonų, kurie sudaro valstybių. Indija jau bom- 
daugumą ir Pakistane. bardavo Pakistano sostinę,

Indijos žmonių dauguma veržiasi į Pakistano valdo- 
yra hindų tikybos. Tos vals-; mą Kašmiro dalį ir jau už- 
tybės atskirai gavo nepri- ėmė antrą savo didumu tos 
klausomybės daugiausia irgi, valstybės miestą Lahore. 
pagal religinį priklausomu- Tokiai? pat karo veiksmais 
mą. Taigi Pakistanas reika- atsako ir Pakistanas: jis igi

Lentų prikrautas sunkvežimis, norėdamas pralenkti Greyhound autobusą netoli Vinton, 
trenkė j tą autobusą ir jį sumalė. Užmušta 11 keleivių, o 27 sužeisti, iš jų 3 labai sunkiai.

La.,

Pavyko išvengti plieno 
pramonės streiko

Plieno pramonės streikas buvo čia pat. Juo buvo la
bai susirūpinęs pats prezidentas, ir jo pastangos padėjo 
susitartu Streiko išvengta* Ką laimėjo darbininkai.

Streikas turėjo prasidėti Domininkonuose 
rugsėjo 1 d., bet prezidentui
Johnsonui tarpininkaujant pragiedrėjo dangus 
derybos buvo pratęstos dar: 9
8 dienas. Per tą laiką jis ne- Pagaliau tiek karinė jun- 
paprastai stengėsi, kad abi ta, tiek sukilėliai sutiko su 
šalys susitartų. Jis abiejų Amerikos Valstybių Organi- 
pusių derybininkus išsikvie- zacijos paruoštu planu, kad 
tė į Washingtoną, Baltuo- Hector Garcia Godoy suda- 
siuose Rūmuose davė jiems rytų vyriausybę, kurios svar- 
patogias patalpas, net liepė biausias uždavinys bus grą- 
aprūpinti maistu, kad tik su- žinti kraštą į normanią pa

Mirė Pranas Dailidė Pabaltiečių diena Mirė garsus Afrikos 
džunglių daktaras

lauja sau Kašmiro dėl to,
Vari lc.n onrvona mn<wlmnnaiW«* -- ——-
o Indija aplamai sako, kad 
tas kraštas turi jai priklau-

bombarduoja Indijos mies
tus. meta parašiutininkus į 
Indijos kariuomenės užpa
kalį ir tt.

Dėl šio kylančio naujo ka
ri visi yra rimtai susiiūpinę. 

J Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba vienu žodžiu nutarė 
kreiptis į Indijos ir Pakista- 

| no vyriausybes, kad jos im
tųsi žygių karo veiksmams 
sustabdyti. Gen. sekretorius 
U Thant tuo reikalu vyksta 
į Indiją ir Pakistaną.

JAV įspėja Indiją ir Pa
kistaną. kad joms bus nu- 

, traukta ekonominė pagalba, 
jeigu karas nebus sustabdy- 

' tas. Čia galima priminti, 
kad Indija iš JAV yra gavu
si 9 su puse biliono, o Pakis
tanas tris su puse biliono do
leriu paramos, kuriu žymi 

Domininkonų karinės valdžios dalis buvQ panaudota krašto 
galva gen. Barrera sutiko pasi-' psau<20s reikalams. JAV 
traukti ir užleisti vietą laikinai buvo Įrašiusios sąlygą, kad 
vyriausybei, kurią remia Ame- Įuoa pinigus įsigytų gink- 
rikos Valstybių Organizacija i va]stybės negali varto-
ir JAV. Tai padaryti sutiko ir prješ viena kitą. O šian- 
sukilėlių vadas. Po 9 mėnesiui dįen kajp tjk tais ginklais ir
bus rinkimai. kovojama.

.! Visi susiiūpinę, kad tas 
i karas kuo greičiau būtų už- 
i baigtas, nes Azijoje ir taip
neramu, o jis dar labiau ten 
silpnina prieškomunistinį 
frontą. Ypač bijoma, kad 
šiuo karu pasinaudodama 

į Indijos vėl neužpultų raudo
noji Kinija, kuri dar nese
niai ten buvo giliai įsiver
žusi i kraštą.

Keliuose žuvo apie

600 žmonių
Kai šie žodžiai rašomi, 

į jau žinoma, kad per Darbo 
dienos savaitgali eismo ne
laimėse žuvo 538 žmonės.

Negavęs parlamento pasitikėji- bet tuos įvykius registruo- 
mo Graikijos vyriausybės gaL janti įstaiga vra tikra, kad, 
va Elias Tsirimokos kalba par- gavus paskutines žinias, tas 
lamente. ____ skaičius gali pašokti iki 600.

Rugsėjo i d. Syracuse, n. Pasaulinėje parodoje
Y., mieste mirė ilgai vėžio
liga sirgęs Pranas Dailidė, Rugsėjo 5 d. Pasaulinėje 
buvęs ilgametis užsienio rei- parodoje New Yorke buvo 
kalų ministerijos tarnauto- Pabaltiečių diena. Ji prasi- 
jas, kurį laiką Lietuvos at- dėjo iškilmėmis prie lietuvių 
stovas Latvijai, pedagogas, kryžiaus. Ten buvo iškeltos; garsusis džunglių gydytojas 
publicistas.

Velionis gimė 1888 me
tais Sintautuose, baigė Ma-'jų valstybių atstovų (išWa-l Jis prieš 50 metų ten į-

____ 12 •____ ~ r 5 okinrrt.-inA KimtA o+vrtrLrzvr- T i ~ 1 i • - 1 • • • - .

sidarytų geresnė nuotaika 
susitarimui. Be to, darbo 
sekretorius ir pats preziden
tas tas derybas uoliai sekė.

Pagaliau praeitą penkta
dienį buvo susitarta. Tadai 
visi lengvai atsikvėpė, ir tiek 
prezidentas, tiek vedusieji 
derybas galėjo patenkinti 
vykti kur nors Darbo dienos 
savaitgalio praleisti.

dėtį ir per 9 mėnesius įvyk
dyti rinkimus. Kaip jai tas 
seksis, pamatysime, bet nė
ra abejonių, kad kliūčių bus 
labai daug.

Čia krizė prasidėjo šių 
metų balandžio mėnesį, per 
tą laiką ten žuvo 27 JAV 
kariai, o pačių Domininkonų 
respublikos aukų buvo — 
2-3,000 ir dar daugiau su-

_ , , žeistų. Jeigu ne JAV kariai,
™ ------- , »«^v4 .«» r, - Deryb?®® sutartas sąlygas kažin kaip ten įvykiai būtų
rijampolės gimnaziją, o uni- shingtono buvo atvykęs Lie-j steigė ligoninę ir gyc5 susiklost«
versiūtą Petrapily, dėstė tuvos atstovas Juozas Kajec-l nykščius džunglių gyvento- “VDWT<“ —
matematiką Marijampolėje, kas) ir Pasaulinės parodos jus. Velionis buvo ne tik žy- 
Čenstakave ir Tiflise, grįžęs komiteto atstovo kalbos ir mus gydytojas, bet ir filoso- 
į Lietuvą, ėjo įvairias pai ei-' padėtas vainikas. fas, rašytojas, muzikas,
gas užsienio reikalų ministe- j V ėliau Vatikano paviljo- I952metais jis gavo Nobelio 
rijoje. i ne buvo pamaldos, o 4 vai. premiją.

į III-jį seimą buvo išrink-.- popiet New V orko valstybės Nepapastos buvo ir jo lai
tas liaudininkų sąrašu, kurį paviljone meninė programa, dotuvės. Jose dalyvavo net 
laiką redagavo ”Lietuvos kuri užsitęsė net iki 9 vai. Gabono valstybės preziden- 
Žinias“, bet vėliau perėjo į i vakaro, todėl tik maža dalis! to atstovas. Kai karstą įdėjo 
tautininkų eiles. ; publikos teiškentė sulaukti. į duobę ir pradėjo užkasti,

Velionis daug rašė spau- galo (prodžioje jos buvo ke

___ — —_ _ ___ ______lr«zz4
laimėję 48 centus valandai.

Streikas tiesioginiai būtų 
palietęs beveik pusę rniliono 
pramonės darbininkų ir dar 
daugiau netiesioginiai. Tai 
būtų buvęs didelis krašto ū- 
kio sukrėtimas, ir todėl visi 
patenkinti, kad jo išvengta, gyvos galvos, o

Sutartis pratęsta 3 me- metų. 
tams.

NUTEISĖ DAR DEVYNIS 

NACIUS

V. Vokietijoj nuteisti dar 
9 naciai kalėti už žydų žudy
mą Treblinkos koncentraci
jos stovykloje. 4 jų kalės iki 

kiti 3—12

dai, kurį laiką buvo net El
tos direktorium.

Atvykęs į JAV. nuo 1951 
metų dėstė nišų kalbą Syra
cuse universitete ir uoliai

li tūkstančiai).
Programą atliko visų tri

jų Pabaltijo tautų meninės 
pajėgos. Lietuvių buvo net 
8 tautinių šokių sambūriai,

bendradarbiavo čia lietuvių jų tarpe ir Onos Ivaškienės 
spaudoje, yra parašęs dau- vadovaujamas Bostono sam- 
giau nei3,000 straipsnių, at- būris (12 porų), jungtinis 
skirai išleidęs du tomus choras, kuriam vadovavo 
”Lietuvos sutarčių su sveti-. Vladas Baltrušaitis, ir solistė 
momis valstybėmis kodifi-j Irena Stankūnaitė, kuriai a- 
kacija“. I komponavo jos tėvas J.

Stankūnas-
Tą dieną parodą aplankė

GE ir Westinghouse 317,251 asmuo. Tai rekordi- 
’ nis skaičius. Prie to skai

čiaus padidinimo nemažai 
prisidėjo ir Pabaltiečių die
na.

neteko $17 milionų
Pasibaigė minėtų bendro

vių teismas dėl jų sudaryto 
monopolio. Tos bendrovės 
buvo susitarę nesivaržyti -TR|?IKn 
rinkoje ir nustatyti savo ga- suguru 
miniams bendras kainas, ži-I Kitą pirmadienį Nevv Yor- 
noma. aukštesnes, negu e- ( ko mokyklose prasideda 
sant varžyboms. į mokslo metai. Miesto dery

bos su mokytojų unija dėl 
algų pakėlimo jau seniai ve
damos, bet susitarti vis ne
pavyksta. Yra manančių, 
kad ir paskutinę savaitę ne
pavyks susitarti, todėl mo
kytojai pirmadienį pradės

įstatymai baudžia už tokį 
susitarimą. Kai kurios nu
kentėjusios firmos iškėlė by
las teisme ir laimėjo. Joms 
teismas priteisė 16 mil- 873 
tūkst. 203 dolerius. Tokių 
permokėjusių firmų yra 
daug daugiau. Aišku, jos iš
kels taip pat bylas.

Tokius slaptus susitari
mus nesivaržyti dėl kainų 
daro įvairių sričių didžiosios 
bendrovės, bet nevisi tokie 
žalingi suokalbiai išeina vie
šumon.

LAUKIA MOKYTOJŲ

streikuoti.

URAGANAS BETSY 
ARTĖJA

Dabar jis tu didžiule jėga 
siaučia prie Bahamas salų, 
bet h išsigandę flor i d iečiai 
jau rengiasi jį sutikti.

raupsuotųjų vaikų choras 
giedojo atsisveikinimo gies
mę. Po kelių minučių minia 
vietinių, šaukdami ir vienas 
kitą plekšnodami per užpa
kalį. nuskubėjo į upę. Tai 
nebuvo koks nepagarbos pa
reiškimas, tik ženklas, kad 
ten liūdesys beregint pra
nyksta...

Dabar velionio darbą tęs 
jo buv. padėjėjas dr. Munz-

Nauja valstybė 
Maldive

Britanija šiomis dienomis 
davė nepriklausomybę Mal- 
divei salynui Indijos vande
nyne. Jis susideda i. 2,000 
salelių, kurių dauguma ne
gyvenamų, ir yra 400 mylių į 
vakarus nuo Ceilono. Jose 
gyvena viso labo apie 90.000 
žmonių.

Ta pati Britanija ruošiasi 
duoti nepriklausomybę ir

Pabėgo lenkų 
generalinis konsulas

Lenkų generalinis konsu
las Michalski pernai rudenį 
atvažiavo į Švediją ir ten 
paprašė jam ir jo šeimai leis
ti Švedijoje apsigyventi, nes 
nutaręs negrįžti į Lenkiją.

Švedijos vyriausybė jo tą 
prašymą ilgai svarstė, bet jį 
patenkino. Apie tai tik da
bar buvo paskelbta.

Generalinio prokuroro padėjėjau 
Ramsty Clark pasiųstas į Los 
Angeles ištirti, kuo gali tedera- 
line valdžia padėti užgydyti tea 
neseniai buvusių riaušių žaizdas.

ROCKFORD, ILL.

Paskutinė Balfo gegužinė

Dėl kai kurių aplinkybių 
Balfo skyriaus gegužinė pa
vasarį nebuvo surengta, to-j 
dėl ji rengiama šį sekmadie
nį, rugsėjo 12 d. Lietuvių 
klubo puikiame parke. Pra- 

kitai savo kolonijai — Fiji I džia 12:30 vai. Tai bus šie- 
saloms Ramiajame vande-i met paskutinė gegužinė, to- 
nyne. Jų yra apie 900. gy- dėl visi kviečiami dalyvauti
ventojų tik 500.000

Primintina, kad tiek Mal-
dive, tiek Fiji gyventojų kul
tūra yra žema. nepalygina
ma su Pabaltijo tautų kultū
ra, o šių valstybių nepriklau
somybę bolševikai sunaiki
no ir apie jos grąžinimą ne
nori nė girdėti. O dar sakosi, į dieną, 
kovoja dėl tautų laisvės... į

Savo dalyvavimu paremsite 
kilnų Balfo darbą.

Įsidėmėkite, kad ant lau
žo bus iškeptas paršiukas, 
bus ir visokių kitokių gar
džių valgių ir gėrimų.

Iki pasimatymo gegužinė

Pasaulinio vardo architektą 
Charle?, le Corbusier, 77

je šį sekmadienį, rugsėjo 12 amžiaus, širdies smūgis ištikę 
besimaudant jūroje 

Perkūne | Rivieios vasarvietėje.



Pašlaite ants

Potsdamo konferencija
Liepos 17 d. suėjo jau lygiai 17 metų nuo Potsdamo 

konferencijos, i kurią, devynioms savaitėms po Hitlerio 
reicho kapituliacijos praėjus, buvo susirinkę trijų karą 
laimėjusių didžiųjų valstybių gahos: ką tik mirusio Roo
sevelto įpėdinis Harry Trumanas. Winston Churchillis ir 
Josifas Džugošvili-Stalinas. Tačiau vienas iš šių trijų kon
ferencijos galo nesulaukė: Anglijoje tuo tarpu Įvykusiuo
se rinkiniuose Darbo partijai laimėjus. Churchilli pakeitė 
naujas premjeras Clement Attlee.

Potsdamo konferencija, nusitęsusi nuo liepos 17 d. 
iki rugpiūčio 2 d., praėjo besąlyginės priešo kapituliacijos 
svaigulyje ir dėl to geroje nuotaikoje. Jos tikslas buvo 
"sutvarkyti“ Vokietiją taip, kad ji amžiais nebenorėtų 
kariauti ir užmirštų savo imperialistini ”Drang nach Os- 
ten“. Konferencijoje buvo padaryta nutarimų, dėl kurių 
ir šiandien nemaža pasaulio dalis tebeserga, o pusė Euro
pos, kur ir mūsų tėvynė Lietuva, sunkiai tebekenčia-

Potsdamo konferencija faktiškai buvo Teherano ir 
Jaltos konferencijų tąsa. ir čia pagaliau buvo galutinai 
sutarta dėl Vokietijos, o ir visos Europos padalinimo, vie
ną pusę besąlyginiai atiduodant... bolševikams-komunis- 
tams. O dar tikriau, tai buvo Stalino galutinis triumfas, 
pasinaudojant Roosevelto vietoje atvykusio visiškai be 
patyrimo žmogaus, ką tik Į mirusio prezidento vietą Įsto
jusio Harry Trumano nesusivokimu; Stalino triumfas, 
kurio jis siekė jau nuo 1943 metų konferencijos Kvebeke, 
žinodamas Amerikos prezidento planus ir pagal juos suk
damas visą savo grobuonišką politiką. Kaip prancūzų di
plomatas Artur Conte savo knygoje apie Jaltą rašo, po 
Kvebeko konferencijos tų pačių metų rugsėjo mėnesi Roo
seveltas turėjo pasikalbėjimą su kardinolu Spelmanu. Tas 
pasikalbėjimas tiek pritrenkęs kai d. Spellmaną, kad tas į 
nieko nelaukęs raportavęs popiežiui Pijui XII: "Padalini
mas yra labai paprastas. — pasakė Rooseveltas: — Ki
nams Tolimieji Rytai, Pacifikas Jungtinėm* Valstybėms, 
o Afrika ir Europa pasidalinti tarp Anglijos ir Rusijos.“

Tų dalybų rezultate Vokietija buvo perskelta beveik 
per pusę; net jos sostinė Berlynas, kurią Eisenho\veris są
moningai leido sovietų raudonajai armijai užimti, dalybų 
rezultate buvo perskeltas pusiau. Iš tų pusių buvo padary
tos okupacinės zonos taip, kad sovietų rusams zona buvo 
visa rytinė Vokietijos ir Berlyno pusė. o antrąją, vakarinę 
pusę, dar Į tris dalis suskaldę pasidalino vakariečiai nu
galėtojai Anglija su JAV. vieną trečdalį duodamos kad 
ir prie nugalėtojų nepriklausančiai Prancūzijai.

Šiandien iš tų buvusių trijų vakarinės Vokietijos 
zonų yra atkurta laisva nepriklausoma Federalinė Vokie
čių Respublika su sostine Bonnoje, o rytinėje \ okietijos 
pusėje tebeviešpatauja sovietai su visa savo okupacine 
mašinerija, raudonais iš pačių vokiečių parinktais iškam
šomis valdininkais, geležine siena skersai Europą, su mir
ties zonomis ir garsiąja Gėdos siena skersai Berlyno 
miestą.

Bet mums šių kartu labiau rūpi kiti tos konferencijos 
svarstytieji ir nutartieji punktai, kurių svarbiausias buvo 
Jaltos konferencijos nutarimų patvirtinimas. Taigi Pots
damo konferencija buvo tąsa Jaltos arba "Trijų Didžių
jų“ konferencijos, Įvykusios Pasauliniam karui pereinant 
Į lemiamąją stadiją 1944 m. balandžio 4-11 dienomis.

Jaltos konferencija baigėsi "Trijų Didžiųjų“ — Sta
lino, Roosevelto ir Churchillio — iškilminga deklaracija, 
kad "naujoji pasaulio tvarka bus paremta demokratinė
mis institucijomis; kad tautos, kurių suvereninės teisės 
buvo užgrobtos, jas atgaus ir jų savivalda bus atstatyta, ir 
kad kiekviena tauta turi teisę savo valstybei pati pasirinkti 
santvarką“. Ta deklaracija netrukus teisingai buvo cha
rakterizuota. kaip ”vienas veidmainiškausių tarptautinių 
dokumentų“, o pati Jaltos konferencija, E. R- Stettiniaus 
žodžiais, buvo tokia, "kur visiškai pamiršta, jog tik teisin
gumas tegali suvaldyti jėgą ir būti tvarkos pagrindu “.

•
Jaltos konferencijoje, Stalinui siūlant, buvo sutaria 

Vokietiją suskaldyti, jos gyvenimo lygį numušti iki sovie
tų gyvenimo lygio, sunaikinti vokiečių pramonę, atimti. 
iš vokiečių dalį žemių, iš jų iškraustant vokiečius, ir re-i 
paracija? imti turtu ir darbo jėga. To rezultate Sovietų 
Rusijai buvo duota "laikinai valdyti“ Mažąją Lietuvą,, 
kuri iki šiandien jau paversta nebepažįstama Rusijos 
provincija, o turtų ir darbo jėgos panaudojimas karo re
paracijoms davė Sovietų Sąjungai teisę ir progą iki nuogo 
kaulo apiplėšti visas karo srityje atsidūrusias žemes ir iš
siųsti Į sunkiųjų darbų vergų stovyklas "kaltus ir nekal
tus“ vienaip ar kitaip karo metais priverstuosius dirbti, 
vokiečių ūkiui. Dėl to Vakaruose nebuvo jokio protesto 
balso dėl naujų ešalonų žmonių gabenimo Į Rusijos šiaurę, 
sovietams sugrįžus į prieš karą jų pasigrobtas Pabaltijo, 
Lenkijos ir Pakarpačio sritis. Tai darbo vergų žaliavai i 
padauginti dar primintinas "Trijų Didžiųjų karinių šta
bų susitarimas, kad "visi Sovietų Sąjungos piliečiai, Jung
tinių Valstybių ar Didž. Britanijos karinių jėgų išlaisvinti 
(ir atvirkščiai), nedelsiant atskiriami nuo priešo belaisvių 
ir. iki bus perduoti sovietų valdžiai, laikomi specialiose 
stovyklose ir surinkimo punktuose...

Lietuva Jaltoje buvo tik sykį prisiminta ryšium su j

«vtL£TviS, 50. BGSTGfi

Šveicarijoje Alpių kalnuose ledyno papėdėje buvo sta
toma elektrainė. Dalis ledyno atplyšo ir pasileido že
myn. palaidodama giliai leduose 100 darbininkų, čia 
matome mėginimą surasti jų lavonus.

Kas kitur rašoma
VILNIUJE PAMINKLAS 

NIEKŠUI..

Neįtikėtina, bet tokį pa
minklą komunistai Vilniuje 
tikrai pastatė.

Kas gi tas niekšas?

1932 m. komunistų leisto 
Balso“ Nr. 3 žinutėje "Pa

krikę trečiafrontininkai vėl 
mėgina organizuotis“ pasa
kyta:

tis išimtinai žalingam dar-

N'r. 36. 1965 m. rugsėjo 8 d.

Kur einat, viešpačiai?
šiuo pavadinimu, tik lo- vietovių, tai būtų labai įdo- 

vietovė-

nimais apdovanojimas ne
buvo atsitiktinis, bet toly-, 
džio vis kartojamas.

Tų pačių metų "Balso“:
Kova su provoka- tynų kalba, Keleivis mini mu patirti, kokioje vietovė 

cija ir išdavyste“ vėl P. Cvir--liepos 30 d. Naujienų laidoj je vysk. Brizgio pasirody
ta apšauktas niekšu, ir su- tilpusi Vinco Bagdono mas yra vertingiausias: Chi-
šunkama: straipsnį Šiluvos reikalu, cagoje, New Yorke. Detroi-

"Šalin savo purvinus na- Kur tie viešpačiai eina, visai te ar kurioje kitoje vietoje? 
gus nuo darbininkų judėji- aišku. Jie kankinamą Lietu- Lietuviai, atmerkime akis 
mo! Mes ir kairėjančiai in-!vQ n«ri ištraukti iš rusų na- ir nepasiduokime klastai! 
teligentijai galim duot tik ir atiduoti lenkams, kad Aiškiai matome, kad Mari-
vieną patarimą: Vykit nuo taip Pat ar dar žiauriau kan- jos pasirodymų vertingu- 
savęs toliau Cvirkas, Railas kintų. Kad taip lietuviai pa- mas klasifikuojamas pagal 
ir jų sėbrus“. vartytų istorijos lapus, tai lenkų klastingą politiką-

. ' i « -• -• pamatytų, kad prieš daug šiuo metu lenkams reikalin-
"Nean^įi- V° CvnVkT^r šimtų metų tokie pat viešpa- ga, kad patys lietuviai atsi- 
*ea.P\,au^1 , . .1 . 11 čiai neatlaidžiai prieš Lie- sakytu savo sostines Vil-

vel išplūstas, o kitoje neto-1 tuVą organizavo kryžiaus niaus, todėl ir Vilniuje Auš- 
je pavadintas zuliku. karus. Tie karai buvo ne ros Vartuose esamo Marijos 

Šitaip pačių komunistų i tam, kad lietuvių dūšias per paveikslo stebuklai pasida- 
apspiaudytam P. Cvirkai katalikybę nuvestų į dangų, rė netinkami. Mes jų galvo- 
komunistų pastangomis pa- bet kad lietuvius sunaikintų jimo nepakeisime, bet gali- 
statytas paminklas puošia; ir jų turtą pagrobtų. Paga- me jiems užkirsti kelią kal- 
Vilniu... j liau lietuvius privertė krikš- bėti lietuvių tautos vardu.

K via tik klancimac- kn ; tytis žiauresnėmis priemonė- Jįe Washingtono katedroje k,ak p^torn^“bo£ mis kaip dabar rusai priver- statomą Šiluvos vardu kop- 
vikarus buvo atgauta ta pra- i c,.a llet?vl,us PnĮmti komu- lyėią pavadina lietuvių tau- 
rastoji "malonė"? I tai gale- Ir ,kas Pridarė? Agi tos šventove Todėl visų šu
tų geriausiai atsakai gal tik sykru su katalikybe atėjo i sipratusių lietuvių pareik 
NKVD narpioTinai Lietuvą vergija ir lietuvių tos katedros vadovybę lais-

pa g ... fizinis ir dvasinis naikini- kaįs informuoti, kad ten ne
mas.. Lietuvos sąskaita įsi- lietuvių tautos šventovė, bet 
galėjo du pasaulio slibinai— lenkų klasta prieš Lietuvą, 
Rusija ir Vokietija, dėl ku- jr tai klastai naudojamas 
rių ir dabar vyksta pasauli- Marijos kultas, 
nė maišatis. O katalikiškie- .. . . . - _

sausio 1 d. senatvės pensijos J.1 viešinčiai, dabar jau et R. pasitempki.
padidintos 7% (pati ma-vergišką
ziausia 10*7). Nuo rugsėjo J3JP1?.3’ kaiP t?Ut^ galvojimą. Kodėl ištisais
15 dienos bus pradėtas tas i ^UC1U? sunaikintų kūnų amžiaig mes turime būti ju0_
pnedas išmokėti. Tokių če-, Jau .n*beplln? ™ dinami. niekinami ir pada-
kių teks pasiųsti daugiau !r us tuo nelaimingu Man-. pasitvčiojimo objektu?
nei 20 mil., o jų suma bus J0s^\ai* . , .... Kai kurie karjeristai įtaigo-
885 milionai dolerių. ^.Gnzkune į kryžiuočių oi- - ,<a(J lenkolo?ijoje nėra

kt . j dino laikus ir pažiūrėkime, Vz> Kio,™Nuo rugsėjo 1 d. pra- __ a- nieko blogo.

EKSTRA 885 MILIONAI 
PENSININKAMS

Kaip žinoma, nuo š m.

_ , - - v 9 * —6- (1964 m. St.- ........ - kas jie per vieni buvo? Ar v,
’ m i * .. , ■ • • * £ • jie ne ouvo Europos valka- Patartinakovot. Tuo lab.au mes su nantiems pensiją informaci- tos 2psikaretę kardais, ro- b’ ’;rXtoin

jais turėsim kovot, nes jie Į jų kngele. Tokių knygelių žančiajs ir mergelės Marijos , r;k-a™ k'^vra
bus kas savaite pasiunčia- vara„ nriridpnfrp lietuviu1 deronimo Cicėno knygą
ma po 2 su puse rAiliono.tai Zfkai? "Vilnius tarP audn>“ ir pa*

SI----- 1 tautos žudikai.' matysime, kokia lietuviams

,,p « i . . . •» vicsuji vpiinj**, kad rožan-. * . ] ft ooge- Kartu su knygele bus ir čius su kardu nesiderina, tai
miške prostitute. atvirukas, kurį reikės grą- atsirado kita giesmelė. Ma-

Ir pabaigoje dar pridėta: žinti socialinio draudimo į- rija nežudo, bet globoja.
"Visi dorieji intdigontTii doJe re’kės atsakyti: Gerai būtų, kad taip būtų, il

savo eiles priima ir tokius bus kas savaitė pasiunčia 
niekius, kaip Cvirką-“

« - . . i- ___ *_ kol visi gaus, užtruks keliasren pai lonau paganytaT svaitės. _ 1_ 1_laime ienKoiogijoje.
Verkelis

Keleivisii

tur varyt nuo savęs tokius
nori ar nenori papildomai lietuviai jos globos neatme- 99

. . . . _ . savanoriškai apsidrausti, ta. Tačiau atmeta klastą. .
. ;.lsai susiKompromitavę i niekšus, kaip Cvirka, ir rū- mokant kas mėnesis $3. ku- Kelis šimtus metų Aušros 111S11 U]*&U£QS ! 

visoki trečiafrontininkai, ne pintis, kad negalėtų prie jų rie bus išskaitomi iš padidin- Vartų Marija buvo gera ir ®
..a K oi .-akai, bet ir Cvirkai,; daugiau Cvirkos šlietis.“ tos pensijos-Ką apsidraudu- Lietuvą globojo, bet dabar-----------------------------------
Venclovai, šimkai ir kiti vėl 
mėgina organizuotis. Aiškus 
dalykas, kad mes tam "tre- 
čiafrontininkų“ organizavi
mui negalim pritarti ir ne

načiu r.eikalui esant £alės g30" staiga pasidarė niekam ti-
bolšpviku iškeiktam "niekšui tf UŽ tUOs lris dolerius PaPil_ kus- Dabar jau daug vertin- P Cv rita i £až££ vS d°m° e- gesnis Marijos pasirodymas
pastatytai farn^ "e. Jeigu žemiškų ar

Ir štai dabar tam

pritariam. Jie gal organizuo-1 P. Cvirkos tokiais pavadi-

1966 METŲ "KELEIVIO“

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina

antgamtinių esybių pasiro- meta ms $5.
Taigi tie. kurie jau gauna dyra(> vertč priklauso nuo

___________________________________________________ _ pensiją, turi laukti tų infor- - - - ■
-------- macinių knygelių, o tiems J!

kurie jau yra 65 metų am-
Stalino reikalavimu, kad Jungtinėse Tautose Sovietų Są- žiaus. bet pensijos negauna, 
junga turinti turėti 16 balsų, po vieną nuo kiekvienos "ne- patartina neatidėliojant 
priklausomos“ sovietinės respublikos, bet kai, Churchilliui kreiptis į artimiausią sociali- 
pagaliau Rooseveltui pasipriešinus. Stalinas nusileido iki nio draudimo įstaigą, kuri 
dviejų-trijų balsų, tai Lietuvos minėti nebeliko reikalo. nurodys, kas daryti, kad ga- 

Koks pasityčiojimas iš teisingumo ir demokratinių gauti medicinos pagal-
principų buvo Stalinęk Roosevelto ir Churchillio pasira- tAm^Tva^mąjį "mS' 
sytoji deklaracija , rodo jau tai. kad greit po pasirašymo care<t ;statymą.
Stalinas Rooseveltui pasakė, kad. esą. "mažieji kraštai i * 
nėra verti sėdėti prie didžiųjų valstybių stalo ir, esą, so
vietai niekados nesutiks, kad didžiųjų valstybių veiksmų ASTRONAUTŲ PRIEDAI 

vertinimas būtų pavestas mažiesiems“. Stalinas Jaltoje Astronautai Cooper ir 
buvo sutikęs, kad Lenkijoje būtų greičiausiai pravesti Conrad, sugrįžę iš erdvės
"laisvi ir nesuklastoti rinkimai“, bet Potsdamo konferen- gaVo savo nuolatinį atlygini- skaįtvrnu informaciiu eilių iuoku ir natarimu 
cijoje jis pasakė, jog "laisvais rinkimais išrinkta (Lenki- mą, pirmasis $206.65, ant- ' J U P* ų.
jos) vyriausybė būtų priešsovietinė, ir mes negalime to : rasis — $180.75 ir skridimo Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio Dre- 
leisti“. Taigi, kaip Lietuva, taip ir Lenkija abiejose kon- priedo — pirmasis $38.50, . . . p
ferencijose buvo palikta Sovietų Rusijos įtakos sferoje, antrasis $38.85 už dieną. numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS 

Ii redaguoja Stasys Michelsonas

Kaip ir kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir įdomių

jos sieną su Sovietų Sąjunga (taigi ir su sovietų okupuoto Be to, jie gaus nepaprasto PFRN., p acivpi INItolF ll ii»<ti«tavvTi
Lietuva) išvedant pagal istorinę Kurzono (Curzon) liniją, priedo dienai $1.25- Kai PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA-

Potsdamo konferencijoje patvirtintas Jaltos nutari- astronautai skrenda, jie LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽS1SAKY- 
mas, kuriuo Sovietų Sąjungai perleidžiama Lenkijos ry- gauna nepaprasto priedo
tinė dalis nuo Kurzono linijos ir tai pačiai Sovietų Sąjun- $16 dienai, bet ta suma su- TI NEPASIVĖLINKITE!
gai pavesta administruoti visa Rvtprūsių dalis su Kara- mažinama pusiau, jei jiems; . ...
liaučiaus miestu. Kita Rytprūsių dalis, kartu su Vakarų duodama "gyvenamoji pa- Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti
Prūsija ir rvtine pačios Vokietijos dalimi nuo pat Oderio ta^Pa • tokią patalpą ‘ įįuoadresu:
(Ūdros) upės iki Neisės, paskirta Lenkijai. G^inio erdvėlaivy,

šiandien, po 20 metų nėra laiminę nė vienas dalinu- t0S5Um0^aXtt’ma už 
šiųjų, ne gavusiųjų, o apiplėštieji ir nuskriaustieji, jų tarpe valgj 7& djenai Tuq ,
ir mūsų tėvynė Lietuva, tebevelka sunkiausią istorijoje būdu astronautai nepapras- 
plėšraus okupanto jungą. to priedo begavo dienai tik

X Fr. • 11.25.

"KELEIVIS“

636 E. Broadway —- : — South Boston, Masa. 0212^
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Lapkričio 13 d. manifestacija
IRPAKVIESTI ESTAI 

LATVIAI

Estą; ir latviai pakviesti 
dalyvauti lapkričio 13 d. 
manifestacijoje. Tik gavęs; 
bendradarbiavimo laidą iš 
PLB bei Amerikos LB vado
vybių. A. Liet. Taiybos. Vli
ko. Liet. Laisvės Komiteto ir 
eilės paskirų organizacijų

manifestacijos idėją, štai 
eilė būdingų pasekmių:

Detroite sudaryta organi
zatorių grupė, kuriai pirmi
ninkauja Kazys Veikutis. 
Vilniaus Kr. Liet. S-gos C. 
Vald. pirmininkas.

Clevelande sudarytas 14 
asmenų organizacinis komi
tetas (įgaliotas visų organi- 

centrinių vadovybių, Komi-1 ząAA susirinkimo). jau pra- 
tetas Lietuvos Nepriklauso-' dėjo Rin plačiu mastu orga- 
mvbei Atstatyti (KLNA) nizuoti clevelandiečių daly- 
jautėsi turis pakankamą pa- • vav^4«. adovauja inž. A. 
grindą kviesti prisidėti ir es- Pautienius.
tus bei latvius. Jų vadovau- Jau Prieš tai Clevelando 
jančioms institucijoms ir re- neoĘbjanai nutarė organi- 
dakcijoms Įteiktas viešas at- zuoti bent trijų autobusų 
sišaukimas — kvietimas da- jaunimo ekskursiją iš Cle- 
lyvauti manifestacijoje ir iš-; ve^an<^°- ° Čiurlionio an-
samus paaiškinimas, koks to! samblio vadova? A. Mikuls- 

pobūdis bei!kls aosiėmė prirengti

sudarytas Nevv Jersey orga
nizacinis komitetas. Pirmi
ninkas A. S. Trečiokas.

Patersone, N.J., manifes
tantus organizuoja vietos 
LB apylinkės valdyba. Pir
mininkas A. Rugys.

Kun. Simonas Morkūnas, 
Sioux City Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas, 
pranešė entuziastingą savo 
ir parapijiečių pritarimą žy
giui ir atsiuntė $200 Įnašą.

PreL Antanas L. Deksnys, 
East St. Louis, III., Nek. Pra. 
lietuviu parapijos klebonas, 
pranešė savo ir parapijos 
prita’imą žygiui ir atsiuntė 
$50 Įnašą.

Adresas pranešimams a- 
pie kolonijose daromus žy
gius siųsti, informacijų-in- 
stiukcijų pasiteirauti ir Įna-

šitie jaunuoliai, norėdami išvengti pašaukimo karinei 
tarnybai atlikti, pasiskubino apsivesti iki rugpiūčio 26 
dienos, nes vėliau vedusieji vis viena bus šaukiami.

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS
EASTON, PA.

Vietos lietuvių margas gyvenimėlis — Parapija — SLA — 
Klubas — Maskvinio raugo žmonių mulkintojai — 

Kitos naujenybės

Kada pirmieji lietuviai maitis, šiaip geių noių žmo- 
apsigyveno tame Delavvare gus, bet netoli Įžiūrįs.

užsimojimo 
kaip jis rengiamas.

Estų ir latvių visuomenės 
kviečiamos dalyvauti pana
šiai, kaip ir lietuvių visuo
menė

an-
samblĮ atlikti manifestacijoj 
jos muzikinę programą. 
Gautas Clevelando dienraš- 

sutikimas informuoti a- 
pie manifestaciją ir cleve-į

1. mobilizuoti manifesta-l'.andi.eč^ žygius rengiantis' 
cijos dalyvius, į We. dalyvauti. Mamfestaci-

~ »• . ją jau garsina Clevelando
“• P.,atlntl A1 ' lietuvių, pabaltiečių (anglu

festacirų susirinkimą Madi- kalba) ir vokiečių‘ ra(jijo
son .^;uaie Gaidens ne tik j pi-og^mos. Dienraščių ir ra
tai Į) tų, kūne patys ten da-, bej teievjzijos informa-
Ivvaus. bet ir tarp negalė
siančių atvykti ”simbolinių

čiu

šams (čekiams perlaidoms)
siusti vra:«. •/

Committee To Restore 
Lithuania‘s Independence 
29 East 57th St., Tenth Fl. 
New York, N. Y. 10019 ; 
Tel.: (212) 752-0099

Priimkit į savo namus
Wo-cesterio veikėjo Juo- WORCESTER, MASS.

ir Lehigh upių santakos gra
žiame miestely Easton, Pa., 
tikrų žinių neturima. Bet 
tenka spėti, kad tai galėjo 
būti pereito šimtmečio ant
roje pusėje. Iš seno čia vei
kė geležies rūdos ir kitos 
kasyklos bei plieno, chemi
kalų. šilko audinių pramo
nės Įmonės. Tai darbo čia vi
suomet būta. Be to, visoje a- 
pylinkėje žemė derlinga, tai 
buvo galima veistis ir žemės 
darbais.

O kad Easton. Pa., nuo 
seniau buvo tirščiau apgy
venta vietovė, tai Įrodymas, 
kad jau 1826 m. čia Įsikūrė 
Lafayette kolegija. Dabar

i vimu apsiėmė rūpintis Tė

jau kuris metas kaip toje
, . ... ________ ________ gegužinė aukštojoje mokykloje rusų
Šalaviejūtė-Orbonienė dirba ..... ... i' kalba dėsto naujakurys dr.

• valdinėje Įstaigoje, sociali- Nepriklausomoje Lietuvo- Rl. Vaškelis
™.«,'nio aprūpinimo departa- je buvusios tradicinės Tau- 1 '

. M i ment0 vaikll 2lobas skyrfu- t0S ŠVentėS fUgSėj° 8 d- p,'°' venta tiek lietuviu kad
o atvykusios į Mon- : Tag skyrius rūpinasi, kad ga, LB Worcesterio apylin-j 1 R

tev ideo mokytojos Genes pamestinukai ir kitokiu bū- kė rugsėjo 12 d. Maironio J b paje&us Ikurtl R- 
htankevicienes įkurtas ir jos
ilgus metus vadovautas tau- 0 ... Nuo

zo šalaviejaus duktė Diana Tautos šventė —
URUGVAJUS 

Gražus "Gintaro“ vakaras

Po kai
paniebt.iiiuh.aj u kilumu uu- — • ------- ------------ ( nflrsin;;a

s du tėvų neteke vaikai būtu parke rengia gegužinę (pik-t Aa ų Pa,aP1J.ą u.Pasis^a-
. . . ,.ų v ? -• on Yl nikai knri nreUidė« 2-ftft1^1“11 bažnyčią, sv.įsūnyti. Nuo rugsėjo 20 d. piKą), Kun prasmes

"Progresyviai“ niekuomet 
čia su savo tikim veidu nepa
sirodė. Tai kitus narius mul
kinti jiems buvo nesunku.

Šiemet buvo plačiai išgar
sintas Lietuvių Piliečių Klu
bo paminėjimas. Kad nu
slėptų savus kėslus, "progre
syviai“ pasistengė Į tas iš
kilmes pasikviesti ir nieko 
dėtus žymsnius vietos lietu
vius ii kitus, tarp kurių pa
grindiniu kalbėtoju ir dr. B. 
Vaškelį, nors jis ir nėra to 
klubo naiys.

Mirusis lietuvių R. katali
kų paiapijos naiys W. J- 
Abromaitis buvo pagerbtas 
atitinkamu garbės ženklu— 
medaliu, kuris kabos ant sie
nos. W. J. Abromaitis buvo 
pagerbtas kaip vienas klubo 
pirmųjų narių, jo ilgametis 
veikėjas. Faktinai gi W. J. 
Abromaitis Į klubą nariu Į- 
sirašė žymiai vėliau.

Kai Eastone apsigyveno 
į daugiau naujakurių ir "pro- 
‘ gresyviai“ pajuto, kad gali

ekskursiją
a” ronto. o pradžiai atsiuntė iš___  ,__ _ . be liet;

vaiau«

gramom manifestacijos va-
dorybei susirinkimuose pn-, kasos s2(, inas., 
im«imus pareiškimus, liūdi- _ . . ... v y, i . Ror.Eestęrv tN-i-i -Juozas i_į_i____
jancius solidarumą su mani- ?kelb< manifestai-! , vaikų, kuriais rūpinasi Mass.
festuojančiais. ia liJūiviu adiio 1 Sambūns Ar UrugvaJaus vaiku globos skyrius. Jo vie- kviečiami visi lietuviai

Kadangi manifestacijos ją Į^uvių ladijo piogiamo- „Huella Oriental“ tautinių ’ ra<5 s;.g.biausiu uždavinių y- ~ ™
pradininkas ir atsakngas £.”2elkia k<A šokiu sambūris. ! TJT VaS
rengėjas yra lietuvių komi- . Geriausia ir daugiausia nuoiatinius ar laikinus na-
tetas. lietuvių visuomenė yra Lietuvos Vyčių suvažiavi- (9 šokius) šoko "Gintaras“. mu? Ruf be būtų apsupti' 
kviečiama prisidėti dar vie- mas Los Angeles priėmė žy- Gerai pasirodė vokiečių ai- mejj’e
na lemiamos reikšmės pa- gj remiančią rezoliuciją irjpinistai, neblogi buvo ir u- 1Ilgsėj0 20 d. iki 25
galba: skubiai padėti apmo- paskyrė jam $100 Įnašą. i iugvajiečiai. pašokę keletą5 d/skejbiarįas didelis vajus 
keti tas rengimo išlaidas, ku- Korp! Neo Lithuania ra-j Jįa<bcinbI tautinių šokių. ^emg vaikams tokius tėvus, 
rias mokėti tenka anksčiau, gina visus narius iš Ameri-; enkaapgai.lestauti.kad dėl ĮOkius namus surasti. Tova- 
negu suplauks pajamos is kos dalvvauti manifestaciio- 'P^320 skaiciaus ne~; jaus būstinės parinktos šiose

si- zų va.'arą. Jo Massachusdte valstybėje ^^.B^ny'aaiYSkTti rė”k1a "umaty‘\?a'
įvių aaiyvavo urug Vra 8.000, o VVorcesterio ap-1 netuvių vienvoes n sonaa- . vienas trečdalis klubo narių

vokiečių alpinistų škritvi° ’---- mmn šventa t rm-ioriaina su pas Mius lesų įesKou. visovienas
iLieriiTO

tūkstantis romo šventė. Į rengiamą šią P.as___šiuo metu Eestone vargu pri-j w.
Sv^v7-gcgu.„xę skaitysi 600 lietuvių. ' 6 jų1 . . . . ,

Worcesterio~ir jo apylinkių.,tik da!is priklaus R. katali- bu’ kal an,cms zmon'ų mu *

Worce,.erio Apylinkė, kb.Pa^Pijai- Viso miestas 
turi arti 40 tūkstančių gy-

i autw

LB

j Į tada dar nebuvo JAV pilie- 
ir kas čia buvo nuošta-

kos dalyvauti manifestacijo-f *9
je. Rengimo išlaidoms at- buP? atliktas _ _

.siuntė $25. Kadangi neoIi-'Aeciu 11. ateivių mėgiamas Lincoln Plaza. Zayre‘s prie 
tuanų korporacija lapkričio! kllJezV.s0klf.vVebster Sųuare Plaza. Be|-
mėnesĮ švenčia savo gimta-* Odoųt^Ipgijos stūfL' Al- nard's Tidumnestvir 
dieni, korporacijoje vra ki- eAas \Ankev’C1VS •ie^1T’ Shrewsbūry prie kelio 9.
lęs nusistatymas šimet tos kai n teisių stud. Luiza Dut-
tradieinėg šventės ‘rengimą > kaRe ispaniška, pranesmejo 

cialiu autobusu rugpiūčio 15 i pakeisti dalyvavimu mani-' °.sTam^ 11 ais ano s0 R- 
d. nuvyko Į Lakewood Park,! festacijoje. Siūloma, bent.tu,2nb
Į tradicinę Pennsylvanijos rytinėje Š. Amerikos dalyje .1 « P’ogramos Papia> i so- ta bent po vjena tos įstaigos
lietuviu mptinp švpnte-nikni-' nenašiai nasieleti ir su Ka-i kia, ^sesi 1*<1 an_ °. g.” i globojamą našlaiti.

madienio ryto Lietuvių ir, Mū£ų įgtaigos globojami
Elizabetho, N.J.. Tautinės' kl.!ų tautybių dalvvių buvo, vaikai vįsOkio amžiaus, 

)ir-i Pllna S3?3 sale. Pel-, tiRyboę ir ra?ėg mergaitės ir

bilietų platinimo.

KAS YRA DAROMA 

ĮVAIRIOSE VIETOSE

Penkios dešimtys New 
Yorko lietuvių jaunimo spe-

s visų unigva- viet03e: R H White’s prie

Šiuo metu Worcestery to
kių Įtėvių yra apie 80. va
jaus tikslas surasti 400-600 
namų, į kuriuos būtų pri iro

lietuvių metinę šventę-pikni-; panašiai pasielgti ir su Ka- 
ką susipažinti su Pennsylva- riuomenės švente.
nijos slėnių lietuvių kilmės 
jaunimu ir pranešti jiems a- 
pie rengiamą žygi Į Jungti
nes Tautas Lietuvos reikalu.

Pobūvio vadovams kun. j 
J. Neverauskui ir kun. A. | 
Babor.ui pri tani s. jie išdali
no tenai 5.000 atsišaukimų.

Išvyką organizavo KLNA 
jaunimo sekcijos vadovas R. 
Legeckis, padedamas tėvo 
P. Banionio ir M. Šalinskie- 
nės. Išvykoje dalyvavo ir 
KLNA nariai A. Budreckis, 
J. Miklovas ir A. Sniečkus. 
Jie ir visi kiti nevvyorkiečiai

Sąjungos skyriaus vardu pir-, nas skjriamas Kultūro$ Dr.,
mininkas P. Lanys Įteikė 
KLNA atstovams $150 ir 
pareiškė, kad visi to sky
riaus nariai bus manifestaci
joje. Sudalyta? ir visos Eli
zabetho kolonijos organiza
cinis komitetas. Pirminin
kas — Liet. Bendruomenės 
apyl. pirm. J. švedas.

New Yorko Vyrų Oktetas

jo? namų remontui.

Pamiršo paminėti 
Dariu su Girėnu

berniukai. Vieni jų yra sa-

sumezgė

Valdyba

’Mrs. America“ Alice Buenher,

ventojų. Vietos lietuviai ga 
i li dar tiek pasididžiuoti, kad i 
i iki šiol tvirtai atsilaikė: tu-!

kintojams pasisekė Įkalbėti 
balsuoti ir tuos, kurie nebu
vo JAV piliečiais už klubo 
konstitucijos pakeitimą. Va
dinasi šie balsavo patys

1 ri savo visuomeninį gyveni-: pif3*t,"

I

vanoriškai atiduoti jų tėvų, 34 m. amž.. iš Salt Ix»ke City. 
r.es jie dėl Įvairių priežasčių! Utah. 6 vaiku motina, 
negali tais vaikais rūpinti
Yra ir tokiu, kuriuos teis- 

Šiemet niekas neatsiminė. ™as n^arė nuo tėvų atimti 
paminėti mūsų garsiųjų la- A atiduoti tai Įstaigai jais i 
kūnu žuvimo sukakties. rūpintis. Y isiems jiems Me

nas dalykas yra bendras —
jie reikalingi namų- Ar jūs 
nenorite bent viena iš jų pri
imti Į savo namus?

A Mes prašome, pasidalin
ai vi aitu- v? Sovietų Sąjungos atstovo! R^e gay0 savo namais
New Yorko ALI skyrius įsleistuvės. Jis grįžta Į savo

Išlydėjo sovietų atstovą
(pirmasis iš kultūrinės veik-- Rugpiūčio 15 d- rusų Mak- 
los vienetų) Įteikė komite-, sim Gorkjo vard0 klube bu
tui $25 Įnašą-

KEARNY. N.J.
A. Budreckis — lietuvių 
demokratų pirmininkas
Demokratų partija dr.

daug pažinčių su „.o su ivaikiu. Minėtomis dieno-
g 1 . paskyrė žygiui $100. I matuską Rosiją. Nors gyve- mig atsi]ankvkite aukščiauPennsylvanijos lietuvių jau

nimu ir tos pirmos pažin
ties proga pažadino nemaža 
dėmesio to jaunimo ryšių at
naujinimui su platesniais
lietuviu visuomenės sluoks-,----  , - v- at
niai. Ta proga tenai bnrroi tart jj remti visoms .šgalė-;

Tautas remtH5285.15. | New Jersey Liet Tarybos,'Kaus hatlaiziai — vadina-
Komiteto nariai aplankė. Bendruomenės ir Lietuvos nuėji progi esyvieji , net 

Vyčių atstovų susirinkime rusll kalbos nemokantieji.

A. Liet. Bendruomenės nima? dabar sunkus, bet 
lytinių apygardų atstovų su-: kiekvienas dalyvis turėjo

W.J. Abromaitis, advoka
tam? padedant, buvo vienas 
tų. kurie pasidarbavo kons
tituciją keičiant-

Tai vis Easton. Pa.. Lietu
vių Piliečių Klubo Šakota 
praeitis. Panašių klubų daug 
kur veikia ir kituose lietuvių 
naujokynuose. Ir ten kai kur 
suktais keliais sumulkinti 
nariai išrinkdavo mizarinių 
bimbininkų "progresyvių“ 
šalininkus, bet ūmu laiku tų 
klubų nariai susigriebė ir 
nusikratė "progresyvių“ Įta
kos — dausriau jų neberen- 
ka i savo klubo narius, kaip 
štai kad ir Waterbury.

Deja, Eastono klubo na
riai iki šiol nesusivokia pa
dėtyje. O tik todėl, kad tiem 
"proPTesvviams“ sekasi už 
kitu nugarų veikti, ir jie su
siranda. kas jiems patalki
ninkauja. Todėl ir tas klu
bas nesudaro Eastono lietu
vių veikimo centro ir skurs
ta.

Senas eastonietis

mą, nepamiršta lietuvių tau 
tinių švenčių ir kitų savo tė
vų žemei Įsipareigojimų.

Seniau gerokas skaičius 
lietuviu gyveno Allentone, Į

i Betleheme, Nazarete ir ki- 
į tose vietovėse. Dabar ten 
pasiliko, tik., viena kita šei- 

! ma: vieni išmirė, kiti kitur 
Įsikūrė ar nutautėjo. Easto
ne lietuvių skaičius taip pat 
neauga, bet jie tvirtai laiko
si. 1927 m. Įsikūrė SLA 342 
kuopa, kuri iki šiol gražiai 
veikia.

Dar prieš SLA kuopos Įsi
kūrimą jau pradėjo veikti 
lietuvių klubas, bet neilgai 
išsilaikė. Nebuvo sumanių 
veikėjų, ir iširo. Po jo dar 
vienas po kito Įsikūrė klubų, 

i bet ir šiems nebuvo lemta 
I ilgai gyventi.
; Prieš 30 metų gražus lie
tuvių būrelis susimetė i Lie
tuviu Piliečių klubą- Pra
džioje jam sekėsi, nes jis 
laikėsi savo konstitucijos, 
demokratiniais pagrindais' 
sutvarkytos. Deja. vėliau 
pradėjo skverbtis ir Įsigalė
ti maskvinio raugo mizari- 
niai bimbininkai. Jie, susira-

Algį Budreckj paskyrė New 
Jersey lietuvių demokratų 
pirmininku.

Di-. A. Budreckis dėsto is
toriją Rutgers universitete,’ 
be to, jis yra Newark Štai 
Ledger redakcijos

SOOOONOOMOOOMOVM
STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 

_! nepriklausomybės paskelbi-

narvsj tarp neapsukrių savų tau-
Atsiminkite, kad tie vai- gyvai reišikiasi Įvairiose lie-, ‘lacn? pntanmo, mulkino ir 

organizacijose, bend- i tebemulkina juos iki šiol. 
adarbiauja lietuvių spau-! Kai kam is tų progresy- 

doje> i vių“ pavyko tapti išrink-

nurodvtose vietose.

važiavimas, apie 2 valandas mokėti po 50 pezų. Tai labai Ra- rejkaRncj jūsų pagalbos.’ tuvių 
su KLNA atstovu R. Keziu daug, o vis dėlto slavų kil- Ra^ ~e ga.igtų išaugti sveiki radai 
svarstęs žygio klausimą, nu- mės žmonių prisirinko ne- jr iajmjngi

Mes lauksime jūsų. todėlI Jis studijavo Fordham u- tais ir Į klubo valdybą. Jie) 
ateikite rugsėjo 20-25 die- niversitete ir Rutgers teisių susirado sau tarp vietos lie-, . . .
nomis i Zayre’s. R.H. Whi- mokykloje. 1965 m. jis gavo tuvių R. katalikųi parapijos, mo akto pasirašytojo Stepo-

eilę lietuvių kolonijų ir gyvu 
žodžiu skelbė lapkričio 13 d.: su KLNA atstovu R. Keziu M. Krasinskas

te’s, Bamard’s ar Spag’s.
Diana Šalaviejūtč- 

Orbanienė

filosofijos daktaro laipsnį kai kurių narių talkininkų. 
Rutgers universiteto istori-1 Tokiu ių bendrakeleiviu bu
jos kolegijoje. vo ir jau miręs W. J. Abro-

no Kairio spalvotą portretą 
8x6 coliu dvdžio už 80 cnt.
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Iš pavergtos Lietuvos
”lntelektualinis 

chuliganizmas “

(E) „Literatūros ir Meno“ 
miero bažnyčioje Vilniuje savaitraštis paskelbė anke- 
greitu laiku numatoma ati- literatūros klausimais, 
daryti ateizmo muziejų. Jo Paklaustas apie reikalą jau- 
direktorius St. Markonis K. ! nuosius kūlėjus Įtraukti Į li- 
Tiesos atstovą informavo, į teratūrą. rašytojas J. Mace- 
kad jau sukaupta daugiau vičius pripažino, kad jauni- 
kap 1,000 eksponatų. Esąs mo esą gabių pajėgų, 
sudalytas alkų — vietų, kur tačiau... jie vengią socialisti- 
senovės lietuviai rinkdavosi nkl temų. Macevičiaus nuo- 
garbinti saulę, perkūną, me- i mone, nei ’Lit. ir Menas“, 
džius, augalus ir kt., žemė- ne^ „Pergalės“ žurnalas ne- 
lapis. Nemaža vietos muzie- pajėgūs skirti pakankamai 
juje skiriama „pirmajam į dėmesio jauniesiems. Jis pa- 
Lietuvos ateistui“ Karimie- laiko anksčiau skelbtą A. 
rui Liščinskini, Apie steigia- Jonyno nuomonę, kad Lietu- 
mo muziejaus pobūdį daug voje būtina leisti visuomeni- 
pasako numatyti eksponuoti niai literatūrini Junostj“ 
žemėlapiai, pvz., „Kapitalo rTa"nvct<>^ t,nn Mimab 
ir bažnyčios sąjunga“, „Lie-

St. Kazimiero bažnyčioje 

ateizmo muziejus

(E) Buvusioje Šv. Kazi-

Korėja pasirašė taikos sutarti su Japonija, ir tuo būdu 
tų valstybių santykiai susinormavo. Bet studentai dėl 
tos sutarties kėlė demonstracijas. Mat, Korėjoje dar 
neišnyko neapykanta japonams dėl ju ten ilgų metų 
šeimininkavimo.

Į Žuvusių raudonųjų parti-
j zanų suminėtos pavardės K.
Petriko, A. Vilimo. A. Lap-
šio ir kitų, kurie žuvo pir- KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
maišiais hitlerinės okupaci
jos mėnesiais Lietuvoje. i Tai rašytojos Petronėlė*

Toje pat knygoje yra įdėri Orin,,i‘“.*’a,?š>'ti 
us ir G Zimano f* *
'Lenkiame galvas prie did-' lome« Ner»- Uek daug

vyrių kapų“. Jis ten sumini 
dar šiuos žuvusius: I. Mes- 
kupą-Adomą, D. Ročių, A. 
Kucevalovą, J. Oleką, J. Vi- 
tį, Krugliakovą. G. Glezery- 
tę ir kt.

bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 2£4 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė-

SKAITYK STASIO MI-: 
CHELSONO PARAŠYTĄ < 
KNYGĄ: “Lietuvių liemja 
Amerikoje/* DAUG PA*. 
VEIKSLŲ. KAINA MINK* 
STAI9 VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.00

1

, i jęs ja norėsi ir baigti, visos tos knygos raudo-1

tuva — Vatikano kolonija“ 
ir pan. Ypatingai stengia
masi pavaizduoti (nuotrau
komis, raštais) „bažnytinin
kų ryšius su buržuazinių na
cionalistų gaujomis pokario 
metais“.

Priemonės rusinti lietuvius 

studentus

(Jaunystė) tipo žurnalą.
J. Macevičius, rašytojų s-

Baisių žudynių provokatorius
N.Y. Times koresponden-

(E) Kaip plečiama vadi
namoji „tautų draugystė“, 
liudija Telšiuose (ir kitur) 
naudojamos priemonės. Jų 
tikslas aiškus — rusinti lie
tuviškąjį jaunimą. Taigi, vil
niškė Elta papasakojo apie 
Telšių Žemaitės vardo vid. 
mokyklos moksleivius.

Prieš porą metų jie buvo 
nutarę papuošti karių (žu
vusiųjų rusų) kapines. Tuo 
pačiu metu buvę nutarta ieš
koti kare žuvusiųjų giminių. 
Juos radus, mokyklos peda
gogų nutarimu (ar tik jų?— 
E.), susirašinėti su žuvusio
jo ruso motina pavesta ge
riausios klasės mokiniams. 
Esą, „nenutrūkstama srove 
plaukė laiškai į Uchtą. o iš 
ten į Telšius, stiprėjo moki
nių ir žuvusiojo kario moti
nos draugystė/4 Vėliau susi
rašinėti su ruse teko jau ki
tai klasei: Dar vėliau... iš 
Uch tos atvyko kario našlėj 
Sisojeva. ir ji motiniškai ir 
karštai išbučiavusi savo bi-j 
čiulius. Daroma išvada: to
liai nekliudo draugystei.

Pasigenda lietuvių muzikos 

žodyno

(E) Lietuvoje pasigirsta 
bakų, kad apie lietuvių mu-1 
ziką per mažai žinoma už
sienyje, kad muzikos leksi
konuose apeinamos lietuvių 
muzikų pavardės. Neseniai 
„Lit. ir Mene“ Vyt. Jurkštas 
pasiūlė pradėti ruošti kapita
linį lietuvių muzikos žody
ną. Tikimasi, kad toks žody
nas galėtų patekti ir į užsie
nio kraštus, nes. esą, Lenki
joje. Vokietijoje ir Čekoslo
vakijoje bei kitur lietuvių 
kalba yra gerai žinoma.

Kitos žinios

—Lenkijoje neseniai pa
sirodė V. Putino-Mykolaičio 
]romano „Sukilėliai“ verti
mas. Partinis dienraštis 
„Trybuna Ludu“ pažymėjo, 
kad lietuvio rašytojo veika
las yra vienas geriausių 
verstinės literatūros veikalų 
Lenkijoje.

— Šią vasarą Lietuvoje iš 
muzikos leidinių išleista 
dainynas „Revoliucijos dai
nos“ ir „Komjaunuolių dai
nos“. Tai vis duoklė reži
mui, partijai. ,

gos partinės organizacijos tas paskelbė, kad komunis- 
sekretorius, pasisakė apie tų „Tiesos“ redaktorius G. 
reikalą duoti atkirti sveti- Zimanas buvo partizanu 
mom nuotaikom ir intelek- Rūdninkų miškuose vokie- 
tualiniam chuliganizmui“, čių okupacijos metu. 
nes juo kartais užsiiminėja ...............
jaunuoliai, kurie „su panie- .. Tą žinią kaip didelę nau- 
ka žiūri ne tik i literatūrą. Jlen4 Mėjo Darbininkas“ 
bet ir i mūsų žmogų. Tokių * ^Draugas“..Esą tik dabar 
jaunuolių Lietuvoje nedaug, paaiškėjo, kad Tiesos re- 
tačiau jie veikia jaunimo faktorius buvo Pirčiupio žu- 
dalį, operuodami skambiais provokatorius,
užsieniniais vardais, nežinia N.Y. Times koresponden- 
kokiais kanalais juos pasie- tas nieko naujo nepasakė, 
kiančiais veikalais, drabs- kas iki šiol nebūtų buvę ži- 
tančiais purvu socialistini noma.
realizmą...“ Staiga įr nelauktai hitle_

rinei Vokietijai pradėjus ka- 
Stato autobusų stotį ro žygi į Sovietų Rusiją, A-

Šiauliuose pradėta statyti b taus komunistų vadai bu- 
didžiausia Lietuvoje auto- vo netikėtai užklupti. Kele- 
busų stotis. Ji per parą pra- tas J1! jaunų vyrų pasitraukė

dęs „Tėvynės Frontas“, kurį 
redagavo J. Vitas (jis buvo 
vokiečių suimtas ir pa
smerktas mirti), o vėliau jį 
tvarkė A. Bulota.

Trakų apylinkėje buvo 
pasirodęs ’Tartizanų šū
kis“, paskui „Trakiečių Šū
kis“, Mončiunsko redaguoti.

nųjų partizanų veiklai apra
šyti skirta 56 puslapiai. Tai
gi N.Y- Times koresponden
tas nieko naujo nepasakė

Reikia tik pastebėti, kad 
į nei šių raudonųjų partizanų 
spauda, nei jų veikla tikrie
siems lietuviams nedarė jo
kios įtakos, nes visa jų kova 
tebuvo skirta tik rusų bolše
vikų reikalui ir tikslams, gi 
tankiau gyvenamose vietose 
provokuodami vokiečius, 
jie užtraukdavo Lietuvos 
gyventojams, kaip ir Pirčiu
pyje, dideles nelaimes.

To karo metu buvo gyvas 
visai kitas Lietuvos nepri
klausomybės šalininkų po
grindis. Jis buvo gerai orga
nizuotas. veiklus ir pasižy-

Ki.yga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

4eis 370 autobusų ir aptar
naus 5,600 keleivių.

Į miškus. Tarp jų buvo ir 
Alytaus stambaus versli
ninko sūnus Genrikas Zima
nas. Aivtaus komunistu sek-

Ir dar „Už Tėvynę“, S. A-! - -
pyvalos redaguotas švenėio- meJęs dld21u lr
nių apylinkėje, ir „Žalgirio 
Ainis“, J. Macevičiaus re
daguotas. (Žiūr. str. Spauda

gausia sava spauda, leista 
pogrindyje ir plačiai lietu
vių tarpe paskleista, kuri

kovoje prieš hitlerinę oku- reiškė ne. zima^- ° lietuvių 
pariją. kn. "Revoliucinis ju ^■stoncimus idealus. Tame
dėjimas Lietuvoje44, p. 614).

Toje pačioje knygoje psl. 
602 apie Pirčiupio kaimo 
gyventojų tragediją šitaip 
trumpai pasakyta:

„Stiprėjančio Lietuvos 
partizaninio judėjimo įbau
ginti, hitleriniai okupantai 
ėmė naikinti ištisus lietuvių 
kaimus. Jie nušlavė nuo že-

nepriklausomybės šalininkų 
pogrindyje ėjo daugiau kaip 
10 savaitinių leidinių ir dar 
įvairių atsišaukimų atskirais 
lapeliais.

Kardinolas Cushing savo am
žiaus 70 metu sukakties proga 
pasikvietė visu Kennedžių vai-

retorius. Pradžioje jis laikė-! JJ?- P35*. Lazdėnų, 
si miškuose arčiau Alytaus,' Miliūnų, Sarkiškių. Gumbų, ti
o vėliau pasitraukė į Vii- ^T?os’. Trakėnų kaimus. O' sisavinti jų nacinius idealus 

ir patikėti jų siūloma „vieta Į 
naujojoje Europoje“. Šis o-j 
kupacijos metu pogrindžio

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

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems
Tik nepriklausomybės ša-į skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 

lininkų spaudos dėka hitle- sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-
rininkams nepavyko sumo- saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-
bilizuoti Lietuvos jaunimo i m- ___ __r-izj - - . . .—savo legionus, nepavyko sūri Tai gera dovana Kaledl* proga giminaičiams
verbuoti į darbus, išplėšti išlr pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu, 
ūkininkų duoklėmis pasku-j
tinį kąsnį, inteligentijai pa

Pirčiupio kaime fašistiniai 
budeliai sudegino gyvus 119

........... i žmonių, mėtydami net kūdi-
195m. Vilniuje išleisto-j Rius j degančius namus ir 

je knygoje Revoliucinis ju-1 šaudydami iš automatų į 
dėjimas Lietuvoje 4, skyriuje žmones, kurie bandė bėgti 
„Lietuvos partizanų žygdar-' £ degančių namų.“ 
bis didžiojo tėvynės karo
metu“ smulkiau tie raudo-' Tose hitlerininkų sunai- 
nųjų žygiai aprašyti. Tenai kintų kaimų apylinkėse vei- 
puslapy 601 įdėta gyvų pa- kė raudonieji partizanai. 
sUikusių nuotrauka. padary-j Ten t kad Me
ta 1949 m. jų suvažiavimo raudonieji partizanai "išve-

"J® buJ° J-! dė iš rikiuotės 300 garvežių teresus. o ne grįžtančio bol
ir V. Vildžiūnai, G. Zima- ir daugiau kaip 2000 vag0., ševikjnio okupanto 

A-|n<» ................................

maus sritį ir čia Įsikūrė Rūd
ninkų miškuose-

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

"KELEIVIS”

636 E Broadvray ------ ;--------So. Boston 27, Mass.

p,as.’, Janavičius, a. į nų, sunaikino didelį kiekį 
Gailesčius, A. Baranaus- karinių sandėlių irkitųob- 
kas, M. Afoninas. S. Apyva-jektų. sutriuškinę eilę kari- 
a’ T’ M°nc*unskas, V. Sa- nj įgulų, užmušę daugiau 
kalauskas, M. šumauskas., kaip 10 000 vokiečių karei.

vių, karininkų, policininkų44.

Kiek tie skaičiai yra tikri, 
kas čia pasakys, bet kad da
bar komunistai dažnai gi-

išlaikytas tautos atsparumas 1 
prieš nacius ir bolševikus y-. 
ra daug svarbesnis, negu tik i __ __
garvežio nuvertimas nuo j AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

bėgių. LITERATŪROS FONDO
Lietuvos nepriklausomy- PRANEŠIMAS

bės šalininkų pogrindis vei-
kė apgalvotai, turėdamas . .. l8e'nanti Step0"° Kairi0’ Vasar“ 16 d- Akt» 
galvoje tik savo tautos in- .'n ‘“slmm,n,ųtom« TAU- LIETI Va netrukus bus galima gauti 
. ' , knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo Įgaliotinius.

TAU, L1ETLV A — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveiksiu, knygos kaina 86.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

J. Gabalis., M. Miceika, E. 
Bilevičius, J- Paplauskas. V. 
Pletkus, M. Savkinas, J. O- 
lekas, J. Basčiulis. J. Čiula- 
da. J. Olekas, P. Purlys, A.

lūkes
čius. To pogrindžio veiklos 
pradžia siekė jau 1940 m. 
pirmojo bolševikų antplū
džio dienas, jos padariny 
gimė Vlikas ir vėlesnis par
tizaninis karas prieš komu
nistinę vergiją, kurį tik Zi
manai ir jų rusiškieji ponai

kus ir iškėlė jiems pokyli, j kurį Kondratas, P. Taurinskas ir riasi nebūtais žygiais, Ui vi- mūsų Uutos kraujuje ir aša 
1 rose sužlugdė. J. Vlksiš Hyannis Port buvo atvykęs ir 

senis Joseph Kennedy.

JAU VEDĖ 13 KARTŲ, 
DAR VES 37 KARTUS

L. Solominas.
Išskyrus G. Zimaną ir 

dar vieną kitą, visi kiti 1942 
m. ir vėlesniais laikais LKP 
Centro Komiteto nutarimu 
buvo perkelti Lietuvon. 
Jiems vadovavo M. Afoni- 
nas, F. Pušakovas ir T. Mon- 
čiunskas. I

Šiaurės Lietuvoje raudo-

James Grady su pasirink- 
U „širdies drauge“ nutarė 
susituokti visose JAV vals
tybėse, Ui yra 50 kartų, kad nųjų partizanų veiklai vado- 
tuo būdu būtų pareikštas vavo M. Šumauskas, o pietų; 
protestas prieš skyrybas. Lietuvoje komunistų pogrin-

Juodu jau susituokė 13 džio veiklos priešaky buvo 
kartų, Uigi dar turės tuoktis G* Zimanas.
37 kartus. Ar jų pasUngos Pietų Lietuvos pogrindy 
padės vedybas sustiprinti, išėjo laikrašti „Kova“, G. 
galima abejoti, bet jų pačiu Zimano redaguotas, o šiau- 
reklamai Ui pasitarnaus. rėš Lietuvoje — „Lietuvos 
Žinoma, dar didesnė rėkia- partizanas“, M. Šumausko 
ma būtų, jeigu nebaigus taip redaguotas. Be šių dviejų 
stipriai tuoktis tektų patiems pogrindžio laikraščių, dar 
išsisikirti... | trumpam laikui buvo pasiro-

siems seniai žinoma.

Modemią koplyčią ant ratų Pomezia katalikai padova
nojo popiežiui.

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00*
K. Bielinio Dienojant ” ” $6.00 ’’ $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai ” ” $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” $2.50 ” $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku

sieji, sakysim, knygą “Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%xliy2) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, IŪ.
J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.
A. Sukausiąs, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.
A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio.
J. Novog. 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.
Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 

adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SL, lOth tL, New York, N. 
10019.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapi* penkta*

Skraidančios lėkštėsjie sūrijungę piadėjo karą 
i prieš turkus, kurie turėjo 
, paėmę Jeruzalę, ir 1099 me
tais tą miestą iš turkų atka- Į 
riavo. Be to, paėmė Antio-| 
ehiją, Odesą ir kelis kitus1, 
miestus. Turkai vėliau tuos:
miestus atsiėmė. Kiekvie-j 
nam žygiui buvo organizuo-’ Sausio 23 dieną du Richmondo biznieriai, atskirai 
jama vis nauja krusada, ir- važiuodami U.S. plentu 60 arti Williamsburgo. panašiai 
popiežių laiminami kryžiuo-! susitiko ”konusą“, kuiis sustabdė jų automobilius. Beveik 
ti vyčiai ėjo nekaltų žmonių įuo pačiu metu jiedu telef ona vo Williamsburgo policijai.

Pirmasis atkreipęs dėmesį, kai staiga jo automobilis be 
jokios priežasties sustojo bėgęs.. Pamatė komų lauke di
džiulį, jo manymu, aliumininį konusą, kuris tuojau pakilo 
ir, šaute šovęs aukštyn, dingo. Jis spėjo įsižiūrėti, kad ob- 

duot į kailį, ba jie mūsų Die-; jektas skleidė iš vienos pusės melsvą, iš kitos pusės rausva 
vo nepripažįsta, o garbina1 į^esa.
kažkokį Alachą. Tokius rei- 
kia pamokyti.

žudyti Štai. tėve, kokį "pa- 
kajų“ žemėje kūrė tikėji
mas.

— Maiki, turkams reikėjo

RAŠO J. PR.

(Pabaiga).

AR ŽINOTE?
Kokių augalų arklys ne

pakenčia?
Linų, nes iš jų yra daromi j 

pančiai.
Ką galvoja žvirblios, kai 

prie jo sėlina katinas?

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
Kad katinas vra didžiau-; ^aia^ E. Sūduvis, 424 

sias kvailys, nes kieme Pfl-. ajskjai pavaizduojama, 
vaikšto riebios vištos, o jis “etuvuu pnesmosi vo- 
nori suvalgvti mažą žvirble- kiečių okupantams, . kaip 

pnesmosi ir tebesipriesina 
komunistų okupacijai, kaili-

Kada pelės gali laisvai pa
sijuokti iš katino?

Kada jį vejasi šuo. i PALIK AŠARAS MASK- 
Kodėl šuo žmogų griebia VOJE, Barboros Armonie*

na $4.

— Maiki, aš nutariau eiti mo trauktis, tai policija du
į kunigus, todėl atėjau pa-į šimtu jų areštavo. Vadinasi, 
klausti, ką tu ant to pasaky- Į Amerika turi kariauti neno
ri? , j rėdama. O ar tu žinai, kodėl

— Tėve. turėjai seniai to-i taip yra?
kį nutarimą padalyti. Dabar i — Na. o kodėl?

i
fI

>

Antrajam biznieriui panašiai be jokios priežasties 
automibiliui sustojus, jis išlipo pažiūrėti, kas atsitiko, ir 

kėjimas nėra kelias į taiką,! staiga pamatė didelį UFO, penketą pėdų aukščiau žemės 
kaip popiežius sako. Faktas Į bekabantį. Biznieriui vos iš automobilio išlipus, tas daik- 
yra toks, kad ir patys krikš-! tas sušnikštė ir neapsakomu greičiu šovė aukštyn ir dingo, 
čionys pešasi tarp savęs. į Jis galėjęs būti 75 pėdų aukščio ir atrodęs, kaip apverstas 
Juk nereikia pamiršti, kad: ledų konusas (ice cream eone). Tokių regėjimų būtų ir

•— Vistiek, tėve, mūsų ti-

dėl tų peštynių įvyko didelis 
krikščionių skilimas. Atsira
do protestantai.

daugiau, bet tam kartui užteks.

Richard Hali, NIC AP (Nacionalinio erdvės fenome-
__ j)ėl šito skilimo Maiki I nams ^rti komiteto) direktorius. Washingtone, pasakė.

buvo kaltas atskalūnas Liu-I kad šiais metais pirmą kartą po 1957 metų pasaulis patiria 
teris. I UFO pasirodymų padidėjimą. Hali ir daugelis kitų jo'gru-
- Bet paimkim pirmesni i T “ k(ai .“T tl’.skra’d™lių Z“

laikotarpi, kol Liuieris ne-l15 P'^etų ir yra ekstatentonnes inteligencijos
buvo dar gimęs, kol protes-' produktas“, kas. išvertus j lietuvių kalbą, butų— padirbti 
tantu dar nebuvo. Prancū- - ne mūsų žemės išminčių“. Hali dar pridūrė, kad šiemet 
zija ir Anglija tada buvo! UFO pasirodo daugiausiai tik kituose kraštuose, bet atei- 
katalikiškos valstybės, o ar ’ nančių savaičių bėgyje esą galima jų padaugėjimo laukti 
jos nesusikirto? Ir kaip dar j ir Amerikoje.
susikirto! Kai pradėjo piau-, 
tis 1338 metais, tai piovėsi,
per 100 metų su viršum.

— O už ką jos piovėsi? j 
— Tas karas

Oficialios įstaigos “lėkštes“ paneigi*

Priešingai iki šiol girdėtiems teigimams. Jungtinių

dažniausia už kojos?
Todėl, kad joje yra dau 

giausia kaulų.
Ko ožys visą gyvenimą (253 psl., kaina $3.00. 

negali išspręsti?
Kodėl žmonės, kurie ne

šioja barzdas, neturi ragu.

nės atsiminimai iš Sibiro 
tremties kentėjimų, sura
šyti Algirdo J. Nasvyčio,

TIKSLUS LAIKRODIS

Čekoslovakijoje padirb
tas atominis laikrodis, kuris 
yra labai tikslus. Per 33 
tūkstančius metų jis pavė
luos arba užskubės tik 1 mi
nutę.

VALGOMIEJI LEDAI i

Valgomieji ledai (ice'

VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

čio-Dėdės Šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas, 206 psl., kai
na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

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

cream) — skanus valgis. Jie', 
žinomi iš senų laikų- Pirmie- Į 
ji valgomuosius ledus pra-|
dėjo gaminti kiniečiai. Kr-:pLAUK> MAN0 LAIVELI, 

j muosius valgomųjų ledų re-. ?etro Segato eilėrašėiai, 
ceptus iš Kinijos į Europą m pgl kaina.......... $2.00
parvežė italų keliautojas
Markas Polas (1254-1323). ŠVENTADIENIS UŽ MIES- 

Valgomieji ledai buvo i TO, Mariaus Katiliškio 17
pradėti gaminti ir jais pra- novelių, kaina $5.00.

piasidėjo Valstybių kaio aviacijos (AirForce) karininkas, vadova-1 Driekianti Paryžiuje uvwiTnr'č'Q tp ičaktii
dėl to, kad du Anglijos ka- : /ttfoi tvrinAiimam » ranziuje VYNUOGES IR KAKTŲ! vęs neatpažintų skraidančių objektų (UFO) tyrinėjimam, į 1630 m jęew yorke 1770

jau per senas esi. i —Taip yra todėl, Maiki, i P*1™3 Edvardas ni- imajoras Hector Quintanilla, Project Blue Book šefas,
__Tai tu turbūt neskai-1 kad velnias nenori pakajaus į c.lasls’ 0 paskui Henry V-ta-į pasakė. kad USAF jau per 17 metų tuos objektus tyrinėja

tei gazietose. kad šiomis die-j ant žemės. O vis dėlto paka- S1S’ norejo atsisėsti Prancū-; ;_;v; -izxl 
nomis karmelitų seminarijoj Jy galima padaryti, tik rei- Kpypjv ' umuiuiigus p»vu*uj
daug senesnis vyras buvo į-‘ daugiau kunigų. Tai la- išskvrus Orleano ‘ tyrinėjimai parodė, jog vadinamosios “skraidančios lėks

im, o Londone 1860 m.

noiejo atsisesu rrancu-; jr ~oį neturj įrodymo, kad tiems objektams vadovautų 
zijos sos . r ! išmintingos protaujančios būtybės. Jis pasakė, kad visi

šventintas į kunigus. Jis bu- bai. davadlyvai išvirozijo kuris'buvo iu angių'tės“ >'ra astronominiai objektai, lėktuvai, balionai, sate-
vo jau ženotas, turi vaikų ir ‘ popiežius, sakydamas aną- vig dar Tada'btai, 0 kartais tik debesys. Project Blue Book yra aviaci- į
jau trečios jo pakalenęs a; į atsirado kaimietė mėrginaJjosįsteiga, kunosuždavinyssekti,arueUFOnėrakeRks-
nūkai auga. Nu, tai kodėl as į vaziavime- Kelias j pakajų loRo; minmnrr
negalėčiau būti kunigu? : eina Per tikėjimą, jis pasa-

NAUJIENA

— Bet tas vvras tėve se-! kė’ Tiktai Akėjimas gali pa-
niai iau^Die tai galvojo ir' dal^ pakajų ant žemės-To_ 
, J. p - J- t dėl reikia daugiau kunigų,
buvo jau pasiruosęs semina- , .
riiai Tėvo tenai nepriimtų ! dau^au pamokslų, daugiau 
.j ’ . . L melstis, o šėtono šėlimui bus
Visų pirma ta-etum da.-va-.
karinę mokyklą išeiti- tr L
- O iš kur tu žinai, kad• ~ v?dinaSL tėvas tiki tik

manęs nepriimtų? O gal ir' Pociaus sodžiais, 
priimtų? Juk — O tu netiki?

— Ne!
— Kodėl?

ir kunigų j 
trūksta. i

— Ne, tėve, kunigų jau- _______
perdaug. Verčiau eitum pass — Todėl, kad aš žinau is-
farmerius obuolių skinti, nes' torija.
jiems stinga darbininkų. { —, O ką ji sako?

— Vot, Maiki. obuoliams — Ji, tėve, netiktai sako, 
skinti tai jau aš tikrai netin-1 tet ir faktais parodo, kad 
ku. ba į obelę neįlipčiau; a- nuo te laiko, kai Europoje 
le į sakyklą įlipti ir pamoks- • Įsigalėjo krikščionybė, nie- 
lą pasakyti dar galėčiau. Į kas tiek kaių tenai nesukėlė, 

_ Jes. Maiki, aš noriu eiti į ku-' kiek tikėjimas. Apie kry- 
| nigus. Aš sakyčiau, kad ir tu žiuočių karus juk ir tėvas 

turėtum siekti dvasiško sto-, esi gi) dėjęs, 
no. Juk matai, kad velnias1 — Ju rait. Atsimenu 1910 
jau perdaug gaspadoriauja metais South Bostone lietu- 
ant svieto. Net ir Amerikoj : viai buvo surengę šaunų Žal- 
nėra pakajaus. Nėra tos die- j gino mūšio apvaikščiojimą. 
nos, kad kas nebūtu užmuš-' Kalbėtojai aiškino, kaip mū- 
tas ar aprubavotas. Ir polici-Į sų Didis Kunigaigštis Vytau- 
ja negali nieko padaryti, i tas ištaškė po Žalgiriu kry- 
M lestuose eina plėšimai ir I žiuočių vaiską. kuris plėšda- 
riaušės, o Vietnamo raistai' vo ir degindavo mūsų Lietu- 
dega nuo Amerikos bombų. į v3-
Ir mūsų prezidentas nežino. Į — Bet ar tėvas žinai, kas 
kaip iš tos velniavos išsiran-į tie kryžiuočiai plėšikai bu- 
gyti. Jis beveik kasdien • vo?
skelbia, kad tos vainos ne-| — Tai kokie pagonys, 
nori. ale siunčia vis daugiau j ar ne?

labai dievota katalike, kuri mingi ar net pavojingi JAV saugumui. Per tuos 17 metų £)r. Kazy* Grinius, ATSI- 
įsivaizdavo girdinti Dievo; ištirta 1,425 UFO ir nerasta, kad nors vienas jų būtų pa- MINIMAI IR MINTYS, Ii 
balsą, kad eitų ginti miesto.! vojingas JAV saugumui. Beje, 659 atvejai tebepasilieka j 335 psI, kaina $5
Prancūzų vadas davė jai ka- ’ neištirti, bet tai tik dėl to. kad nebuvo užtenkamai palių-;
reivių. Atsiradus raita ant1 asmenų, kurie apie tuos UFO buvo pranešę- VLADAS NAGIUS-NA-
arklio, ji pradėjo šaukti ka-Į Apie paskįausįą tjfo pasirodymą viršum Marylando. GEVICIUS, jo gyvenimo ii 
reivius pulti priešą ir iškėlus. West Virginijos, Ohio ir Pennsylvanijos Quintanella pa- darbų apžvalga, redagavo 
angfus.. Paavei™uSe! :."Paaiškėjo kad tai būta didelio baliono, vartojamo dr. Baly, Matulio™, labai
gimo, prancūzai atmušė kosminiM sPindu1^ t>n'lmul ’

angluc ir išlaisvino miestą. į Vėliausias pasirodymas kituose kraštuose buvo tas 
Prancūziškai ji yra žinoma viršum Canberra, Australijoje, kur UFO per 40 minučių
kain Joan d’Arc. kabojo apie 5,000 pėdų aukštyje ir, kai kariškas lėktuvas į "

J r ' ciai aprašytas Karo Muzie-
laisvės kovų

kaip Joan d’Arc.
— O kodėl aš niekad to- pasikėlė jo atpažinti, jis dingo, 

kio vardo negirdėjau? , A ™ .
__ Turbūt dėl to. kad lie- Allen Hynek, Northuestem universiteto Chica-

tuviai ja vadina Orleano į Dearborn observatorijos vedėjas, USAF įgaliotas 
Mergele. ‘ irgi per praeituosius 17 metų ištyrė keletą tuzinų tokių ne-

__Aaa tai i ta pati? ' atpažintų objektų. Jis dabar sako. kad “didžiausioje dau-
. . i gumoje tai yra paprasti dalykai, matyti nepaprastomis'

Ta pati, tėve- 1 aplinkybėmis. Per visą laiką neradau jokio įrodymo, kad j
Tai prancūzai gal pa- tie objektai būtų ne šios žemės išmintingų padarų pa-! 

daras“.

gražiai išleista, daug pa 
veikslų, 374 psl., kaina $6 

Knygoje pirmą kaitą pla-

jus, garsėjęs 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go.

skyrė ja savo karaliene, ar 
ne?
, ~ jos iikimas buvo. N1CAp chicagos skyriaus pirmininkas, šiomis dienomis. 
sSSsr: girtino, iof Utinis UFO pūdymas Chicagos;

paėmė ja ir pardavė ang-l srlt-vJ« buv° balandžio lo d. viršum Bamngton Hiils. Ke-: 
lams. Anglų katalikų arki-1 turi skirtingi žmonės iš skirtingų vietų paliudijo matę 1 
vyskupas suruošė jai šventos pailgus cilindrinius objektus, kuriems skiendant \ ii*šuje ; pytume, jei mielieji prenu- 
inkvizicijos teismą, pripaži- iš paskos sruveno oranžinė šviesa. Adlerio Planetariumo j . . „-.i-,.!,*,, |,oj
no ją esant “ragana“ irgy- direktorius Chicagoje dr. Robert Johnson sako. kad UFO ,

pasirodymų Chicagos srityje nėra padaugėję, o Quinta- Į iuos paragina mokėti, o pa- 
nilla užtikrina, kad visose JAV CFO nėra padaugėję. 1 tVI be paraginimo, prieš

S AL Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys- 96 psl., 
kaina $2.00.

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

TAIIRr. Stūmio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai pista, kaina... 32.50.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie *ą miestą ir a- 
pyJinkę, 130 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 pa*.. 
Kaina $2.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psi. kaina...............$1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla-
, i Piai. kaina...........$3.00.

Sherman Larsen iš Chicagos pnemiescio Glenview, | pALENCVlNKITE MŪSV| murkly a. Giedriaus graži

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau

vą sudegino ant laužo, tai
va, tėve, kokį “pakajų
kruvintai mūsų žemelei nešė; ’’žinoma dabar, kai žmonės skaitė apie tokius pasirody- į .
tikėjimas. Dabar pagalvok. Į mus kituose kraštu„se, turės jų padaugėti ir pas mus“, i pr'n“,ne^a,*, 
ko vertii popiežiaus žodžiai, J ironjškai baigė QuintanilIa. ‘ ‘ '

šu

kad kelias į pasaulio taiką 
eina per tikėjimą.

— Maiki, jau tu pradėjai 
bedieviškai...

| vaisko ir vis didesnes mėto' — Ne. tėve, kryžiuočiai
Tenai bombas. Anądien jis buvo paties popiežiaus Ur- 
| nusiuntė Jungtinių Tautų ? bono II-jo įsakymu 1095 m.
'sekretoriui gromatą. prašy- įkurta krikščionių armija 
i damas nurodymo, kaip tą 1 kovai su nekrikščionimis. 
i vainą baigti, o kai tas patarė Kryžiuočiais popiežiaus ka- 
! iš Vietnamo pasitraukti, tai, reiviai buvo vadinami dėl 
Į prezidentas atsakė: Nausa, i to, kad į karus eidavo kry- 
' nepasiduosime ir nesitrauk- ] žiaus ženklu prisidengę. Vė- 
‘ sime. Ir kai Vašinktone stu-i liau pradėjo panašias armi- j
Identai padarė demonstraci-1 jas organizuoti ir kai kurie — Dac inaf, Maiki. Už 
ją. reikalaudami iš Vietna-1 Europos kunigaikščiai. Visi teks ir gudbai!

IOM99SOCflOOOOOOOOOOOO*< IOOOOO*

— Tėve, aš visai nedaugi-, 1 • • — x .
pasakiau, išpasakot viską Keleivio preituuisrata - gsra
kiek buvo dėl tikėjimo karų
ir kiek pralieta kraujo, rei- _ • 1 • _ • •
ketu daug daug laiko. Tėvas dovana visokiomis progomis
jau nenorėtum į kunigus eiti.

pasibaigiant, 

atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem 

kurie tokių raginimų nelau 

kia, ir tikime, kad ateityje 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikė* siųsti primini

I90O9C MOOOOOOOMŠ

mu*.

Keleivio adm-ja

apysaKa jaunimui, 130 psL 
kaina ........................... $1.80,

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00. ‘

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Mas*. 
636 E. Broadvray,
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MOTERĮ! SKYRIUS
ŽEMAITĖ

Sutkai
Mūsų įžymioji rašytoja Julija žymantienė-žemaitė 

gimė 1845 m. gegužės 31 d., mirė 1S>21 m. gruodžio 7 d. 
Tuo būdu šiemet nuo jos mirties sukako 120 metų. Tai 
realistė, smulkiai vaizdavusi kaimo žmonių gyvenimą, 
kaimo ir dvaro santykius, vargą ir giedresnes dienas, 
šeimos problemas, viltis ir nepasisekimus, sukūrusi sa* 
vo apsakymėliuose daug Įdomių ir Įtikinamų charakte
rių. "Keleivyje“ jau esame spausdinę nevieną jos kūrinį, 
šios sukakties proga spausdiname jos ISO? metais pa
rašytą apysakėlę "Sutkai“.

Red.

Pavasarėlis. Visur gražu ramu. Saulelė netoli laidos 
lėčiau jau bešildo, lengviau bešviečia. Apšvietusi Įkypai 
miškus, tarytum pasilenkusi pro pakočius, žiūri ji i sklei
džiamus lapelius, sprogstančius pumpurėlius ir dygstan
čias ant žemės žoleles. Pirmutinės balos didžiavosi prano
kusios kitas žoleles, apgožė kiminus, paslėpė po savo la
pais skujas ir nubirusius rudenį lapus. Džiaugėsi savo 
vešlumu, pastiepusios ilgus sprandelius; baltuosius veide
lius atgręžusios i saulelę, tartum dėkojo jai. kad jas pir
mąsias užauklėjo. Garbanojosi, baltavo, žaliavo, klestėjo 
apsiautusios kiekvieną kelmelį, kiekvieną kuisynėlį. Kur 
tik miške progumėlė, po krūmus ir žolynus, nedrąsios ži
buoklės slapstėsi, lapeliuose įsikniaususios, žabarėliais 
užsiskreibusios, kiūtodamos žolynėly kvepėjo. Pakraščiais 
miško, kaip jaunosios per vestuves, baltais rūbais pasi
puošusios klestėjo ievos- Gretimais jaunos eglelės: jų ša
kos svyravo, apkibusios raudonais skujų bumbulėliais. 
Per vidurį miško ištiestas siauras kelelis. Skersai jo ėjo 

įdubę sušliaužioti takeliai, kuriuose priešu priešais kužėjo 
darbininkė skruzdėlės. Niekas joms nekliudo valkioti ša
pelius, nes kelelis jau išdžiūvęs.

I
Tuo keleliu per mišką ėjo du žmogeliai: vyriškis 

aukštas, suraitytais uostais, vienu švarku, baltais autais, 
naginėtas, vienoj rankoj ryšelis, antrąja susikabinęs su 
moteriškąja; ta = basa, po apsiaustėlio, perkeline ske
petėle apsigobusi, vilnonę skepetą ant liuososios rankos 
pasvėrusi... Matyti, šarpavo keliauti, nes abudu išraudo
navę. apšilę. Kaži ką balsu šnekučiavo; tankiai, Į vienas 
antrą pažvelgę, juokėsi.

Kelias nubėga kairėn. Juodu atsisuko dešinėn taku 
stačiai ant liepto. Miškas pasibaigė, prasidėjo trakos — 
skardingi Dubysos atkrančiai.

— Čia, būdavo, žydės žibuoklės, — tarė vyriškis ir. 
paleidęs ranką, pasisuko į krūmus.

Moteriškoji taku į pakalnę pasileido tekina. Pasišo
kėdama kaip kurapka, rietėjo pakalniui. Pabėgusi porą 
varsnų, atsidūrė pačiame atkrantyje. Netoli liepto ant kal
velės atsisėdo.

Iš ten visai kitoniškos akivaizdos priešais tiesėsi. 
Skardinga Dubysa, nusimalšinusi iš pavasario potvynių, 
nusekusi, visa vagoje, tik mėlynavo- Nors gana srauniai 
gurgėjo, staipydamos per akmenis, krisdama i gilesni du
burki, sukosi Į verpetą, putojo, šnikštė. pykdama skubėjo, 
bet nebesiplėtė į pievas— vienoj vagoj talpinosi. Kalnuoti 
atkrančiai, apaugę krūmais, gražiai mainėsi šviesesniu ir 
tamsesniu žalumu. Paupiai dauboje, sausai nusekę, taip 
pat žaliavo, daiktais net geltonmargiai nuo sužydusių pur
važolių. Pačiais pavagiais, iš abiejų pusių upės, kaip už
brėžta juodavo apsekę šapai ir šamalai — rodė. ligi kur 
buvo užtvinęs pavasari vanduo.

Pievose paupiais kobrinėjo pavasaringi gyvulėliai, 
graibinėdami, nors retą. ką tik dygstančią žolę. Žąsų bū
reliai perėsi, nardėsi po vandeni — po ilgo perėjimo 
džiaugėsi, išsivedusios vaikus į ganyklą. Žąseliai geltoni, 
ką tik apsipūkavę, kilsavo ant vilnių Dubysos, nesteng
dami paplaukti prieš vandenį, pėpdami kabinosi ant 
krašto. Piemenėliai braidė po vandenį, taškėsi po upę, 
šokinėjo per akmenis arba vamzdžiavo visokiais balsais, 
visaip džiaugdamos sulaukę šilimos. Lakštingalų gaujos 
čiauškėjo, pleškėjo garsiau už kita kitą. taiytum eidamos 
lenktynių su piemenėlių vamzdeliais. Kur ne kur pro krū
mus pašmėžavo balta skepetėlė žibuokliaujančių mergi
kių. Už kalnų, kaži kur, būreliais dainavo.

Moteriškoji, sėdinti atkrantyje, atsismaukė skepe
tėlę, nusibraukė sušilusią kaktą, pilna krūtine atsikvėpė 
šilto ir kvapaus oro; mėlynomis akimis apvedė didelį ratą 
ir nustabdė jas ant liepto. Čia atėjo jai į galvą kaži kokie 
atminimai. Iš užpakalio, įsikibdamas į alksnius, nusileido 
nuo skardžio vyriškis, nusitvėręs keletą žibuoklių. Atsisė
dęs greta, tarė:

(Bus daugiau).

Barry Tc-cikys. 26 m. amž., ir jo būsianti žmona Mavis 
l pton. 21 m. amžM įeina į vedybų registracijos įstaigą 
Tavistock (Anglijoje), kur jie buvo surišti "moterystės 
ryšiais“. Baro po 10 minučių buvo nuvestas i kalėjimą, 
kur jis turi kalėti iki gyvos galvos už savo sužadėtinės 
draugo nužudymą 1963 metais.

„Manana“ - viską atidėk 
rytojai!

Trečias laiškas iš 
Kolumbijos
(Tęsinys)

To "manana“ nuotaika: 
pradeda ir mane apkrėsti. Ir 
aš padedu tingti, pradedu 
moti ranka. Užkrečianti at
mosfera! Tačiau tai tik pa
viršutiniškas a psi k rėti mas. 
Atostogauti pradeda įkyrėti- 
Pasigendu tempo, pykinaS 
mane laukimas įstaigose, iš
daužyti šaligatviai, šiukšlių! 
krūvos gatvėse, jaudina prie 
namų prisišlieję apskretę, Ii-, 
goti elgetos, būriai "bezpri- i 
zom.ikų“ vaikų, kurie gau
jomis laksto, vaginėja ir ku
riais niekas nesirūDina. Iš; 
jų išaugs nauja kriminalistų 
karta.

Bet labiausiai siutina luo
miniai skirtumai, nepagar
ba, sakyčiau, net panieka 
darbui ir dirbančiam žmo
gui. Fabriko darbininkas, 
atėjęs pas aukštą tarnauto
ją su reikalu, neįsileidžia- 
mas j namus, bet ponas kal
basi su juo arba garaže. ku
riam*- stovi jo automobilis, 
arba lauke. Girdi, kaip leisi 
darbininką į namus. į salo
ną, juk jis dvokia, nesiprau
sęs ir pilnas blusų.

Juokingai mažam žolelės 
plotui taip pat reikia samdy
ti žmogų. Pats ponas negali 
piauti — gėda. ką kaimynai 
pasakys. Fizinis darbas tik 
"prastiems“ žmonėms arba 
labai turtingiems, kuriems 

, nereikia bijoti kaimynų pa
šaipos ar nusistebėjimo. Ne
nuostabu, kad, esant tokiai 
nepagarbai fiziniam darbui, 
susidaro praraja tarp darbi
ninkų ir visų kitų žmonių. 
Fizinis darbas apmokamas 
prastai, o maisto ir drabužių 
kainos aukštos, todėl darbi
ninkas priverstas gyventi 
pusiau civilizuotą gyvenimą. 
Jis skiriasi nuo kitų ir apda
ru. ir elgesiu, ir gyvenimo 
būdu.

Šiuo metu pragyvenimas 
yra ypatingai brangus, o at
lyginimai žemi. Du miiionai 
žmonių maitinasi ”agua de 
panela“. Tai yra arbata 
(karštas vanduo) su namuo
se virtu rudu švendrių cuk
rumi. Tas cukrus verdamas 
kaimuose milžiniškuose ka
tiluose ir dideliais gabalais 
bulviniuose maišuose atve
žamas į turgų, kur ji perka 
darbininkai, nedaug k-uo 
turtingesni už to cukraus ga
mintojus. čiulpia tą cukrum 
pasaldintą vandenėli ir žin-

domi kūdikiai, geria jį rytą 
vakarą ir suaugę. Ir kaime 
maistas labai prastas.

Beraščių, rodos, 70%. 
Kaimuose ir vargingųjų 
žmonių tarpe miestuose tė
vas guli su dukterim, sese
rys su broliais, ir niekas dėl 
to nesijaudina. Nelegalių 
vaikų labai daug- Į juos žiū
rima kaip i legalius. Svarbu, 
kad motina yra žinoma, o 
dėl tėvo — who cares? šiuo 
atžvilgiu lytinė moralė yra' 
panaši į Amerikos negrų, * 
kuriems taip pat būdinga 
nelegalūs vaikai ir vyrų ne
sirūpinimas savomis šeimo
mis.

Reikia baigti. Ryt anksti 
važiuojame Į tropikinį kli
matą, į Girardot. kuris yra 
žemiau už Bagota, ir todėl 
ten karšta. Bogota via 2,640 
metrų virš jūros paviršiaus, ’ 
o Girardot — 326 metrai. ,

i
1Ketvirtas laiškas 

iš Kolumbijos

Važiuojam Į Girardotą ’ 
traukiniu. ii

Geležinkelio stotis stebi
na savo mažumu tokiam 
miestui kaip Bogota. Bet iš 
antros pusės — geležinkelių 
čia tėra berods 4 linijos ir 
tos nevisur eina ištisai. Čia 
susisiekiama daugiausia au
tomobiliais, lėktuvais arba 
asiliukais, o ne geležinkeliu, 
kuris negali praeiti pro kal
nus ir bedugnes.

Girtas ar užsimiegojęs 
iešmininkas nesutvarkė bė
gių ir paleido mūsų auto- 
matricą kitu keliu. Tik pa
siekus stotį, kuri nenumaty
ta mūsų maršrute, susigribo, 
kad kažkas kažkur padarė 
klaidą, ir automatrica atbu
la eina atgal Į stotį, kur bė
giai šakojasi, šį kartą jie 
jau perjungti Į Girardotą.

Žmonės šypsosi, niekas 
nepyksta, nes laiko nedaug 
sugaišta, o. be to, laikas čia 
neturi tokios reikšmės, kaip 
Amerikoje.

Automatrica pasitaikė 15 
metų senumo, gerokai pur
vina, siūbuojanti lyg pasigė
rusį. Sėdžiu prie lango. Ma
no kaklas taip ir sukiojasi 
tai į kairę, tai Į dešinę, kad 
tik daugiau vaizdų pamaty
čiau.

Pradžioje traukinys kyla 
Į kalną, pasiekia 2.728 met
rus ir tada pradeda leistis 
žemyn. Kuo žemiau, tuo šil
čiau. Eukaliptų miškai pa-

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 

Latake reikia pažy mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Aš esu lietuvaitė, čia gi>- 
musi. Jau šešiolika metu 
kaip esu ištekėjusi, ir mes 
turime vieną sūnų, 8 metų. 
Mano vyras yra dirbęs viso
kių darbų, o per paskutinius 
6 metus jis yra ”salesman*\ 
Jis dažnai važinėjasi, anot 
jo. savo biznio reikalais: na
muose būna tik retkarčiais. 
Prieš metus jis man prane
šė, kad jo kompanija ji per
kelia dirbti i Ohio. kad, ten' 
būdamas, jis irgi važinėsis 
ir pardavinės krautuvėms 
Ohio apylinkėse. Jau kurį 
laiką mes prastai sugyvena
me, daug ginčų ir nemalo
numų. bet jis man duoda už
tenkamai pinigų pragyveni
mui, todėl aš kenčiu ir tyliu.

Kai jis man pranešė, kad

sikeičia i bananų, kurie už
pildo tarpukalnes ir tarp jų 
lyg žibintai saulės šviesoje 
šviečia savo geltonais ir mė
lynais kekėmis nusvirusiais 
žiedais belapiai egzotiški) 
medžiai. Prie geležinkelio. I 
kur tik drėgniau. visomis 
spalvomis žydi gėlės, pana
šios į lietuviškų darželių 
flioksus. Spalvų ir formų Į- 
vairumas prirakina akis-

Tolumoje aštriom skiaute-' 
rėmis rėžiasi į dangų aukšti) 
kalnai. O mes važiuojame) 
vis žemyn ir žemyn, vis da
rosi karščiau.

Baltuoja cukrinių švend
rių laukai, pasirodo ir kak
tusų miškeliai. Dideli jie. 
tikri medžiai, o ne krūmai. 
Ir jie įvariausių formų, pri
mena abstraktines moder
niškas skulptūras.

t •.

Tolumoje matome ir El
dorado aerodromą, pasken
dusi rūkuose. Lėktuvai ne-! 
gali pakilti. KolumbieČiai 
labai didžiuojasi šiuo aerod
romu. Sukišo i ji milionus, 
ir tik tada apsižiūrėjo, kad 
parinko jam tokią vietą, ku
ri amžinai skęsta rūkuose. 
Na. ką padarysi, laiku ne
apsižiūrėjo. Yra čia ko jau
dintis!

Pakelėje matyti išblašky
tos trobelės, baltos, be lan
gų stiklų (Ir kam jie — juk 
karšta), o kitos ir visai be) 
langų. Pro atviras duris švie-l 
sos pakankamai įeina. Jos' 
dengtos tam tikrų palmių! 
lapais. Kaimų šioje srityje 
nematyti — arba pusmieste-1 
liai. arba atskiros farmos.į 
kurios susideda iš nedauge-' 
lio pastatu. Daugiausia ma
tyti lūšnelių su atviromis du
rimis. Atviros durvs — pie-J 
tų pažymys. Ir Bogotoje vi-) 
su krautuvių durys atidaros.1 
išskyrus modemiškas naujas 
krautuves.

L. Januškienė

(Bus daugiau).

jis tui i persikraustyti gyven
ti i (žhio, aš jam pasakiau, 
kad aš nepaliksiu savo na
mų ir giminių. Vaikas čia 
lanko mokyklą, turiu savo 
tėvus, brolį ir seserį, o sveti
mame krašte, vyrai išva
žiuojant. pasilikčiau viena. 
Vyras supyko, bet šiaip nie
ko daugiau nesakė- Jis da
bar gyvena Ohio ir atva
žiuoja pas mus tik kartą per 
mėnesį ar panašiai.

Ar aš galėčiau jį kaltinti 
"desertion“, kad jis mane 
paliko su vaikais ir be mano 
sutikimo išvažiavo kitur gy
venti? Jei jis taip nesiskaito 
su žmona, kam man su juo 
gyventi?

Pasipiktinusi žmona
Massachusets

Atsakymas

Tamstos vyras pasiūlė 
Tamstai važiuoti su juo į O- 
hio, kai jo darbdavys jį ten 
siuntė. Tamstos, kaip žmo
nos. pareiga yra vykti ten, 
kui- vyras vyksta nuolati
niam apsigyvenimui savo 
darbo reikalais. Jeigu vyras 
būtų išvykęs, norėdamas 
Tamstą nuolatiniai palikti, 
be Tamstos sutikimo ir be 
pateisinamos priežasties, tai 
reikalas būtų kitoks. Tams
tos nurodomos priežastys 
Tamstos atsisakymo vykti su 
vyru į Ohio nėra teisiniai pa
kankamos. Vyras negali bū
ti ”k akinamas“ Tamstą pa
likęs, tačiau vyras galėtų 
Tamstos elgesį aiškinti kai
po "desertion“.

"KELEIVIO“ SUKAK

TUVINIO BANKETO DA

LYVIŲ BENDRĄ NUO

TRAUKĄ GALIMA GAU

TI "KLU IVIO“ ADMINIS

TRACIJOJE UŽ $2.00.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanot'?
LAISVOJ! LIETUVOS. Lieto, m, «o--i»ld«‘m<'Vatu rašte.’ dėl bo" 

ž-p-vikn ukuoarijov ir teroro Lieti* 
Toje. Ka-na ........................  28 Cn'

zvn.n-vjc i praeiti. k. 2nae t
dnr-,b* »t«n'-~iini”*ai. 477 nei- kai 
__ 25 0“

DIENOJANT -knygnešių karaliaus” 
imnans Kipre gielinic idonibv atsi. 
ir.inir-.ai. 4»'.4 oel_ kaina.... Ifi.OC

ij»OB ViFTAf Th»rp Blelmle atsimi- 
nimn antroji dalis. 592 porlaoiai. 
Kaire 98AA

LJBTnvTTJ DAINOS AMERIKOJ* 
ar rio ko ir »JT*daeavo Jonas B* 
lys. 478 dainos sn raidomis. Ane 

liškai duotas kiekviena® dainos 
tnrinvs. indė! tinka dovanoti tr 
KetrviMai nekalbantiems. iri*t» 
228 pus!, kaina .................... 28 0°

SOCTAT JZM T? RELIGIJA R 
rašė E. Vandervelde. verti Vardš

Kaina ......................... 28 Cnt

viARLBOROT’GH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGnT. N. lnkienė. rė
mu vadovėlis Heturių kalbo* mo 
kvti- angliškai kalbančiam. 14'
paL, kaina .......................... 2122

»EMATT2S RASTAI. Garaioatoa at 
są rašytojos pirmojo karo met 
Amerikoje oarašvti vaizdeliai t* 
rašytojo* paveikslu. 12S puslapis 
ketas ..................................... 80 C*

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ Parašė '.eonas BI' urnas. Trumpa socializmu aiikin’n.naa. Kaina 28 <
JUOZAS STALINAS, arba ka. 

Kantata išnonis buvo pasidarė 
Ru'ijos diktatorių. Kaina 25 Cm

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paminė Galaunė, didelė kny
ga sn aangybe paveikslą, gerame 
popieriuje- Kaina ..................... 18.66

T* KR A TEISYBE APTE SOVTETV 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumoa bolševiz
mo Istorija ir valdymo rakti ka. 
Labai daug biformaciją, 98 pal. 
Kaina................................. W Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINTGAI 
seniao.-nų lai kų iki Lietuves ne- 
priklau^cmybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalų, 894 pel.. gerae popierius, 
kaina ............................................ 210.08

ALTORIŲ fEULT. V._________ .
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Visos trya dalye {rištas 1 etaną 
Aut-irtas, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris ifaita- 
dėx> kunigystė# dil moterystė* 
knyga, kieti riršai, Ml puslapis 
KzJne ...........28.00

i

NEMUNO SUNOS. Andriaus 
ko romano antroji dalia. 42€ pua- 
lapiai. Kaina .............................. »*<»»

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi Šo krašto neturiu iOorij*. 
gausiai iliustruota, narai? St. Mi
chelsonas, viri 500 puslanių. Kai-

rF.MJ'NO SUNOS. Andriaus Vaini
ką rėmams iš 1935 metų ScvalH- 
Joe flkiiiinkų sukilimo p-ieš Sme. 
tono* diktatūrą. t*lrma d-K* 389 
pal. Kaina................................... 2S.0®.

.lETUVz BUDO, SUpcno Katra, 
labai vaizdžiai tr įdomiai putae/d 
atsiminimai, kaip Lietuva keis* 
iš miego, geriausia dovana kie*- 
viena proga, gražiais kietai? vi. 

šeliais, iliustruota, 41$ ousiap'.k. 
didelio formato Kaina **

na kietais viršais 25 00. mirk-Tataviriais .............
sųCIALDEMORKATIJA IR S Oi,

9EMZMAS. Pairai Rautakj. na»- 
jaustomis žiniomis napndyt*. tvv 
klausimu kny rote. Kaina.. 25 Oe

cAsAUUO LIETUVIŲ 2INTNA5 
parnešė Anicetas Simutis, oaugy- 
oe zuuų lietuvių ir anglų kalbomis 

jieiovius nsane pasauly,...............  »«.*>
uETUVOS SOCIALDEMOKRATU 

PAKTUOS PROGRAMINES GAL. 
R£3, 32 P*U kaina.........  26 Cuv

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Paraše dr. D. Puka. mtaliTLUM 
Amerikon Betariame, 144 pusta 
Pit»- ................................... «» *

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRa 
NEŠIMAS, arba kouel mūsuose nė
ra vieny ber., 80 pel-, kaina .. 2i .<M

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, p. Anetlno 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laiką, kieti apdarai .... V 60

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėję 
toks tvanas bdti ir kę apie uri sa.

T Ketam........... 29 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, paraM 
M. Mieheisonienė, 260 įvairią lieta, 
vieką ir kitu tautą valgių receptų, 
122 puslapiai kaina.................21Xš

NKP1UKLAUS«?XOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la- 

paveikalą, £56 psl. gera.......  26.09
SIAURUOJU TAKELIU, K. b, 

Kriaučiūno atsiminimui is l Jeto- 
ir iš Amerikne lietuviu >ry*e-

172 psl-, kaina............ 22.04

BOCIAUEMO TKORUA Trumpai d 
parado, kaip keitėsi vtauo-

* ta kodšt U dar 
................. 22 CI

DEMOKRATINIO SOClALlZMu 
PRADAI. Populiari ir nat.Jinze 
myga Mą dienų alau.-, ima n.e sn-

UteAkymus tr pinigus praAome siųsti iiuo adresu: 

KELEIVIS
(30 E. Broathrag «7.
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VIETINĖS ŽINIOS
Pabaltiečių Draugijos Lituanistinė mokykla

darbų programa

Ir šią žiemą bus trys kon-

Sunkiai susirgo klebonas 
prel. Pr. Virmauskis. I

Jis praeitą sekmadieni nu- 
pradės mokslą rugsėjo 18 d. gabentas i Camey ligoninę.

_ A T •» ... Tai jau antras susirgimas
Bostono Lituanistine mo- palyginamai trumpu laiku.

Ar turi šitas 
knygas? JDOMIOS KNYGOS

certai; gruodžio 3 d. pianis-! kykla pradės naujus mokslo 
to Antano Smetonos, kov^'^ctus rugsėjo 18 d. Šv. Pet-
25 d. estės mezzosopdrano 
Irenos Loosberg ir balandžio 
1 d- latvio baritono Janio 
Klavins. Visi jos koncertai 
būna Jordan Hali.

Spalio 17 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
bus banketas.

Rugsėjo mėnesj Bostono 
viešojoje bibliotekoje Cop- 
ley Sudarė — lietuvių, lat
vių ir estų knygų paroda.

Skautų tėvų pobūvis
Bostono Lietuvių Skautų 

Tėvų Komitetas spalio 2 d. 
So. Bostono Lietuvių Pil. Dr- 
jos III aukšto salėje rengia 
iškilų pobūvi — koncertą, 
šokius. Jo pelnas skiriamas 
lietuvių skautų stovyklai Įsi
gyti.

Laisvės Varpo koncertas
Laisvės Varpo radijo kon- 

certo-banketo, kuris bus 
spalio 10 d., meninę progra
ma atLks solistai

LIETUVOS RESPUBLIKŲ 
PARENGIMU KALENDORIUS ISTORIJA su spalvoto žeme 

Lapių, p*!., kuiną .. $0-.'
ro lietuvių parapijos mokyk
los patalpose. Rugsėjo 12 d. Tautos

9 vai- lyto bus pamaldos, šventės minėjimas So. Bos- LIETUVOS tEMELAMS
vėliau mokinių registracija, tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa- 
egzaminai ir pirmosios pa- įėję. Rengia L. Bendruome- 
mokos. nė.

na
Ka

SO.Ūi

Romanai Dovanos už naujus skaitytojus

»TH ĮLĮSTAI. 3 veiksnų trape kaina $2.50. 
kaina ............................ $0.2'

Albinas Baranauskas,
Į KARKLUPĖNUOSE, pre-
j mijuotas romanas. 224 pel., 
. įminu Š9 50

•v.. j: l«bzx:

Sandaros 7 kD. susirinkimas m - i i- Rugsėjo 19 d- 5 vai. vak.
Po ilgų ir karštų vasaros Sandaros salėje Sandaros 

dienų Sandaros 7 kuopos Moterį Klubo banketas A. 
valdyba saukia pirmąjį šio Kropienei ir J. Gudelienei
rudens susirinkimą rugsėjo 
19 d. savo salėje (124 P St.). 
Pradžia 2 vai. popiet.

Tą pačią dieną 5 vai. toje 
pačioje vietoje bus šaunus 
banketas, kurj rengia San
daros Moterų Klubas A.

pagerbti. * *

Rugsėjo 26 d. So. Bosto- 
noLietuvių Pil. Dr-jos 3-jo 
aukšto salėje Vinco Krėvės 
veikalu inscenizavimas, ku-

iYVUUŲ' PROTAS. 212 os. 
kuiną 75 centai.

>ĖL PINIGŲ, veiksmų dr» 
ma. L. folstvju.s. *12 psi- k* 
n? ..................................... $0.3

Y'IISKOS LIGOS 
tuiaitis, 24 psi.,

nr. F- Ma 
kainu *0-2.

'KELEIVIO*4 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 

VIENĄ NAUJĄ METINI “KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA

MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA 'TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 

KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO

RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME

RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 

PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO“ ir “TAU, LIETUVA“.

K. BIELINIO “DIENOJANT“ ir “PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVI“. 

KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 

DESIMTI ĮŽENGUS

Kazvs Almenas, UPĖ J 
RYTUS. UPĖ ! ŠIAURĘ, 
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lie.' kaina $300.

Alė Rūta, KELIAS Jį
KAIRĘ, premijuotas romą-; 
nas iš JAV senosios kartosi 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

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

Jonas Aistis. POEZIJA.
Toje vra šio žymaus poete 
isi eilėraščiai. 420 psl., kai

na $6.
Tos k«v?o«i gaunamos ir

’Cplpivini
Ale Rūta. PRIESAIKA

Didžioji mrile. TI d., roma
nas. 309 psl.. kaina S3.25.

TA SMEJ DISK A I IETUVA 
32 psi., kaina    SO. 1‘

JETUVOS SOC1ALDEM( 
KRATŲ PARTIJOS PROG 
RAMINĘS GAIRĖS. 32 psi 
kaina 25 centai.J. Gudelienei ,enl?ia ALTS-gos skyrius.Kropienei 

pagerbti.
Šios dvi motervs vra tik-•ė

rai nusipelniusios ne vien 
tik Sandaros Moterų Klubo,

įr

Spalio 2 d- So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš-

, . . • x i- • - to salėje Bostono Lietuviubet ir visos vietos lietuvių vi- c.,*%- v -. .t Skautu Tėvų Komiteto no- suomenes gilios pagarbos. uūvi<. 1
nes jos per ilgus metus yra " ’ * * *
veikusios Įvairiose lietuvių
patriotinėse organizacijose, Spalio 3 d. Balio banke- 
pačios surengusios daug Bostono Lietuvių Pil.

_ ‘ ' Dr-jos III aukšto salėje.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

?<X:iALDEMt 
Nr 1 ir 5. kain

Daiva gražių banketu pasižymėju- 
Mongn daitė. Stasys Liepas' siems asmenims pagerbti, 
ir Benediktas Povilavičius.! Visi sandariečiai. eidami 

į j ši kuopos susirinkimą, at- 
• siveskite savo draugus ir pa- 
į žįstamus, kad po susirinki-

* 1—1 —X • • 1

Talentų popietė

Pranešam, kad seniausia mo tuoj galėtumėte visi kar-

Spalio9-ll dienomis JAV 
Inž. ir Architektų S-gos su
važiavimas, posėdžiai Tau
tinės S-gos namuose, o ban

dur r uK OI 1 “ 'j.m i.1 
ERFEDCM. parašė S. A. ViĮ 
tora*. 32 psl.. kaina 50 cero

v EPR1KLAUSOMOS LIET*.
VOS PINIGAI. Jonao K. Ka 
rys, 225 psl.. kaina .. $5 P

'lELOt? BALiAL 4. Smcisv 
riaus eilėraščiai. 22; psi.. ka 
na .................................... JOT

ANARCHIZMAS. 29 pal., ka 
na J(i.t

IS DŪMINES 
Kraučiūnr 
psi., kaina

LŪŠNELĖS. K 
eilėraščiai. 12 

.................. $L(A

Naujojoj Anglijoj radijo tu dalyvauti ir šiame nepa- ketas pPa^° 9 d. Dorchester u
programa minės savo 32 me 
tų sukakti Įdomia metine 
talentų popiete ir gražuolės 
”Miss Lithuania of N E.“ ■ 
Lorrair.e Dirsaitės iš Brigh- 
ton garbei baliumi 1966 m. 
vasario 13 d. So. Bostono

prastame bankete, kuriame Plaza* 
visiems bus malonu.

T ± _j.--*--  TY!1 r\ •_ III__ 1_*Lietuvių m. iir-jos iii atras
to salėje.

J- Lekys,
fin. sekretorius

Bostoniečiai Pabaltiečių 
dienoje New Yorke

Spalio 10 d. Laisvės Var
po koncertas So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO 
SPARNIŲ SOSTAS, nremi-1

Garmus, 40 p«L, kairia $0.L .emigrantu gyvenimo, 
žMONk. -kaina S2.50.

Snl

268

* *

KAU SENOVĖJE 
PERSIS i 'AvivA'
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $C.1<

r I L Ė S H STRAIPSNIa I 
(Kaip atsirado popiežiai, re

SUSI VIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotu organizacija gyvoc}’- nuo 1886 metų ir 
tau atšventė savo DEIMANTINI JUBIL1EU1!
SLA didžiau«:a ir turtingiausia fraternalinė arganizaeija 
lietuviu tarpe turi daugiausia nanų »r >a>oo lidžiaust ka 
pitalą _ *
.-viss-optngas tinuvls * .š.5'U tt? APDRAUDOS. bet
stoja nariu j SLA. nes žmo: 1) kad SLA aporauua gera, ge
resnės nėr?., 2) SLA andrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
temalirę globa. 3) SLA andrauda vra saugi, nes naremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo Sl00.90 iki 
*10.000.00.
SLA Taupomosios spdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
ansaug.a: nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga Šiais laikais kiek
vienam. ‘ ’
SLA ligoje pašaina tuo svarbi, kad ligos atveju narys ja
gauna pats.
SLA galima gauti aparanrta nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos vm žvme=n3~r lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias andravdac ir istoiimo sąlygas.
Kas nori niatęsuiu informaciiu tegu rašo i SLA Centrą:

LIYHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West .30th Street New York 1. N. Y.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanai

i 332 psl.. kaina 53.50. ’
urr.atizmas, Kražių skerdy:^ Vacvs Kavaliūnas. KAL- 
ir Ktj, ’.u ps:., kaina .. .0.2. , GIESM£ premijuotasD/, •t-z.i.-r/. .Spalio

Tos dienos programoje Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- 
Prašome kitas organiza- rugsėjo 5 d. dalyvavo Bosto- to salėje Pabaltiečių Dr-jos 

cijas tą dieną kito parengi- no Lietuvių Tautinių šokių banketas.
mo nerengti ir kviečiame vi- Sambūris, kuriam seniai va- » * *
sus kartu su siu pragramų dova uja Ona Ivaskienė. Jo
bičiuliais ir klausvtojais su 12 porų ne tik šoko bendrai Giuodžio 3 d. 8-30 vai. 
mumis svęsti minėtą sukak- su kitais sambūriais, bet Joidan Hali Pabaltiečių Di- 

jam buvo leista ir vienam jos rengiamas Antano Sme- 
pašokti Čigonėli. tonos koncertas.

Be to, bostoniečiai šoke- * * *
jai buvo pakviesti šokti tele- .
vizijos programoje. Latviam asano 13 d. So. Bostono 
ten atstovavo išraiškos šokiu Lietuy ių Pil. Di-jos III auk&- 
šokėja, o estams — esčių to šalvie Minkų radijo talen- pAp R

J — tų popiete ir N. Anglijos gi a- rArAKC1° Z,KUA
žuolės balius.

1-7 j ci i r u. ou.
.iATER’Al iSTIŠKAS ĮSTOKI 

los SUPRATIMAS. 80^ps.. 
4,a ina ......••••••••

šljubine iškilmė, i vera* 
•no komedija. 2b pei.. Ka; 
kaina .........................

ALKOHOLIS IK KŪDIKIAI 
kaina ........................... W

romanas,
$2.50.

201 psl.. kaina ■

Juozas Kralikauskas. TU - 
NAGO UGNIS, premijuotas1 
romanas. 205 pusk, kaina 
$2.56. !

ti.
Steponas ir Valentina 

Minkai

VAINOS APIE LAISVŲ, 
Giedraitis, 32 psl.,
□a ..................................... $0.7ė

Alovzas Baroną- VIENI-' 
, SI MEDŽIAI, 117 psl. kai-į 

na $ 1.50.

Vedybos

KAS
K.
na

YRA SOCIAIJZACIJa 
Kautsky, 31 psi., kai
................................ $0-3()

gimnastikos grupė iš Toron 
Pasiturintis vyras našlys ve- * 

d>bu tikslu ieško išmintingos 
gyvenimo draugės nuo 55 iki 75 ! , * * *
metu amžiaus. Rašyti: J. M..’ Pakėlė mokesti
208 Š. Main St.. Scottville. Mich. „ . . . Kovo 2o d. 8:30 vai. vak.

Bostono majoras paske:- Jo,.d?n Hal] Pabaltiečių Dr- 
bė. kad nekilnojamojo turto jos rengiamas estės mezzo- 
mokestis pakeliama? iki SOprano Įrene Loosberg kon- 
$115.20 kiekvienam tūks- certas
tančiui dolerių turto vertės- 
Pernai buvo $99.80, o prieš
20 metų — $42.50. i Balandžio 1 d. 8:30 vai.

Majoras kaltina seimelį, vak .jordan Hali Pabaltiečių 
kad jis nepasirūpina numa- rengiamas latvio ba-
tyti miestui naujų pajamų rjtono Janis Klavins kon-
šaltinių, todėl nebėra kitos certa?. 
išeities, kaip tik kelti nekil 
nojamojo turto mokesti.

pysakos. A. Antanov, 15 ps.
kaina 10 centų

JlALGiAl PKEKIV IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pinigus j USSR

Teį-ui jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! C-ARANTUOTA
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20.000.00

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, 
kuri visada siuntėjui prisiunčia 

Sravėjo pasirašyta KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki $30.00—$2.75 

per $.30.-10% 
GR\MERCY SHIPPING INC. 

744 Broad Street
Newark, N. J.

Katalogų prašykite angliškai arba 
lietuviškai.
GRAMERCY SHIPPING Co. 
113 F.. 2S St.. Ne» York lfi. N.Y. 

Te). M U 0-0508
Įste'«’ta 1945 m.

Atidaryta: kasdien 9—5:30. 
šeštadieniais 9—12:30

Užsakymus su pinigais orai* 
ma siusn:

KELEIVIS 
53€ Broad*ay

* *

Juozas 5vaistas: 2IOB- i 
RIA! PLAUKIA, romanas!T I
iš knygnešio kun. M. Sida-; 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl.. ’ 

j kaina $2.50.
Juozas Svertas: JO SU- 

' ŽADETINĖ, premijų o t a s 
romanas f? Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Alovzas Baronas: LIEP 
! TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 
Kaina $3,90.

79 dsL.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

'Tš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ -giedame 
Lietuvos himne, o ar taip GINTARO TAKAIS, J. Na-» . _ — _ ___ • j •. . * y y • j   eą • 

Ar pažįstame jos

KNYGOS JAUNIMUI

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

Tautos
praeitis

Keleivio administracijoje 
galite gauti žurnalo ”Tautos 
praeitis“ II tomo knygą I,

Geriausia
dovana

Jei galvojate apie dova
ną savo pažjstamam ar 
draugui, tai atsiminkite

Vvtautas Alantas: TARP 
pVIEjy GYVENIMŲ. 462 
ousl., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A 1 
KALNUS, 509 pusi., kaina
<5.00.

Alė Rūta, MOTINO.*:
kad geriausia dovana bus jRANKOS’ ron?an^

į motinos menę, jos tikslą ir
Stepono Kairio ”Tau, Lie

tuva“, kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuve

rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl.. 
’-’aina $4.00.

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą.

.. Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šj skelbimą irjvo

budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio ‘'Penktiej 
■MUr. kaina $6.00.

Kipro Bielinio "Dieno- 
kaina $6.00.

savo vardą su antrašu, ir mes tiška formą.

Baleto studija vėl pradeda 
darbą

Jau daug metų čia vei
kianti buv. Lietuvos Valst. 
teatro balerinos T. Babuški- 
naitės-Vasiliauskienės bale
to studija po vasaros atos
togų rugsėjo 8 d. vėl prade
da darbą.

Baleto pamokos ypač nau
dingos ir lietuviškam jauni- 198 psl., kaina $5.00- 
mui, nes čia ne tik susipa
žįstama su baleto meno pa- «»• •»«»»<« »•»»*
gi indais, bet yra proga pa- 1863 m. sukilimą Lietuvoje, . 
tikrinti ir savo šioje srityje Vilniškis apie lietuvius Vii- ’ ’
gabumus bei Įgauti ir sa- niau# j RusJ# apic Stasio Michelsono “Lie

tuvių Išeivija Amerikoje, ’fizinės struktūros este-

at«itisinie vaistų išbandymui. 
ROYAL PRODUCTS 

North Sta.. P.O. Bos 9112' 
Newark 4, New Jersey

Boylston St.. Boston. Tel.: 1918-1919 m. ir kt. 
CO 7-9845. Vedėjos namų 
telefonas: AV 2-1135.

Sibiro lietuvių batalionų R.;n(1 minklfa, vrie|i.i, $4.

mo.
Vincas Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS, 166pusl.
kaina $2.00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

darome? 
praeitį?

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

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo

rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
FtLTNT KARVEllAl. Alorrn Ba

rono apysakai:?.* raika-rs, fif> 
kaina ....................... V» Sfl

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas, gera dovanu 
vaikams, bet ir senelia’’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

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

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

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

kietais SS.00.

Turime Lietuvos žemėla-
... . . TnQf?; pių — už 50 centų, už $2.50

broliai, seserys, giminės ir (suIankstomas) ir už „ g, 
draugai. Knygos kaina - fsienjnig).
$2.50.

teoooeeoaooooeoooooe



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 36, 1965 m. rugsėjo 8 d.

Vietines žinios
TAUTOS ŠVENTĖS IR LIETUVOS VERGIJOS 

25 MEŲ MINĖJIMAS

Š. m. rugsėjo 12 d., sekmadieni. 10 vai. ryto, Šv. Petro 
Lietuvių Parapijos Bažnyčioje bus iškilmingos pamaldos 
už pavergtų Lietuvą, o 3 vai. po pietų So. Bostono Lietu-

Bepročio siautėjimas

Rugsėjo 1 d- dienos metu i 
plytgaliu buvo išmuštas Cos- J 
mos Parcels įstaigos (327 
Broadway, S. Bostone) lan
gas. Piktadarys spėjo pasi
slėpti. Vos tiktai stiklas bu
vo įdėtas, kitą dieną taip! . 
pat dienos metu jis buvo vėl 
išmuštas, bet šį kartą pikta
darį pavyko suimti.

Penktadienį teisme paaiš
kėjo, kad tai būta iš beprot
namio pabėgusio darbas. Jis 
ne tik tuos langus išmušęs,

ADMIN1STRAC1JOS 

PRAŠYMAS

“Keleivio” adminiatraci- i 

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresų, prane

šant naująjį adresų neuž

miršti parašyti ir senąjį.

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

Atlieka visus pataisymo, reuma
tu ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenami) namu ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. laukite visados dd 9 va
landų vakaro.

AN 8-3630

vių Piliečių Dr-jos auditorijoje (3-čiame aukšte) įvyk. Tai trvs Ketvirčių kartos. Iš jų_juo kuri jaunesnė, tuo aukštesnė. b<* dar sumušęs ir moterį, 
platesnio masto Tautos Šventes ir Lietuvos vergijos 25-nų J u s kair>. c, 7u m Teisėjas nutarė jį grąžinti

ten, iš kur jis pabėgo.
Kapočiai sugrįžo

Brcnė ir dr. Antanas Ka
počiai jau sugrįžo. Jie buvo 
išvykę į Kanados tolimąją 
šiaurę ten gyvenančių savo 
giminių aplankyti. Jų svei* S • *  • • * A A. • * • ’

Iš dešinės i kairę: Petras, gyv. St. Petersburge, Floridoj, 79 m. 
amžiaus, 6 pėdų aukščio, jo sūnus Edmundas. 49 m. amž.. 6 pėdų 
2 colių aukščio, ir Edmundo sūnus Larry. 11 m. amž., 6 pėdų 6 co
lių aukščio.
Edmundas su savo sūnumi neseniai lankėsi Floridoje, ten pada
ryta ir ta nuotrauka.
Petras Ketvirtis, senas Keleivio skaitytojas ir bičiulis, į Floridą 
išsikėlė prieš 12 metų. Prieš tai jis gyvenu So. Bostone, čia tu

aletų minėjimas.

Programoje: vėliavų įnešimas, himnai, invokacija- 
Paskaita: Lietuvos pasiuntinybės patarėjo dr. Stasio Bač- 
kio iš Washingtono. D.C. Meninę dalį atliks Šv. Petro pa
rapijos choras, ved. muz. Jeronimo Kačinsko; solistas Sta
sys Liepas; O. Ivaškienės Tautinių šokių sambūris. Po 
programos kavutė, muzika ir pasilinksminimas.

Mieli lietuviai, kviečiame Tamstas su draugais ir 
pažįstamais kaip bažnyčioje, taip ir salėje gausiai daly
vauti ir nors mintyse prisiminti ruso okupanto trypiamų Budreika televizijoje Dr. Matulionis Europoje

Dr. Balys Matulionis rug- 
12 sėjo 1 d. išvyko į tarptautin-

tėvynę Lietuva.

Rengėjai:

JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono Apylinkė

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei
reikalingus dokumentus į visus pasaulio 

į Lietuvą.
Kartu yra

rėj brangenybių krautuvę per 40 metų. Dabar tą biznį toje pačioje kinimai iŠ ten atėjo prieš
vietoje (379 Broadway) sėkmingai tęsia jo sūnus Edmundas.

Edvardas Budreika.
m. amžiaus, smuikuos Com- . medicinos kongresą Salc-
™u"“’?,tll;lans,P''of»m,oJe burge (Austrijoje) ir sugrįš 
WBZ TV (kanalas 4) sesta- jo 2g d 

i dieni, rugsėjo 11 d„ 12:30
vai. Lankėsi L. Januškienė

i

jiems sugrįžtant.

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudingai
COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

IA BOSTONO l LETUVĄ

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

meeneeooeoeeeo

kraštus ir!

Jis yra Izidoriaus Vasy- 
liūno mokinys. į minėtą pro
gramą jis pateko varžybų 
keliu.

393 Metropolitan Ave, Rosiinda
le. Mass., teL EM 4-1072 
_________________________(37)

Dėl vyro mirties nebrangiai 
L. Januškienė praeitą šeš-{ parduodamos namų dažytojų

tadienį lankėsi Bostone. Ji pakabinamos virvines pakopos 
..T-i i.-- • I (stage).grįžo JS Kolumbijos ir apsi- Teirautis: 911 E. Broadvray,

gyveno Philadelphijoje.

Fotografas Jurgis Štokas 
parduoda savo 30 metų senumo 
biznį ir namą geriausioje vietoje 
So. Bostone — 453 Broadvray.' ir kitus Rusijos okupuotus 
Gera proga norintiems verstis į 
fotografo amatu. Kreiptis į stu. į 
diją 453 Broadvray, So. Bosto-Į 
ne. tel. AN 8-2029, arha į namus

DIDŽIA LSI A SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. 
PODAROGIFTS SKYRIUS

390 West BROADWAY, So. Boston, Mass. 02127.
Tel. AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų : 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS. SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MŪSŲ IŠTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams. įvairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus - I
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu. 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščiu - 
katalogų. > i i

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO, KAD MI SŲ IŠTAIGA SĄŽIN1N-! 
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTIMUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. i 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRVCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SKOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ

So. Bostone, nuo 5 vai. po pie
tų arba telefonu AN 8.1920.

PARDUODAMI NAMAI
1. Rosiindale 2 šeimų po 5 

kambarius ramieje vietoje, ša
lutinėje gatvėje, netoli autobu
sų ir krautuvių. Už vieną butą 
nuomos gauna 890 mėnesiui. o 
antras laisvas pirkėjui. Namas 
gerai įrengtas. Kaina $25300.

2. Dedham — vienos šeimos 
6 kambarių labai gražioje ra
mioje gatvėje, netoli centro. Mo
demiški įrengimai. Kaina — 
egg ono

i AbieK namam išrūpinti geri 
morgičiai.

Agentų prašoma nesikreipti.
Teirautis: FA 5-2611.

(35)

kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas 

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vai. vak- 

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

i
Ketvirtis & Co.

—JEWELERS— 
Laikrodžiai-Deimantal 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai 

ffflĮiaatingsi taisome laikrodžius,
Ai ■ fin n Tmyningahri.

« f g ■ ■ —

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

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

IPtDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mase

TEL. AN 8-2124 I

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ld- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka
r---

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Užsakykite pas mus įvesti GARSŲJĮ 1965 METŲ

INTERNATIONAL narsto kkuonJ
I ĮRENGIMĄ 

ĮEINA:
95.000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

įrengimas 
SU 20 METŲ 

rašyta 
GARANTIJA

$100.-
NUOLAIDOS 

PER LIEPOS IR
RUGPICčIO
mėnesius

FORTŪNA FUEL CO.
487 WASHINGTON ST„ DORCHESTER, MASS. 02124 

24 valandų patarnavimas
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

Gera dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 
Stai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 

į kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

“Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

’The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worceatery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Sę
uos ir Magdutės pasaka.

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

Tat AV 2-4628

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 Ir 8—8 
Sakmaoieniais tr iventadieniaia 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester,

i

seeKmooeeeaiooeooeeoc

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parauoaame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
ceptus irturime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

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

S82 s W. Broadiray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6020
Nno 9 raL ryto iki 8 vaL r^ išskyrus šventadienius Ir

“Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I šeinius), 
209 psl-, kaina $4.95.

Apsidrausk 
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ • 
•Draudžiame nuo polio, viso-♦ 

’House Upon the Sand“ Įkių kitokių ligų ir nuc nelai- j
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

“The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (L šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

’The Maker of Goda“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

“Lithuanian Folk Tales“, 
paruošė Stepas Zobarskas, 
240 psl., kaina $4.50.

J mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
J Visais insurance reikalais } 
J kreiptis:

BRONIS KONTRIM

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Maaa.

{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488j

rvvrrevrrrvvvte orvvi

Dažau ir Taisau

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Namus iš lauko ir viduje. 
r Lipdau popierius ir taisau^ 
’ viską, ką pataisyti reikia, j 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą

JONAS STARINSKAS 
220 Sarta Hill Are. 
Dorchester, Mase.

TeL CO 5-5854

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadiray,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p. 

TEL. AN 8-2712
Namai ir Ckis:
287 Ceaeord Rd„ Billerica. Maaa. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Flood Square 
Hardicare Co.

K. J. ALEKNA
<28 EAST BE0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Datai 
Popieros Sienoms

Stiklas
Viaokie reikmenys

Reikmenys plumberiams
Vtookte galeros daiktai




