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Indijos ir Pakistano karas 
karštėja

Abi žaly* vis didesnes jėgas meta j frontą. Ypač smar
kiai kovojama aplink Sialkot. Jungtinių Tautų gen. sekre
toriui nevyksta priešus taikyti.

Praeitos savaitės gale abi 
šalys vis didesnes jėgas pa
leido j karo frontą. Abi sten
giasi užimti raktines pozici-

liaubas. Iki šiol jam nepavy
ko surasti sąlygų, kurios a- 
biem pusėm būtų priimtinos. 

Pakistanasjas. Pakistaniečiai veržiasi i kaį‘£‘£“‘mfro b£^‘«£mk-!

vieninteli kelia kuriuoTndi- ta abie-ių pusių kariuomenė 
vienintelį Kelią, Kunuoinai- (kaj žjn0 įndij valdo 
ja aprūpina savo kanuome-, du tį.ečdaliu Kašmįo)

SOUTH BOSTON, MASS., 1965 RUGSĖJO - SEPTEM BER 15 
Second-class portale paleist Boston. Massachusetts

Kairėj Indijos ambasadorius Jungtinėse Tautose C. S. J ha, o dešinėje Pakistano Syed Amjad Ali. 
Saugumo Tarybos posėdyje jie pasikeitė labai aštriais žodžiais. Ali Indiją pavadino ” Azijos 
naciais“, o Jha pareiškė, kad Indija turi šventą pareigą kovoti dėl Kašmiro ir tos pareigos iš jos 
negali atimti net Jungtinės Tautos.

Piktoji Betsy padarė labai 
daug nuostolių

Uraganas Betsy siautė Bahamos salose, Floridoje ir 
kitose Golfo įlankos pakraščio valstybėse. Labai dideli 
nuostoliai. Nuskendęs chloras gali tūkstančiu* nunuodyti.

Praeitą savaitę uraganas FeZ SUSlrinko Romoj 
Betsy visų pirma siautė Ba
hamos salose. Jo centre vė- bažnyčios Vadai 
jas buvo apie 140 mylių per
valandą. Nuo uragano aplin
kui 200 mylių pylė lietus, o

Antradienį Romoje prasi
dėjo paskutinė katalikų baž-

nę Kašmire
Indija eina į Lahore, 90 

mylių nuo Kašmiro, ir Sial-

saugai įvesti Afrikos-Azijos 

kariuomenę ir Įvykdyti gy

ventojų atsiklausimą (refe-

kot, svarbų Pakistano susi-i rendumą) per 3 mėnesius, 
siekimo centrą. Abi šalys i _ _ ... . . , __ „
skelbia didelius priešo nuo-1 P Indija sako, kad Kas- 
Molius. Indija sako sudau-i miras yra jos neatskiriama
žiusi 52 Pakistano tankus ir • ba ’’ 11 t0<^e' Pakistano są- 

lygos nėra vertos jokio dė
mesio. Iš šalies stebintieji

vėjas švilpė 100 mylių per nyčios visuotinio susirinki- 
valandą greičiu. Labai nu- m° sesija. J oje bus svarsto- 
kentėjo Nassau miestas. ma religijos laisvės ir kiti 
Vanduo buvo pakilęs 10 pė- svarbūs bažnyčios šių dienų 
dų, o bangos buvo net 40 gyvenime klausimai, kaip 
pėdų aukščio. vedybos, gimdymų kontro

lė ten Betsy persimetė i lė’ taikos- nusiginklavimo, 
Floridą, kur padaryta milio- atominių ginklų ir kt. reika-

30 paėmusi. Indijos nuosto
liai esą dar didesni. Kadan
gi ir viena, ir antra šalis tan
kų ir kitų sunkiųjų ginklų 
daug neturi, tai tų mūšių to
kie dideli nuostoliai gali vi
siškai pakeisti karo pobūdį. 
Jis gali virsti partizaniniu 
karu.

Kaip žinoma, Jungtinių 
Tautų gen. sekretorius U 
Thant išskrido į Pakistaną 
ir Indiją ir ten stengiasi įti
kinti abi šalis padaryti pa-

mano, kad Indija neis į jo-! 
kias deiybas, kol nesijaus 
sutriuškinusi Pakistano ka
ro pajėgas.

Kadangi, atrodo, visi. iš
skyrus Kiniją, yra susidomė
ję tą karą kuo greičiau baig
ti. tai tarpininkai nepaliaus 
ir toliau dirbę. Kaip jiems 
seksis, šiandien niekas ne
gali pasakyti. Pagyvensim— 
pamatysim.

NATO Sąjungos 
niūri ateitis

Neu; Y orko mokytojų "Dirbo“ frse vietose 
streiko nebus tuo pačiu metu

Prancūzijos prezidentas Jo išvengta. Mokytojai ga-‘ Sutiksite, kad ne kiekvie- 
de Gaulle spaudos konfe- vo metinio priedo $800. nas gali būti toks "geras“ 
rencijoje pareiškė, kad 1969 Mažiausia alga bus $5,300. darbininkas, kad sugebėtų 
metais pasibaigus 20 metų tuo pačiu metu dirbti trijose
Atlanto S-gos sutarčiai, ,= . • ~ ~ .
Prancūzija nebesutiks su
bendra Nato karine vadovy-

nai dolerių nuostolių. Iš Flo
ridos per Meksikos Įlanką ji

lai.
Tais ir kitaig klausimais ir

pasuko vėl į krantą ir siautė katalikų bažnyčios vadovų 
to pakraščio valstybėse. Y- ^rPe nei a vienodos nuomo- 
pač nukentėjo New Orleans n®8/ ^afPe y1*3 . c>I}s$r?a"
Louisianoje. Spėjama, kad 
ten nuostolių bus apie 1 bil.

torių, kurie tvirtai įsikibę 
trukdo bažnyčiai eiti kartu

6SŠHTE0 
CM1HŠ BY 
PAKISTA*

žemėlapis Kašmiro, dėl kurio prasidėjo tikras karas 
tarp Indijos ir Pakistano.

be, nes nenori, kad Prancū
zijos likimas būtų atiduotas 
į užsieniečių rankas- Pran-i 
cūzija nori būti laisva ir ne
priklausomai vesti savo už
sienio ir vidaus politiką. 
Prancūzija norėtų susirišti 
su savo draugais atskiromis 
dvišalėmis gynybos sutarti
mis.

Ji jau boikotuoja ir Euro
pos Bendrąją Rinką, kurios 
tikslas apjungti Europą ūkio 
srity. Prancūzija nėra prie
šinga ūkiniam bendradar
biavimui. bet ji nesutinka 
paaukoti jokios savo ”tau- 
tinio veido“ dalies, kitaip

Naujasis JAV paštų minis
teris Lawrence F. O’Brien, 
užėmęs Lenkijai paskirto

dolerių. Tas vietas aplankė su gyvenimu, o iš kitos puses
—w. uijv^,'r prezidentas Johnsonas ir PoretM l.r

vietose. O Bostono finansų 1 buvo sukrėstas, pamatęs, ką baznVcl0Je didesnių pakeiti- 
komisija tokių "gabių“ žmo-j viesulas padarė. Jis paskel-1 mU atsižvelgi ant^ maler- 
nių surado miesto tamauto-

sioje nelaimėje ir įsakė teik 
ti jai federalinę pagalbą.

New Orleanse jau suskai-

jų tarpe. Pav:. vienas toks 
, nuo 9 vai ryto iki 5 vai- vak.
"dirbo“ mokyklos sargu, 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 
viešosios apsaugos departa
mente ir nuo 11 vai. ryto iki 
7 vai. vak. privačioje įstai
goje.

Kitas mažiau "gabus“ tuo!

ąfllvcrag irj ——— -------- - ”
naujai iškilusias problemas.

Miręs popiežius daugiau 
palaikė pažangesnįjį spir-

čiuota per 50 žuvusių, bet Į* pr«-
neabejojama, kad tokių au- Konservatyvųjį, 
kų yra daug daugiau- Dide
lės baimės kelia Mississippi 
upėje 85 mylių atstume nuo: , 1
New Orleanso nuskendusi bundestagą

pačiu metu dirbo mokyklos: krovinių valtis su 1 mil. 200 
sargu, gaudamas savaitei tūkstančių svarų chloro. Jei
$140, ir bibliotekos sargu, 
gaudamas savaitei $58.80.

Panašių "darbininkų“ jau 
surasta ir daugiau. O kas ži
no. kiek dar nesurasta? Ir 
įdomu, kad vienas jų taip 
uoliai“ dirbo 26 metus irambasadoriaus Gronouskio 

tarus, norėtų pati viską gau- rietą- Iki šiol jis buvo prezi- per ta laiką gaudavo dvigu- 
bet nieko kitiems neduo- ^ento padėjėjas santykiams ką atlyginimą. Ir tik dabar

su kongresu tvarkyti. Ir pas- tai pastebėta. Tikrai links- 
Prancūzijai pasitraukus, tam« vadovaudamas, ji, bus mų dalykų yra Bostono ad-

Nato Sąjunga labai susilp-Į P"?“1““'*' naudingas on- 
nėtų. jos reikšmė sumažėtų.' ty*tianM ,u kongresu.

Kitaip apie Nato mano 
prez. Johnsonas. kuris nese
niai pareiškė, kad Nato Są
junga per 20 metų buvo vi
sos pasaulinės gynybos cent
ru ir daug prisidėjo apgi
nant laisvąjį pasaulį, todėl į Sekmadienį ir pirmadie

Norvegija rinko savo 
parlamentą

ministi acijoje!

Waterbury. Conn.
Jei pasišventė jaunystė... 
arba Mažeika ir Miklovas 

Waterburyje
Rugsėjo 10 dieną Alto i- 

niciatyva buvo sušauktas
ją reikia tobulinti ir stiprin-Į nį Norvegijos piliečiai rinko organizacijų ir visuomenes

Vokietija rinks

tas chloras išsileistų vande
ny ir pavirstų į dujas, tai jis 
galėtų nunuodyti iki 40,000

Didelio susidomėjimo ke
lia šį sekmadienį įvykstan- 
tieji Vakarų Vokietijos par
lamento rinkimai- Labiau-

žmonių. Specialistai ramina. J šiai varžosi dabartinio kanc- 
kad taip neatsitiks, kad in-1 ieri0 Erhardo krikščinys de- 
dai yra labai tvirti ir chloras j mokralai ir dabartinio Ber
is jų neištekės. Bet dėl atsar- ._____ . ~ omniviA lyno majoro Brandto social- gumo jau išdalinta 100,000 f , . T . . .
dujokaukių. demokratai. Ir vieni ir antri

Tokių sukrėtimų metu vi- !aimėtt » “lie8 ***
suomet atsiranda žmonių, imtieji mano, kad tų parti- 
kurie kitų nelaime stengiasi jy gautieji balsų skaičiai la

bai mažai tesiskirs, bet kuri 
partija laimės, šiandien dar

pasinaudoti. Taip ir čia. Kai 
kurie viešbučių, maisto 
krautuvių, gazolino ir kt. sa- sunku pasakyti 
vininkai pakėlė kainas. Yra 
ir tokių, kurie plėšia be prie
žiūros paliktą pabėgėlių tur
tą.

Hector Garcia Godoy, laiki
nosios Domininkonų respub
likos laikinasis prezidentas, 
kurio vadovaujančios vy
riausybės svarbiausias už
davinys per 9 mėnesiu, įvyk
dyti rinkimus.

Ištrėmė paskirdama 
konsulu Popiežius atvyks

Domininkonų respublikog į Jungtines TOUtOS 
naujoji vyriausybė ištrėmė Į
kal inga generolą Elias Wes-| Popiežius Paulius VI spa- 
sin y Wessin, paskirdama jį I lio 4 d. atvyksta į Jungtines 
generaliniu konsulu Miami į Tautas New Yorke pasakyti 
mieste. (Jis buvo karo mo
kyklos viršininkas ir San I- 
sidro karo bazės komendan
tas). Mat. vyriausvbė numa
to. kad grąžinti kraštą į nor- laikyt i ir tą patį vakarą grįš

kalbos, raginančios tautas 
teisi ngon taikon. Iš Jungti-

Erdvės laboratorija 
bus bazė raketoms

, savo parlamentą (Storting).! veikėjų susirinkimas. Susi
Rinkimų duomenys, rašant rinkiman atsilankė per 20 
šias eilutes, dar nežinomi. asmenų- Pranešimą apie žy

gį į Jungtines Tautas pada- 
Iki šiol per 30 metų Nor-1 r- a£VVkę Mažeika ir Miklo- 

vegiją valdė socialistų (dar- vag
biečių) partija. Paskutinia- pranepįmas išsamus. O to' JAV planuojama erdvės la-j 
me parlamente jie iš 1-50 at- entuziazmo, to nežaboto! boratorija yra skirta ne tik 
stovų turėjo 74, bet juos rė-■ jaunatviško ryžto!.. Reikia! šnipinėjimo tikslams, bet ji 
mė du liaudies socialistų pasektj jaunajs ijetuvos tarnausianti ir baze raketom

Viename sovietų žurnale, 
generolas Tolubko rašo, kad

į žemę paleisti.

Žinoma, kad erdvės tyri
nėjimai ir tokie dideli sate- Devarnon LeGrande, buvę* 
litai ateitv turės didžiulės kaliny*, tave vadk

malias vėžeg lengviau seksis į Romą. 
tada, kai toks generolas kaip yuo metu jęew yorke bus 
Wessw gyvens užsienyje. ! jr prez Johnsonas> ud rei.

Spaudos žiniomis, šis gen. kia spėti, kad jis nors trum- 
konsulas visiškai nemoka pam pasimatys su popie- 
anglų kalbos. 1 žium.

partijos atstovai, kurie 1961 vaidiĮornis: paremti žygį už 
, ... . metais atskilo nuo darbie- Lietuvos laisvę žmonėmis ir

nių tautų jis vyks greičiausia Į čių. pinigais.
į'V ankee stadioną pamaldų) partjjos par]amen-| Besiaiškinant smulkme

te tui ėjo atstovų: konservą- nas, puikiausiai kalbėjo* karinės, reikšmės, niekas ne- pu, New Yorke turi 11 žhmk
torių 29, centro 16, krikščio- Matas ir prof. Aleksis. Nu- 
mų liaudies 15 ir liberalų 14. tarta žygį remti visomis iš- 

Komunistai neturėjo nė galėmis. Sudarytas komite- 
vieno atstovo, nes aukštos tas iš Alto ir Bendruomenės 
kultūros šalyse piliečiai jų valdybų. Reikia tikėtis sėk- 
nerenka. ' ; mingo darbo. Kor.

abejoja. Jie galės skraidyti nų, iš kurių 7 nėščios, ir 47 
su atominių bombų krovi- vaikus. Tai paaiškėjo, kai 
niu. kurias bus galima nu- policija ieškojo 3 dingusių 
mesti į numatytą taikinį, kai moterų lavonų. Įtariama,
pats erdvėlaivis bus nuo že
mės nepasiekiamas.

kad ir tos moterys buvo 8 
to "vyskupo“ haremo.

i



Poslapis snSra Xc.Lt.ivt5, 50. įpSTOn

Domininkonu sukilėlių vadas pulk Francisco Caamano
Deno tarp savo pasekėjų. Ir jis sutiko, kad Hector Gar- 

cia Godoy būtų laikinosios vyriausybės priešaky ir per 
i) mėnesius įvykdytų rinkimus.

VISOS TAUTOS TURI
BOTI LAISVOS

"Pabaltijo valstybės dau
giau 700 metų senumo. Tos 

, tautos turi tokią pat teisę į 
laisvę ir nepriklausomybę, 
kaip bet kuri Azijos ar Af
rikos tauta. Mes privalėtu
me turėti vieną bendrą mas
tą laisvei. Paneigimas lais
vės bet kuriai tautai, bet kur 
pasaulyje ir bet kurios galy
bės — netoleruotinas daly
kas. Jis gresia užgniaužti 
laisvę visur pasaulyje, dargi 
čia, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.“

Tai kongresmano Dono
hue iš Mass. žodžiai (žiūr. 
Congressional Record. 1965 
m. lugpiūčio 26 d.), kuriais 
Lietuvos atstovas Juozas 

j Kajeckis baigė savo kalbą. 
! pasakytą Pabaltiečių dieną, 
i pakeliant Lietuvos vėliavą 
prie lietuvių kryžiaus Pasau
linėje parodoje New Yorke.

Pr.Lapienės gegutės kiaušiniai
Matyt, jau tokia kai kurių moterų prigimtis. Jaunys

tėje jos puošiasi ir dažose. kad visi į jas žiūrėtų ir jomis 
gėrėtųsi, o vėliau, sulaukusios amžiaus permainos, bent 
daug ir garsiai kalba, kad visi jas girdėtų ir taip nenueitų 
visiškon užmarštin. Žinoma, gal taip ir reikia.

Rodos, nebūtų nieko nuostabaus, kad ir Pranė La
pienė, sparnais suplasnojusi, kartas nuo kaito "Vienybėje“ 
pasigarsina, jeigu tas jos balsas būtų skiltas tik jos pačios 
nervų apraminimui. Bet, kaip matysime, ji siekia jau 
truputį daugiau. Šį kaitų "Vienybės“ rėmėjų susirinkime 
New Yorke įpiastai garsiai ir jausmingai prabilusi, ji 
mums padėjo ir keletą gegutės kiaušinių, kuriuos tikrai 
veita apžiūrėti.

Štai tame savo pranešime ji pasišovė skelbti neva 
visuotinę meilę visų su visais ir pradžiai nurodė "Vieny
bės“ pavyzdį, kuri "gerai daro, kad myli visus lietuvius 
be atodairos Į jų politines pažiūras“. Taigi, gerai daro, 
kad myli ir komunistus.

Pagal P. Lapienę, tik mūsų veiksniai daro negerai:
"Mūsų veiksniai ir jų spauda per daug neapykantos 

reiškia dabartiniam Lietuvos režimui.“
Labai išsigandusi, kad. kilus karui, to dabaitinio re

žimo ištikimų tarnų ir ramsčių kas nors nepatrauktų "ka
ro lauko teisman“, Pranė Lapienė dar aiškiau išsisako 
savo giliausius meilės jausmus ir neapykantos neapykantą:

"Man baisiai įgriso tos nuolatinės neapykantos kurs
tymas mūsų spaudoje, ta "bate policy“ dabartinės Lietu
vos valdytojų adresu, ypač lietuvių komunistų atžvilgiu.“ 
(Mūsų pabraukta. K. red ).

Tai jau perdaug aiškiai išsitaita net ir pagal "Vieny
bės“ suktą liniją. Vadinasi, mylėkimės! Mylėkime visus 
tuos, kurie smurtu ir klasta užgrobė laisvą Lietuvą, kurie 
lietuvius surašinėjo Sibiro mirčiai, kurie suiminėjo, gimdo 
į kalėjimus, per tardymus daužė dantis, sukinėjo sąnarius 
ir paskui masiniai šaudė, nes paskui, Lapienės žinojimu, 
ir kiti lietuviai "žiauriai elgėsi su komunistais, patys juos 
be teismo žudydami“.

Tada iš lapieninės logikos išeitų, kad ir senaisiais 
nepriklausomybės kovų laikais mūsų kariai turėjo pulti 
Lietuvon besiveržiantiems bolševikams ant kaklo ir bu
čiuotis, ir visi savanoriai kūrėjai ir laisvės kovotojai yra 
tik žudikai, nes. girdami savo kraštą, šaudė tiesiai į prie
kį, nepalaukdami teismo, — taigi žiauriai elgėsi...

Bet dar ne viskas. Mūsų Lapienė turi dar lapuotesnių 
idėjų. Jai dar atrodo, kad "komunistai yra neteisingai 
izoliuojami iš lietuvių bendruomenės.“ Pagal ją:
.... "Tikslinga Altui, Vilkui izoliuotis nuo komunistų.
bet ne Bendruomenei, nes Bendruomenės tikslas ne Lie
tuvos vadavimas, o lietuvybės išlaikymas.“

Reiškia, dėl Alto ir Vliko tuo tarpu dar nėra vilties, 
kad jie "atsiverstų“, bet L. Bendruomenės pirmininku jau 
galėtų būti kad ir Mizara bei Bimba, nes šiai organizacijai 
"nerūpi“ Lietuvos vadavimas... Taigi, ar jūs girdėjote, 
kaip lapė bando prabilti žąsies girgėjimu?

Bet Pranė Lapienė susigriebia. Atseit, ji irgi nori 
"Lietuvos išvadavimo“. Ir štai kada jis turėtų įvykti:

"Geriau bus, kai Lietuva išsilaisvins vėliau, kai bus 
išmirę kerštininkai išeivijoj ir pačioj Lietuvoj. Tada Lie
tuva bus vieningesnė.-.“ (Mūsų pabr. K. red.).

Pagal šituos giltinės žodžius, Lietuva turėtų išsilais
vinti tik tada, kai ten jau bus išmirę visi baudžiauninkais 
paversti buvę laisvi ūkininkai, dabar varovų plakami al
kani darbininkai, į arteles suvaryti amatininkai, dvasiniai 
žaginami menininkai ir mokslininkai ir kiti laisvę prisi
menantieji lietuviai. nes jie visi tyliau ar viešiau neapken
čia pavergėjo. Ji turėtų išsilaisvinti tik tada., kai beliks 
ten vieni komunistai. Be to, kai čia išeivijoje numirs visi 
kiti, išskyrus tik bimbininkus ir dar tuos kitų organizacijų 
veikėjus, kurie fotografuojasi "Vienybės“ susirinkime, tuo 
demonstruodami su ja savo vienybę ir norėdami bent ant 
popierio išlikti "nemirtingi“.

Tai taip raudonai nudažyti yra mums Pranės Lapie
nės padėti gegutės kiaušiniai. Reikia tikėtis, kad su laiku 
į susirinkusių moterėlių sterblę ji jų padės dar ir daugiau.

Viena P. Lapienės pranešime yra pasakyta tikra 
tiesa, kad daugumas Vokietijon išvežtų komjaunuolių 
"po karo repatriavo, o kai kurie atsidūrė JAV...“ Reikėjo 
tik pridėti, kad dar vėliau jie atsidūrė ir "Vienybės“ išti
kimų rėmėjų tarpe.

kas kitur rašoma
BIMBA NEBEŽINO, KAIP

PRIE KELEIVIO KIBTI
A. 3imba labai susijaudi

nęs "Laisvės“ rugsėjo 7 d. 
laidoje rašo:

"Kas pasidarė tam "Ke
leivio redaktoriui? Nebeži-f 
nau, nei ko jis iš manęs no
ri. Tik todėl, kad aš šioje 
vietoje aną dieną parodžiau, 
jog Lietuvoje duona ir bul
vės daug pigesnės negu pas 
mus Amerikoje, tai jis net 
dviem skiltim savo laikraš
tyje (ings. 1 d ) mane be 
pasigailėjimo siunčia į pek
lą. Bimba esą toks ir toks — 
blogesnis už velnią“.

Ir Laip jį sujaudino "Ke
leivy“ įsibrovusį korektūrgaĮ 
klaidelė. Tikrai A. Bimbos 
minėtame "Keleivio“ straip
sny parašyta, kad Lietuvoje 
"sviesto svaras kainuoja 3 
mb. 50 kap., arba beveik vi
sos dienos uždarbis“.

A- Bimba šitaip baigia:
"Dabar žiūrėsiu, ar jis sa

vo skaitytojus atsiprašys už 
tokią apgavystę“.

"Keleivio“ redaktorius 
savo skaitytojų neapgaudi
nėja, todėl dėl apgavystės 
jam nėra reikalo savo skai
tytojų atsiprašyti. Jis tegali 
atsiprašyti už korektūros 
klaidą, neš viršuje minėta
me sakiny turėjo būti para

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis
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UŽ DOLERI GALITE
TURĖTI TRAKŲ PILJ
Lietuviškojo kaimo vestu

vėmis. kurios yra New Yor
ko pasaulinėje parodoj Bet
ter Living paviljono II aukš
te, susidomėjimas vis auga, 
bet jų ten išlaikymas nema
žai atsieina. Toms išlaidoms 
padengti i pagalbą atėjo 
dailininkai W?Witkus, A- 
leksandra Merker-Vitkaus- 
kaitė ir dr. Marija Žukaus
kienė, nupiešdami tam rei
kalui po paveikslą ir jį pa
dovanodami vestuvėmis be
sirūpinančiam komitetui. 
Komitetas nutarė juos išleis
ti laimėjimo būdu spalio 10 
dieną. Bilieto kaina 25 cen
tai, o už vieną dolerį penki 
bilietai- Taigi, už dolerį ga
lima laimėti ir dr. M. Žu
kauskienės paveikslą—Tra
kų pilį.

Bilietų galima gauti iš ko
miteto narių: Kazimiera 
Genevich. 105 Etna Street. 
Brooklyn, N.Y.; Helen V. 
Kulber. 317 84 St., Brook
lyn, N.Y.; Loreta Stukas, 
1016 Schleifer Rd., Hillside,
NJ., ir kt.I ’

šyta ne 3iub. 50 kap., bet 1 
rub. 50 kap. Betgi iš tikrųjų 
ir ta korektūros klaida nieko 
nepakeičia, nes to sakinio 
antroji dalis viską pasako. 
O ji yi a tokia: "arba beveik 
vienos dienos uždarbis“.

Jei "istorikas“ A. Bimba 
dar nepamiršo pradžios mo
kykloje einamo aritmetikos 
mokslo, tai jis gali išskai
čiuoti, kad per mėnesį 50 
rublių uždirbančiam darbi
ninkui. mokant už svarą 
sviesto 1 rub. 50 kap., tenka 
išleisti beveik dienos uždar
bį. Ta pagrindinė tiesa ir 
buvo aname "Keleivio“ žo
dy pasakyta.

A. Bimba klausią, ko "Ke
leivio“ redaktorius iš io no-y- — - -   —-—  —
ri? Jis nori tik vieno: kad 
A. Bimba bent kartą para
šytų tiesą apie pavergtąją 
Lietuvą, apie sovietinių ru
sų ten vykdomą kolonialinę 
politiką, rusų skruzdėlinės 
masės antplūdi į mūsų mažą 
kraštą suėsti lietuvių ranko
mis pagamintų gėrybių, kad 
bent kaitą paminėtų bolše
vikų nužudytų ir ištremtų 
lietuvių skaičių ir likusių 
svetimos valdžios baudžiau
ninkų vargą. Taigi jis nori 
labai nedaug — tik trupu
čiuko visiems žinomos, bet 
"Laisvės“ uoliai slepiamas 
teisybės.

RUGSĖJO MĖN. — 

BENDRUOMENĖS MĖN. į

Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdyba i-ugsėjo mė
nesį skelbia "Bendruomenės 
mėnesiu“.

Tai reiškia, kad šį mėnesį 
lietuviai raginami remti LB; 
idėją, aukoti Bendiuomenės 
reikalams, dalyvauti jos 
veikloje, kas dar nėra įsira
šęs apylinkėse į narius, turė
tų įstoti į savo apylinkę, su
tvarkyti nario mokestį ir tt.

Vakario mėnuo yra skirtas 
aukoms rinkti Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklai, ir 
tą mėnesį LB apylinkės, kur 
nėra ALT skyrių, talkinin
kauja ALTui — ruošia Ne
priklausomybės minėjimus, 
surenka aukas ir perduoda 
ALT.

Tuo reikalu š- m. rugpiū- i 
čio mėn. pabaigoje LB 
Centro valdybos pirminin
kas J. Jasaitis padarė spau
dos darbininkams platesnį 
pranešimą, . ,

Šiais mokslo metais į vi
sas JAV mokyklas sugužėjo 
54 milionai 200 tūkstančių 
moksleivių. Vien tik į pra
džios aštuonmetes mokyklas 
prisirinko 35 milionai 900 
tūkstančių mokinių. Viduri
nės ir kitos specialios mo
kyklos susilaukė 12 milionų 
900 tūkstančių. J universite
tus ir kitas aukštąsias mo
kyklas atėjo 5 milionai 400 
tūkstančių studentų. Tai kas 
šimtui JAV gyventojų tenka 
28 mokslus einantieji jau
nuoliai. Tai yra negirdėtas 
iki šiol JAV besimokančių 
skaičius. Ir retai kuroje nors 
kitoje valstybėje tiek jau
nimo mokosi.

Pramonės, žemės ūkio ir 
net amatų darbai sparčiai 
mechanizuojami. Techniko
je pagaminama vis daugiau 
priemonių žmogaus raume
nų darbui palengvinti. Toks 
labiau mechanizuotas dar
bas reikalauja ne tik labiau 
įgudusių, bet ir tą mechaiz- 
mą suprantančių žmonių. 
Dabar gauti darbą tokiam 
sudėtingam darbui nepasi- 
ruošusiems yra labai sunku. 
Visos gyvenimo aplinkybės 
taip susiklosto, kad jos vers
te verčia jaunimą siekti 
mokslo. įsigyti aukštesnes 
kvalifikacijas, o ne vien ten
kintis tik savo raumenų pa
jėgumu.

Jau dingo tie metai, kada 
pramonėje ir bendrame ša
lies ūkyje buvo labiau verti
nami raumenys, negu išla
vintas protas.

Tokiam taip sparčiai besi
mokančių skaičiui augant, 
nespėjama paruošti mokyto
jų ir pastatyti tiek patalpų 
mokykloms, kad visi sie
kiantieji mokslo galėtų su
tilpti. Todėl kai kur moky
tojų darbas padvigubėjo, ir 
pamokos vyksta toje pačioje 
patalpoje dviem pamainom, 
dienos metu ir vakarais.

Jei besimokančių skaičius 
šiais metais pakilo 8*7, tai 
mokytojų padaugėjo tiktai 
1.5%.

Be to, tenka pastebėti, 
kad aukštąjį mokslą einan
čių skaičius auga daug grei
čiau, negu vidurinių mokyk
lų mokinių skaičius. Tai į- 
rodymas, kad į aukštąsias 
mokyklas (universitetus, ar 
kolegijas) ateina nemažai 
tokių, kurie jau seniai yra 
baigę vidurinįjį mokslą ir, 
matyt, buvo pasiryžę dau
giau nebesimokyti-

Keletas šimtų studentų į 
JAV universitetus atvyksta 
ir iš kitų valstybių.

Pats mokslas JAV dabar 
' tapo žymiai lengviau priei
namas. negu seniau. Pra
džios bei vidurinėse mokyk- 

į lose mokslas yra nemoka- 
1 mas, veltui duodami vado
vėliai ir rašomoji medžiaga. 
O dabar nusistatyta padėti 
ir tiems tėvams, kuriems yra 
sunku savo vaikus aprūpinti 
maistu ir drabužiais, ir dėl 
to jų vaikai būdavo privers
ti pradėtąjį mokslą nutrauk
ti.

Beveik pusė šiuo metu 
lankančių aukštąsias mo
kyklas studentų gauna įvai
rių organizacijų, pramonės 
įmonių bei darbininkų unijų 
stipendijas ar vienkartines 
pašalpas. Be to, tam reikalui 
teikia paramą ir vyriausybė.

Suprantama, kad norint 
gauti iš kurios nors įstaigos 
stipendiją, reikia gerai pa
dirbėti ir įrodyti, kad tokios

AUKOS ŽYGIUI I JUNGT.

TAUTAS PAREMTI

Išlaidoms, susijusioms su 
pabaltiečių manifestacija 
New Yorke lapkričio 13 d.. 

, padengti, be jau anksčiau 
paskelbtųjų, aukojo:

Dr. F. ir A. Mažeika (Chi
cago) $100, John T. Zuris 
(Chicago) $25, Toronto Pri- 

■ sikėlimo parapija $25, J. A- 
> lytai (Elmhurst. N.Y.) $20.

Po $10: Kan. J. Končius 
(Florida), Joseph L. Babrys 
(Wash.. D-C.), J. Eidėnas 
(Dės Plaines, III.), Ad. La- 
zaitis (Baltimore). J. Ben- 
doraitis (Chicago), A. Gri
galiūnas (Devenpoit. Iowa). 
Al. Balsys (N.Y.).

Po $5: Vyt. Volertas 
(Phila.), John W. Baer 
(Jackson Hights. N.Y.), 
kun. J. Marčiulionis (Chica- 
go)-

A d r esąs aukoms siųsti:
Committee To Restore
Lithuania,s Independence
29 East 57 St.. lOth Floor,
New York. N.Y. 10019

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamai 
knygas:

LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW, B. Armonie
ne* atsiminimai ii Sibiro 
vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyqio, 222 psL, kaina 
$3.95.

HISTORY OF THE Ll- 
THUAN1AN NATION, pa 
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

"Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania/* 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

"Lithuania land of he- 
roes,M parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė- kaina $2.
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Mokslo metams prasidėjus
J. Vlks

param'os esi vertas, kad sa
vo pasirinktam moksle esi 
pakankamai pažangus.

Dabar tiek mokyklų staty
bai, riek mokytojų paruoši
mui ir kitiems su besimokan
čių skaičiaus augimu susiju- 
siems reikalams federalinė 
vyriausybė skiria milžiniš
kas sumas pinigų.

Švietimo ir mokslo reika
lai yra atskilų valstybių bei 
savivaldybių žinioje ir jų lė
šomis tvarkomi. Bet kadangi 
kai kurioms valstybėms ar 
savivaldybėsm tų lėšų pri
trūksta, tai centro federali
nė valdžia pasiryžo ateiti 
joms į pagalbą, ypač naujų 
mokyklų statybos srityje.

Čia tenka pastebėti, kad 
į čia minėtą besimokančių 
skaičių neįeina įvairių laiki
nų ar pastovesnių vakarinių 
kursų lankytojai, kuriems 
tuose kursuose padedama į- 
sigyti viena ar kita specialy
bė.

Šia proga prisimintina, 
kad lietuvių išeivįjo-5 jauni
mas taip pat neatsilieka nuo 
visos šalies jaunimo ir siekia 
aukštojo mokslo arba spe
cialaus vidurinio. Lietuvių 
studentų skaičius kasmet 
kyla. tik gaila, kad jie nevisi 
dalyvauja JAV Lietuvių 
Studentų Draugijoje.

Senesnioji lietuvių išeivi
jos kaita neturėjo tiek gali
mybių savo vaikams padėti 
įsigyti aukštąjį mokslą. Tik 
maža jų jaunimo dalis ga- 

. Įėjo studijuoti univeisitetuo- 
se. Tada ir uždarbiai buvo 
mažesni ir aukštasis moks
las sunkiau prieinamas. Da
bar jau kas kita. Ir džiugu, 
kad mūsų išeivijos jaunimo 
aukštosiose mokyklose besi
mokančių skaičius sparčiai 

' auga.
Mes visi turėtume gerai 

suprasti, kad mūsų tautos 
atspara, garbė ir galybė 
glūdi ne mūsų narių milio- 
niniuose skaičiuose, bet pro
to pajėgume ir talentų gau
sume- Taigi turime dėti vi
sas pastangas mūsų jauni
mui išleisti į aukštuosius 
mokslus ir sukurti jam gra
žią ateitį.

♦ » »I
Bet to dar maža. Visiems 

į lietuviams yra degantis rei- 
• kalas lituanistinis švietimas. 
Todėl visų tėvų šventa pa
reiga leisti savo vaikus į li- 

i tuanistines mokyklas, o kur 
tokių dar nėra. pasirūpinti 

! jas suorganizuoti, nors jos 
i pagal vietos sąlygas būtų ir 
mažesnės apimties ar pa- 

i ženklintos tik "vargo mo
kyklos“ vardu, šiame reika
le negali būti jokio tėvų pa
siteisinimo — kad nėra mo
kytojų, trūksta laiko, kad 
vaikai pavargę ar šiaip ne
nori to mokslo. Gi visų lie
tuvių pareiga tokias mokyk
las visais įmanomais būdais 
remti, nesvarbu, ar jie savo 
vaikų turi ar ne, nes tai vi
siems aktualus lietuvybės iš
laikymo klausimas.

Šia proga norėtume pri
minti ir LB švietimo vado
vybei, kad daug svarbiau y- 
ra pasirūpinti ko greičiau iš
leisti toms lituanistinėms 
mokykloms tinkamų ir pa- 
skaitinių. žemėlapių ir kitos 
mokomosios medžiagos, ne
gu iš toli suvažiavus vėl kal
bėtis jau šimtą kartų apkal
bėtais klausimais ir išsiskirs
čius vėl laukti giedros iki 
kito suvažiavimo.

1
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPB1KLA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITOMAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Reportažas iš miesto ant ratu

Šiais metais vasaros kaip 
ir nebuvo. Karščiai užeida
vo tik tuomet, kai lietuviai 
turėdavo kokias dideles iš
kilmes: minėjimus, vestu
ves. Tuomet temperatūra ir 
drėgmė būdavo arti šimto. 
Šiaip gi — vėsiausia vasara 
per daugeli metų. Ir lietin
giausia-

Pustrečio mėnesio nera
šiau, regis, nebežinai nė iš 
kurio galo pradėti. Daug 
mūsų mieste organizacijų, 
daug visokio dydžio visuo
menininkų, tad veikimas ne
sustoja nei pačiame vasaros 
vidury. Ypač jau šiais 25- 
taisiais Lietuvos vergijos 
metais. Tiesa, kai pneš ke
letą savaičių iš New Yorko 
atvažiavo žygio i Jungtines 
Tautas organizatoriai, tai jų 
paklausyti tesusirinko vos 
astuoni žmonės. Sako. esą, 
nepakankamai ar pervėlai 
buvę garsinta. Bet kai rug
piūčio 21d. vėl buvo sušauk
tas tam žygiui remti susirin
kimas. tai jau dalyvavo pora 
tuzinų tvirtu visuomeninin
kų, kr,rie po ilgokų diskusijų 
nutarė New Yorko jaunimo 
žygi paremti.. Kaip bus pa
remia, dar galutinai nepa
aiškėjo : ar tik pinigais, ar ir 
žmonėmis. Na. bent jau pi
nigais tai tikrai visi turėtu
me po dolerj kitą duoti, kad 
ju numatyta 30.000 dolerių 
suma būtų be vargo sutelk
ta.

Piknikų piknikėlių Det
roito aplinkėse netrūko 
kiekvieną savaitgalį. Tik 
niekaip neradau laiko bent 
viename jų dalyvauti. Man 
regis, kad piknikų, kokius 
radome prieš 15 metų ir ko
kius bandoma dar vis palai
kyti. laikai jau praėję. Jų 
lankytojų skaičius tirpsta 
metai iš metu. Organizacijos 
dejuoja, kad. girdi, kaip gi 
mes iždus papildvsime. Na, 
reikia kokio recepto, gal, sa
kysim. narių didesniais mo
kesčiai.; apsidėjimo. Bet 
piknikai, kuriuose verčiama 
sekmadienio popietį praleis
ti ankštame parke, kur nei 
saule pasideginsi, nei pasi
maudysi. nei knvgos-laikraš- 
čio pasiskaitysi. nei paga
liau su bičiuliu žmoniškai 
pasikalbėsi (muzika iš gar
sintuvų viską perrėks!), o 
tik alauc butelį čiulpsi ir va
karo lauksi, — na, jie nebe 
atominiam amžiui. Visuo- 
menininkai turėtu kartą tai 
suprasti. Kas kita parengi
mai salėse žiemos metu.

Beje. ra vieta, kur paken
čiamai gali laiką praleisti 
visi. ir į vandeni pasimerk
dami, ir. iei nepatinka, vie
nišuose kalneliuose pasislė
pę paskaitvdami, laisvi, kū
ną saulei atidengė. Tai Dai
nava. Šioie jaunimo ir seni
mo stovykloje ir leidžia va
saros savaitgalius lietuviš
kasis Detroitas. Beie. Daina
vai šia vasara sukako 10 
metu. Kain gerai, kad sto
vyklos valdžia, tartum gi 
nujausdama, iškilmes atidė
jo i rudenį. Buvo surengta 
tradicinė metinė šventė, 
kaip ir kasmet, mokykliniam 
jaunimui stovyklauti bebai
giant. Ji ivyko šįmet rugpjū
čio 1 d. Ir, vaje gi, lietus py

lė ir pylė visą dieną, vis ap
sisukdamas, vis sugrįžda
mas. šimtai mašinų buvo su
lėkę iš Detroito, Clevelando 
ir Chicagos, bet daugelis 
žmonių iš mašinų beveik ne
išlipo, nebent tie. kurie atva
žiavo stovyklavusių vaikų 
atsiimti. Reikia manyti, kad 
rudeninė šventė, kartu pa
minint ir sėkmingą dešimt
metį. bus atšvęsta su pasise- 

' kimu. Apie tai dar turėsiu 
progos parašyti.

Detroito socialdemokratai 
vis dar rodo gyvybės ženk
lus, nors per paskutinį de- 

i šimtmetį mirtis išsivedė ei- 
; lę energingų kuopos narių.
: o vienas kitas ir sutingo. Ge
gužės 23 d. Filomenos War- 
ner namuose buvo sušauktas 

! nariu susirinkimas. Nuotai- 
; ka buvo labai gera, ir vieną 
, po kito darbotvarkės punk
tus svarstant niekur aštres
nių ginčų nepasitaikė. Su
maniai pirmininkavo kuo
pos vicepirm. Jurgis Palio
nis. Vieton įprasto "bizniš- 
ko“ išvažiavimo, šįmet su
tarta rengti tik draugiškus 
pietus Stasio Navicko ūky
je. Toks parengimas ir įvy
ko rugpiūčio 22 d- Gal dėl 
to, kad St. Navickio sodvbos 
žaliame kieme tesivaišino 
tik apie 30 žmonių, diena 
pasitaikė auksinė. Regis, 
viskas praėjo gražiai. O 
grįžtant prie gegužės 23 d. 
susirinkimo, tai tenka pami
nėti, kad į savo namus posė
džio pakvietusi F. Wamer 
suruošė ir puikias vaišes, už 
ką LSS 116 kuopos vadovy
bė ir visi nariai jai yra labai 
dėkingi.

gia. Bet kam taip iš anksto 
ir taip abstrakčiai? Jei svei
kata ir nervai išneš, pakal
bėsiu apie viską atskirai, na, 
bent jau kartą per mėnesį.

O kas dabar? Neviskas 
Detroite gyvybe alsuoja, ne 
vien tik parodos, parengi
mai. vaikų stovyklos, pikni
kai ir paradai. Būna ir labai, 
labai skaudžių momentų, 
nes mirtis ateina į mūsų tar
pą vėl ir vėl. Neminėsiu visų. 
kurie vasaros metu negrįž
tamai išėjo. Jų būta keli tu
zinai. turėjusių lietuviškas 
pavardes ir širdis. Bet vie
nos laidotuvės tai skau
džiausiai buvo visų iškentė
tos, kai birželio 29 d. širdies 
priepuolio buvo parblokštas 
39-riu metų inžinierius, vi
suomenininkas Vladas Baja- 
lis. Ši nelaimė ilgai nebus 
pamiršta...

Beje, prieš pasirašant bū
tina priminti, kad abi litu
anistinės mokyklos rugsėjo 
11 d. vėl pradėjo mokslo 
metus. Net ir iš anksto vai
kučių neužregistravę, gali 
tai padaryti dabar, kad ir 
pavėluotai. Vargas tiems, 
kurie namie dar kalba lietu
viškai. bet neleidžia savo 
vaiku i lietuviškas mokyk
las!

Alfonsas Nakas

Didžiausias Detroito lietu-' 
vių sujudimas bus buvęs į 
Darbe Dienos savaitgalyje.1 
Mat. mūsų mieste yra šau
kiamas JAV ir Kanados gy
dytojų sąjungos narių suva
žiavimas. Toks gydytojų su
važiavimas yra penktas iš į 
viso ir pirmas Detroite. Lau
kiama nemažiau kaip šimto 
gydv tojų. su šeimomis ir be 
jų. I jų rengiamas paskaitas, 
į medicinos veikalų ir meno 
parodas (V. Petravičiaus 
kūryba!), o taipgi į šaunų, 
brangų (25 dol. porai!) ba-J 
lių vra kviečiama visokia 
lietuviška liaudis. Gaila, nie
kaip nebegalėjau šio rašinio 
dar savaitę nudelsti ir su-! 
laukti visu pasiruošimo re-; 
zultatų. Visgi, galiu spėti, 
bus ctide-lig įvykis ir sujudins 
visuomenę.

Rugsėjis—Bendruomenės: 
mėnuo! Su tokiu šūkiu LB 
Detroito apylinkės valdyba 
pradeda rudens sezoną. Y- 

ra numatyta visa eilė paskai
tų ir kitokių kultūrinių pa
rengimų visam ateinančiam 
žiemes sezonui. Rugsėjis gi 
turės viską išjudinti. Tuo 
tikslu jau užaliarmuoti vie
tiniai spaudog vyrai, kurie 
turės susirinkti su LB vadais 
rugsėjo 9 d - dr. V. Majausko 
namuose ir paruošti propa
gandos planą.

Ak čia jau galėčiau pari- 
dinti akmenį pakalnėn, ir 
pasipiltų užkliudyti ateinan
čios žiemos darbai ir rūpės-’ 
čiai. Jau nė neklausęs žinau ' 
jų eilę ir tvai ką ir užuodžiu, 
kas maždaug kada ką ren-

NEW YORK, N.Y.
f

J. Kiznis—"Vienybes“ šulas I
"Vienybės“ bendradarbių 

suvažiavimui, kuris įvyko 
rugpiūčio 21 d., pirmininką- • 
vn JunTgi Kiznis' kmp hiivn------------------- ---------j,,------------------------

perskaitytas ir jo praneši
mas. ’ iI

Kaip žinoma, J. Kiznis 
prieš kelerius metus redaga
vo Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos leistą žurnalą "Darbas“, 
ir mėgino jį pasukti ta lini
ja. kuria dabar eina "Vieny-’ 
bė“, bet leidėjai jam užkirto 
kelią. !

S. Narkėiiūnaitė Lietuvoje
"Vienybės“ redaktorė Sa

lomėja Narkėiiūnaitė vėl iš-i 
važiavo į Lietuvą, kur žada 
pabūti 2 savaites/

Bus D. Lapinsko koncertas
Spalio 10 d. bus kompozi

toriaus Dariaus Lapinsko 
koncertas.

D. Lapinskas yra baigęs 
Bostono konservatoriją, to- 
bulinęsis Vienoje, o pasku
tiniuosius kelerius metus 
dirbo Stuttgardo teatre. Šiuo 
metu jis yra pas savo tėvus 
Bostone-

Kaip jau žinome, jis vos 
išvengė mirties Ispanijoje, 
kur automobilio nelaimėje 
žuvo jo sesutė studentė Aud
ronė. Jis pats buvo smarkiai 
sutrenktas ir sužeistas, ypač 
nukentėjo jo ranka.

V. R.

WATERBURY, CONN.

Taip piktoji Besy atrodo nufotografuota iš lėktuvo. 
Vien Floridoje jos siautėjimo nuostolių padaryta per 
60 milionų dolerių.

WORCESTER, MASS. 

Įvairios Naujienos

MAIKIO KRAITIS

šie

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
i NAUJAS DAKTARAS paskirtas atsakingoms endo-

Raimundas Ošlapas š. m. krinologijos skyiiaus vedėjo
rugpiūčio 17 d. sėkmingai .........
apgynė Rutgers universitete Lietuvių išeivija padidėjo

i New Brunswiek. N. J. diser-' vie“u m«kshngu daktaru, 
susipratusiu lietuviu.taciją tema "Uterino Res- 

ponse to Estrogen as Modi- 
fied by the Diet, Corticcids. 
and Actinomvcin D“.

Naujam daktarui tenka 
palinkėti geriausios sėkmės 
savo darbo srityje ir lietuvių 
visuomeninio gyvenimo ko
voje dėl Lietuvos laisvės at-Naujasis daktaras yra sū

nūs Nevv Yorke gyvenančių statymo.
Antaninos ir advokato Al- ' J. Talalas
berto Ošlapų. Jis drauge su 
tėvais atvyko į JAV iš Vo
kietijos 1949 m. spalio mėn. „ TEimantas Jonas Vintartas,

R. Ošlapas Lietuvoje mo- dabartiniu metu atliekąs ka- 
kėsi Kauno Aušros berniukų rinę prievolę JAV kariuo- 

' gimnazijoje ir, bolševikams menėje, buvo atvykęs 10 
antrą kartą okupuojant Lie- dienu atostogų savo tėvų A.

; tuvą. pasitraukė su tėvais į įr y. Vintartų Chicagoje'ap- 
Vokietiją, tad aštuntąją kla- lankyti.

steatte’1946 metais ir 3 me- . Ę- J-Vintartas paskirtas 
■ tus studijavo mediciną Tue- » kariuomenes mzinenjos
bingep.o universitete. ' mokyklą. Jo senelis, Lietu-

vos kariuomenes pulkinin- 
i Atvykęs į JA\, tolimes- kas Įeit. Jonas Vintartas, bu- 
nius mokslus tęsė Brookly- Vo karo inžinierius, bolševi- 
no kolegijoje ir čia 1953 m. kų ilgai kankintas, grįžęs

, gavo biologinių mokslų ba- Lietuvon mirė.
! kalamo laipsni. Po to dirb- _ ...
damas Merck Institute Rah- Domininkas Nargele zi- 

;way. N. J., vakarais mokėsi nemojo Kauno advokato ir
I ir 1961 m. igijo magistro buv- J'?‘?aus R6?3!1* ,r Že‘ 
| laipsnį. Laimėjęs valstybinę Uk,o ministerijų juns-
stipendiją (NIH Predocto- k°nsu't0 D' Nargelev.c.aus 
tai Fellowship), pradėjo
daktarato studijas tame pat 
universitete.

* ♦ *

sūnus, dabartiniu metu yra 
Vietname marinų vyresny
sis leitenantas ir kovoja su 
komunistais. Jis rašo pažįs- 

Ten pat priklausė AaAS, tamiems įdomius laiškus ir
< Endocrine Societyof the U- vra įsitikinęs pilna pergale 

Keleivio skaitytojai, nited Kingdom ir Sigma XI įr komunistu sutriuškinimu.
<"X VfkTMClIIII pri v;iiviiiivji cxi<£. • itai-—Lietuvių Piliečių Klu

bas paskyrė gabesniesiems ■ ^vu • 
moksleiviams mokslui tęsti!
$2,500. į $4.00: J. Puniška,

—North aukštesniosios) Tampa. Fla.. A. Vainorius,
mokyklos mokytojas Vincas! Pittsburg. Pa., ir P. J. Eke- 
Grigas atostogų metu dirbo levich. Nevvark, N.J. 
Lietuvių klube patarnauto- Po $3.00: Nellie Žilinskas, 
ju. Tai malonus vyras. N. Newton, Mass-, ir G.

—Bronės ir Juliaus Svik- 
lų sūnus Algis įsirašė į ma
rinus. Ten tarnaudamas jis 
žada ir aukštesnio mokslo 
siekti.

—W orcesterio sandarie- 
čįai apgailestauja, kad mir? Jurkšaitis, Brooklyn. N.Y.
L? “Pj®5 B »««» Jį*.* B. Paramskas.' Wasliing- 
Kazi Orangel, Tai buvo e- { D c $1 50 
nergmgas. malonus, be pui
kybės žmogus.

Ilsėkis, daktare, ramia:
šios šalies žemelėje!

—Apie Jadvygos Kesle-
rienės tėvelio mirtį telefonu 
pranešė Juozas Lekys. bet 
laidotuvėse negalėjau daly
vauti. Gili užuojauta velio
nio dukrai Jadvygai Kesle- 
rienei ir visai Kirmelevičių 
šeimai.

—Jadvyga 
Pocienė buvo

d ien dauguma jų jau nutau 
Gražiai pagerbia savo tėvus j tėję.

Šiomis dienomis
Danutė Venclauskaitė jau Į 

eilė metų rengia pobūvius 
savo sodyboje savo tėvams 

Stanislavai ir Kazimierui 
prisiminti ir pagerbti ir gau
tą pelną skiria labdaros rei
kalams.

Tokį pobūvį ji surengė ir 
šių metų rugsėjo 11 d. Jo 
pelnas paskirtas Vasario 16: 
gimnazijai, kad ši ilgiau pa
jėgtų ugdyti lietuvišką dva
sią mūsų jaunime Europoje.

n l___vr g a u iz.aui JVi i is. Tain 
iaip

siuntė dovanų ir Maikiui su dalyvavo ir lietuvių organi- 
zaciiose — skautuose, vy-i 
čiuose ir šviesos sambūry, 
buvo Lietuvių Studentų Są
jungos Nevv Yorko skyriaus 
pirmininkas ir Centro valdy
bos narys.

1954 m. jis vedė Reginą 
Legeckytę ir augina 4 vaiku
čius. auklėdamas juos lietu
viškoje dvasioje.

Šiuo metu nuo įugsėjo 
mėnesio dr. R. Ošlapas per-

N.
Peik. Racine. Wisc.

Po $2.00: P. Macijauskas,
Kearny. N.J., M. Yudis, Mel- 
rose Park. III., J. G. Buka
veckas. Hollyvvod, Fla., A.
Lukas, Detroit. Mich.. ir J. • sikėlė į North Chicago, III..

kur Abbott laboratorijoje

Po $1.00: J. Jakaitis, Flu- 
shing, N.Y., K. Rabačiaus- 
kas, Amsterdam, N.Y., J. 
Roman, Carmvells Hights, 
Pa., f. Urasky, Chicago. III., 
J. Mockus, Nevv Era Rut. 
Mich.. Wm. Grigas. Miami, 
Fla., P. Glaveckas. Baltimo-i 
re. Md., J. Birutienė, Man-! 
chester, Conn-, J. Pevis, Chi-

"KELEIVIO“ SUKAK

TUVINIO BANKETO DA

LYVIŲ BENDRĄ NUO-

TRAUKĄ GALIMA GAU

TI "KELEIVIO“ ADMINIS

TRACIJOJE U2 $2.00.
’ • ' t ■' 1 * • • z '• - • ’ «r • * ■

f ,?• 'ji'

"g?
^5^5555 55 55 55-55 55 5555 55® 5555 5555 ® 5? 5555 5555 55 55 ® 5? 55 5555SJ

1966 METU "KELEIVIO*

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS 

Ii redaguoja Stasys Michelsonas
cago, III.. J. Serafinas, Eli-

šablirskaitė-j “b«h- VN J- Bn^tautas, 
nuvvkusi i'So- porkuPln«. Ont.. Cana-

t v t a t. • - da. S. Kidikis, Hartville,Lenkiją. Lydos apskrityje jų Pazul(as Baltinl0r(/
aplanke savo gimines. Ji pa-j . . D,., , ........
sakoįa, kad lietuviai ten la-| įId-\. C’ Fetkunas> Fhla”i skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

ba, varginga, gyvena. Be to, Balčiūnas,
j,e sulenkėję Seniau ten gy-| > Ado-
veno daug l.ettmų, o s,an-j M» ntreaI ’ Canada>

F. MilicMs. Waterbury,
Conn., J. Beilis, Maspeth. N

Kaip ir kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir įdomių

Kale’-'dorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA-mirė
Paulina I.eikienė ir Alena 
Kitonienė-

—Julius Svikla. Jonas 
Stankevičius ir 
Meilus, rrižę iš Laisvės Var-

M ^ajūnasn^nopJia LENDORIAUS NEGAVO. TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY- 
Wisc., V. Surma, Phila., Pa.,
J. Mikalauskis. Toronto, Ca- ti NEPASIVĖLINKITE!

Edvardas nada’ R Lakavičius, Ro-
icvūe Var? chester, N. Y.. J. Avižonis, Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome 

V.4Z.V ..^įsves va Shaltman,
po valdybos posėdžio, kra- „ forf Conn/ H Weick šiuo ad,
peš, , mane, P'W^a™ Pa‘. Woodhaven. N.Y. 
tarti, koki parengima su
rengti • Laisvės Varpui pa- B. Shulmistras. Verdun. 
remti. Aš patariu surengti Canada $0.50. 
centirį išpardavimą lapkri-; Už aukas nuoširdžiai 
čio 28 d. Ta diena dar nėra dėkoja j
užimta. J- Krasinskas Keleivio administracija

siusti
I resu:

"KELEIVIS“

636 E. Broadway — : — South Boston, Mass. 02127

i
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Kelione į Lietuvą už $15.-
Broniau* Kviklio ”Mū»ų Lietuvo*“ II tomui pa*įrodžius

Prievarta palikę savo gim
tąjį kraštą, mūsų mielą ir 
brangią tėvynę Lietuvą ū- at
sidūrę toli už jos ribų, tega
lime šiandien tik svajoti a- 
pie ją. tik naktimis sklaidy
ti joje ir lankyti savo brolius 
ir seses, išvaikščioti jos 
miestus, miestelius ir kai
raus, pasidalyti su savaisiais

cijas ir kitą retą medžiagą, 
vaizdžiai papildančią apra
šomus objektus. Tad įdė
miau žvelgdami į knygą, 
mes pajuntame keliaują po 
gyvą Lietuvą ir, knygą už
dengę, ilgai dar gyvename 
joje matytais vaizdais ir 
perskaitytomis žiniomis a- 
pie vieną ar kitą vietovę-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Gamta baisias išdaigas daro ir Europoje, čia ma tome tiltą Romoje po siautusios audros.
žmoneliais jų vargais ir sun-1 Kai dabar negalime patekti 
kia dalia — be jokių paly
dovų ir šnipų, kurie seka re
tus dabartinės Lietuvos lan
kytojus.

Bronius Kviklys savo ke
turių tomų veikalu "Mūsų 
Lietuva“ mus priartina prie 
gyvosios Lietuvos ir parodo 
ją smulkiausiose jos istori
nėse ir geografinėse detalė
se. Jo ”Mūsų Lietuvoje“ mes 
matome Lietuvą nebe mig
lotose svajonėse ar klajok
liškame sapne, bet tokią, ko
kia ji buvo ir yra, pateikda
mas daugybę retų istorinių 
faktų, padavimų ir šiaip 
žmonių sugalvotų fantazijų, 
perkošdamas juos per kriti
kos analizę ir paduodamas 
tikiąją. arba bent jau pati
kimą. versiją, kai jis apra
šinėja Lietuvos miestų, mies
telių, bažnytkaimių ar kurių 
paminklinių vietų istoriją, 
jų kilmę, susijusius su jais 
istorinius asmenis ir tt. Rei
kia stebėtis autoriaus ga
bumais, sugebėjimais ir, pa
galiau, milžiniška ištverme

i geiezme tvora aptvertą tė 
vynę, tai tikra dvasinė pa
guoda vartyti "Mūsų Lietu
vos“ puslapius, į kuriuos su
krautos mūsų tautos puoš-, 
menos.

Su ypatingu dėmesiu tu
rėtų imti į tankas 
Lietuvą“ senesniosios kartos 
išeiviai, kurių širdyse dar vi
sai neišblėso tėvynės meilės 
ugnelė, o taip pat ir tie iš 
naujųjų ateivių, kurie arba 
visai nematė savo tėvų že
mės, arba buvo išvežti iš Lie
tuvos dar maži vaikai būda
mi. Praturtinę savo žinias

Sukilimas ir komunistai
Prieš trisdešimt metų Lie- ti rinkimai.-. Gaila to komu- 

"Mūsų tuvos valstiečiai sukilo prieš nistinio laikraščio redakto- 
diktatūrinį režimą. Taip va- riaus, kad jisai praleido per 
dinamas suvalkiečių sukili- neapsižiūrėjimą tokį straips- 
mas įrodė, kad negalima
amžinai valdyti prieš jų no
rą ir valią, negalima amži
nai jų engti, juos niekinti ir 
išnaudoti.

Ta sukaktis turėtų primin
ti ir dabartiniams Lietuvos 

apie Lietuvą, jie geriau su- diktatoriams, kad ir jų vieš- 
prastų, kodėl Lietuvą reikia patavimas, politinis ir eko- 
mylėti, niekuomet jos neuž- nominis išnaudojimas, yra 
miršti ir didžiuotis esant jos dar blogesnis, kaip buvęs , 
sūnumi ar dukra. fašistinis režimas. Komunis- pasitardavo, organizavosi ir

Jau įpusėjęs yra trečiojo tai išleido nemaža knygelių leido atsišaukimus, o miestų 
ML tomo ruošimas, ir numa- apie suvalkiečių sukilimą ir, inteligentija juos parėmė.

atkelti vogti Lietuvon iš bro
liškų respublikų, toliau pa
žengusių komunistinio turto 
vogimo kombinacijose..-

Tas Apuokas daug rašo 
apie valstiečių mitingus, pa
sitarimus ir atsišaukimus su

. , . .... . , . skundais bei reikalavimaisnĮ, kuris aiškia pasako jog valdžiai. Kul. dabal. tokie su.
S betKO^S^0 “mai’ -"^atsišau. 
prieš oei KOKią aiKtatuią. vimai ir r«v9iavimo;? jų

Toliau tas rašeiva patei
kia dar įdomesnių tvirtini
mų. Girdi, valstiečiai buvo 
prieš monopolių, prieš eko
nominį išnaudojimą, prieš 
smulkių ūkių naikinimo po
litiką, ir tais reikalais jie sa
vo susirinkimuose plačiai

Rugsėjo mėnuo
Tautinės gyvybės išlaikymas ir darbas Lietuvai laisvę 

atgauti yra svarbiausi laisvajame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių uždaviniai, šių uždavinių įgyvendinimo siekiant, 
kelrodžiu priimta Lietuvių Charta, kurios dvasioje visi 
lojalūs gyvenamam kraštui ir siekią laisvės Lietuvai lie
tuviai priklauso Pasaulio Lietuvių Bendruomenei.

Organizuotos JAV Lietuvių Bendruomenės tinklas 
apima visas Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyvenančių 
lietuvių vietoves. Jose apylinkių valdybų veikla yra pa- 

i grindinė lietuvybės išlaikymo srovė.
Rūpestis lietuvių jaunimo reikalais, lituanistinis švie

timas, tautinė kultūra ii- apskritai visa, kas reikalinga tau
tinei gyvybei išlaikyti yra organizuotos Lietuvių Bendruo
menės centro, apygardų ir apylinkių valdybų bei centrinių 
institucijų veiklos plotmėje. Taip pat organizuota Lietuvių 
Bendruomenė yra svarbiausiu ramsčiu kovoje už Lietuvos 
laisvę.

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos nutarimu: 
''Idėjiniams, organizaciniams, finansiniams ir kt. reika
lams Bendruomenė turi savo mėnesį- Bendruomenės mė
nuo yra rugsėjį*.“

JAV Lietuvių Bendruomenės Centro valdyba prašo 
visus lietuvius Bendruomenės mėnesio metu ypatingai at
kreipti dėmesį į savo Bendruomenę: įsiregistruoti apylin
kėje. sudaryti organizuotas apylinkes, kur jos dar nevei
kia, ir atlikti tautinę pareigą atiduodant solidarumo įnašą.

Lietuvių Bendruomenės veikla nukreipta į visus už
davinius, turinčius gyvybinės reikšmės lietuviškajai išei
vijai. Jų įgyvendinimui reikia ir finansinės paramos. 
Todėl JAV Lietuvių Bendruomenės Centro valdyba šį mė
nesį skelbia lėšų telkimo vajų lietuvybė* išlaikymo darbui 
paremtu ,

Kaip Vasario 16-sios proga duodame auką remti Lie
tuvos laisvinimo darbą, taip šį rugsėjo mėnesį skirkime
auką lietuvybės išlaikymui.

ounui vi vunj

tyta išleisti dar ir ketvirtą jas rašydami, norėjo įrodyti, 
tomą. Trečias tomas vaiz
duos šventąją Žemaitiją, ku-

kimai ir reikalavimai? 
negali būti, nes komunistinė 
diktatūra biauresnė ir griež
tesnė už fašistinę diktatūrą.
Valstiečiams kuo nusiskųsti 
yra labai daug, bet jiems 
burnos visiškai užčiauptos, 
bet kokių susirinkimų ir mi
tingų teisė suvaržyta, o ne
atsargus žodis patektų į be
siklausančio komunistinio 
šnipelio ausį, jau nekalbant 
apie nelegalių atsišaukimų' 
rašymą bei platinimą. Tokie i *ooooooooooe©oc©oooo®oo©oo» 
komunistinės spaudos bend-

JAV LB Centro Valdyba

Tai teisingi tvirtinimai, bet 
pažiūrėkime, kas dabar Lie
tuvoje yra. Monopoliai dar 
didesni ir galingesni, komu
nistinis kapitalizmas valstie
čius galutinai pajungė, o

kad tame sukilime komu
nistai suvaidino vadovau- 

na didžiuojasi kiekvienas jantį vaidmenį. Jeigu pra
jos sūnus žemaitis. Toks yra džioje jie dar prisipažino, 

kad komunistai laikė tą su-ir šių eilučių autorius.
iiiLFiiumciiutiinį

veikalą, rodantį tokį preci
ziškai pilną Lietuvos pa
veikslą. Akstino šiam užsi
mojimui tenka ieškoti dide
lėje autoriaus tėvynės mei
lėje.

Taigi imame Broniaus 
Kviklio ”Mūsų Lietuvą“ į i 
rankas ir pradedame savo- 
kelionę po Lietuvą. Pernai į 
pasirodžiusiame pirmame i 
ML tome mes apkeliavome'

▼ IUIIV VVUIV
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bet užsiprenumeravus visus patarė savo partijos nariams

radarbiai patys parodė vi
gam pasauliui, kad komunis
tinė diktatūra yra blogesnė 
net už šlykščiausią fašistinę

SKAITYK
CHELSONO

STASIO Ml 
PARAŠYTA

tomus, teatsieig tik $40.
Leidyklos adresas:
Lith. Encyclopedia.
361 W. Broadway.
So. Boston. Mass. 02127.

A. Ragauskas

MŪSŲ TRISPALVĖ 

PLEVĖSUOJA

laikytis nuošaliai, tai pasku
tiniu metu jie tvirtina griež-

centras su bodyba tėra \ als-Į diktatūrą, kurios šiandien
tybiniai fabrikai, be jokios 
įtakos iš valstiečių pusės

tai priešingai: girdi, komu-1 Anksčiau bent Pienocentras• . • • i-i v I rv j — l___nistai visą laiką vadovavo 
tam sukilimui. Kad tai aiš-

su Sodyba veikė kooperati
niais ir demokratiniais pa

kus melas, parodo sukilimo ■ grindais. Demokratinės ko
metų išleisti atsišaukimai ir 
reikalavimai.

"Tiesa“ š. m. rugpiūčio 20

operacijos neliko tose orga
nizacijose nė pasigailėtinai 
liūdno šešėlio...

BKIV I
Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

i_ieruvių išeivija 
Amerikoje," DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V IKSAIS >4-00. 
KIETAIS—>5.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

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

TAU, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, sa autoriau* 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina >6.00. Perkantieji TAU,

Vilnių, jo apylinkes, jo visą T. . 4 _
krašte, žavėjomės, gėrėjo- v e u\os atstovas Juozas 
mės ir nukeliavome net į, Kajeckas kalbėdamas rug- 
Zarasus ir jo apskritį su jų ° A Pabaltiečių dienos 
gražiais -“šveicariškais“-i’sk!1.raes?. P?saullneJe Pa2'°- 
vaizdais.

d. parašė didelę netiesą apie į Smulkių valstiečių, apie 
tą sukilimą, patalpindama ' kuriuos rašo Apuokas, neli- 
Apuoko - Marcinkevičiaus j ko nė pėdsakų, išskyrus 
straipsnį "Kaip brendo ko-: kiaurais stogais aplūžusias 
votojai“, bet ir tame straips- atskiras trobeles, nes tie 
nyje rašoma: J valstiečiai suvaryti į komu-

"Sireiko pradžioje vals-; nistinius dvarus, valstybi-
Šiemet imame Į . .®w Yorke, iškeliant Pa- kiečiai kėlė ir politinius rei-: nius ūkius bei kolchozus,

rankas antrąjį ML tomą. j a. va.. vėliavas kalavimus. Vienas iš pagrin-1 kur jie eina beteisių bau-
taip pat gražiai, liuksusiniai P*"16 , ietuvnl kryžiaus, taip jjnju buvo geimo ir savival-i džiaur.inkų pareigas, nes tų
Lietuvių Enciklopedijos lei- kl^k» _Pa^ke;   '
dyklos išleistą, ir pradedame

gėdisi visi padorūs žmonės 
pasaulyje.

Komunistai mėgsta rašy
ti, kiek valstiečių nukentėjo 
teismuose, kiek jų buvo su
šaudyta, kalinta ir nubausta 
komendantų bausmėm. Bet
mes būtume labai dėkingi.) 

, jeigu jie atvirai parašytų.! 
kiek valstiečių žuvo negai
lestingos kolektyvizacijos 
metu, kiek jų buvo ištremta 
Sibiran ir kiek pakliuvo Į ka- 
jėjimus. Tiems rašeivoms 
komunistinio saugumo ar
chyvai yra prieinami, jie ga
li ten pasiknisti ir susirinkti 
baisius skaičius, bet jie to i-

sklaidyti jo puslapius. Jie ran^a nuplėšė Lietuvos tri- ja 
tokie pat įdomūs, patrauk- ~ 
lūs, ir sunku nuo jų atsi
traukti pradėjus knygą skai
tyti. Antrojo ML tomo turi-

i mi , . i - . , ki šiol nepadarė, o padaryti
dybių rinkimas demokrati-! dvarų ponai yra mekeno ne-;pijnaj galėjo kada visus L1ETtV A gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera-

OKupanto šventvagiška niaįs pagrindais... Tegyvuo- 'kontroliuojami partiniai i

spalvę nuo Gedimino kalno 
ir visų Lietuvos pastatų. Lie
tuvių išeivių meilė tėvynei 
ją šioje parodoje garbingai

pagrindais... Tegyvuo-; kontroliuojami partiniai 
demokratinė vyriausy-i biurokratai, ir vieną dirban-

nys yra kaip žemiau paro-’ iškėlė. Po ketvirties šimtme
dyta.

Utenos apskritis —5-132 
psl- Rokiškio apskr. —133- 
19J psl. Lietuvių gyvenvie
tės bei kolonijos Latvijoje— 
199-218 psl. III Vidurio Lie
tuva — 219 psl. Kauno 
miestas — 225-271 psl. Kau
no miesto dalys, priemies
čiai ir apylinkės — 273 psl. 
Kauno apskr. — 319-382 
psl. Kėdainių apskr. —383- 
460 psl. Ukmergės apskr.— 
461-550 psl. Panevėžio ap- 
skr. — 551-660 psl. Biržų 
apskr. — 661-743 psl. Iš vi
so knygoje 750 psl.

Prie kiekvieno apskrities 
randame jo žemėlapį, dau
gybę kitų žemėlapių bei 
braižinių ir daugybę retų. 
dar niekur nematytų pa
veikslų bei nuotraukų. Ir čia 
stebina mus autoriaus išra
dingumas susekti bei pa
siekt' visas tas retas iliustra-

bė!“
Taigi, valstiečiai reikala

vo demokratijos, bet ne rau
donosios diktatūros. Gerai, 
kad tas Apuokas nenuėjo

čio sutemų Nemuno krašte
ir po tiekos aukų bei skriau- fr'p'^kė'tiėsT Demokrati-
dų mes galime su pasidi-s 
džiavimu su JAV himno au
torium kartoti, kad "our flag 
is štili here“.

"Mūsų trispalvė tebeple
vėsuoja Laisvės statulos kai- į 
minystėje ir draugingų Esti-

tį baudžiauninką prižiūri 
keli komunistiniai ponai, 
kaip rodo to paties laikraš
čio nuotrauka...

Taip. valstiečiai buvo ir
perdaug toli savo meluose prieš aukštus mokesčius, o 

' ką jie turi dabar? Dar blo
gesnį skurdą ir utėlėtą var
gą, nes visas pajamas suėda 
nežmoniškai išpūsta dvaių 
administracija ir buhalteri
ja, ką pripažįsta Maskvos 
komunistai, bet apie ką ne
drįsta parašyti Lietuvos A

niai rinkimai yra demokra
tiniai, bet ne fašistiniai ir 
ne komunistiniai, vienos 
partijos sąrašo išprievartau-

jos ir Latvijos valstybių vė- viešai pasisakyti, kas mums puokai. Duoklės, pyliavos ir 
Ko™ Hro„<rvCtaio Ti a^indi . ~x_- fondaį sU valdžiosliavų draugystėje. Ji spindi skaudžiausia- Paroda uzsi- 
laisvės dienų grožiu, kūjo ir darys, bet šioji trispalvė pa
piautuvo vergovės ženklais 
nesudarkyta. Ji iškelta ne

liks istorinė relikvija.
’Ši diena taip pat Pabal-

tik pasididžiavimo tikslu. Ji tijo solidarumo diena. Tai 
iškelta ir tikslu padidinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos
mūsų ryžtą tęsti krutėti dėl 
Lietuvos.

laisvės dienų vienybės ir 
bendrų džiaugsmų prisimi- 

Mes dėkingi JAV vy- nimo diena. Ji taip pat Pa- 
riausybei ir žmonėms už ga- baltijo tautų bendros nelai- 
limybę Lietuvos simbo-lį iš- mės, bendro ryžto, bendrų 
kilmingai pagerbti tautos vilčių ir laisvės ilgesio die- 
nelaimės metu. Mes dėkingi na. Bendrų tikslų siekiant, 
ir šios parodos vadavybei už tegyvuoja pabaltiečių vieny- 
suteiktą galimybę parodyti, bė tėvynėje ir svetur ilgiau- 
kas mums brangiausia, iri sius metusi“

su
nustatytomis žemomis kai
nomis valstiečio produktam 
juos padarė amžinais skoli
ninkais valstybei, kaip blo
giausio dvarininko kume
čius. Bet dvarų kumečiai tu
rėdavo kur pasiskųsti, tuo 
tarpu komunistinių dvarų 
baudžiauninkai neturi nei 
kur, nei kam pasiskųsti. Ko
munistinė spauda dažnai iš
kelia vagystes >r išeikvoji
mus tuose dvaruose bet tie 
vagys perkeliami vogti kitur, 
nes jie yra aukštesnės rasės,

žiaurumus norėjo suversti 
Stalino režimo laikotarpiui.

Komunistai, norėdami pa
sisavinti tą sukilimą, patys 
save, kaip matėme, žiauriai 
išplakė, ir juo greičiau jie 
nustos tą sukilimą savintis, 
tuo mažiau jie turės nemalo
numų, nekalbant apie gėdos 
jausmą. Istoriją perrašyti, ją 
iškraipyti ir meluoti reikia 
sovietiškos enciklopedijos 
bendradarbių sugebėjimo, o 
tokio sugebėjimo aiškiai 
stinga "Tiesos“ redaktoriui 
ir tuo labiau jo bendradar
biams, kurie aiškiai nesuge
ba išlaikyti partijos linijos, 
net po tiekos metų okupaci
jos...

Laisvojo pasaulio lietu
viams tas sukilimas tegul 
būna aiškiu įrodymu, kad 
Lietuvos valstiečiai prieš 
trisdešimtį metų pilnai įrodė 
savo demokratinį subrendi
mą ir pasiaukojimą, pasiau
kojimą už tikrą demokratiją 
ir laisvę — laisvę ir demo
kratiją, kaip ją supranta vi
sas la isvasis pasaulis.

Andriu* Valucka*

tūros Fondo leidinius: k
St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00*
K. Bielinio Dienojant " ” $6.00 ” $4.00
K. Bleiinio 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 moką 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $1980 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Karrio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x ll’/2) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

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

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

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

STASYS MICHELSONAS

— Kas bus, Maiki. kad, — Tokio pavojaus 
nėra lietaus? Buvau nuėjęs nėra, tėve.

T ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Garsaus latvių poeto J. 
Rainio gimimo 100 metų su-1 

jkakčiai (Rainis gimė 1865} 
m. rugsėjo 11 d., mirė 1929 į 
m. lapkričio 12 d.) paminėti 
išleisti 4 skirtingi atvirukai; 
su poeto atvaizdu. Juos iš-1 
leido JAV latvių veikėjo Ja- Į 
cob Sieberg fondas (64 Si-į 
gourney St., Jamaica Plain,: 
Mass. 02130)- Pirmą kartą 
jie buvo išleisti Latvijoje 
1930 metais.

Du vokai. Vienas su Pa
baltijo valst. žemėlapiu ir; 
JAV prez. Hoover žodžiais,1 
pasakytais 1938 m., kada jis Į 
lankėsi Pabaltyje: ”Aš pa
mačiau, kad visų trijų Pa-Į 
baltijo valstybių gyvenimo f 
lygis yra vienas iš aukščiau- Į 
šių Europoje“.

Antras su buv. JAV prez. j 
Hooverio ir Latvijos prez. Į 
Ulmanio nuotrauka, pada
ryta 1938 m. Rygoje, kada 
Hooveris lankėsi Rygoje, ir 
taip pat su atitinkamais žo-j 
džiais. Į,

Vokus išleido latvių infor- j 
macijos tarnyba (O. Ak-i 
mentinš. P.O. Box 48, Dor-} 
chester, Mass. 02122). Voko' 
kaina 10 centų. Užsakant! 
reikia įdėti ir sau adresuotą * 
voką su pašto ženklu.

Maži dalykai, bet plačiai i 
paskleisti bus nebloga pro-: 
pagandos priemonė-

šitie jnauuloiai Hollywoode, Fla.. pasiruošia sutikti 
Betsy uraganą, prisipylę maišus smėlio.

IŠ PIETŲ AMERIKOS

dar

miškan pažiūrėt, ar nedygs
ta grybai, ale nėra nei mus-,

— O ką tu gali žinot, Mai
ki? šitą klausimą svarstė ir

ARGENTINA
Lietuvių Bendruomenės 

15 metų sukaktis

(E) Rugpiūčio 8 d. Lietu
vių Bendruomenė Argenti
noje šventė savo veiklos 15j 
metų sukaktį. Ta proga B-1

mirio ant lie karst vų. Vasara • mūsų Sčeslyvos Smerties Su 
jau baigiasi, o dar nei karto saidė. Žinai, mes turim labai 
žmoniškai nepalijo. Mūsų-! kytrą sekretorių, tai jis ba-

Rugsėjo 4 d. miręs garsusis 
Afrikos džunglių daktaras

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
! Parašė N. E. Sūduvis, 424 
■ psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo- 

! kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.

PALIK AŠARAS MASK-
Albert Schweitzer, 90 metu VOJE, Barboros Armonie- 

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

253 psl., kaina $3.00.

amžiaus.

AKINIAI 8 MĖNESIŲ 
KŪDIKIUI

Bostono akių ir ausų ligo
ninėje 8 mėnesių kūdikis ga
vo akinius. Jis gimė aklas. 
Mat, jo motina, būdama 6 
mėn. nėščia, susirgo vokiš
kais tymais. Dėl to jos kūdi
kis gimė aklas dėl katarak- 
to. Kai jis buvo 6 mėn-, vie
nos akies kataraktą gydyto-1 
jai pašalino, o vėliau tą patį 
padarys ir antrai akiai. Kad . 
akis galėtų pradėti norma- 

i liai veikti, specialistai pa-,
vus atliekamus pinigus leis! skyrė akinius Jie yra iš ne-, 
i apyvartą savųjų tarpe, tuo | d^aino stiklo, galvos uz-, 
būdu keldami lietuvių eko-;!’3^ sunstl kaspinėliu.,

UŽDIRBO 3 MILIONUS nės pirmininkas A. Balčiu-L, ' 
t~> ! Centras

IR VISUS IŠLEIDO

nominj gyvenimą.

Lietuvių Centras 

Argentinoje

(E) Šiuo metu Lietuvių

VIENIŠO ŽMOGAUS GY- 
VEN1MAS (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 Juoza£ Žilevičius, kai
na $4.50.

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

• kad kūdikis jų nenuimtų. j PLAUK, MANO LAIVELI, 
į ; Petro Segato eilėraščiai,

111 psl., kaina. . .. .$2.00
ŠVENTADIENIS UŽ MIES

TO, Mariaus Katiliškio 1711Keleivis“ -
i nas anibūdino Lietuvių yra viena aktyviau- |l|S1l draugas!
! nės tikslus ir veiklų per 15;Sių organizacijų. Nors ji yra J H fe

Sį pavasarį mirė 75 metų 'metų. Bendruomenę sveiki-n savisalpme, bet labai
ižiaus tvliuiu filmu žvaip-1 nn lipt OrmniroMiii ir naug dėmesio kreipia į lie

tuvių tautos kultūrinius ir 
lietuvybės reikalus. Jai šiuo-. , . * i j--- x • -- - - i- gyvenimą uždirbo 3 mil. do-' kas J, čikstas, Birutės drau-, . - , . .

uždarys vandens paipas. Ar džiūsta, tai jis tun visokių ierių ir sugebėjo visusį gijos pi™. A. Bagdonienė, m,:tu vadovauja naujosios 
tu žinai, kodėl nelyja? • davadų. Va, sako, kai lyja i jkį CeRto įsĮeįai. Argentinos Liet. Balso leidė- ............*

— Ne visur taip yra, tėve,, lietus, tai visur pasidaro sla-1 , jas p ožinskas, šv. Cicilijos
kaip Massachusetts ir kitose I pia, vietomis net ir grioviai Luvo Choras ir kt. Meninę dalį at-

tynių parduotas jos likęs 'iko, Birat& draugijos vai- 
turtas — seni papuošalai, I dult°Jal- 
nuotraukos, iškarpos iš laik- ;
raščių ir kitokie menknie- j IV Pietų Amerikos Lietuvių 
kiai. Viso labo iš tų varžyty-;

rytinėse valstijose. Kitose! prisipildo, ale vos tik lietus 
valstijose net ir perdaug Ii- sustoja, raidavei ir vėl žeme 
jo, potvyniai pasidarė. Ma- sausa. Man atrodo, Maiki,
Ui, gamtoje nėra tvarkos. Ji kad jis sako teisybę, ar ne? 
visada pilna išdaigų. Štai,1 Yra rimtesnių argumentų,
Vakarų lndijose jau pradėjo. tėve. Mokslininkai stebi visą 
siaubti uraganai, kurie kas- j žemės paviršių ir iš to daro 
met apie šį laiką dūksta išvadas. Yra įrodymų, kad 
Siaurės Atlanto pakrašty, '• buvo laikai, kada visas jos j 
bet Pietų Atlante jie visai paviršius buvo apsemtas;
nežinomi. į vandeniu. Kai per milionus į spausti mygtuką ar pasukti

— Lietuvoje 
Uipgi nėra. Maiki 
kūnijų būna labai — „
Atsimenu, kaitą Plungės džiūvo, ir liko tik dykumos, 
bažnyčios bokštą numušė.' ’ena tokių dykumų yra 
Kodėl trenkė į bažnyčią, kie- Mirties Klonis Califomijoje. 
bonas per pamokslą paaiš- 13 dykumų ir kituose že- 
kino, ale žmonės kalbėjo vi- mynuose. Afrikoj, Azijoj n 

vieni sakė. kad kuni- Austi ajijoj. Yra pastebėU,
' kad džiūsta ir Druskinis E-

nių gauta $440. Kongresas

(E) Argentinos Lietuvių 
■ Organizacijų ir Spaudos Ta
ryba rugpiūčio 8 d. tarėsi IV 
P. A. Lietuvių Kongreso rei-

emigracijos ateivis Vytautas 
Balčiūnas, baigęs Kauno 
konservatoriją. Jis ir pati 
organizacija kreipia labai 
daug dėmesio į priaugantį 
jaunimą. Iš jaunimo jis yra 
sudaręs gražų orkestrą, iš
auginęs gražaus tembro dai-

A Axiciujxcua,
Dr. Kazys Grinius, ATSI

MINIMAI IR MINTYS, 11 
tomas, 336 psl., Raina $5.

VLADAS NAGJUS-NA-

novelių, kaina $5.00.
VYNUOGĖS IR KAKTU

SAI. Julijos svabaites ei- 
lerašcių rinkinys. 06 psl., 
Raina $2.00.I

SIDABRINES KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 04 
psk, Raina $2.

! AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai jnšta, kaina... ž2J>0.

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

didžiausia

nininkę Z. Valatkaitę, kuri.'
palydima orkestro ir solo GEVIČIUS^ jo gyvenimo b 
partijose, atlieka lietuvių darbų apžvalga, redagavo 
liaudies dainas. Veikia gia- dr. Balys Matulionis, labai’ PANEVĖŽYS,

Rnyga apie nuėstą ir a- 
pyiinkę, 430 psi. Raina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilerasciai, 
premijuota Rnyga, 86 pei., 
.tania $2.00.
ATSIMINTMAI APIE JUO- 

i laisvės kovų paminklai din-i^A LIŪDŽIU, parašė Pet-

žus būrys tautinių šokių gru- gražiai išleista, daug pa 
pės ponios O. Ožinskienės veikslų, 374 psl.. kaina $6

pirmą kaitą pla-
. ------ r--—.— Karo Muzie-

name dalyvavo Argentinos . = - laisvės kovukaralaitė Juknaitė. J1*, Susėjęs laisves Rov^ 
Į paminklais. Okupantas ru- 

---- ------------------“ sas šį muziejų panaikino.

saip:
gas sugriešijo. o kiti aiškino, . . .
kad velnias buvo ilindęs. Įžeras Ltah valstijoje. Taigi 

-Nuo perkūno, tėve, ga-/ė>'3 abejonės, kad žemes 
H-apsaugoti. Moksli-duo -nazej, ir .galimas
BetJX"uratno nS; bilionų metų mūsų planeta 
, ,- - i ta išdžius. Bet mums nereikiadrebėjimo ir kitų gamtos iš- ...
J - J1 11~ rior raSro an del to nusiminti, nes apie 72 daigu kol kas dai nei a ap-,, f ,v ; nUosimciai žemes tebera dar
aaugcs. ‘vandeniu apsemti.

— Ale del vandens netu-, _ Tai kodėl gazietos bau.
retų būt bėdos, Maiki: juk žmOnes, kad jau šią va- 
galima iškasti gerą sulinj. J vandens patruks?

— Nereikia nei kasti, tė-i __Baugina, kad perdaug
ve. Amerikoje šuliniai yra • jQ neeikvotų. Miestai vande 
grąžtais gręžiami. , nį traukia iš ežerų, o kai va

— Nu, tai kodėl niekas saros metu mažai lyja, tai
negręžia? j tuose rezeivuaruose vanduo

— Miestuose, tėve. nėra nusenka, todėl reikia jį tau- 
puliniams vietos, tik farmos pyti.
naudojasi šuliniais. Tačiau ’ _ O kodėl seniau nerei- 
šuliniai neišsprendžia lie- kėdavo taupyti? 
taus klausimo, nes lietus rei- j — Seniau, tėve. kol žmo- 
kalingas laukams, pievoms,’ nės turėdavo vandenį pum- 
ganykloms, visai augmeni- puoti ir nuo šulinio nešti į 
jai ir gyvūnijai. Gyvybė yra namus, jie daugiau jį verti- 
kilusi iš vandens, ir be van-į no ir be reikalo neeikvoda- 
dens niekas negali gyventi, j vo. Dabar išaugo miestai,

__Nu. tai kaip bus. jeigu šuliniams jau nėra vietos, to-
lietaus ilgai nebus? Kur gau
sim vandens? Ar neišmirsi-

kiekviename name yra Įtai- Argentinos Lietuvių (Jrgani- 
sytas švirkštas, arba didelė zacijų ir Spaudos Taryba, 
vonia, o kai kur ir dvi trys. irĮ Išrinktas visų 16 organizaci- 
visi kasdien maudosi. Be to, i JT atstovų komitetas. Arti- 
šeimininkės turi skalbiamų1 miausiu metu bus sudalytas 
mašinų, kuriose kiekvienam, vykdomasis komitetas, kuris 
skalbimui vanduo keičiamas! pradės kongreso parengia- 
tris kartus. Ir kai kurios mo-! muosius darbus, palaikys ry- 
teiys skalbia kasdien. Nega- i šį su Pietų ir šiaurės Ameri- 
na to, vanduo eikvojamasį kos lietuvių kolonijomis ir 
automobiliams mazgoti, žo- Į viso pasulio lietuvių spauda 
lei aplink namus laistyti, net1 bei vietinėmis argentiniečių 
šaligatviams ir gatvėms ! organizacijomis, kurios tal- 
plauti. Seniau kiekvienam; kininkaus spaudos bei kito- 
asmeniui užtekdavo 15-kos i mis propagandos priemonė- 
galionų vandens per dieną,! mis.
o šiandien kiekvienam as-
meniui išeikvojama 80 ga
lionų per dieną. Ir nereikia 
užmiršti, kad kasmet priau
ga daugiau gyventojų. Kai 
mudu pradėjome per ”Ke-

Lietuviai įsteigė
kooperatyvą Argentinoje

(E) Po kelių metų nepa
vykusių bandymų suorgani-

me

grožio

Geri
žodynai

go.

Keleivi: administracijoje j 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynu^ • i

PALENGVINKITE
DARBĄ

leivį“ ginčytis. Jungtinėse zuoti Argentinoje lietuvių 
Valstijose buvo 70 milionų, kooperaty.ą, šiemet šią min- 
gyventojų, o dabar yra 190, tį apsiėmė vykdyti energin- 
milionų. Vadinasi, beveik i gas lietuvis verslininkas An- 
tris kartus daugiau, ir kiek-, tanas Jasuitis. Jis liepos 11 
vienas išeikvoja penkis kar-1 d. priėjo konkrečių rezulta
tus daugiau vandens. Štai, tų ir tuoj pat kooperatyvui 
kodėl per vasarą nusenka ’ steigti įsirašė per 50 asme- 
vandens šaltiniai. Civilizaci-1 nų. Daugelis lietuvių jau pa- 
ja nori būti švaresnė ir rei-, sižadėjo savo santaupas 
kalauja daugiau vandens- : einamąsiaes sąskaitas per- 

— Vot. Maiki, tu pats pri- ; kelti iš bankų bei kitų koo- 
pažinai, kad čia kalta cibu-' peratyvų į šį lietuvių Smul-į žodyną*, . edaga^u prof. J. 

dėl vandenį reikia traukti į lizacija. Manęs tu negali kaus kredito kooperatyvą. Balčikonis r kt., yra apie 
namus požemio takais iš to- kaltinti, ba aš niekad nesi- Lietuvių tarpe nemažai pasi- 45,000 žodžių, 990 psl., 
limu ežerų. Užtenka pa- maudau. I turinčių asmenų, kurie sa-'kaina ........ ...............  $12.00

Kiek laiko ir pinigo šutau

Anglų-lietuvių kalbos io-, pytume, jei mielieji prenu
dynas, ' . Baravyko, apie mcratorįaj nelauktų, kol 
30,000 žodžių, o»3 puslapiai, Į
Rrina ........................ $6.00. iuo« paragina mokėti, o pa

♦v», beLietuvių-anglų kalbų žo-, Paraginimo, prie,

dynas, redagavo Karsavi-’ prenumeratai pasibaigiant 
naitė ir Šlapoberskis, apie j atsiųstų reikalingą sumą- 
27.000 žodžių. 511 psl., kai-į
na __$5 00 i Esame labai dėkingi tiem.

. . . . . . 1 kurie tokiu raginimu nelauLietuviškai angliškas žo-’ . » .
dvn... Viliaus Peteraičio. H,k,a' ir likime' kad atei*’,je 

vis mažiau bebus tokių, kulaida, daugiau Kaip 30,000 (
11 žodžių, 586 psl., kaina $7.00. j riem* reikės siųsti primini

Dabartinės lietuvių kalbos mu*

Keleivio adm-ja

ronele Liuuziu vienė, M 
psl. kaina....... .  <1.00

KASTAI — STRAIPSNIAI, 
A ĮSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liudziua, 246 pusla
piai, Rama...... $3.00.

MŪSŲ į A. Giedriaus graži
apysaKa jaunimui, 13u psl., 
nauia...............................

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, paraše Aioyzas Baro
nai, 117 psi., Rama $1.50

NEPRIKLAUSOMA LIE- 
i UVĄ ŠTAI ANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai, 440 
psi., Raina. . . . $5.00

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, Raina........ $3.60
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. Broadway,

t
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ŽEMAITĖ

Sutkai
(Tęsinys)

— Mat, kiek žibuoklių radau.
Neatgręždamas jos akių į žibuokles savo pasigyrimu, 

vėlek nutvėrė ją už rankos ir. suspaudęs delne pirštus, 
paklausė:

— Ar nepailsai taip greitai bėgdama. Magdele?
— Ne. Kaip čia gražu pasėdėti! Aš niekuomet ne

praeinu tos vietos neapsistojusi: jei negaunu atsisėsti, 
turiu nors apsižvalgyti visada.

Vyriškis rudomis liepsnotomis akimis metė šen ir ten.
— Teisybė, čia gražu, pavaizu.. O tie paukščiai virte 

verda. Kaži kas dar dainuoja ir geiai sutaria. Oro tylu
mas — nė lapeliai nekruta. Puikus vakaras. Malonu čia 
sėdėti, labiausiai, jog greta tavęs. Pirmą sykį čia sėdime 
abudu.

— Tai vis niekis dabartykščiai gražumai, bet aš turiu 
čia senovės malonų širdžiai Įspūdi.

Rudųjų ir mėlynųjų akių pažvelgimai susidūrė. Vy
riškis. vis žiūrėdamas i truputi rauplėtą veidą Magdelės, 
tarė:

— Turbūt su kokiu vaikinu čia susieidavai?
— Mažne Įspėjai, Juozeli, — tarė Magdelė, glausda

ma galvą prie pečio. — Vieną pati mylimąjį piimą syki 
čia pamačiau.

Ir vėl rudosios akys Įsmego Į mėlynąsias.
— Kas jis toks buvo, Magdele? Pasakyk, norėčiau 

žinoti.
— Gerai, kai pasakysiu, ir žinosi. Pernai prieš Vely

kas, pačiu paleidimu, Žebrienė panoro kadagių dažy- 
vėms— siunčia mane pamesti. Niekur nėra, kaip tik šia
me miške. Atėjau prie liepto iš anos pusės. Dubysos pa
kraščiais dar ledai, o vanduo taip pakilęs, maž sulig 
lieptu; o tas be paramsčio. Ėmiau ropla ir peršliaužiau Į 
šią pusę. Prisipioviau naštą; atsinešiau — niekaip negaliu 
atgal pereiti- Nuėjau antai prie anos brastos ir taisausi 
bristi. Veiziu į pakalnę — beatšvilpaująs vaikinas, kirvi 
pasibraukęs, strykt ant liepto, eina kaip keliu. Pamatė ma
ne ir pradėjo šaukti: „Bobute, ką čia dirbi? Be nežadi bris
ti?“ — „Kad per lieptą bijau eiti“, sakau, eidama arčiau. 
Žiūriu — nepažįstamas. Kaip pervers mane akimis, net 
kakta man užkaito. „Eikš. aš tave pervesiu“, sako. Sumi
šau, nebežinaus, ką sakyti, kaip daryti. Nedrįstu nei akių 
pakelti, čiupinėjuosi tik apie naštą. Vaikinas priėjęs už 
simetė sau ant kupros mano kadagius, nusitvėrė mane 
tvirtai už rankos ir pervedė per lieptą.

(Bus daugiau).

7- i

„Manana“ - viską atidėk 
rytojui!

Ketvirtas laiškas 
iš Kolumbijos

(Tęsinys)

Čia žmonės nežino, kas y- 
ra šuliniai, naudoja tik pa- 
viišiaus (upės, ežerėlio ar 
šaltinio) vandenį, o šulinių 
kasti nemoka. Taip pat ne
žino ir pirčių bei išviečių 
(aišku, kaime, o ne mieste).

Vaikai ir moterys apsi
rengę miestiškai- Retai pa
matysi kaimietę su tipišku 
juodu sijonu, juoda vyriška 
skrybėle, užsmaukta ant jau 
skara aprištos galvos. Kai
miečiai čia viską perka 
mieste, net duoną, todėl pus- 
kaimiuose. ypač prie gele
žinkelio stočių, moterys ap
sirengusios miestiškai, tium- 
pom suknelėm.

* * «
i

Stebiu ir bendrakeleivius. 
Netoli manęs sėdi jaunas ū- 
kininkaitis, matyti, turtin
gas. Jo švarkas — ameriko
niškas — „storm jacket“, 
batai ne savotiškos Į lietu
viškas nagines panašūs (ko- 
lumbiškas kaimietiškas apa

vas). bet rantytais gumi
niais padais, kaip kad dėvi
ma Amerikoje. Rūbai visi! 
pirktiniai, tik karvėms muš- Į 
ti botagėlis (lazdelė su 2 Į 
šikšnos juostelėmis) ir „ma-' 
chete“ rodo jį esant ūkinin
ką.

„Machete“ yra ūkininkų 
peilis makštyje. Iš tiki-ųjų ‘ 
tai ne peilis, o trumpas kar
das. iš abiejų pusių aštrus. 
Naudodavo jį skinant kelią 
per neįžengiamas džungles 
(Šeivas), o dabar — visiem 
reikalam, dažnai ir vienas 
kitam sužeisti ar mirtinai 
subadyti. Plačios ’mache- 
tes“ aštrios tik iš vienos pu
sės, vartojamos cukrinėm1 
švendr ėm kirsti. „Machete“ 
kolumbiečiui ūkininkui tai 
kaip botagas lietuviškam.— 
be jo nė žingsnio.

Už kelių suolų nuo manęs 
sėdi jaunas vyrukas su „tip- 
le“ ant kelių. „Tiple“ yra 
nacionalinis muzikos instru
mentas. Tai gitara su dešim
timi stygų. Taip norėčiau, 
kadjis ja užgrotų, bet jam, 
matyti, nėra nuotaikos.

Vytautas Bložė

NOVELĖ APIE KLASĖS DRAUGĄ

(Ištraukos)

Bet vieną naktį
ilgas traukiny^ išvežė tave į ry tus.
Eilinė sąskaita
už kažkieno padarytus ir nepadarytus nusikaltimus. 
Tu staiga tapai
vienas iš nekaltų nusikaltėlių__
su savo drovia šypsena,
akvarelėmis — filmų afišomis —
ir nebaigtu „Pirmuoju mūšiu**.

Apsikabino tave Sibiro miškas.
Tvirtai prispaudė prie užpustytos krūtinės.
Alkanas kirvis rankoje.
Šimtai kilometrų miško.
Nakvynė žiemą po atvirom žvaigždėm.
T ai buvo visai kas kita, 
negu tada gimnazijoj, 
kai, iškritus pirmajam sniegui, 
gimtose giraitėse 
ruošdavom klasėms malkas.

Lyg didžiulis pakirstas medis griuvo

ir prislėgė tave neteisybė.
Tu stovėjai prieš didelį kalną.
Tave nubloškė į pačią apačią.
Bet gyvenime nieko nėra negalimo!

Šaltis siekdavo —SO.
Jūs miegodavot, prisirišę medžiuose.
Po jais užkurdavot laužus.
Tavo rūbai buvo menki,
ir tik žarijų šiluma
pažadindavo kas rytą
nepavirtusį statula.

Vieną naktį
tu iškritai iš medžio.
Netekai sąmones-
Žarijos kandžios ir piktos.
Išdegė dešinė akis.
Neliko lūpų.
Tave kažkas ištraukė iš ugnies.
Išgydė.
Liko tik nuomaro priepuoliai.

Ir tu toliau kirtai alkaną Sibiro mišką.
♦ * *

Sudegė lūpos.
Buvo tik dantys.
Kietai sukąsti dantys.
Ir lūžtantis optimizmas,
Ir fatališkas tikėjimas, 
kad viskas baigsis gerai.

Negi neteisybė tokia didelė!
Negi ŽMONĖS nepakels jos lyg užgriuvusio medžio 
nuo tavo krūtinės.

Atvirais dantimis tu žvelgei į gyvenimą.
* * *

Mirtis buvo netikėta ir paprasta.
Dvelkė pavasaris.
Tiesiog is saulės 
mišku čiurleno upelis.
Ankstų rytą
tu įkvėpei pilną krūtinę gaivaus miško oro
ir pasilenkei prie upelio praustis.
O, kad tai būtų gyvasis vanduo, 
grąžinantis veidą!
Bet tu tik liūdnai šyptelėjai dantimis, 
viena akim
pamatęs vandeny savo šmėklą*

Ėmė suktis
medžių viršūnės.

Susmukai veidu į mažyti miško upelį.

Žmonės pavėlavo.
e * »

Tas eilėraštis buvo išspausdintas Vilniuje išleistame 
poezijos rinkiny „Poezijos pavasaris“. Jame poetas Bložė 
pavaizdavo kalinio likimą Sibiro koncentracijos stovykloj.

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teises 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendru 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž>mėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law, - 
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston. Mass. 02131.

Atsakymas

Jei žemė yra abiejų var
du — Tamstos ir vyro — ji 
greičiausiai yra abiejų var
du kaipo „tenancy by the 
entirety“. Massachusetts 
valstijoje beveik visų vedu
sių žmonių nekilnojamas 
turtas yra taip „surašytas“. 
Jei taip, tai vyras negali to 
turto palikti kitiems. Vyrui 
mirus, turtas automatiškai 
atiteks Tamstai. Netikėkit 
visokiais grasinimais, kad 
jis paliks turtą savo vaikam.

Kas liečia mokesčius, jei
i jie nebus sumokėti, miestas 

cial Security ir maitinasi iš uždės turtui taip vadinamą 
manęs.

c* i • • u i , ■ Mes turime 6 akenus ze-Esu Keleivio“ skaityto- - - , - -r mes. geroj vietoj, prie didėja. Esu ištekėjusi uz našlio, , i- •*<, - -ii? ■ ho kelio. Mano vyras nenonkuris turi o dukteris. Jos tun
gerus darbus ir gerai gyve-: mokėti taksų (real estate

„lien“. Tai reiškia, kad jei 
mokesčiai nebus užmokėti 
iki tam tikro laiko, miestas 
paduos turtą mokesčiams 
padengti.

Tamstai nereikalingi jokie 
įrodymai, kad Tamsta, o ne 
vyras iki šiol mokėjo mokes-

T. , SJL.~ taxes) ir man sako: Tu mo-na. Išgyvenau su tuo nashu kek jej nemokėsi g
33 metus. Jia yra 8t> metų atiduosiu vaikams.
amžiaus, negauna jokios So- « . į mūsu abkj i aus. Ta. neturi reikšmes.

vardu Kada mano vyras nu- (J«> .nenolllc 
mirs ar ta žemė būtu mano s‘° >’ kas n°!?..tur! ?zmoke 1
ir kaip man reikėtų įrodyti, į mokesčius- Kitu atveju, il-
, , . 4 * v-*?’ garniui miestas parduos tątik nusileisti į slėnius, nes ^ad as visuomet mokėjau tu . 

klimato ir augmenijos skir- tuos taksus. Kol dirbau, u- 
tumas pareina nuo skirtin- suon‘et taksus uzmokeda-
go aukščio. Bogotoj yra vė- vau?. ° ^a^ai esu ‘ .1rne^ 
su. cras retas, nes ji yra nuo amžiaus. o gyventi leikiais 
jūros paviršiaus 8,660 pėdų, Sočiai Security.
o Girardot tik 1.070 pėdų.: žmona
todėl čia kaišta ir tvanku.
Atstumas — tik 90 mylių., Massachusetts
O koks skirtumas tame 90 ___ ■ —
mylių nuotolyje! Augmenija 
iš pusiau šiltos žemės pasi-j 
keičia į tipiškai karštos: 
aukštos palmės, kaktusai 
(jie via šaršto klimato ženk
las — pamatei kaktusą, reiš
kia. nereikia žiūrėti į termo
metrą), cukrinės švendrės, 
karvių vietoje matai besiga
nant „sebu“. Tai savotiškos 
išvaizdos karvės, neduodan
čios pieno, nadojamos tik 
darbui traukiamąja jėga.

Kelionė i Girardot pigiau 
grybų — tik 10 pezų. ir už 
juos dar duoda iš ryto „tin
to“ (juodos kavos), pieno, 
bulkučių, „keiko“, kiaušinių- 
ir kt. Norėjau ir aš ko nors 
užkąsti, bet pamačius virėjo 
pilką nešvaių apsiaustą ir 
jo dar nešvaresnes šluostyk- 
les. apetitas praėjo.

Dar vieną dalyką norė
čiau prisiminti. Priverstinio 
mokslo Kolumbijoje nėra, į 
todėl beraščių labai daug.
Radijas nepaprastai mėgia
mas. todėl net visai nuošalio
se vietose prie apskretusios 
lūšnelės pamatysi kaimietę 
su nešiojamu radiju. Dėl di
delio neraštingumo radijas 
tano geriausia priemonė 
auklėti kaimiečius, duodant 
jiems speciales lavinimo 
programas.

Kitą karta anie Girardot.
L- Januškienė

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metama SS.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaityti ir K itam Dovanoti
nei, LAISVOS LIETUVOS.

▼ow ".©riaMe-n-k ratų rstt*1 dO W 
SaviĮru okrataęiioa ir teroro Ll*tr 
voje. Kaina ........................ 26 Ori

tVTI.G.-’NIS I PRAEITI K. » 
domfl- stahnbriniai. 477

MBMO-IAVT 'tnvrnęšb) karaHasf 
aūrvtęę Kin-v- Rielii-le »f'i
minimai 4*0 aeL. kain* .. V f*

1608 METAI KH.ro Riehnio atonrt- 
ntmu antroji dalia. 53? ptmla’l!»i-
Kaina .....................................

likttvtų n a tvok
surinko ir scTedaaave Jonas Ba
ly*. 47? dsinos su (raitomis. A»r- 

Tffkai dnotss kiekvieno- dainos 
turtayn todėl tinka dovanoti v 
Betuvifkai -.skaibantiems, Iri** 

■» kaine ....................»•»

SOCTATT7VAS ^gt.tcr.TA * 
rašė E. Vnnderreldo. vertė V»n« 
ima. Kaina ......................... 26 Cnt

BfAKLBOVOr’GH’S LiTHUANlAN 
BELF-TAUGUT M InHenė. te
ras vadovėlis lietuviu kalbos nn- 

anerliBkai kalbančiam. 14a 
kaina .........................

ŽEMAITES RASTAI Gendoedos o* 
sų rašytnioa nirmois karo neb 
Amerikoje .varašvti vaizdeliai e 
rašytojos naveikaln. 128 pnslarb-

TAVO KELTAS I 90CIMJ8H 
Paraįė Teonas RL urnas Transe 
socializmo aUkimntnaa Kaina 2S •

NEldUNO SŪNŪS. Andriaus Valm- 
kc. romano antroji dalis. 426 pos
lapiai Kaiaa.......................... S-toa

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuviu istorija, 
jransiai iliustruot*, parašė St. Mi- 
cbelsonas. virš 500 puslaoių. Kai

sgatUNO SŪNŪS. Andriaus Vaino
ta romams iš 1935 meru Suvaikt- 
ioo ūkininkų <okf:imo p<eš Smv 
copoe dišratOra ?intia d .Ii.-- ’PS
ori. Kaina.............................

IETITVa BUDO, Stepono Kairu 
labai vaizusiai tr įdomiai paisyti 
atraraiuima'. kaip Lietuva s.ėiaar 
t* mneg-o, geriausia ooyaita k>«*- 
mena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota, 415 oualaptų. 
didolm formato. Kama 

na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais ..................................... $4 Ot

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOi,
SEVIZ.MaS. Pacai Kauiskj, naa- 
jaustomis žiniomis papildyta tat
Klausima knyrutė. Kaina.. 25

EAbAUUO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruoae Anicetas Simutis, daugy
bė ainių lietuvių it ansrių Kaioumm 
apie lietuvius visame pa>auiy, 

4M psl Kaina ...................... $6A«
LIETUVOS SOCIAI.DE.MOKRA !’V 

PAKTUOS PKOGRAMINŽS GAL 
RAS, 32 nei., kaina........  25 Cnt.

t-lETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka, t'ritaikinia 
Amerikos lietuviam*. 144 ponia- 
pių. Kaina ............................. 6IA6

(Rus daugiau).

Prie duių stovi uniformuo
tas ir ginkluotas kareivis — 
automatricos palydovas. Da
bar kiekvienas vagonas turi 
tokį palydovą. Neramūs lai
kai.

Priešais mus sėdi kolum- 
bietės iš Bogotos. Matyti, 
važiuoja Girardote praleisti 
savaitgalio. (Tikrai, jos ap
sistojo tame pačiame viešbu
tyje, kur ir mes sustojome)- 
Kolumbiečiai sekmadieniais 
nesėdi namuose, bet traukia

automobiliais ir traukiniais 
pasišildyti žemyn į slėnius.

Kolumbija įdomi ir tuo. 
kad palyginus nedideliame 
plote yra nepaprastai įvai
rūs klimatas, augmenija ir 
gamtovaizdis. Visos Kolum
bijos plotas 439,512 kv. my
lių (2 su trečdaliu karto di
desnė už Texasą), bet nerei
kia važiuoti, kaip Amerikoj, 
iš vieno krašto į kitą, kad 
pamatytum didesnį klimato 
ir kt. skirtumą. Čia pakanka

ANGLĖS PLINKA

Odos specialistai pastebė
jo. kad vis daugiau ir dau
giau anglių plinka. Jie ma
no, kad taip yra dėl to. kad 
jų plaukai nakti g arbanųj 
prietaisais: laikomi labai pri
glausti prie odos.

100 DIENŲ BE VANDENS

Šiaurės Amerikoj pietva
kariuose esančioje dykumo
je gyvena nuostabus žvėriu
kas — akmeninė voverė. Šis 
labai gyvas ir judius sutvėri
mas gali negerti 100 dienų. 
Netgi kupranugris, kuris be 
vandens gali išgyventi 30 
dienų, nepjėgia rungtyniau
ti su šiuo sausrai atspariu 
gyvūnėliu.

JUOZAS STALINAS, arba Ui 
Kaokazo išoonis bure oaaMvo 
Rusijos diktatorių, ilsina 26 Cic

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, dfclafc ray- 
ga au oangyba paoaatatų, my* 
popieriuje. Kaina ..................9M

TTKRA TEISYM APTK SOVIETU 
RUSIJA, arba komunbtų dOrtitf- 
ra faktų šviesoje. Trumpa boHariz- 
roo Istorija Ir ealdymo praktika. 
Labai dauz informacijų. BS m1. 
lEaina 66

l ENOVES LIETUVIU PINIGAI no 
seniausių laikų iki Lietuvos ae- 
priklauscmybės galo 1795 matais 
Parašė Jonas Karys, daurybi Ba- 
veikalų, $96 psL, gera* popierių, 
kaino .....................................

ALTORIŲ PEiELT. V. PMteo-Ky- 
koloičio romanas trljooa daina. 
Visas trys dalys JaUtea I mų 
Autorius, pats buvus kunigas, ap
rašo, kaip kuniyaa Vasaris iMia- 
dėio kunigystės dėl moteryitia 
knyyų. kloti viriai, <61 pnabpla. 
,$$$6

LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA 
NES*MAS, arba kodėl musuose 
ra vienybės, 80 psL, kam* .. $i.04

ŽEMAIČIŲ KRIKETAS, P. A be Iki o
Arterinis romanas iš žemaičių arik- 
ato laikų, kieti apdarai .... $3.60

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie taa sa. 
ko mokslas? Kaina.......... 26 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė, 260 įvairių lietu, 
▼tiku Ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.............. 61.U

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daun paveikslų, 256 psl. gera 
popiera. Kaina ...................... $6.0$

SIAURUOJU TAKELIU, K. B, 
KriauCiuno atsiminimai ia 1 Jetu- 

ir i* Amerikita lietuviu a-y.e.
179 psL, kaina .......... $2 .4

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpu ir 
parodo, kaip keitėsi risoo-

'—fr kodil ji dar
........... ti ca.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudings 
Myga šių dienų klausiman.e aa-

UžsakymuB ir pinigu prašome dųeti ftuo ulreeu: 

KELEIVIS
<3f £. Broaduroy S7, h mš.

t
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VIETINĖS ŽINIOS
Ateis laikas, kada Lietuvoje1 Skautų tėvų vakaras

maskolių nebus

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė rugsėjo 12 d. su
rengė Tautos Šventės ir Lie
tuvos pavergimo 25 m. minė
jimą. Jaunimo organizaci
joms Įnešus vėliavas ir su
giedojus himnus, sveikinimo 
žodį tarė adv. Zuzana šal- 
nienė, pavaduodama minėji
me negalėjusį būti savo vyrą 
Lietuvos garbės konsulą 
adv- Antaną šalną. Po jos 
paskaitą skaitė Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone 
patarėjas dr. Stasys Bačkis, 
kuris apžvelgė klastingą so
vietų politiką (skelbia tautų 
laisvę, o iš tikrųjų jas paver
gia!), priminė pakartotinus 
JAV vyriausybės pareiški
mus ir žygius, kurie rodo. 
kad JAV nepripažino ir ne
pripažįsta Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių pavergi
mo. Savo paskaitą dr. Bač
kis oaigė, ragindamas nenu
stoti vilties, kad ateis laikas, 
kada Lietuvoj nebebus mas
kolių. tariant Lietuvos him
no autoriaus Vinco Kudir
kos žodžiais.

Šio rudens
pradeda skautų tėvų komi 
tetas. Jo vakaras-koncertas 
bus spalio 2 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.

PARENGIMŲ KALENDORIUS Sektinas pavyzdys
Rugsėjo 12 d. Tautos. Inž. Kaziui Kriščiukaičiui 

šventės minėjimas So. Bos- mirus, šeima prašė nenešti 
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa- gėlių, todėl buvo dedamos 

parengimus Įėję. Rengia L. Bendruome- aukos pinigais. Jų surinkta

APRŪPINKITE SAVO ARTIMUOSIUS 
IR GIMINES

žiemai ir Naujųjų Metų šventėms maistu, delikatesais, vynu 
— BE PRIEKAIŠTŲ SKONIU IR RŪŠIMI,
— BE PRIEKAIŠTŲ KAINA.
— GAUSUS ĮVAIRUS PASIRINKIMAS

(miltai, ryžiai, cukrus, kruopos, sviestas, dešros, arbata, 
kava, kakao, medus ir kita).

Aplankykite mūsų parodos salę, išsirinkite, atžymėkite 
dovanas savo giminėms. Pradedant automobiliais iki pūkinių 
Orenburgo šalikų, vilnonių medžiagų ir kita. Daugeliui prekių 
kainos sumažintos.

Užsakykite kelialapius pabūvoti 12-ką dienų poilsio namuo
se Kaukaze, Kryme, Rygos pajūryje ir prie Maskvos. 

REIKALAUKITE MŪSŲ ILIUSTRUOTŲ KATALOGŲ

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South, New York, 10003 

Telefonas 228-9547
Susitarus su firmomis PACKAGE EXPRESS ir TRAVEL 
AGENCY, INC., CENTRAL PARCEL EXPEESS CO. ir 
GRAMERCY SHIPPING CORP., jos yra įgaliotos PODARO
GIFTS, INC., priimti bet kokius užsakymus dovanoms gimi
nėms USSR, o taip pat rezervacijas KELIALAPIAMS kur
ortuose Sovietų Sąjungoje.

ĮDOMIOS knygos$230, kurie velionio šeimos 
bei jo artimųjų pageidavimu 

1 šitaip paskirstyti:
Programą atliks vyrų šešetu- RVgSėjo 5 <yaL,vak-' Lietuvių Fondui per į-.
kas. Pelnas skiriamas sto- Mote^ KlTbo bankt^T «aIioti.nį ®Ioni.ų Ute?į ?10°’! Albina, Baranauskai

vyklavietei įsigyti. Kron'enei i. J CudXnei o '° k-«‘,mnazlJal. pe.r KARKLUPĖNUOSE, pre
naefrbd t-urieliener Rėmėjų būrelio vedėjąJ. m,juo, anas> 224 ls,
I>age."tu Vembrę $100, Laisvu Var- kJna $25()

pui oer sprendėją Antaną 
Vilėniškį $30.

Rugsėjo 26 d. So. Bosto- Jei ta pavvzdį pasektų ir T r>:i r,.. ;__o • .... , ____ ,1__

E. Šmitas jau namie

Ernestas Šmitas trumpu 
laiku du kartus buvo pri-

ne.

* *

Romanai

Kazvs Almenas, UPĖ J 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,

verstas gydytis ligoninėje, noLietuvių Pil. Di-jos 3-jo kiti, kiek daug naudingų I ™7!an,^,1 ,32? psL’,11
bet dabar jis jau namie irti- aukšto salėje Vinco Krėvės darbu būtu galima nudirbti r.alls..4'p^Ak'ekvienOsd 
kiši, kad j ligoninę neberei- veikalų vaidinimas. ku- už tas lėšas, kurios išleidžia-'ilGe nalna J* 
kės grįžti. j rį rengia ALTS-gos skyrius, mos gėlėms, kitą dieną iš- ‘ Alė Rūta, KELIAS

Mirė V. Kirmėlėvičius
* * metamoms!

L

n •--- m j i i Spalio 2 d. So. Bostonod' _v?kar? Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- 
staiga dėl sird.es smūgio m,- ,Q Bostoįo u
e y...casK.rmelev.cius,su-|sk Tėvų Komiteto Jį 

laukęs 81 m. amžiaus, daug, uūvis 1
metų gyvenęs 243 Webster!

t ------ JĮ
KAIRĘ, premijuotas romą-!

I nas iš JAV senosios kartos 
Į lietuvių gyvenimo, 248 psl.,
Į kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,

: romanas iš lietuvių emigran
tu gyvenimo, 242 psl., kai
na *2.50

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

Avė.. Chelsea. Mass. Velio
nis iškilmingai palaidotas 
Woodlaw kapinėse Everett. 
Mass.

Velionis paliko liūdinčią 
žmoną Sofiją, tris sūnus —! 
Kazį. Joną ir Juozą, dukterį! 
Jadvygą Keslerienę. broli!

Spalio 3 d. Balfo banke
tas So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje.

Ar turi šitas 
knygas?

Spalio 9-11 dienomis JAV 
Leo,l!i Brookline, Mass., mlnž.ir Architektų S-gos su- 

£,lt« ? “**i lev« Onischiuk Pro-j važiavimas, posėdžiai Tau-
Buvo priimta atitinkama 

rezoi
stud. Lapšys. Į minėjimą bu
vo pakviestas šen. Salton- 
stall, bet jis negalėjo atvyk
ti. Jį pavadavo jo sūnus, ku
rį minėjimo dalyviams pri
statė adv. Šalnienė.

Meninę dalį atliko šv. 
Petro parapijos choras, ku
riam vadovauja komp. Jero
nimas Kačinskas, sol. Stasys 
Liepas ir Onos Ivaškienės 
vadovaujamas tautinių šo-i 
kių sambūris.

vidence. R.I.

* * ♦

LIETUVOS RESPUBLIKOJ
ISTORIJA, su spalvotu žemė '
lapių. 96 p*d., kaina .. $0-7.‘ 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Tos knvgos gaunamos i»
'ploitrin -i m i »-i'A’

Alė Rūta. PRIESAIKA
Didžioji meilė. TT d., roma- 

$G.5< | nas. 309 psl.. kaina $3.25.

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage 
kaina ............................... $0.2'

tinės S-gos namuose, o ban- 
Velionis Vincas gimė ir ketas spalio 9 d. Dorchester 

augo Masališkių kaime. J Plaza-
Merkinės par. 1905 m. jis 
vedė Sofiją česnelevičiūtę1
iš Gudakiemių kaimo, dar. Spalio 10 d. Laisvės Var-i GYVULIŲ PROTAS. 212 psi 
Lietuvoje susilaukė dukters! po koncertas So. Bostono kaina 75 centai.
Jadvygos ir sūnaus Kazio. Į Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.
1912 m. Vincas atvažiavo! 
vienas į JAV laimės ieškoti, j
netrukus atsikvietė ir žmo-; T .
ną su vaikais. Po kurio lai- i , La'’K.,Ica?, Ųd- .V?8“™ 
ko iu šeima padidėjo dar LietuviųPj v?!?A°5 ^auk* .-riQui-m.-i-, 

to saieje raoamecrų ur-jos 
banketas.

* *
DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų (iri

mą, L. Tolstojus. 62 įwL, ka
na ..................................... se.3;

LYTIŠKOS LIGOS, 
tiiiaitis. 24 psl.,

DOVANOS
13 ųp.r ,

Minėjimas buvo baigtas dviem sūnumis. 
Bendruomenės himnu ”Lie-j chelsea mažas Bostono 
tuviais mes esame gimę . į prįemiestis, čia lietuvių vos

Minėjimui vadovavo apy
linkės pirm. Antanas Mat- 
joška.

PAIEŠKOJIMAS

. . Paieškau lietuviu, kurie 
užlaiko senus pensininkus.

Platesnius paaiškinimus 
siusti laišku:

Alex Stulpin
69 Highland St.
Laconia. N. H. _

DAIGIAU PREKIŲ IR MAISTO
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siuskite pinigus į USSR

Tegul jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA 
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20,000.00 

Mūsų firma yra VTENINTEI.fi. 
kuri visana siuntėjui prisiunčia 

gavėjo pasirašyta KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

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

per $.10.-10%
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street
Newark. N. J.

Kutalojrų prašykite angliškai arba 
lietuviškai.
GRAMERCY SHIPPING Co.
1IS E. 28 St- New York 1«. N.Y.

Tel. M U 9-0598
Įsteigta 1945 m.

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

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

Tuojau siusk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiusime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Boz 9112 
Nevrark 4, New Jersey

32 psl., kaina

dr. F. Mn 
kaina *0.2

i iictiiva 1
. $0.1<

kelios senuos, todėl Kirme- Gruodžio 3 d 8:30 vai. 
lev.cių seimai reikėjo glaus- Jordan Hall PabaItieaų Dv. 
tis prie Bostono lietuvių rengiamas Antano Sme- 
valkios. Jie aa įstojo j SLA, konceltas.
Sandarą. Gabiją ir kitas or
ganizacijas- 1931 m. Kirme-
levičių namuose buvo sukur- Vasario 13 d. So. Bostono 
ta SLA 53 kuopa, kuri šiuo • Ljetuvjų pil. Dr-jos III aukš- 
metu yra viena veikliausių t sa)eje Minkų radijo talen- 
Antrojo apskrities kuopų. popietė ir N. Anglijos gra-

Kadangi Kirmelevičių šei- žuolės balius, 
ma buvo pavyzdinga, mokė- * * *
jusi gražiai su svetimaisiais ANARCHIZMAS. 29 pal., ka,
ugyventi, todėl ir i šerme-: T I\ovoT?°„d- 8Ū vaR> na ................7. $0.1‘

t ___ Jordan Hali Pabaltieciu Dr-

tJETUVOS SOCIALDEMO 
KRATŲ PARTIJOS PROG 
RAMINĖS GAIRĖS, 32 ps! 
kaina 25 eratai.

i Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO 
•SPARNIU SOSTAS, nremi- 
! jurtas romanas iš politiniu 
’ emisrantu gyvenimo, 268 
•psl.. kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GIESMĖ, premijuotas1, 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

už naujus skaitytojus

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALPEAH 
Nr 4 ir 5, kain

Juozas Kralikauskas, Tll - 
NAGO UGNIS, premijuotas! 

! romanas. 205 pusk. kaina 
i $2.50.

Alovzas Birena*: VIENI
FREEDOM. paraše S. A. V ik ei met)2IA1 i 17 n«l kai- toras. 32 psl.. kaina 50 centt !51 ’ ‘ pSL

! na $ 1,50.
NEPRIKLAUSOMOS LIET1. 

VOS PINIGAI, Jonan K. Ka 
rys, 225 psl., kaiira .. $50

SIELOS BALSAI, J. Smelsu. 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. ka.
na ......... ............................ $0.7-

nis bei laidotuves atsilankė. J°r^?n Ha.l Pabaltieciu Di 
daug lietuvių ir nelietuvių. Jos rengiamas estes mezzo 
Buvo atvykęs net pats mies-
to majoras J. Slater su žmo
na.

sopi ano Irene Loosberg kon
certas.

* * #

Kartu su kitais ir aš reiš- Balandžio 1 d. 8:30 vai. 
kiu Kirmelevičių ir Keslerių Vak. Jordan Hali Pabaltieciu 
šeimoms gilių užuojautą, o Dr-jos rengiamas latvio ba- 
Vincui — amžinos ramybės, ritono Janis Klavins kon- 

J. Lekys i certas-

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

13 DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K 
Kraučiūnr eilėraščiai. 12^ 
pei., kaina ................. $1.0( j gvvenimo.

'DELKO ŽMOGUI REIKI? 5400
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.1--

Juozas Sva’stan: JO SU
ŽADĖTINĖ. premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 

394 pusi kaina

"KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 

VIENĄ NAUJĄ METINĮ ”KEIEIV1O“ 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 IS 5IŲ KNYGŲ, KURIŲ 

PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO “LIETI VA BUDO“ ir “TAU, LIETUVA*.

K. BIELINIO “DIENOJANT“ ir “PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVĮ“. 

KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 

DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

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

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

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

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

SENOVĖJE 2MONĖ. 
t-ERSISTA LYDAVO SAI 
ŽEME, 38 psl., kaina .. $0.1<

EILĖS IF STRAIPSNI^ 
(Kaip nesirado popiežiai, rt 
umatizmas, Kražių ^kerdyne 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.2;

4ATERIAI.ISTISKAS ISTORI 
IOS SUPRATIMAS. 80 pei. 
aaina ........................ $0.2'

SLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 velia
mo komedija, 29 pol., kai
kaina ........................

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAj
......... $0.2

KAS YRA SOCIALIZACIJa 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0-3»

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a 
pysakos, A. Antanov, 46 psl 
Kama 10 centų

Užsakymus su pinigais praš< 
ma siųsti:

KBLEIVIS 
636 Rroadway

So. Boston, Mass.. 02127

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

Vytautas Alantas: TARP 
1 DVIEJŲ’ GYVENIMŲ. 462 
ousl., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRJ2 T A | 
KALNUS, 509 pusi., kaina
$5.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl.. 
kaina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl.,
kaina $2.00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuei* nuc 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJAI 
SLA didžiausia Ir turtingiausia fraternaline organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir -a.oo iidžiauaj ka 
pitaią ____ ‘ >66

( Sąmoningas fteiu*is NhAbšKG YTTTTR APDRAUDOS. bet
> stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA aparauoa geea, gn- 
c resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal-
> bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 

o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
t era alinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam. ’ S S»
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atvejo narys j* 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yri žymesnėse hetuviv kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LiTHUANlAN ALUANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. Y.“KELEIVIS’

636 E. Broadvray So. Boston 27, Mass. a,a,a»aw.

1
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KELEIVIS, 90. BOSTON Nr. 27,1965 m rugsėjo 15 dPuslapis aštuntas

Pranas Šveikauskas 
Biown universitete

Pagerbsime Kropienę 
ir Gudelienę

Sveikino iš Paryžiaus

Kun. V. Martinkus. Balfo

O. Virbickaitė gavo
M*

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
Dorchestery. šv. Petro para-

~ \r--u- u •.- i ... 6 kambariai.Onytė Virbickaitė, kun ŠĮ centrinis šildymas, karštasSandaros Moterų Klubas Pirmi“11J^as’H", --- ------------->-------- t onumn mma.
šį sekmadienį, rugsėjo 19 d. kus* Balfo reikalų veaejas, pavasarį baigė aukštesniąją vanduo, porcini iš priekio ir 
5 vai. popiet Sandaros salė-i Keleiv io redaktoriui is Pary- mokyklą, dabar lanko Bos- ii užpakalio.
je rengia banketą A-Kropie- žiaus atsiuntė sveikinimų- • tono slaugių mokyklą. Ka-į Kreiptis teL 825-5521

Peter Maksvytis
925 E. Fourth SL,

nei ir J. Gudelienei pagerb
ti.

A. Kropienė per ilgus me
tus yra didelę dalį savo ne-

Susirinkimas žygio į Jungt. j 
Tautas reikalu

Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės valdyba rugsėjo
24 d. So. Bostono Lietuvių pakviestas dėstyti rusų lite- 
Pil. Dr-jos salėje kviečia su- ratūrą Brown universitete 
sirinkimą visų pabaltiečių Providence, R.I. Praeitais
manifestacijos New Yorke mokslo metais Pr. šveikaus- R|ub kurio vicepirmi. 
lapkričio 13 d. reikalu. Kas dėstė Emmanuel kolegt- j J } x me y

joje. kurioje ir šiemet dės
tys, tik mažesnį valandų 
skaičių.

, Pranas Šveikauskas nuo, energijos aukoju
siu mokslo metų pradžios * Altui, ir įž.

vynės Mylėtojų Dr-jai, bet 
ypač daug dirbusi Sandaros 
7 kuopoj ir Sandaros Mote-

Jie rašo, užlipę į Eifelio Į dangi aukštesniojoj mokyk 
bokštą, bet ''Lietuvos laisvės loj jį buvo gera mokinė, tai1 i 
aušros vis nematyti“. gavo net dvi stipendijas —p

Shiriey Adams $100 ir Bird • 
$800, kuri bus duodama per 1 
4 metus.

Onytė 1963 m. laimėjo 
SLA 328 kuopos jaunuolių

Si

nematyti*

šeštadienį prasidės 

Subatvakariai

Nauja Kultūros Klubo 
valdyba

Dabartinę Bostono Lietu
vių Kultūros Klubo valdybą SLA 328 kp. susirinkūms 
sudaro: pirm. Izidorius Va-,
syliūnas, vicepirm. šarienė Kuopos susirinkimas bus 
ir Nijolė Bričkienė. sekr. Po- šį penktadienį, rugsėjo 17 d? fumoZ 
vilas Žičkus, ižd. Juozas 7:30 vai- vak., So. Bostono
Vembrė- Lietuviu HlleČil! D|-J°s Pa< kadmanantiėjfbanketeX
... - ... talpose. Visi nariai kviečia- • iwanfiLituanistine mokykla pradės ... . J tyvauu

Ši šeštadienį, rugsėjo 18
d. Tautinės S-gos namuose lašinių varžybas. Ji yra pa- 
prasidės Subatvakarių 7-sisj vyzdinga Onos Ivaškienės 

metų sezonas. Pradžia 7 vai. vak.Į vadovaujamo tautinių šokių 
J. Gudelienė Moterų Klu- Š Kultūrinio Subatvakario sambūrio narė. Jos tėvai 

hn fin spkrptnrp išhuvn to programoje dail. Juozas Petronėle ir Jonas Virbickai
metu TTiri ^ abi vra nu Bagdonas iš New Yorko, gyvena So. Bostone ir yra jo 
metų. Ta gi jo fc y a nu-; tvs paskaitą apie moder-Į lietuvių gyvosios visuome-
sipeimusios dideles pagar- F , -- ■ ?_ —nųjį meną, ir ten pat bus šio

dailininko tapybos darbų 
paroda.

Dail Juozas Bagdonas 
. bostoniečiams yra gerai pa- Į 

labai dėkingi, žįstamas iš anksčiau čia bu
VUS10S jo

sipeimusios dideles pagar
bos.

Banketo svečiai, sočiai 
pavalgę, galės šokti iki vė-

nės gen nariai.13,900
MONTELLO BROCKTON

Taupyk pinigus!!! i
Pirk l

VILNONES IR KITAS į 
MEDŽIAGAS
į užsienį siųsti •

pas i
M. J. Borofsky i

30 Harrison Avė., Bostone į

Žemesnės kainos negu ( 
kur kitur! \

Atlieku visut p* tai* yni o,
U ir projektavimo darbus ii Įsa
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
bumo pasieti}, pagal Ju*<l reika- 
lavimų. laukita visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-363«

MoeeaoooooMC

Televiziją 
ir radiją

Tano Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E »ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

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

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

327 W. Bromdway,

So. Boston, Maas. 02127

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

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

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS ‘

Valandos: }
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL vak., 
Vakarai* iš anksto susitarus • 

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

Nepraleiskite progos pamatyti
_ darbu parodos. Ne-! kbai švarą 3 miegamąją bun.<

bilietus įsigytų iš jis buvo suruošęs sa-1 P*1®* stiliaus namą, 2 garažai.
•_ virtuvė su spintomis sienose, 

6 kambariai, jalousie porčius, 
maži mokesčiai, Cary HiU rajone

CALLAHAM REALTORS
583-hOOO 587-4575 587-5981

darba jau šį šeštadienį mi dalyvauti ir pasirūpinti, anksto. Tai palengvins *o-‘vo kū^nių parodą New Yor-į 
_ ‘ . sumokėti mokesčius, nes jų miteio darbą ir garantuos, ke kuri mūSų spaudos buvo

9 vai. bus mokiniams pa- nesumokėjusieji suspenduo-' kad nereikės nuo salės durų ja^aj teigiamai įvertinta.
maldos, po jų tuoj naujų mj 
mokinių registracija, pamo- J 
kos.

I
! grjzti namo.

Bilieto kaina $2.00.
Komitetas

Kritikų žodžiais, moder
nistinėj dail. J. Bagdono ta-
pyboje atsispindi mūsų tra- F<rt()grafas Jurgijl Stotas

------— ------- - ■ giskojo šių dienų pasaulio, parduoda save 50 metą senumo
PARDUODAMAS NAMASj skilimas ir griuviu ir jo,

... . , . - problemose paklydusias , į®- I^tone — 453 Broadway.
prie Andrevv stoties, dvie- 5 „o-mmaldn G*™ P™*3 norintiems verstis

bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei į« I "L Ui rei? Ž^3
kaina nedi-i . . ne, teL AN 8-2029, arba į namus

Valdyba

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo

reikalingus dokumentus į visus pasaulio 
į Lietuvą.

Kartu yra

kraštus ir išremontuotas.-------- -------- -- . ...
dėlė- Skambinti: AN 8-9267’ kla Patiems pamatyti.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine 

PODAROGIFTS SKYRIUS
390 We»t BROADWAY, So. Boston, Mass. 02127.

T et AN 8=8764
Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesniu vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu. i
D AIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS. SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MCSŲ ĮSTAIGOJE.' 
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 - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu. *
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių - • 
katalogų. į -

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI *

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

393 Metropolitan Avė, Roolinda- 
le, Mass- tel. EM 4-1072

(37)

TEL. AN 8-2124 i

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETBIST1
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

INTERNATIONAL ^io i\.kgon|
Į 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

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

24 valandų patarnavimas
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

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 SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ I Z B IC K Ą

PARDUODAMI NAMAI
1. Roslindale 2 šeimą po 5 

kambarius ramioje vietoje, ša-
t lutinėje gatvėje, netoli autobu
są ir krautuvią. Už vieną butą 
nuomos gauna $90 mėnesiui, o 
antras laisvas pirkėjui. Namas 
gerai įrengtas. Kaina $25.000.

2. Dedham — vienos šeimos 
6 kambarią labai gražioje ra
mioje gatvėje, netoli centro. Mo-

i demiski įrengimai. Kaina —
$23,000. ............................
Abiem namam išrūpinti geri 
morgiėiai.

Agentą prašoma nesikreipti. 
Teirautis: FA 5-2611.

(35)

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

LAISVES VARPAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA<

Sekmadieniais 8-9 vaL ryta 
AM Bandomis 1190 kilociklu 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
18 WK0X, Framingham, Haas. 

VEDĖJAS—p. VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7269

moeooM

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaintus, išpildoma gydytoją re 
ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.

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

382 a W. Broaduay, Urp E tr F gatvią, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v, Mhšjrus šventadienine ir

Gera dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga, 
štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
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 peL, kaina $3.95.

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

"House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 pal-, 
kaina $2.00.

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

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

Ketvirtis & Co.
_jewele£s—

Laikrodžiai-Deimantai

Rapmtingai
Prietaisai 

taisome l»»krod±hn«.

BBAa.nuzav ORvre-------------0/9 W
9OUTH BOSTON 

Td AN 8-4649

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worcee- 
terio į Lietuvą ir lotas 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 vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

, Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Apsidrausk
; NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuc nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
J—tiro •< thePeace—Conotabl* 

598 E. Broadvay 
So. Boston 27, Maas.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

vv m r ry vrv»v v ww v

| Dažau ir Taisau J

! Namus iš lauko ir viduje. -
• T iru4«n nnnio,-i,,a irLipdau popierius ir taisau. 
• viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.
TeL CO 5-5854

Tel A V 2-4626

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IrVaiandoe 
S«fcmaaieni*ia ir šventadieniaia 

pagal sasitarims
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Coraer 
Dorchester, Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadmay,

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

TEL. AN S-27I2
Namai ir Ckis:
287 Concord Rdn Billerica,

TEL. MO S-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mase. 

Office Tel. AN 8-6948

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Savtahkaa K. J. ALEKNA
•28 EAST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dainį 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiams 
Visokie

r




