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Bostone bnvo lietuvių inžinerių 
suvažiavimas

Atstovai iš 7 skyrių. Daug sveikinimų. Centro valdy
ba Bostone. Rezoliucijos. Paroda.

Spalio 9 ir 10 dienomis reikaluose, bet kad jie ak- 
Bostone Tautinės S-gos sa- tingai dalyvauja ir visose
įėję posėdžiavo Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų S-gos 8-tasis suvažia
vimas. J suvažiavimą atvyko

lietuvių kultūrinėse bei po-, 
litinėse apraiškose.

Centro vaidyba kiekvie
name suvažiavime renkama

kelios dešimtys atstovų iš 7 iš kitos vietos. Šiemet ji iš- 
skyriu. rinkta iš bostoniškių. Ją su-

Pinnoji diena buvo skirta i
iškilmingajam posėdžiui, privažiavimą prie prezidento

romu.

Br. Galinis. Z. Gavelis, dr. J. Vaizdas iš sukilimo Indonezijos sostinėje. Kariai buvo užblokavę 
Gimbutas ir J. Rasys- 

Rev- komisija: R. Budrei-
prof. Alf. Jurskio paskaitai 
"Dvidešimtas amžius —
mokslinės revoliucijos ar ka. A. Lapšys ir V. Biosevas 
pažinimo plėtros pakopa“, (iš New i orko). NCW Y orko AltttS
parodos atidarymui ir vaka- Garbės teismas: A. Jurs-į
re banketui, kuriame daly- kis, J. Mikalauskas ir J. j remia Žygį 
vavo apie 150 asmenų. Stelmokas. i

D ..... ... ' Amerikos Lietuvių Tary-Antroji diena buvo tikroji Rezoliucijų komisijos. (jo-; New Yorko ’k
darbo diena. Cia išklausyta je buvo di. A. Nasvyus, J. dirbdamas Lietuvos laisvini- 
ir priimta centro valdybos ^o.ckasj vaidu m0 darbą, labai vertina su.
apyskaita, skyrių praneši- V. IzDickas perskaitė visų ei- darytų Komitetų Lietuvos 
mai, išrinkti vadovaujamie- rezoliucijų, kurios visos NeprikIausomybei Atstatyti 
ji organai, priimu įvairių beveik vienu oalsu buvo pn- jr 0 užsimoji surengti 
rezoliucijų ir tt Suvažiavi- imtos, ls jų paminėtinos: ]apkrižio 13 d. manifestaci- 
mas baigtas pneš 3 vai. po laiškai pieziaentui, vicepre- New Yorko Madison Squ-
pievų. v™ -r---- —------ , — ; are vianien. taip pat k. vie-
vauti Laisvės Varpo radijo Cormack, kuriuose prašoma čįa visus Didžiojo New Yor-
koncerte. kelti Lietuvos pa\eigimo ko jr apylinkės lietuvius tą - kliri__ n«ei

klausimą; kvietimas nanų ~ - narpmti n;ni£nne auka John8onai” ku"amSuvažiavimų sveikino Vii- darbu ir lėšomis jungtis j g® £ ma‘tfXtadjoje kuo *• »«"k.udienį padaryta tulžie.

kas, Lietuvos diplomatai — Lietuvos ir lietuvybės įslai- dalvvanti operacija. g
Kajeckas, Lozoraitis. Dauž- kymo veiklą; remti lapkri- "_________________________ _
vardis. P. L- Bendruomenė, čio 13 d. žygį į Jungtines Skyrius laiko tą žygį ne- '
Lietuvių Gydytojų S-ga, Tautas, jaunimo metus ir paprastai svarbiu Lietuvos
skautai akademikai, įamo- kongresą, lietuviškąją enci- lasvinimo byloje, o jame da-
venai, garbės konsulas A. klopedijų anglų kalba, pre- ., aviraą kiekvien0 lietuvio
Shallna. latvių ir amenkie- numeruoti technikos zo-, . ,
čių inžinierių organizacijos dį“, kuris leidžiamas jau 15. uutine £arDe- 
ir kiti. metų ir tt. ir tt Be to, pa-

C. Staniulio ir skyrių atsto- "Drauge” paskelbtų netei- thlCūyOje SUSirenkū 
vų pranešimų buvo galima smgų kaltinimų velioniui Lietuviu Taryba

Amerikos Lietuvių Tary-
sužinoti, kad sąjunga turi 9 prof- S. Kolupailai, 
skyrius, apjungia apie 400 Suvažiavimui pirmininka- 
narių; kad daugiausia na- vo j Dačys ir Br. Galinis, bos (Alto) metinis susirin- 
rių turi Chicaga, toliau eina sekretoriavo A. Treinys ir R. i kimas bus spalio 23-24 die- 
Los Angeles, New Yorkas, Veitas. nomis Chicagoje Sherman
Bostonas ir kt. ; kad yra to- Kaip minėta, suvažiavimo viešbutyje (Clark ir Ran- 
kbu^Ld^rieTUjunga; »»vo ir paroda, kurių; dolph gatvių kampe). Dar-

suruošė E. Manomaitis su botvarkėje apyskaitiniai
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61-MIEJI METAI

Indonezijoje kol kas nepavyko 
nuversti prez. Sukamo

Sukamo nenuverstas, bet jo ar generolų rankose yra 
tikroji vaųdžia, dar nėra aiškių žinių.

Dar ir šiandien įvairiai te- 
beaiškinamas rugsėjo 30 d. 
prasidėjęs sukilimas prieš 
prez. Sukamo. Kaip ten be
buvo. bet šiandien aišku, 
kad komunistams šį kartą 
nepavyko: jie nesugebėjo 
prezidento nuversti ir val
džią paimti į savo rankas. 
Jie nužudė kelis generolus, 
bet krašto apsaugos ministe
ris Nasution nepateko į ko
munistų rankas, todėl jis su
organizavo pasipriešinimą ir 
prezidentą išgelbėjo-

Žmonių nuotaikos yra 
prieškomunistinės. Musul
monų jaunuoliai sudegino 
komunistų vyriausią būsti
nę, demonstrantai šaukė 
"mirtis Adit“ (komunistų 
vadui). Generolai ir daugu
ma karių, aišku, taip pat yra 
prieš komunistus, daug ko
munistų suimta, bet prezi
dentas vis dėlto savo atsi-

Prezidentui padarė
tulžies operaciją

Prastą penktadienį prezi
dentui Johnsonui padaryta 
tulžies operacija. Ji labai 
gerai pasisekė, ligonis sveik
sta nepaprastai greitai, bet 
daktarai mano, kad ligoni
nėje jam teks pasilikti 10-T4 
dienų, o pilnas darbingu
mas tesugrįš po 6 savaičių.

Bel prezidentas ir ligoni
nėje būdamas eina savo pa
reigas.

JAV konstitucijoje yra 
didelė spraga: ji nenumato 
atvejo, kada prezidentas 
tampa nepajėgus eiti savo 
pareigas. Kongresas yra pri
ėmęs įstatymą, kuris sako, 
kad tuo atveju prezidento 
pareigas užima viceprezi
dentas, bet tą įstatymą dar

Pavykęs D. Lapinsko 
kurinių koncertas

Praeitą sekmadienį Brook
lyno Kolegijos Walt Whit- 
man auditorijoje įvyko mū
sų bostoniškio kompozito
riaus Dariaus Lapinsko kū
rinių koncertas, kuriam di
rigavo pats autorius. Tai pir
mas šio jauno iškilusio me
nininko pasirodymas JAV 
publikai.

Koncerto programą atli
ko New Yorko Filharmoni
jos orkestras, solistė Aldona 
Stempužienė ir pianistė Al
dona Kepalaitė. Ją sudarė 
dainų ciklas mezzo sopra- i 
nui ir orkestrui "Mergaitės i 
dalia”, dalyvaujant solistei I 
Al. Stempužienei ir pianis
tei Al. Kepalatei, "Koncer
tas fortepionui, styginiams 
ir mušamiesiems instrumen
tams“, dalyvaujant pianis
tei Al. Kepalaitei. ir O. V.
Milašiaus "Septintoji vie
natvės giesmė“ — rečitaty
vas ir arija mezzo sopranui
ir orkestrui, dalyvaujant Al. Indonezijos krašto apsaugos mi- 
Stempužienei. t nisteris gen. Abdul Nasution.

Šiuo didelio masto savo! _______________________
modernios muzikinės kury-1
bos koncertu Darius Lapins- aiškiai nepasmerkė. Kadan- 
kas sulaukė lietuviškos ir a- gi komunistų partija ten la- 
merikietiškos publikos nuo- i bai gausi, tai gal tokia tak- 
širdaus įvertinimo ir nupel- tika ir kariams kol kas pri- 
nytų entuziastingų aplodis- imtina.
mentų. Taip pat karštai bu-1 Dėl ateities visaip spėlio- 
vo sutikta solistė Aldona ‘ jama, bet vyrauja nuomonė.

sauMine kuihuiiiblu parvijva tuvi Txotxrivtinti Triada PLA ▼ H7VZO w
tybių. To dar nėra padary
ta, todėl prezidentas, eida
mas i ligoninę, buvo susita
ręs su viceprezidentu Hu
bert Humphrey, kad šis eis 
jo pareigas. Bet tos naštos 
Humphrey nė nepajuto, nes 
jis prezidentu buvo tik ligi 
tol, kol Johnsonas gulėjo 
ant operacijos stalo ir buvo 
užmigdytas narkoze.

tiek jos nariai nėra pasken- dr y Gimbutu ir Jonu pranešimai, valdybos suda- 
dę tik savuose profesiniuose Mikalausku parodoj buvo; rymas, nauji sumanymai.

. nariu išleistų knygų ir spau- \ Vfei nariai kviečiami susi-
doje paskelbtu straipsnių, rinkime dalyvauti arba pasi- 
pavyzdžiai, svarbesnių tech- rūpinti atsiųsti pasirinktus 
nikinių darbų nuotraukų ir j savo pavaduotojus, 
braižinių. Joje matėme pa- _
vardes bostoniečių J. Gim-,
buto, V. Izbicko, J. Miką- Viceprezidentas Hubert Humph-
lausko. E. Manomaičio. J. Jęs sumanymas įpareigoti re\’ karis’ prezidentui Johnso- 
Rasio, A. Lapšio. J. Vasio, centro valdybą rinkti žinias nui eina jo pareigas.
A. Girniaus, iš kitų vieto- apie visus svarbesnius lietu- — .. ___
vių — K- Devenio, K. Dau-. vių inžinierių ir architektų
gėlos. e. Arbo, J. Muloko. j., darbus. Socialdemokratai
Okunio; mateme. kad K.
Sekmokas ir A. Darnusis yra . Paeina, kad suvazta-
savo išradimus užpatentavę, vune dalyvavo ir netaip se- POSlSūKe UZ Zyffl 
matėme įr dr. A. Nasvyrio: - ^.j^kęs^ _ SpaUo ?

Stempužienė. sugebėjusi jo 
sunkius kūrinius atlikti su 
giliu įsijautimu, ir taip pat 
virtuouzė pianistė Al. Kepa
laitė. Po O. V. Milašiaus po
emų komp. Darius Lapins
kas ir sol. Aldona Stempu
žienė kelis kartus publikos 
buvo iškviesti į sceną.

Daug svečių į koncertą

kad Indonezijos politika ne
bus tokia, kokia buvo, kad 
komunistų įtaka jai nebėgus 
tokia žymi, kaip iki šiol.

Atsiminkime, kad Indone
zija yra viena iš didžiųjų 
valstybių su 104 mil. gyven
tojų. Jos salos yra ir nepa
prastai svarbioje strateginė
je padėtyje, nes pro jas eina

buvo susirinkusių net iš toli- pagrindinis jūi-ų prekybos ir 
mų kitų miestų. kitokio susisiekimo kelias

tarp Vakarų pasaulio ir Ja-

sukurtų "planetarinio san- 
krūvio pavarų“ modelį. Žo-

šiuo metu ovvena Newarke Amerikos Lietuvių Socialded-’0V1Ok^Vf,'")ku,kli oarodt N.J. Jis ba^gė Angį S«u"?os,, Centr0
dziu, kad ir kukli paroda., kur io tėvas vra Lil Komitetas, be kitų klausimų,
bet ji pavaizdavo, kad net ir tlJ JruAmenė^mrmi svarstė ir lapkričio 13 d. ma-
senesnės kartos lietuviai XV?" ktoTrwniS nifesUcijoe klausim?. Mani- 
technikai greitai įsijungė ) ik, narv,U 8 W festacijai pritarta ir ragina-

Kongresmanas iš Kalifornijos šio krašto gyvenimą ir jam S J * mi visi. kas tik gali. ją vi-
James Roosevelt paskirtas JAV jau daug davė. Žinoma, čia Spalio 11d. buvo skirta saip remti __ joje gausiai
delegacijos Jungtinėse Tautose tik maža to indėlio dalelė te- ekskursijoms į Deer saloje dalyvauti ar prisidėti savo 
nariu, todėl iš kongreso jis pasi- buvo parodyta, todėl labai kanalizacijos stotį. Mistic vienokiu ar kitokiu darbu 

____ sveikintinas suvažiavime ki- upės užtvanką ir kt. ! bei aukomis.traukė.

Komunistų Luna 7 
sudužo Į mėnulį

Komunistai tikėjosi, kad 
jų erdvėlaivis Luna-7 pa
sieks mėnulį, sugebės ten iš 
lėto nusileisti ir palikti inst
rumentus, bet jų "laivas“ 
ten atsimušęs sudužo.

Tai jau nepirmas sovietų 
nepavykęs bandymas.

ponijos bei Australijos.

New Yorko spaudos
streikas baigėsi

Praeitą pirmadienį New 
York Times vėl pradėjo eiti- 
Kiti laikraščiai jau pasirodė 
sekmadienį. Tas New Yorko 
spaudos streikas tęsėsi nuo 
rugsėjo 16 dienos.

IŠTEISINO ŽMOGŽUDĮ
Alabamos valstybėje pri

siekusieji posėdininkai pri
pažino nekaltu šerifo padė
jėją Colemaną, kuris nušovė 
civilinių teisių kovotoją 27 
metų episkopalų klieriką 
Daniels ir sužeidė kitą kuni
gu

Prisiekusiųjų posėdininkų 
tarpe nebuvo nė vieno neg
ro-

Jau pusmetis, kai kužkur 
buvęs Kubos pramonės ministe 
ris. žymus komunistų partijo 
narys Ernesto Guevara. Castr 
apie jį tylėjo, bet šiomis dieM 
mis jis pranešė, kad Guevar 
atsisakė iš ministerio
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Praeities piktosios šmėklos ,
Gyvenimas nestovi vietoje, jis nuolat juda, eina pir

myn, tobulėja ir šviesėja. Mes mielai prisimename iš pra
eities visa tai, kas joje buvo gera, gi ažu, ar kas per ilges
ni laiką pasikeitė gerojon pusėn. Bet mus sukrečia, kai 
dar šiandien išvystame ar susitinkame praeities juodus 
šešėlius ar jos piktąsias šmėklas lygiai tokias, kokios buvo, 
nieko nepasikeitusiais.

Tokių šmėklų ir "Keleiviui“ tenka savo kelionėse dar 
pamatyti ir jų kvėpavimą pajusti.

Buvo laikai, kada jo skaitytojai buvo visaip persekio
jami- Juos kunigai keikė iš sakyklų, iš Lietuvos atvykęs 
kapucinas misijose net liepdavo prisiekti, kad atgailau
jantieji "Keleivio“ neskaitys, o šeimininkės "Keleivio" 
skaitytojus mėtė iš butų, nes taip buvo kai kurių kunigų 
įsakyta. Buvo ir tokių, kurie jo skaitytojus skundė polici
jai, teisingumo departamentui ir tt. ir tt.

Senoji karta tai gerai atsimena, o jaunesnieji gal tai 
žino iš senųjų pasakojimų arba apie tai yra skaitę. Tai ga
lima rasti aprašyta ir St. Michelsono knygoje "Lietuvių iš
eivija Amerikoje“, kuri gaunama ir "Keleivio administra
cijoje (kaina $4, o kietais viršeliais $5). Nebūtų gal rei
kalo tokios juodos praeities ir minėti, jeigu dar ir šiandien 
nepasipainietų vėl tokių praeities šėklų, lyg jos per de
šimtmečius dar j kapus nebūtų nulindusios.

Gyvename amžių, kada net katalikų bažnyčia ieško 
susitarimo su tais, kurie buvo vadinami klaidatikiais, 
nes siekiant taikos ir visuotinės žmonijos gerovės pirmiau
sia reikia patiems žmonėms suartėti, vienas kitą labiau 
gerbti, arčiau pažinti. Štai ir bažnyčios visuotinis susirin
kimas, dar nebaigęs savo darbų, Romoje 1997 balsais 
prieš 224 pasisakė už religijos ir sąžinės laisvę. Bet mūsų 
nepamokomos ir naujai minčiai kurčios praeities šmėklos 
tokios tolerancijos nenori nei girdėti, nei matyti, o tuo 
labiau savo veiksmais jos parodyti. Jos vis dar. kaip ir 
anuomet, niekina visa, kas tik bent kiek nesutinka su jų. 
sukietėjusią galva. Toks tamsuolis buto savininkas dar ir 
šiandien lupa skaitytojui iš ranku "Keleivį“, jį suplėšo ir 
liepia žmogui išsikraustyti iš buto.

O ana dar kitas, kuris save lyg ir šviesuoliu laiko, bi
jo ištarti net "Keleivio“ vardą, lyg jį dėl to piktų dvasių 
amaras apsėstų. Jis bijo tai per radiją prasižioti, nors čia 
būtų oficialus reikalas, oficialiam rašte išdėstytas. Maža 
to. jis bijo net ir Bendruomenės vardo, nes greičiausia 
mano. kad ir ši organizacija velnių apsėsta, kadangi to
kios jo viešpatavimo laikais nebuvo, ar kad ji neateina 
s-s- nocivianeti io nuomonės ir Dalaiminimo.

Reikia labai stebėtis, kad tokiame laisvame krašte 
dar šiandien trinasi mūsų visuomenės tarpe tokios piktos 
praeities liekanos, kurios žūt būt nori gyvenimo pažangą 
sustabdyti ar net ją atgal pasukti, nes jos pačios toli ir 
mintim ir širdim atsiliko nuo naujųjų dienų.

zoliucijos liečia vidaus rei- Nuo naujųjų metų įsigalios perrinko į vykdomąjį komi-; 
kalus, imigraciją, pensijas, kompensacijų mokėjimo: tetą beveik visus buvusius 
užsienio politiką, krašto ap- darbininkams, atleistiems iš narius ir net vienu dabarti-i 
saugą, aprūpinimą butais, darbo mažinant personalą.I niu ministerių daugiau. Tas* 

įstatymas. Pensijų įstatymas
bus peržiūrėtas artimiausiu 
laiku, ir pensijos padidintos, 
kiek leis krašto finansai.

žemės nuosavybes ir tt. 
Demokratinė partija turi 
leisti visiems delegatams pa
reikšti savo nuomonę, o tų 
delegatų tiek daug. Prieš 
konferencijos pradžią gero
kai turėjo padirbėti specia-

Mokesčiai, nauji butai

Nemaža buvo nusiskundi-Ii komisija, kuri sugrupavo' .
rezoliucijas ir paskelbė 39 m«, deĮ aukštų savivaldybių 

mokesčių, kurie skaudžiai 
paliečia mažiau uždirban
čius bei pensininkus- Nepa
sitenkinimas buvo pareikš
tas dėl nuomos už žemę, ku- 

Į rią turi mokėti kai kurie na-
Darbiečių vvriausybę iš m9.sav^n/n^a’- Šiais klausi- 

karto apsid raudė nuo betko-' PnlmFos. rozolmcijos.
kiu kraštutinių feipareigoji-' ku7“ iPale'S°Į? *
mu, kuriuos kai'kas norėtų! P?det! Pa«ennl‘- Savivaldy- 
praverti rezoliucijų formo-, b'«!m1,nis‘erls Crossman pa- 
je. Pirmininkaujantis Roy ?lke konferencijai kas yra 
Gunt.-r, kuris kartu vra į daroma butų statybos snty. 
darbo ministeris, paaiškino j,r. Pabr?“ kad darbtee.ams 
apie specialius santykius, i ™P* n« ‘‘k k,elg,be’ bet ,r 
kurie dabar egzistuoja tarp |"amų kokybe. Planuojama 
darbiečių vyriausybės iki oOO.OOO butų pet
Darbo Partijos. Jis prašė į- me‘us; .n0^vS,’Si’^,SAbUS 
sidėmėti. kad Darbo Partija' P^stotyte tik 400,000. Ang- 
ir darbiečių vyriausybė yra! bjos šiaurėje bus pastatytas 
du skirtingi dalykai. Tuo jis; v!slska‘ n.auJa? ™esta?' Se
da-ė suprasti, kad vyriausy. “ ”,e8tol- kaip Mancheste- 

ns. bus modernizuoti, salia

rezoliucijų projektus. ku
riuos vėliau svarstė konfe
rencija.

Partija ir vyriausybė

bė turi nešti atsakomybę už 
visą tautą, todėl nevisuomet gyvenamųjų kvartalų bus į-
gali atsižvelgti j kraštutinių! ren«lanu 23,1 PIota1’ Parkai- 
grupių pageidavimus- Pirmi
ninkas kvietė konferencijos 
dalyvius būti lojaliais savo 
vyriausybei.

Susirūpinimas pensijomis

(SX įSVi
mVEKSAL

OFF.;

KAWe į

Darbo partijos konferencija
J. VILČINSKAS

Šių metų Britų Darbo Par
tijos konferencija, nors ofi
cialiai vadinosi 64-ja metine 
konferencija, faktinai buvo 
žymiai daugiau negu meti
nė. Prieš vienuoliką mėnesių 
darbiečiai laimėjo parla
mento rinkimus, tad dabar, 
po 13 metų opozicijoje, Dar
bo Partija turėjo progos pa
sireikšti valdžioje. Daug 
liūdnų pranašavimų buvo 
girdima, jiems laimėjus rin
kimus su labai maža daugu
ma. Buvo sakoma, kad jie 
neišsilaikys valdžioje nei 
Vienerių metų, ar kad nega
lės įgyvendinti savo rinki
minių pažadų, ar neturės 
tinkamų žmonių net vyriau
sybei sudaryti. Tad kai tos 
pranašystės nepasitvirtino. 
Darbo Partijos vadovybė ir 
konferencijos delegatai tu-, 
rėjo kao pasidžiaugti- Dau
giau negu pasidžiaugti: pa
sididžiuoti tuo, kas buvo pa
siekta per tuos nepilnus me
tus.

Konferencija susirinko 
Dlackpoolyje, didžiulėje 
Wint*r Garden salėje, kur 
sutelpa bent 3.000 žmonių. 
Pačių delegatų buvo bent 
2,00<>. Keli šimtai užsienio, 
svečių, diplomatinių atsto
vų, korespondentų, fotogra
fų ir televizijos bei radijo 
pranešėjų. Tribūnoje-~-par- 
tijos vykdomasis komitetas,

kurio dauguma dabar yra 
vyriausybės nariai, su min. 
pirm. Haroldu Wilsonu 
priešaky. Svečiams skirtoje 
galerijoje buvo matvti bro
liškų socialdemokratų par
tijų delegatai, jų tarpe Ry
tų Europos kraštų atstovai, 
kurie šia proga buvo pa
kviesti i Blackpoolį. Visi jie 
dalinosi darbiečių džiaugs
mu dėl laimėjimo ir nuošir
džiai sveikino vyriausybę, 
kuri, nepaisant pradinių 
sunkumų, yra pasiryžusi 
vesti savo kraštą į šviesesnį 
rytojų.

387 rezoliucijos

Konferencijos darbotvar
kė buvo tiesiog milžiniška. 
Atsilankiusiam pirmą kartą 
buvo sunku įsivaizduoti, 
kaip per penkias dienas ga
lima išklausyti Vykdomojo 
komiteto pranešimo, kuris 
užima 112 puslapių, at
spausdintų smulkiu šriftu, 
ir jį išdiskutuoti. Be to, or
ganizacijos ir skyriai atsiun
tė 387 rezoliucijas! Jų turi
nys - - įvairiausias. Pavyz
džiui, viena jų. kuri gali bū
ti įdomi ir lietuviams, po ka
ro apsigyvenusiems D. Bri
tanijoje, siūlo panaikinti pi
lietybės priėmimo mokestį 
tokios kategorijos žmonėms, 
kaip mes. išgyvenusiems šia
me krašte 18 metų. Kitos re

rodo. kiek partijos dauguma 
pasitiki savo vadovybe.

Konferencija sudarė pro
gą susirinkti ir pasitarti į- 
vairioms socialistų grupėms, 
įenančioms į darbo sąjūdį. 
Turėjo posėdį ir Rytų Euro
pos socialdemokratų partijų 
atstovai. Jame dalyvavo Če
koslovakijos, Lenkijos, Ven
grijos, Jugoslavijos, Estijos 
ir Lietuvos socialdemokratai 
egzilėje.

Darbo Partijos vadovybė 
buvo suruošusi priėmimą už
sienio svečiams, kviestiems 
į konferenciją. Priėmime 
dalyvavo ministeris pirm. 
Wilsonas, Švedijos ministe
ris pirm. Tage Erlanderis, 
Britų min. Castle, Anthony 
Greenvvood, Vakaių Euro
pos socialistų partijų atsto
vai, Rytų Europos egzilai, 
diplomatiniai atstovai, iš vi
so apie 200 žmonių.

SJcISH
WEtAL!S!$

Indijos Samvukta socialistu partijos nariai piketuoja 
Britanijos aukšč. komisarą Kalkutoje, protestuodami, 
kad Britanija remia Pakistaną Kašmiro ginče.

(V"A,S’A 
’’ s < ®*•^71—

Wilsono kalbos

Ministeris pirmininkas H. j 
Wilsonas pasakė dvi kalbas.; 
kurios abi buvo labai šiltai 
priimtos. Antradienį jis kal
bėjo vidaus politikos klausi- •Darbiečių vynausybes mais Jo ka|ba buv0 , d

pirmas veiksmas, atėjus vai- u audrin ais plojimais, ku-
dzton, buvo pagerinu netur- rie tesėsi pusantros minutės, 
tmgųjų sluoksnių padeų, pa- Trečiadie< jam teko įsikiš.'

ti į diskusijas užsienio poli
tikos klausimais, ir čia jis 
vėl gavo nuoširdų pritari
mą. Tenka čia pažymėti, 
kad kalbėdamas pirmuoju 
klausimu Wilsonas nutylėjo 
sunkiosios pramonės (plie-

didinti senatvės pensijas 
Tad ir šioje konferencijoje 
pirmoje eilėje buvo disku
tuojamas socialinio aprūpi
nimo klausimas. Buvo pa
teikta rezoliucija, reikalau
janti. kad būtų paruoštas

Pakistano užsienio reikalą mi
nisteris Zuifikar Aii Bhuiio pa
reiškė Jungt. Tautą žurnalis
tams. kad Indijos kariai tebe 
kariauja Sind dykumoje, o Pa
kistano 1.000 partizanu pasi
traukė iš Kašmiro.

Kas kitur rašoma
RASI BIAURESNIŲ nuoja ir džiaugiasi laisve,

! kad tikrai, anot išplautų 
J smegenų rašytojo Antano 

Yra toks laikraštis "Tėvy- Miškinio, "gražus ir Unks
nės Balsas", kuriame para- mas gyvenimas šiandien ma- 
šyta, kad jo redakcija yra n0 tėvynėje“.
Vilniuje, bet. kaip žinome, Kad tai bQ, visi raes 
Lietuvoje jis neplatinamas., džiaugtumės bet deja taip 
Jis yia skirtas tik užsienyje nara Juk jr tas pats ”Tėvy- 
gyvenantiems lietuviams ; nės ĮjaĮsas— kitame numery 
mulkinti ir veltui siunčiamas parašž kad net pavyzfiinga. 
tiems is jų. kurtų adresus me kolchoze už darbadienį 
administracija tokiu ar kt- temoka po 60 kapeikų ir po
tokiu budu sužino. ! 2.3 kilogramus (apie 6 sv.)

Viename to (aikrastelio! adu arba kitai t _ 
numeiyje buvo isspausdinta išdi,.b 25O dar-
tr Kazio Bradūno keli eilė- badieni„ žmogus ga?s jjo

rublių ir 1,800 sv. grudų. Tik 
Ke'i pagalvokite, ką tas reiškia!

KUR
MULKINTOJŲ?

socia.1stinis planas peną- no) nacionalizacijos klausi 
joms. Dabartines pensijos y- ' B t0 Iaikra^ komen. 
ra nepakankamos. Bet di- kad
tižiausias nepasitenkinimas Darbo p^ija d • n 
buvo pareikštas dei super- ]iberaįmį. norždama 
anuat.on scheme - paptl- ,aim’žti j ,a. |
domų pensijų, kunos butų 1
duodamos tiems, kurie mo
kės padidintus mokesčius

r<raCiai ra JO pOeZiJOg rinkinio 
"Sidabrinės kamanos“, 
dakciia paaiškina, kad Bra-, 
dūnas redaguoja "Draugo“ Kaip lengva gyventi ko- 
literatūrinį priedą, ką jis yra mul}*stų tvarkomame ūky, 
išleidęs, kad savo kūryboje! ge,’iau suprasite, perskaitė 
maždaug nenutolęs nuo liau- i ketvirtame puslapy per- 
dies ir tt. • sPausdintą St. Rūkienės

Bet visai aišku, kad tai straipsnį.
Kokią dvasinę vergiją

PADĖKA
Buvusioji VLIKo Vykdo- Pada!Yta skaitytojui apgau

Lietuvos žmonės kenčia, liu-1 moji Taryba pei davusi visus ti kad komunistų klastingu
reikalus jo vieton išteistai mo 8erai nepažįstąs skaity- dija ir tas faktas, kad iki 

pertam tikrą metų skaičių.; Kairyti* sparnas nelaimėjo j VLfKo ya j;’j 0 tojas pradėtų galvoti,, kad j šiol ten nebuvo įsileidžiamas
Tas pensijų įstatymas buvo, Darbo Partijos kairysis ‘ ir vokiečiu kalba Eitų leidi- Jau čia spausdinami, "u™,
priimtas konservatorių vy-’ sparnas jau nuo seno aštriai' mą šių metų rugpjūčio 21 d. vienuoliU laikraščio redak-’ 
nausvbės, ir juo darbiečiai. kritikuoja savo vyriausybėsĮ išrinktai Eltos Draugijos toriaus edė
yra labai nepatenkinti. Ben-,^fejėnio politiką, ypatingai Valdybai Vak. Vokietijoje.
dras reikalavimas, kuri kar- ^ek tas' liečia' Vietnamą, 
tojo keli kalbėtojai: duoti Ta opozicija "iš vidaus 
paker.čiamą pensiją, iš ku
rios galima būtų gyventi.

eilėraščiai, tai ir 
tas laikraštis negali būti 

" blogas, kad štai Lietuvoje
ryš

kiai atsispindėjo rezoliucijų 
projektuose.
bent keliolika

dėkoja visai lietuvių visuo . 
menei, visai išeivių spaudai, ^aV vertinama ii tiemtinių 
vienaip ar kitaip rėmusioms rašytojų kūryba, kad ten jau.

net tas poezijos rinkinys 
t "Sidabrinės kamanos“, iš 
kurio "Tėvynės Balsas“ pa
ėmė kelis eilėraščius šioje 
geležinės uždangoes pusėje
gyvenantiems pasiskaityti.

Jeigu K. Bradūnas "Te
teks geras, 

jis "nekošer“

jo iez.vnuuijų vienaip ar Kitaip į ėmusioms j jį rx. oi ė
kurių buvo jos dnrb^ bei jam tulkinin- įeikštis ii laisva, mintis.į vvnčs Balsui“ 
t. Pagrindinė j kavusioms. i Iš tikrųjų tai yra tik gerai 1 tai kodėl gi ji?Jūsų korespondentui teko

keliomis progomis susitikti i jų mintis — re^a^avimas> I d^coja savo buvusiems ben- ivyn>ota migdomoji piliulė. Lietuvosknygųparduotuvė- 
su Margaret Herbison. kuri, kad britų vyriausybė pa-Į dradarbiams, radijų lietu- „Tėvynės Balsui“ svarbu/searnetuždykądovanoja- 
dažnai dalyvaudavo Soc. In-i smerktų Amerikos karinę viškoms programoms ko- *“ 1~'1—-*-• v.   T-*-a—
ternrcionalo kongresuose iri intervenciją Vietname. Be 
nuo seniai vra žinoma, kaip J to, kairysis sparnas reikala- 
lietuvių draugė. Bet niekad; vo sumažinti išlaidas gink- 
neteko jos matyti kalbant iš' lavimosi reikalams ir apla- 
tribūnos. kaip Vykdomojo i mai eiti tokiu keliu, kuriuo

kad ir toliau laikraštį be-• mas Lietuvoje poezijos me
menta™ autoriams.” korei skaitydamas ir bežiūrėda- gėjams?

komiteto nario, o dabar —Į nenori eiti jų užsienio reika- 
pensijų ministerio. Buvo tik- lų ministeris Steward. Kai-

mas į paveikslus, imtum pa-; Nors ir gudriai bandote 
lengva tikėti, kad štai tikrai' mulkinti, bet deja visas jū- 
komunistų valdomoje Lietu-1 sų biznio tikslas labai gerai 
voje žmonės tik šoka, dai- permatomas.

rai malonu matvti, kiek šiai 
mūsų draugei rūpi vargin
gesniųjų sluoksnių reikalai. 
Ji pati yra kilusi iš Škotijos 
angliakasių kaimelio, kur 
nuo seniau gyvena ir mūsų 
tautiečiai, ir jai yra gerai pa
žįstama darbo žmogaus da
lia. Bet reikėjo stebėtis, kad 
ši maža moteris turi tokią 
didelę širdį, kai klauseisi jos 
galingos kalbos iš konfe
rencijos tribūnos. Darbo vy
riausybė ligšiol. nežiūrint fi
nansinės krizės, kurią turė
jo pergyventi, žymiai page
rino pensininkų padėtį. Pen
sijos buvo padidintos tiek,

rysis sparnas siūlo priimti 
Rapackio planą dėl atomi
nio nusiginklavimo Viduri
nėje Europoje, atsisakyti a- 
tominių ginklų strategijos, 
net panaikinti šiaurės At
lanto sąjungą — NATO- 
Prieš visus šiuos pasiūlymus 
griežtai pasisakė užsienių 
reikalų ministeris Stewart ir 
taip pat ministeris pirminin
kas Wflsonas. Tokiu būdu 
daugumos balsas kairiojo 
sparno pasiūlymai buvo at
mesti. ir vyriausybė gavo 
pritarimą ligšiolinei užsie
nio politikos linijai.

Prieš konferenciją kairy-
kiek niekad ligšiol dar ne- sis sparnas taip pat agitavo 
buvo didinamos. Panaikin- prieš rinkimą vyraiusybės 
tas mokestis už vaistus, ku- narių į partijos vykdomąjį 
ris buvo kad ir mažas, bet jį komitetą. Tas punktas taip

pondentams, šių programų 
redaktoriam, pranešėjam, ir 
kviečia visus bei visą mūsų 
visuomenę dabar dar dides
niu pasiryžimu ir pasiauko
jimu remti VLIKo Valdybą 
bei patį VLIKą, kaip aukš
čiausią mūsų tautos politinę 
vadovybę.

J. Glemža 
Dr. P. Karvelis 
J. Kairys

MATYSIME NAUJĄ 
KOMETĄ

Astronomai Ikeya ir Seki 
rugsėjo 18 d. pastebėjo nau
ją kometą (uodeguota žvaig- skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

1966 METŲ "KELEIVIO*

KALENDORIUS
jau baigtas spausdinti

Redagavo Stasys Michelsonas
Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir įdomių

ždė), kuri pavadinta jų var
du. Ji bus matoma nuo spa
lio 20 d. vakaro kelias die
nas.

Mokslininkai dar negali 
pasakyti, kiek šviesi ji bus, 
bet mano, kad ji gali šviesti 
taip. kaip pati garsiausia 
Halley kometa, pasirodžiu-:

labiausiai jautė pensininkai, pat nepraėjo. Konferencija si 1910 metais.

Kalepdorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA
LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY
TI NEPASIVĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“
636 E. Broadvray — : — South Boston, Mass. 02127
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASEI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Vokietijos lietuviai
Laisvųjų Europos lietuvių 

rūpesčius belukžtenant

gene ir senukai Muencheno
1 prieglaudoje ne tiek skun
dėsi savo vargana diena, 
kiek rūpinosi, kaip padėti

vo gana daug. kai tremtinių Lietuvoje likusiems artimie- 
■ buvo daug, bet rietenos ne- siems. Mat. jie patys nieko 

n r - , , išnyko ir saujelei likus. At- negali, vokiečiai taip pat at-
Dar Frankfurte būdamas, rodo, kad nebeliko dėl ko sisako padėti giminėms Lie- 

pazadejau mielam Keleivio bartis, o vistiek bartis rei- tuvoje ar Sibire. O tie gi- 
Redaktonui ką nors daugiau kia. tai tada baramasi dėl mįnės Lietuvoje mano, kad

Vasario 16 gimnazijos. Taiiš Europos parašyti. Kelio
nėje teko labai skubėti. Pa- 
įyžiuje peišalau, gavau slo
gą, o Romoje, kelionę bebai
giant, susirgau bronchitu, 
kuris mane atlydėjo iki Nevv 
Yorko. O pažadą noriu ište-

Yokietijoes lietuvių bendras 
turtas, gal venas pusės mili
ono dolerių. Kas dabar jį 
valdo (PLB Vokietijos Kr- 
Valdyba). puikiai žino, ko- 

- kioj beviltiškoj padėty yra
sėti. tai nors ir pavėluotai Vasario 16 gimnazija, ir la- 
vėl rašau specialiai Kelei- bai norėtų tos „valdžios" nu

sikratyti, tuo tarpu iš šalies, 
net JAV lietuvių spaudoje,

viui.

Išsibarstymas

Mes. JAV lietuviai, išgy
vename išsibarstymo krizę.
Dėl Įvairių priežasčių JAV 
lietuviai bėga Į keturis vė
jus, ir dėl to užsidaro net
parapijos, lietuviškos mo- zuotą lietuvišką židinį Vo 
kyklos. Ta pati bėda ir Eu-; kietijoje. Visiems aišku, kad 

tie, kurie dabar ardo, niekad 
nieko nepastatys, nors šian-

jei gyveni laisvas Vokietijo
je, tai esi milionierius, tik 
nenori pavergtųjų gelbėti. 
Taigi Balfui tenka tų nelai
mingųjų prašymus priimti 
ir padaryti kas galima- 

Taip pat džiugino mus ir 
paskii ų lietuvių pastangos 

nu_ žūt būt išsilaikyti, nors aiš
kiai matai, kad tremties lai
vas skęsta. Organizuotai lie-

keliami tai "valdžiai" prie-jtuviq veiklai daug padeda 
kaistai ir šmeižtai su nieku į lietuvių darbo kuopos ir tų 
nesiskaitant. Dabartinė vai- i kuopų kapitonai lietuviai, 
dyba. iš bėdos sulipyta. no
rėtų viską mesti, bet vėl gai
la i keturis vėjus paleisti 15- 
kos metų sunkiai suorgani

ropoję. Išskyrus Memminge- 
ną Vokietijoje, jau negali
ma surasti Europoje viete- dien jie perimtų vadovauti 
lės, kurioje kartu gyventų! (o vadovauti ir patvs grio- 
šimtinė lietuvių. Londone vikai nenori). Kiek mieliau 
gali surinkti tik desėtkus/buv0 girdėti, kad bendrai- 
Romcje, neskaitant kunigų, į sjajg reikalais protestantai 
tik kelios šeimos, o visur ki-; jr katalikai gerai sutaria, ir 
tur lietuvis nuo lietuvio gy-i gimnazijoje abiejų tikvbų ir 
vena už šimto mylių. Dėl to be tikvbos vaikai puikiai su- 
nebėra nei kalbos apie Eu-;telpa. Gaila, kad tiems vai- 
ropos lietuvių organizacijas, kams nėra maisto ir trūksta 
centrus, chorus, o ir Bend- geresniu mokytojų, 
ruomenės apvlinkių išlaiky-
ma< vra tikra- vairas (Barniai dėl gimnazijos- s S • ?a| tiajgpįc kai tars žodį tri-

jų kraštų Lietuvių Bendruo
menių sudarytoji komisija 
gimnazijai metamiems prie-

Taip pat neproporcingai 
sunkią bendruomenės naštą 
nenoromis neša dvasiškiai. 
Sakau nenoromis, nes Bend
ruomenės reikalai maža turi 
ryšio su religija, ir dvasiš
kiai ten dirba tik kaip lietu
viai ir dėl to. kad nebėra kas 
dirba. Visi pavargo, palinko 
ir reikalingi poilsio.

Kiek geriau Saleziečių 
gimnazijoje?

Susiskaldymas

Daugiausia lietuvių gyve- kaištams ištirti. Ta komisiją 
sudaro: JAV L. Bendruome
nės atstovas inž. V. Adam- 
kavičius, Vokietijos — dr- 
P. Karvelis ir Šveicarijos —

Vokiečiai tremtinius 
globoja

na V. Vokietijoje. Visa bė
da, kad jie ne tik išsibarstę, 
bet ir Į grupes, net partijas 
suplyšę. Čia turime porą 
tūkstančių pirmųjų repatri- 
antų, atsiradusių Vokietijo- d*- Radvilas. Red.) 
je iš piiTnosios bolševikų o- 
kupacijos. Retas kuris save 
lietuviu laiko, daugumas ga
vo vokišką pilietybę, o su ja
išmainė ir tautybę. Kol dar Netiesa> kad vokiečių vy- 
Balfas ve-tui vežė Į \ okieti- riausybė paskolino lietų
jų didelius kiekius maisto. vjams puSę miliono markių 
įūbų — buv o kitaip. Antį oji gjmnazjjos namų statybai ir 
tremtinių grupe. įs 1944 me- tUQ ketuv;u5 jabai apsunki
te taiP Pat nėl? no.. Man pats tremtinių mi-
kune išėjo į vokiečių ūki, ta- nisteH? df Nahm Bonnoje
P° ’ Ponals • .ir tvirtino, kad pinigai buvo
jiem tapo svetima, kiti su u- duo^j ne įęajp paskola, bet 
rė mišrias šeimas n su ketu- k - oarama (Zuschuss), tik 
viais jau nebenori ar negali rejkja garantuoti, kad r.au- 
bendrauti. Tiecioji grupe, -. pastatai tarnaus švietimui 
dabartiniai repatriantam įs bent kejetą metų. o nepavirg

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
VVORCESTER, MASS. 

Balfo vaju*

Vietos Balfo skyrius ren-

HARTFORD, CONN. 

Lėktuvo nelaimė sugadino 
pikniko nuotaiką

ka aukas ir drabužius- Sky- Rugsėjo 26 d. Lietuvių 
riui vadovauja naujakuriai Parko šeimininkai surengė 
Povilas Babickas ir kun. Jus- paskutini šios vasaros pikni- 
tinas Steponaitis, šis dva- ką. Diena pasitaikė graži, o- 
siškis vertas didelės pagar- ras vėsus, bet saulutė švietė, 
bos. nes jis savo patarimais šeimininkai pasiruošė taip. 
ir darbu prisideda prie visų kad pikniko dalyviams ne
gerų mūsų visuomenės pa- reikėtų namuose pietų ga- 
stangų, visada linksmas, pil- mintis,* todėl 1 vai. jau va- 
nas juokų, mėgsta dainą, ne- žiuojame. Netoli parko su- 

j skirsto žmonių i sūnus ir po- tinkame ir kitus ten važiuo
jančius, bet privažiavus pne 
parko, policija neleidžia į- 
važiuoti. Pasirodo, kad par
ke nuknto lėktuvas. Vėliau 
sužinojome, kad lėktuve bu- 

Rugsėjo 24 d. Sandaros vo lakūnas, jo motina ir kita 
16 kuopos valdyba nutarė moteris su 14 metų dukrele, 
prisidėti prie lapkričio 13 d. Pirmieji du užmušti, o kitos 
rengiamos manifestacijos dvi sužeistos.
New Yorke. Tam reikalui Reikėjo gerokai palaukti. 

Prezidentas Johnsonas išlydi popiežių Pauliu VI- paskirta iš kasos $10 ir įga- koj lėktuvo likučiai buvo iš- 
jj iš VValdorf Towers New Yorke. kur buvo su- liotas Jonas Stankevičius ir Lai kurie neturėjo
stojęs prezidentas ir popiežius jį aplankė. atvy Ignas Pigaga rinkti aukas. kantrybės laukti ir grižo na
kęs į Jungtines Tautas spalio 4 d.

NEW YORKE ŽUVO 

V. VALAITIS

šumus.

Sandara remia lapkričio 

13 dienos žygį

Sandaros atstovas Wor- 
cesterio Lietuvių Tai-yboje 
Adolfas šermukšnis smul
kiai papasakojo apie tary
bos veiklą.

Posėdyje dalyvavo Mvko-

mo.
Aišku, kad pikniko nuo

taika negalėjo būti tokia, 
kokia ji būtų buvusi, jei mi
nėtos nelaimės nebūtų buvę.SHENANDOAH, PA.

Mirė Jonas Staniškis
.. . , Rugsėjo 29 d. vakare mi __ ___________ „___

Saleziečių gimnazijoje Spalio 4 d. mirė fotogra- rė Jonas Staniškis, paskuti- Minskas, Ignas Pigaga. Vin- Nugriovė lietuvių mokyklą
auklėjama 60 lietuvių ber- fas žurnalistas Vytautas Va- nis čia ilgus metus gyvenu- cas Mitrikas ir Jonas Stan- Lietuvių parapijinė, ruo
niukų. Visi lietuviai, tik vie- laitis, gimęs Kaune 1931 m. siu Staniškių brolis. Mirė. kevičius. Kiti nariai dėl i-
nas juodas, kaip iš Afrikos Sekmadienį jis važiavo mo- trumpai namie pasirgęs šir- vairiu priežasčių neatvyko,
neseniai atvykęs, bet ir tas tociklu ir buvo sunkiai su- di es ir plaučių uždegimo li-
kalba tik lietuviškai, nes žeistas. Nuvežtas į ligoninę gomis. Jo broliai Antanas ir
motina — lietuvė, tėvas... begyveno tik 12 valandų. Juozas mirė prieš kelerius 

Lietuviai saleziečiai gavo metus.
veltui mokyklą ir bendrabu- V. \ alaitis buvo baigęs Gįmęs Lietuvoje, Jonas

atvažiavo Amerikon būda
mas visai jaunas vaikinas ir 
visą laiką čia išgyveno. Iš

las Žemaitaitis, Juozas Kra-

v-rnrvti, mokytojai negauna argų, v 
tai jiems geriau. Bet vaikai žurnalisto fotografo specia- 
(ir mokytojai) nori valgyti, lybę. kelerius metus diibo 
o maistas Italijoje labai ”Newsweek“ žurnalo redak- 
brangus. Italams ne taip jau cijoje, vėliau vertėsi laisva 
svarbu tas lietuviu lizdas fotografo profesija, savo

Vyčiai vyk* autobusai*

Lietuvos Vyčių 26-ji kuo
pa organizuoja autobusais 
kelionę į pabaltiečių mani-

pačioje J. Bosco gimimo vie
toje, o Amerikos lietuviai 
tenusiunčia tik 15 centu vie
nam vaikui visą dieną išlai-

nuotraukų parūpindamas 
tokiems žurnalams, kaip 
vSaturdav Evening Post“, 
"Look“ ir kt. 1959 m. jis bu-

festaciją Nevv Yorke lapkri
čio 13 d. Kas norėtų su jais 

pradžių jisai dirbo pas kitus v>’kti. informacijų gali gau- 
valgomųjų produktų krau- li iš JM atstovo J. Daniels, 
tuvėje, o vėliau įsisteigė sa
vąjį biznį, kuriuo visą laiką Apvogė A. Šakalį

kyklos pastatas buvo pripa
žintas nebetinkamu mokyk
lai ir todėl turėjo būti nu
griautas. Mokiniai išskirsty
ti po kitas mokyklas. Lietu
viams tas pastatas daug yra 
patarnavęs, nes jame buvo 
rengiami jų visokie pobū
viai- čia buvo rengiami ir 
Vasario 16 d. minėjimai.

Suaugusiam nemalonu bu
vo žiūrėti, kaip pastatas 
griaunamas, bet kitaip į tai 
pažiūrėjo vaikai. Kai jų bū
relis stebėjo mokyklos grio
vimą, kažkas paklausė, ar

vertėsi. ’ Spalio 3 d. iš "Keleivio“
Jonas buvo mandagus ir skaitytojo Antano šakalio

.. ,. ’ „oioic ir vo gavės tarptautine ”US sązinmgas biznierius, mokė- buto vagjs pavogė piniginę .. , .kyti. Tai galų su galais n * £ jo su žmonėmis gražiai ap- ?u $2S0, valstybinių bonu Jiems negaila savo buvusios
selez.ee.a. nesuveda, o be tamera zurnaalo p.emiją, sle,t, todėl blznif jam geraj knvgelj mokyklos? Vienas is tų va,-
mokyklos dar veda spaustu- Velionis paliko liūdinčią sekėsi. ir kt kėzų atsake, kad, esą, gera
vę. leidžia daug lietuviškų žmoną ir tris mažas dukre- Visi trys Staniškiai — Jo- būtų. jeigu, šitą mokyklą nu-
knygų, kurios pelno taip pat j^g kųrjų vyriausiai tik 7 m. nas. Antanas ir Juozas — - » p - griovę, darbinjnkai atva-

, _ j_ r,„ir sava jajku buvo gerai žino- Ire " razu 15 žiuotu ir dabartinės jų mo-
mi šioje a.pylinkėje. Jie buvo Spalio 5 d. mirė Juozas A- kyklos nugriauti..

neduoda. Balfas padeda sa
leziečių gimnazijai, bet ne
noromis, nes tai vienuolių 
vedama, nors grynai lietu
viška mokykla.

Ateina ruduo, Balfo aukų 
mgiapiūtė. Šimet bus tų pra
šymu ir bėdų gausybė, o 
rinkliavų visokiems lietuvių 
projektams taip pat galybė.

taip anksti nt 
trūko tokid $®aus 
gyvenimo siūlas.

SKAITYTOJŲ BALSAI 

Plepantys rašeivos

pažangūs vyrai, senosios Gražulis. 70 m. amžiaus-, pa- 
Shenandoahrio lietuvių kar- likęs liūdinčias žmona Pet- 
tos veikėjai, ypač Jonas su ronėlę. dukterį Alice Roma- 
Antanu. Priklausė Lietuvių nienę ir sūnų Juozą J. Gra- 
Social. Dem. Sąjungai, jos Žulį.

J. Krasinskaschorui ir teatro skyriui, ku
ris buvo pagarsėjęs savo vai- 

Kai kurie žmonės mėgsta dinimais- Be to. priklausė ir 
ynės Mvlėto- 

kitose pr o- 
ganizacijose.

giminių Lietuvoje, nori juos!'/a' "iŠ* prancūzas jojo Šimu a,'kliu priklausomi socialdemokra-: jQSU draUgas!
apibėri tad lietuviškon an- p ati.lktu aukšJuq vokiškus luose kada nors vėliau pmi- • R j aiškinti, kad tų rėmėjai. V įsi skaitė Kelei-

ra kahvi^ DeV nėra išl to arklio galva buvo tamsės- vi iki mirties. Gaila jų nete- '
reikala\ imus. ueja, nei ai. dau<? pnsarankioiau per . « snrando kus. I----------------- --------- ------------

tnnkb mokinių. Pnima- ! ruožai^0^^^’ Velionio Jono pirmoji t

' ga buvo juoda, jis buvo pa- zP2cPa 7ose^^pa Amulevi- 
pratęs bėgti lengva zovada ciūtė mirė prieš 7 metus.

; ir tt. ir tt. Paskui pasakoja ’^s vedė antrą žmoną Oną 
! apie orą. apie aplinką. Ilgi s^kuth, kurią dabar pa iko 
•ir smulkūs pasakojimai, dideliame nuliūdime. Paliko •

Jau kuris laikas New Yor- Klausytojui pritrūko laiko ir ^ar dvi dukteris —Izabelę ir( j 
ko ir Kalifornijos valstybės turėjo* pasitraukti nieko ne- Aldoną, ir žentus daktarus j 
varžėsi dėl pirmumo gyven- išgirdęs apie kara Brice ir Mastrangelo, ir sep- J
tojų skaičiaus atžvilgiu. Da- ' tynis anūkus. Paskutinis J

Vokietijos lietuvių rūpesčiai bar jau oficialiais duomeni- Panašiai elgiasi ir mūsų brolis Petras liko Britų Ko- Į

Lietuvos, taip pat marga 
kaip genys: vieni slapstosi 
dėl bolševikinės baimės, kiti 
nuduoda vokiečius, nori pri
sitaikyti. treti turi artimų

gelbėti, tad lietuviškon 
tikomunistinėn viešumon 
nekiša nė nosies. Tiesa, iš 
paskutiniosios repatriacijos

lietUViU Piešti. Ypač tuo’ pas^i veikė SLA, T.vy
tas'i ir evan-ebkai (Evange- ^dvc atlaikys prancūzai. Ar jie kalba, ar JU Draugijoje ir

1 TT.,,.? ...3^ Tiek. mielas Redaktoriau, jie raŠQ> žodžiai pilasi kaip gresyvių organizacija
pabirusiu įspūdžių įs Erno- glūdaj .. maišo pavyzdžiui. Skilus LSS, jie pasiliko
nos. Gal baltiniuose reika- nranni-,-ac o.-vu,! priklausomi socialdemol

lische Hilfe) taip pat remia 
I mūsų gimnaziją. Toji mo-

ko atrinkti 
mi visi, kad bent. , . ,, _ ,.,I >.o., visiems -----

bent 40 vaikų mokosi v asa- lietuvybės įlietų, švie- 
rio 16 gimnazijoje, bet jie) duotu kad iengviau sve-
savo dvasia sunkiai bepri- timam krašte išsilaikytų. Jei 1 

tai būtų vokietukai, tai galį 
nebūtu atrinkti į gimnaziją 
eiti (Gimnazijos mokslas

tampa prie mūsų galvose
nos. Girdėjau šnekas, kad 
per lietuvių kongresą Vokie
tijoje šia vasara ir ”YolSa’ Vokietijoje neprivalomas). 
Volga, mat rodnaja... vo-

'atostogas“ Europoje.
Kun- L Jankus

KALIFORNIJA JAU 
PIRMOJI

95Keleivis(š

Luckienė

MONTREAL, P.Q

Didelės vestuvės
Rugsėjo 18 d. Dana Jo- 

nuškaitė ištekėjo už ukrai
niečio Svoiko. Vestuvinėje 
puotoje buvo per 200 svečių, 
jų tarpe kai kurie iš Bosto
no, New Yorko ir kt. Jaunie
ji medaus mėnesį praleis 
Meiksikoje ir kitur.

J. V-ga*

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
Volga
kiečiu ištaigos tų repatrian
tu veiklą labai seka ir kar
tais padeda patriotams lie
tuviams pasisaugoti nuo sa
vųjų.

Kalifornija pralenkė naujieji žurnalistai, šimtai, lumbijoje, o Lietuvoje pali- Į 
i New Yorko valstybę, nes tūkstančiai žodžių ir saki- ko vienintelė jų sesuo. i

Lietuviai Vokietijoje, iš- , Kalifornijoje dabar gyvena nių, kelios skiltys rašto laik- Jonas buvo palaidotas 1 
skyrus Vasario 16 gimnazi- 18,293,000 žmonių, o New raštyje, smulkus, begalinis šeštadienį, 2 vai. popiet, • 
ją, šiaip taip verčiasi. Gim- Yorko valstybėj 18,029.000. plepėjimas — dažnai apie Calwary Hill kapinyne. Pa- ■ 
nazija dėl lėšų stokos negali Mažiausia gyventojų turi niekniekius — vargina skai- lydėjo didelis būrys gimi- J 
išsilaikyti. Tiesa, Balfas ir Nevados valstybė — tiktai tytoją ir daro laikraštį, žur- nių, draugų bei pažįstamų. J 

Viską praradusiems tiem- vienus ir kitus remia kiek 440,000. Trečioje vietoje y- nalą arba knygą įkyriu kūl i- Visai likusiai Staniškių J 
iniam« neviltis suardė nėr- gali. Buvo labai nuostabu, ra Pennsylvanija su 11.520, niu. šeimai reiškiu giliausią už- 1

M. M. L

Tremtinių barniai ir 
susiskaldymas

ir Balfas mis

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas. mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

tiniams neviltis suarne nėr- gali 
vus. Tarpusavio rietenų bu- ( kad net TB ligoniai Gautin- 000 gyventojų.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street. LaSaBe—Montreal. Canada.
Dr. A. Montvidas uojautą.
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Rašo atvykusi iž Lietuvos

Lapkričio 13 d. 
manifestacijos moša

Vėl sumanytas didelis darbas

. Nenori dirbti -1 tus remontuoja patys savi* 
Į ninkai- Valdžia jų nusavinti 

Taip Drauge“ rašo nese- negalt.
niai iš Lietuvos ištrūkusi Nuosavus vienos šseimos
^yusi mokytoja St. Rūkie- namukus galima laisvai par

duoti. Jų kainos nuo aštuo-ne:
Kaimuose žmonės gyve- nįų iki dvylikos tūkstančių 

na pi asciau. Todėl daug kai- naujais rubliais.
mo gyventojų, kas tik suge
bėjo ai i ado galimybę, išbė- kajp Veliuona, Seredžius, 
go miestuosna. Dabar is kai-

ji bus sudalyta tada, kada 
tikrai paaiškės, kad jau turi
ma mažiausias reikalingas 
prenumeratorių skaičius.

Praeitą kartą buvo minė- Lietuvių Enciklopedija y- Nevisi bendradarbiai ga- 
ta, kad Lietuvių Enciklope- ra skirta mums patiems, ku- lės rašyti angliškai, daug 
dijos leidėjas Juozas Kapo-; rie moka lietuviškai skaity- rašinių teks versti į anglų

Komitetas Lietuvos Ne- j rapijos klebonas kun- Jonas čius buvo pasikvietęs Bosto- ti. Kiti ja labai mažai tepa- kalbą, todėl ir redakcijos iš- 
priklausomybei Atstatyti, Scharnus, talkininkaujamas ne gyvenančius lietuvių laik- sinaudos, o reikalas kitus laidos bus žymiai didesnės, 
kuris vadovauia lapkričio 13 LB anvl. Dirm. Antano Vit- naščių bendradarbius ir juos apie save teisingai painfor-kuris vadovauja lapkričio 13 LB apyl. pirm. Antano Vit- įascių 
d. manifestacijai, praneša:

Įsigykite bilietus

Bilietus i lapkričio 13-to- 
sios manifestaciją geriau už-

Visi mažesnieji miesteliai, į s^k;u* tieįai * bi.li,etlJ pa’ v.,:____ J ___ skirstymo biuro. Adresas:

Į klausimą, kaip ta enci-
kaus. SLA veikėjos Br. Ma- painformavo apie baigiamos muoti yra labai didelis. Juk klooedija atr0(įyS> j. Kapo- 
cijauskienės, dr. St. Skrip- Lietuvių Enciklopedijos rei- apie mus tik kiti terašė, to- 
kaus, O. Survydienės, Armi- kalus ir sumanymą leisti lie- dėl ir prirašė arba ir tebera- 

• no Vaiškaus ii- kt. Iš čia pil- tuvišką enciklopediją anglų šo visokių nebūtų dalykų. O
. ! « , * . . lrolK** ; r>tilz'm *71X1111nas autobusas demonstrantų Kaioa.

m -k™.’ • •«. , U •! Salakas, Raguva, skursta ir Y’ !’,ę,vaįe‘“i,. 24
mo išbėgti j miestą labai pavereti kolūki cen4rais. Ten Eyck SU Brooklyn, N.

r * - Y. 11206. Taip greičiau irsunku-
Valstybiniuose

čius atsakė:
„Formatas bus panašus į 

- .. , LE, kiekvienas tomas turės
gauu mažai šaltinių kitomis . . Fkietais viršeliais ir 
kalbomis teturime. Enciklo- pe” ;v“sellals wbuvo nuvykę Washingtonan 

gegužės 15 d. Didžiajai ma
nifestacijai ruošiamasi dar 
uoliau.

’Eesti Postimees“, New

Juozas Kapočius

pedija anglų kalba ir būtų 
tas neišsiamiamas aruodas, 
kuriuo galėtų naudotis tie,

gražiai p istas.
„Bus 6 tomai, visų tomų

ka ina $90. Pagrindu ėmėme
kurie nori apie Lietuvą ži- maziauąą prenumeratorių 
noti, bet lietuvių kalba enci- ^al. 11I/)^,cia&, mažiausias 
klopedija ir kitais mūsų lie- išlaidas. Reikes labai spaus- 
tuviškais šaltiniais negali tis, taupant laiką ir pinigą, 
pasinaudoti- J. Kapočius su- kad būtų galima su tokiomis 
manė anglų kalba išleista li- pajamomis išsiversti. Pa- 
tuanistine enciklopedija šią skelbtą kainą noriu paly- 
spragą užpildyti. ginti su kitų enciklopedijų

kaina. Pav., ukrainiečiai lei- 
į klausimą, kas tuo reika- do gavo enciklopediją, ku- 

lu jau padaryta. J. Kapočius i-jos vieno tomo kaina — 
atsakė, kad rugsėjo 16 d. iš- $37.50, taigi daugiau negu 
siuntinėti kvietimai tą enci- clvigugai brangesnė. Tokią, 
klopediją užsisakyti. Pir
miausia tie laiškai išsiunti-

Juose ir gyvenimas 
skurdesnis. Čia ir

orelriu tvarkingiau, nes atkrinta už- i T orke leidžiamas estų laik- 
zmonėms yra geriau gyven- onnkian’rantFir\u maistu sakymU persiuntinėjimas iš rastis, energingai ragina sa- 
tį, negu kolūkiuose nes čia , kra^S T° te“s prisidati P™

ūkiuose

jie gauna valdiškus butus ir atvežama du kartu per sa- Primename, kad lapkričio 13 d. manifestaci- 
Tarp ko kita primenapastovų mėnesinį atlygini- vaite ir ios visiems gyvento- 1) Bilietų kainos yra po 3, jos. Tarp ko kita primena 

mą. Gauna sklypelius, turi jams neSnkl ISa rei- P° 2 dolerius ir P° 1 dolrt 1et 1917 atarabi’ eitų 
karves, augina kiaules ir na- kia paskubėti eiIutėn ir U.
minnu nonlromno *minius paukščius.

Kolūkiečiai gyvena blo
giau, nes jie negauna algų.
Už darbadienius gauna ka-! 
peikas ir gramus. Geriau Susisiekimas Lietuvoj ge- sakaitę ir būtinai iki lapkri 
moka tik turtingi ir tvarkin- ras ir, palyginus, nebrangus, čio pradžios, 
gi kolūkiai, o tokių yra ma- Keliai geri ir plentai beveik * * *
žai. Tokie kolūkiai yra paro-j visi asfaltuoti. Autobusais 
domieji, ir jie tarnauja pro- lengvai galima pasiekti

giau pastovėti.

2) Paskiri asmenys užsi- demonstraciją Petrapily ir 
sakydami siunčia ir atsilygi- sako, kad dabartinė estų iš-• 1  x ?  1*  o oinimą: komitetai gali gauti eivių kana turi progą pasi- 
bilietų atsiskaitytinai. bet rodyti, jog jie neprastesni

Susisiekimas pagerintas atsiskaitinėti prašoma kas už savo tėvus. Jei lietuviai 
tiki, kad sutelks manifesta- . . T tz -
cijon bent 10 tūkstančių P8?.J; Kapočius sumanė

Kai prieš kelioliką metų

net dau- Lietuvių Enciklopedi
ją, daugelis mūsų rimtai a-

Rochesterio (N.Y.) komi-|

(lietuviai tikisi 
giau), tai, sako, ir mes, es-

palyginti, žemą kainą galė-
_ . _ „ jome nustatyti tik dėl to,

nėti LE prenumeratorams. ka(j įUrįme savo spaustuvę
'Kartu ieškom kelių ir būdų 
pasiekti visus lietuvius, su visomis techniškomis

pagandai. Visas kolūkiečio kiekvieną krašto kampelį, tetas jau atsiuntė 300 dole- J1.1?0 siiyazmou irgi po 10 į “^aTjaTbaiSamL^k-i m'^-atl^bu.^rffiSnea Dto« pelsonal«'“
dyti. n^kus & jau nueis “

į Madison Sųuare Garden, j lstonJ4« Juk jau tunme 33 mą, nurnatoma paruosti ge-f .. . T* - - tnmiK rinr ardanti iisrcili. • > . • •

J. Kapočius yra didelis 
optimistas „Aš tikiu į kiek-

dirbti. Dabar kaime tokia 
filosofija. Dirbsi—nieko ne

mažai arba ir visai negausi. 
Dažnai jos būna neįkanda
mos. Kaune veikia likerių

ne tiK savim, t>et ėmėsi ir 
„misionieriško“ darbo: jie 
surado talkininkų, apsii-

Sunki buvo šito darbo s3 iabai geri. „Bet tokių sėk- maj — užsakymai bei pa- 
zY- , ° , - mingu dienu reikia dar la- tčČekoUovakų (Amerikos) pradžia, nelengva buvo visą skatinimai. Iš tikrųjų prita-

gausi, nedirbsi — nieko ne- fabrikas „Stumbras“ ir ga- mančių manifestacijos orga- Tautinės Taiybos pirminin- Taiką t^r be? jb išteS baj QaUg’- kad SUSlda^ ™as turėtų būti didelis, nes 
gausi, tai geriau nedirbti ir mina visokius prašmatnius nizavimu rūpintis ir trijose kas Vlasta Vraz rastu piane- Gana čia priminti, kad patS maziau&ia* ^^a,ka^' J^ norime svetimiesiems 
nieko negauti.. Kurgi maty- gėrimus. Sakoma, kad labai Kanados kolonijose: Hamil- se, kad atsiųs j mamfestaci- le prenumeratoriai dar C.1U k 41 T-’r S parodyti savo tautą, vaisty
ta, kad darbo brigada pas geras likeris „Palanga“, bet tone (A. Pilipavičius), St.' J4 savo delegaciją ir prisidės šiandien lieka skolingi lei- daibtą piad^L? ir s*™ siekimus.“
biigadyrių ^auarinktų 10 vietoje jos niekas negauna, *Cathaiine (J. Alonderis) ir lcsomis. Nurodė, kad susjsie- dėjui apie 40 tūkstančių do- įssipes, p j j^apoėius painfonnavo,

“ ”■ - - - - ............................... .... ...... tz_i . piete L.B pradėjus e kad jis netrukus žada pasi-
! laigi, sumanytos enciklope- leigti pQ pla^ja Ame1Hka>

valandą ii eitų rugių kirsti* jei bent nukombinuoja. o Oakvillėj (A. Lukas). Kai- kę su Chicagos manifestaci- Jeriu.
Už tai ir lieka bulvės nekas
ios ir linai nerauti.

: Maokvni maėioii nardavinp, bina neauilikti ir Buffalo J°s komiteto pirmininku juodas Vaihdizr •
i ” Z 'z, /v v Krpov.džiii Vari račvcio arUo j-.. ... jama. Tas pats su „Motono“ (N.Y.) koloniją. Tą.reikalą Kregždžių, kad rašysią apie "Tiek daug skolų” susidal d1.-u? IeldimaS T,apvydamas kiek galima

. Bet ir kaime zmogehs ver- ^ailiniais paltais- Tai gra- iš sakyklos ir parapijos biu- manifestaciją savo laikraš- rė vien dėl to. kad pasitikę- pl!v a'^ys nuo v ų1 4 daugiau lietuvių gyvenamų 
ciasi. Išmoko vargeli vargti,;^ ir šilti moteriški paltai, letenio uoliai garsina klebo-i ciuose ir sad esą iš jų tarpo jome žmonėmis ir knygas , pa reze . p - vįetovįų. sustiprindamas ry-
varpeles nnkti ir nuo bado £aune pardavinėjama blo- nas Pr. Pr. Valukavičius, o norinčių net ir iš Chicagos tą siuntėme kreditan, nereika C1US*
^r18’ - , t-, - -i gesnė rūšis ir brokas, o per lietuvių radiją — jo ve- k-x.__-.-_

Naujų kolūkių gjprenvie- Maskvoje šie paltai parda- dejas J. Jurkus, tas pats kie
čių dar nedaug pristatyta, yinėjami pirmos rūšies. Jų bonas \ alukavičius, A. Cie- 
bet važinėdama po Lietuvą kaina svyruoja nuo 280 iki minis, Br. Kriokys ir pulk.
kelias esu mačiusi. Yra pro- 450 „y; 
jektuojama statyti didelius r.vrivm„ 
keliom šeimom namus. Bet , y •
žmones jų nemėgsta ir. kol „
yra galimybe, statosi vienos
šeimos 
mams 
paskolas
kiai. Kolūkiečiai nenorom 
eina i naujas gyvenvietes.
Laikosi senų apgriuvusių so
dybų ir laukia valdžios pasi
keitimų.

Kraštas smarkiai elekrifi- 
kuojamas. Pastatyta didelės 
elektrinės Kaune, Elektrė
nuose ir Antalieptėje. Elekt
ra įvesta visuose net mažes
niuose miesteliuose. Daug j 
kaimų, ypač naujosios gy
venvietės, yra elektrifikuo
ta. .1

visiems nemo- 
žmonėms 

didelis pliusas, nes ligoni

Liormonas.

šius su organizacijų vado-
laudami tuojau pat visą sko-1 Čia įdomu pažymėti, kad vais ir atskirais asmenimis ir

‘ lą sumokėti. Prašėme, kas iš pirmųjų tą enciklopediją prašydamas jų talkos- 
neišsigali, mokėti dalimis, užsisakiusių yra ir senosios J. Kapočiaus sumanymas 

. . , . . Gal nepatikėsite, jog turime kartos lietuvių, kurie ją už- yra tikrai remtinas, ir dėl jo
sisie tų su savo vietoves es- jr įok^ kurie dar nei cento sako savo vaikams ar anū- įvykdymo šiandien nebegali
ų, a v ių n Kitų suinteresuo- n£ra mokėję. Knygas, jeigu kams, jau nebemokantiems būti jokių abejonių, kai jis
ų ar galinčių susiinteresuo- jos pa5įųstos ne išperkamuo- lietuvių kalbos. Atsiliepė ir ištesėjo išleisti LE per 30

ti vadovais ir suteiktų jiems mnkpsčni nriima vis na. studentu. Užsisakė ir arme- tomu

dieną drauge su lietuviais 
vykti New Yorkan.

Todėl labai svarbu, kad 
vietiniai komitetai visur su-

Šia prasme pasidarbuoti 
yra pasii-yžęs visas Akade-

mų siuntinėjimą apie 300 
prenumeratorių ir visiems

J. Kapočius atsakė, kad J. V-gas

gydymas veltui. Bet geresni 
ir retesni vaistai, kurių rin
koje nėra. reikia patiems 
pirktis. Dažnai daktaras, vi-
zituodamas ligonį, pasako, listai laisvai verstis savo a 
kad gerai būtų tamstai tokie matu negali. Vieną siuvėją

Amatininkai ir kiti specia- Skautų Sąjūdis, kurio pasjuntėme skolos ištraukas-
vadija pranešė nutarusi pa
skirti visus ASS padalinius

pranešimus, prašydami per 
mėnesi atsiliepti ir skolas iš-

ir tokie vaistai, bet mes jų teismas nubaudė už privatų ^U.n^1 - ma?“estac1^ lyginti. Labai nedaug atsi- *Jei manai užsisakyti Lituanistinę enciklopediją anglų

Miestai auga

Visi didesnieji miestai la
bai išaugę ir dar vis plečiasi. 
Anksčiau miestuose duoda
vo valdiškus sklypus, ir bu
vo skatinama asmeniškų na
muku statyba. Daug jų žmo
nės ir prisistatė. Dabar jau 
sklypų nedalina, bet prakti
kuojama kolektyvinė namų 
statyba. Statoma kooperati
niai penkių aukštų ir dau
gelio butų mūriniai pastatai, 
šion statybon reikia įnešti 
apie 3 tūkstančius rublių, o 
likusią sumą reikia mokėti 
kaip nuomą kas mėnuo. Bet

siuvimą labai didele pinigi- gamzatoiių eiles, ypač į lė- ]jepė? sumokėdami iš karto, kalba, užpildyk šį lapelį ir pasiųsk šiuo adresu: 
ne bauda ir turto konfiska- , tal.p pat ien?”. arba pasižadėdami mokėti
vimu- Paskelbus sprendimą, Ls ahvauti patiems, pasi- dalimis. Bet arti 90'< visų 

i siuvėjo motina suklykė ir iš- yL Lyyreiklu spaudoje skoiininkų visai nereagavo.!
ėjo iš proto. Veliuonoje vie- ir ® ,eisV Zlnias aPle si ZJ*S1 Buvo net ir tokių, kurie mus 

nelietuvių terpe^ piktai jšbarė dėl mokėjim0
J termino. Kągi, ačiū ir už tai:

Lietuvius skatina ir kitus patys parašė savo atestaci- 
itin energingai apie mani- jas’tiems, kurie kada nors 
festaciją informuoja prel. J. rašys LE leidimo istoriją.

„Pasinaudodamas šia ma-

netunme.

Gydytojai neturi privačios 

praktikos

Gydytojam privačia prak- nam senukui invalidui už-
tika verstis negalima. Kai 
pagauna, tai labai smarkiai 
baudžia pinigine bauda, o

draudė 
klumpes. 

Miestuose

privačiai dirbti

labai sparčiai
kartais ir kalėjimu. Bet ge- auga naujų gyvenamų na
rai pažįstamus ir patikimus mų statyba, bet butų nėra. 
pacientus apžiūri ir priva- visi fabrikai dirba pilnu 
čiai. Juk ir jie negali išsi- tempu, o pagamintų gėrybių 
versti iš tokių ubagiškų aU didelis trūkumas, 
lyginimų.

Vaistininkai, gavę geres
nių užsienietnškų vaistų.

Dabar mūsų tėvynėje ko
munistinės santvarkos ūki-

Balkūnas, Tautos Fondo pir
mininkas ir KLNA garbės lonia proga, aš kreipiuosi į 
pirmininkas. Būdamas lėšų visus, kurie yra skolingi LE 
teikėjas kitiems reikalams leidyklai už knygas, nieko 
(Vliko darbams), energin- nelaukiant atsiliepti. Kas 
gai pabrėžia, kad ši mani- neišsigali kartu visos skolos 
festacija, nors reikalaujan- sumokėti, tegu moka dali-

neskuba parduoti. Gerai pa- nį* gyvenimas išmušus ii ti didelių išlaidų, vistiek ne- mįs. Laiko nebe daug beli
žįstamiems parduoda iš po v®žių- Kol bus toks didelis
prekystalio aukštesne kaina. 
Likutis nuo valdiškos kainos 
lieka pardavėjui. Taip ir

skirtumas tarp uždarbių ir 
kasdieninio gyvenimo pre
kių, vyko, vyksta ir vyks

gaunasi šioks toks priedelis *Pekuliacija, „kombinacija“
prie algos. ir kyšininkavimas.

Laboratorijose irgi pana- Kol kolūkiečiai eis komu-
sa vinin kas šio buto parduoti šus vaizdas. Nueini padary- nistiniuose dvaruose bali
nėtu ri teisės. Jis vra pavel- L reikiamas analizes, tai džiavą ir už savo darbą gaus
d imas įpėdiniams. Tačiau jis dažnai davinių reikia laukti kapeikas ir gramus — 
galima apsikeisti, bet reikia savaitę. Davei laborantei 3 dirbs. O Lietuvos žemelė 
susirasti partnerį, kuris tu- [ rublius, ir už dviejų valandų neapžiūrima ir netręšiama 
retų panašų butą. Šiuos bu- daviniai rankose, _ | y *-verkia ir pyksta.** Ii

gali būti ir nėra perbrangi. ko, bet dar pakankamai 
* * • i daug, kad be didelio vargo

Manifestacijos komitetas galėtų ir dalimis skolas iš-
iš savo pusės kviečia įsidė- ‘lyginti, 
mėti. kad greitas manifesta- ”Jei šiandien leidykla tu- 
cijos bilietų išpardavimas retų tas sumas savo einamo- 
ir tvarkingas atsiskaitymas joje sąskaitoje, būtų daug 
jau yra manifestacijos vyks- lengviau sprendžiamas litu- 
mo svarbi dalis ir liudijimas, anistinės enciklopedijos 
kiek mumyse yra ryžto ne- anglų kalba leidimas.“ 
nutilti ir nekapituliuoti Lie- Taigi, dar nebaigęs LE 
tuvos nepriklausomybės by- leidimo, J. Kapočius jau su-
lojo, manė kitą didelį darbą.

Lietuvių Enciklopedija 
361 Broadvray,
So. Boston, Mass. 02127

N r.

PRENUMERATOS LAPELIS

Lietuvių Enciklopedijos Leidyklai

Pritariu Lituanistinės enciklopedijos anglų kalba leidi
mui ir ją prenumeruoju.

Prenumeratorius:
Vardas, pavardė

Adresas

Data:

Pastabos:

Prenumeratoriaus parašas
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Keletas pastabų iš kelionės 
po Europą

DR. B. MATULIONIS

Šių metų rugsėjo mėnesį; skrenda į Europą per 6 va- i
savo atostogas praleidau 
Europoje. Dalyvavau poroje 
tarptautinių medicinos kon
gresų — Stockholme (Šve-

landas. Kas neturi laiko il
gai kelionei, belieka vien 
lėktuvas, o ir kainos atžvil
giu lėktuvas kaltais gerokai

dijoje) ir Zalcburge (Salz-| pralenkia garlaivį savo pi- Kairėje dr. George A. Hallenbevk. kuris operavo prezi
dentą Johnsoną. o dešinėje dr. Donald C. Mellrath, kuris 
Hallenbeekui asistavo.

burg), Austrijoje. Nors buvo 
visur laikas trumpas, bet ir 
pravažiuojant krinta į akis, 
kas nauja ar neįprasta. Ma
nau, kad ir „Keleivio“ skai
tytojams kai kurios pastabos 
iš mano kelionės galės būti 
įdomiois.

Kelionę pradėjau iš Bos
tono į Halifaksą Kanadoje,

gurnu.
Rugsėjo mėn. 2 d. 22 va

landą mano lėktuvas pakilo 
iš aerodromo Halifakse ir- 
apie 7 vai. ryto Anglijos 
laiku (Londono laikrodis ei
na 5 vai. anksčiau už Bosto
no laiKrodžius) jau buvau 
Londone- Visą laiką skersai

aujojoje Škotijoje, o iš ten į me inaždaug jo kilometrų 
(apie 33,000 pėdų) aukšty-’ po trumpos peitraukos skri

dau į Londoną Anglijoje. Iš 
Bostono tiesia liniją į Hali- 
faksą yra apie 390 mylių, 
bet geležinkeliu važiuojant 
susidarytų apie pusantro 
tūkstančio myliu. Kodėl 
taip? Automobilis vis dau
giau išstumia traukini iš gy- 

1 venimo. štai jau bene dveji 
■ ar treji metai, kai nebevei
kia geležinkeliai Maino vals-

Ką dovanoti?

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

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

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

i PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

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

į 253 psl., kaina $3.00.
VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

čio-Dėdės Šerno gyveni-
BANKETO DA-į mo bruožai), parašė An-

: tanas Rūkas, 206 psl., kai- 
i LYViŲ BENDRĄ NUO- na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES

„KELEIVIO“ SUKAK

TUVINIO

je; nors tada buvo dar šiltas! knX TRAUK-A GALIMA GAU-
vasaros laikas, bet tokiame ““S“. P?aovar?t!
aukštyje teimomeuas rodė 3.31 KeIelvl° ądministracijo- T, >KELEIVIO“ ADMINIS- 
apie 40 laipsnių šalčio (pa-; £8^ S33“ 8,38 tlnkanlas

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

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

TRACIJOJE UŽ $2.00.gal Celsijų ir Fahrenheitą).,
Lėktuvo sienos gerai izo
liuotos. tad ir didelis iš lau
ko pusės šaltis lėktuvo vi
daus nešaldo, o lėktuvo vergų stovyklos, surašyti A. 
pompos nuolat pučia Į lėk- j. Na*vyqio, 222 psL, kaina

l tvbėie nėr kuria reikėtų ItUvą sušnd.vtO oro- Net SUn’ $3.95. 
į.^ ?•’. P -• . , U j ku įsivaizduoti, kai sėdi šil---------------------- traukiniu važiuot,, Kanados ^ ka(| pat, HISTORY OF THE U-

Ir iie turi irodvmu ° ^*-•3 ....le" kitoje lėktuvo sienos pusė- THUANIAN NATION, pan jie tun nocij-mų. ka įs Bostono važiuoti trau- . /, ... .. - •! koi-a ervvu liudininku K™, iki Unnh™Kn „ 1 J«, toks didelis salus ir bai- rašė Kostas Jurgele, kaina
sus vėjas, nes lėktuvas >1 iš
skrenda per valandą tūks
tančio (600 mylių) kilomet
ių greičiu.

— Sveikas gyvas, tėve! buvo. Ii
Kas girdėti? j Kur nėra gyvų liudininkų kiniu iki Montrealio, o iš ten

- O ką čia dabar žmogus nei užrašų, tenai daug pa- į Halifaksą; tai ir sudaro a- 
girdėsi? Popiežius išvažia- sako akmenys. ! pįe pusantro tūkst. mylių;
vo, tai nėra apie ką ir kalbė 
ti... Sėdėk nosį nuleidęs, ir 
dac oi.

— Tai nesveika nuotaika,

— Eik jau, eik' Kaip ak- tą atstumą traukinys prava- 
menys gali kalbėti? žiuoja per 36 valandas, gi

— Aš žinau, kad tėvui ak- lėktuvas iš Bostono į Hali-J Daug kas klausia: kokia
muo yra akmuo, ir daugiau faksą nuskrenda per pusant- keleivio savijauta? Ar nei-

tėve. Nereikia jai pasiduoti.; nieko, bet mokslininkui jis ros valandos, nes lėktuvui ma baimė? Ar nemėto, ne-
Nosi reikia kelti aukštyn.: gali pasakyti labai daug. Sa- tenka skristi tik apie 400 blaško? Ar nepritrūksta oro
Tegul pasaulis mato. kad
mūsų tauta yra gyva ir drą
siai žiūri į ateiti.

— Maiki, ateities nepa- menų nėra. Jis tuoj mato, Kaip automobilis pamažu'
matysi, ba nežinai, kas bus j kad jie čia yra kaip nors at- stumia išgyvenimo traukinį/
lytoj. Geriau būtų pažvel-Į nešti iš kitur. Jis pradeda Uįp moderniškas lėktuvas
gus į praeitį, kada narsūs: juos tirti, ir jų sudėtis pasa-’ daugiau nustelbia net ir. 
kunigaikščiai priešus kapo- ko jam. iš kur jie atnešti.’ iabai patogų modernišką'
jo. Bet kas galėjo juos čion at-‘ garlaivi, kuris vežioja kelei-1

— Įdomi ir praeitis, tėve. -••*’ «- - x-’-!
Gaila, kad tėvas nedaug a- 
pie ją žinai.

LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW, B. Armonie- 

atsiminimai ii Sibiro

”Twenty year*’ struggle 
for freedom of Lithuania- * 
redagavo J.
na $150.

„Lithuania 
roes,** parašė 
kaina $4.75.

ką laumės lėmė j

Tai rašytojos Petronėle,! jjaNO LAIVELI,
Or.nte.te. parašyti atsiminė: eilėraščiai,
mat apie žymiąją poetę Sa-, ’ama.......... w
lomeją Nerį, tiek daug kai- r ’
bų sukėlusią ir šiame žemy- : ŠVENTADIENIS UŽ MIES* 
ne, 234 pusi., kaina $3. ; TO, Mariaus Katiliškio 17

Knygą išleido Chicagos į noveilU. kaina $5.00.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl.,

Audėnas, kai- Lietuvių Literatūros Dr-ja,1 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.land of he- 

L. Valiukas.
kykim, mokslininkas randa mylių. Tad kelionė daug kvėpuoti, kai lėktuvas 
daug akmenų tokioje vieto- greitesnė ir, pagaliau, daug skrenda tokiame aukštyje, 
je, kur visoj apylinkėj ak- pigesnė negu traukiniu. , kur oras jau visai skystas? į
menu nėra .Tis tnni mato __ x____ ___________ x.. . v , Duke or Lithuania. ar. J- B.j(Bus daugiau).

MAIKIO KRAITIS

IU-. i 1 ĮlKtniotM 211
p*l.. kaina kietai* viršeliais 
$.4.00. minkštai* $3.00.

POPULAR LITHUAN1- 
AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

kaina $2.00.
SIDABRINĖS KAMANOS, 

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

i TTIZZAL?AUIVUO T a I: I? r iruji.r,,

Maikiui su tėvu aukojo:
nešti? Ne kas kitas, kaip tik', ;fus skereai okeanu’s. Grei-’ SS^A^b^į
ledynai, šliauždami žemės i čiausia modemiškas garlai- C Canada
paviršiumi. Ir taip gaunasi (Vis iš Amerikos į Europą įs,RooeIand’ B Canada 

— Nu, Ui tu man paaiš-! įrodymas, kad yra buvusi le-’piauięja fcent keturias die- **
kink. Vot, išvirozyk, kaip dų gadynė- Yra ir kitokių į- , nas o lėktuvas? Moderniš-
musų tauU atsirado ant Į rodymų, 
svieto. Mokyti mūsų vyrai Į — Nu. tai kur tie ledynai 
sako. kad pirmasis mūsų ku- dabar?
nigaikštis Palemonas atjojo j — Atmosferai išgiedrė- 
iš Indijos, kuri dabar peša- jus, saulė didelę jų dalį su

kas sprausminis 
(džetas) iš Niujorko nu-

lėktuvas A- Krauchun išChicagos, III.,
Po $2. J.P., M. Zubras ir

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

si su kokiu ten Pakistanu- 
Kaip tu rokuoji. ar Us tei
sybė?

— Ne, tėve. Ui nėra tei
sybė. bet pasaka. Ir tikrai 
mokyti mūsų vyrai tokiom 
pasakom netiki.

— Olrait, Maik. jeigu tai 
pasaka, Ui kokiu spasabu 
lietuviai atsirado? Juk iš že
mės jie neišdygo. kaip gry
bai. Turėjo iš kur nore at
eiti. Taigi, pasakyk, iš kur?

— Tiksliai niekas to neži
no. tėve, nes tuos laikus den
gia praeities miglos. Galima 
tik spėti, kada Lietuvoje pa
sirodė pirmieji gyventojai.

— Nu, o kada tas turėjo 
būti?

— Tas galėjo būti tik ta
da, tėve, kai Lietuvoje pasi
baigė Ledų gadynė. Spėja
ma. kad U gadynė tęsėsi

tirpino, nors abudu žemės a- 
šigaliai ir šiandien tebėra le
dais apdengti.

— Tai tu rokuoji. kad ir 
šventa mūsų Lietuva buvo 
ledais uždengta?

— Buvo, tėve.
— Ar tai reiškia, kad ir 

žmonių tada nebuvo?
— Yra duomenų, tėve, 

kad pirmykštis žmogus jau 
gyveno ledų gadynėje. Tą 
liudija žemėje randamos jo 
liekanos.

— O kokios jis buvo tau
tos?

— Žmonijos pradžioje 
tautu dar nebuvo, tėve. Pir
mykštis žmogus ir kalbėti 
dar nemokėjo.

— Kaip aš suprantu. Mai
ki, tai mūsų kalba yra se
niausia ant svieto. Girdėjau, 
taip aiškino vienas mokytas

la., A. Jankauskienė, So. 
Boston, Mass., G. Malesky, 
Emeigh, Pa.

Po $1: J. Bartkus. Great 
yra seniausia. Seniausia bu- Neck, N.J., M- šulmistras, 
vo visų Europos kalbų pro-į Vilią LeSalle, Canada. S. 
kalbė. galima sakyti, kalbų1 Mikaitis, Elizabeth, N. J., J. 
motina. Dabartinės kalbos! Denth. Providence, R. I., P.

A. Kovaleski, Sumerdale. A- AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS

yra lyg ir jos dukteiys. Kal
bų žinovai tvirtina, kad vy
riausios tų dukterų buvo se
novės iraniečių ir persų kai

Kond ratas, Baltimore, Md.. 
M. Remench, Brooklyn, N. 
Y.. Ch. Yankevich, Detroit. 

! Mich., W. Amsie, Atlanta.

LITERATŪROS FONDO 
PRANEŠIMAS

Išeinan j prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro. 
2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintoj us bei Fondo Įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina 86.00. Perkantieji TAL, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
luros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00

bos. Lietuvių kalba taip pat Ga., P. Chekaitis. No- Midd-

apie 5,000 metų. Ledo kai- prapesorius savo paskaitoje 
nai, iki pusantros mylios sto-j Jeigu taip, tai išeitų, kad 
rio, buvo uždengę visą Ka- pirmieji žemės gyventojai 
nada ir šiaurinę Jungtiniu buvo lietuviai, ar ne.

Tokia mintis yra klai
dinga, tėve. Pirmieji žemės

Valstijų dalį. Sibiro šiaurę 
ir visą šiaurės Europą, visą _
Skandinaviją. Rusijos šiau- gyventojai buvo tiktai žmo- 
rę ir visą Lietuvą. nės. Tautos susiformavo jau

— Maiki. čia tai jau šiur j daug vėliau, kada tie gyven- 
pasaka. Aš netikiu, kad taip 
buvo.

— Tėvas gali netikėti, bet

priklauso prie senųjų kalbų 
bet ji nėra seniausia. Man 
rodosi, kad savo amžiumi ji 
nedaug skiriasi nuo slaviškų 
kalbų, nes turi labai daug 
panašių žodžių, labai pana
šių linksniavimų ir vardų 
galūnės beveik visada paro
do. ar vardo savininkas yra 
vyras, moteris ar mergina.

— Nu. tai apie kalbas už
teks, Maiki- Ale visgi tu ne
pasakei man. kaip atsirado 
letuviai.

— Sakiau, tėve, sakiau. 
Tautos pradėjo formuotis 
tada, kai žmonės, kurie pir
ma gyveno krūvoje, pradėjo 
krikti ir gyventi atskirais bū
reliais. Dabartinėje Lietuvo-

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra- 

į žiai įrišta, kaina... $2.50.
j KATRYNA, Sally dalmi- 
! nen, garsios švedų rašyto

jos romanas, 291 psi., kai
na $5.00.

; PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie rą miestą ir a- 
pylinkę, IdO psl. kaina 
$6.50.

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

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

jiURKLYb, A. Giedriaus graži 
apysaKa jaunimui, 130 pel., 
kaina............................$1.60,

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psi., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Ma**. 

636 E. Broaduray,

K. Bielinio Dienojant
K. Bielinio Penktieji Metai
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietu Rusija ”
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAL',

Boston, Mass.. B. Gudaitis, gjejįr sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
Tompsonville, Mo., S. WiklS ^ĮO.OO, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin 
iŠ Hamilton, Canada. lus nupigintus leidinius moka $ iy.8U vietoje $26.00, t. y. gauna

Visiems aukotojams tona- nuolaj<los
me nuoširdų ačiū. K. . .. .. 4 ............ . ...„Keleivio“ administraci ja Norintieji gali atskirai įsigyti dailimnko A. Varno tapyto

St. Kairio spalvuoto paveiksio reprodukciją (8% x ll’/i) įremi- 
■ r.imui po 80 centų be persiuntimo.

K V1T1BL S Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
Garsiajam amerikiečių rampas Fondo įgaliotinius: 

šytojui ir humoristui Markui

leboro, Mass., J. Tėvelis. S. 
Evalid, Ohio, Norris, Cleve
land, Ohio.

Po $0.50: A. Macas, So.

$6.00 ’’ 
$6.00 ”

$4.00
$4.00

” $2.50 ” $1.80

LIETUVA ir pasirinku*

Tvrainui (mirė 1910 m.) tar
pais nesisekdavo rašyti, ir 
jis užsidaręs neatsakydavo 
net savo draugams i laiškus. 
Vienam vis dėlto Įkyrėjo il- 

je tokių būrelių buvo kele- gai laukti ir užuot pakarto
tas: prūsai, jotvingiai, girų- tinai priminęs, kodėl neatsa- 
liai ir kiti. Iš tų būrelių ilgai- ko, nusiuntė rašytojui šva- 

tojai pradėjo krikti būre-' niui susidarė lietuvių tauta, raus popierio lakštą ir pašto 
liais ir gyventi atskirai nuo Bet apie tai galėsime pasi- ženklą. Netrukus ji> gavo 
kitų. Tada pradėjo ir kalbos kalbėti kitą kartą. M. T\vaino laišką: „Brangus

geologai kurie tyrinėja že- vystytis. Todėl klaidinga y- — Okei, Maik, aš noriu bičiuli! Gavau popierių ii 
mes praeitį, sako, kad taip ra sakyti, kad lietuvių kalba daugiau žinoti. ; ženklelį. Laukiu voko.“į ženklelį.

P. Venclova, 6324 So. Maplewond, Chicago 29. III.
J. Valaitis, 1507 So. 5Ith Avė., Cicero 50. III.
A.Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9. Mich.
A. šemeta, 13506-10 Woodworth Rd.. E. Cleveland 12. Ohio. 
J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3. Ont., Canada.

VYKIAUSIOJI LITERATCROS FONDO LEIDIMŲ AT* 
STOVY Bg "KELEIVIO“ ADMIMSTRAUUA, 636 Broad-Į 
way, So. Boston, Mass.. 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos įeikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th St., lOth ll., New York, N. Y
10019.

•»)
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MOTERĮ! atras

ŽEMAITE

Sutkai
(Tęsinys)

Jos žodžiai kaip elektra užgavo visus: Juozapui kir
vis iškrito iš nagų, motinai siūlas nutrūko, tėvui skiedros 
pabiro — visi nustebę žiūrėjo i Magdelę. Ta, vos ištarus 
žodžius, apsipylė karštom ašarom. Tik Jonelis juokdamos 
barškina su kvortele po tuščią milžtuvėlę.

— O Jėzau Marijelaite! Kokia nelaimė! — sušuko 
motina, užlaužusi rankas. — Tokia gera karvelė..- palikom 
be pieno lašelio!

— Kad būčiau rytą pats neištaręs — pridėjo senu
tis. — Tokia buvo linksma, sveika... kas galėjo laukti?

Juozapui tokia netikėta nelaimė labai sugildė širdį, 
o Magdelės ašaros kaip peiliu širdi jam pervėrė. Pametęs į 
dalbą, puolė prie jos raminti.

— Neverk, širdele, neverk. Davė Dievas nelaimę, 
duos ir pinigo kitai karvelei įsigyti. Juk mes papratę var
gą vargti.

— Su didžiaisiais pusė bėdos, visaip gali pakentėti, 
—atsiliepė motina, — bet mūsų maželėlis Jonukėlis kur 
dings be pienelio? O tai Dievo prastojimas! Nenuėjom nė 
vienas nuo pat ryti nė paveizėti karvelės!

— Rinkau paršeliui žoleles, — teisinosi Magdelė. — 
Neturėjau laiko pirmiau prie kalvelės nueiti-

— Niekas tavęs dėl to nekaltina. Nieko nebūtų padė
jęs tavo nuėjimas.

— Tur būt. reik eiti kaili nudirbti? — klausė tėvas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Dešinėje naujas vyskupas negras Harold Robert Perry, 
kuri sveikina Chicagos arkivyskupas John Cody.

Ben. Rutkūnas

RUGSĖJO VĖJAS

Vėjau, vėjeli, tu vėl sugrįžai.
Kur tu nakvojai? Po tiltu? Slėny?
Tu lyg apraišęs. Lyg girtas. Patykiai 
per pievą, per lauką eini.

Naktis žvaigždžiasapnė seniai atsibodo. 
Lyg mylimo draugo, aš laukiau tavęs. 
Rankas susiėmę, per ištisą dieną 
mes kelsim jaunatvės džiugias vestuves.

Pakviesime žmones į laisvę, į puotą — 
dainuoti ir šokti drauge su mumis; 
vainikų pripynus, aplinkui pasaulį 
keliauti rugsėjo dienom, naktimis--------

’F

Kopūstų lėkštė

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymas spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Ave., Rosiindale,
Boston, Mass. 02131.

A t sakymas

Paprašyk Tamsta kurį 
nors lietuvį, kuris moka ge
rai angliškai susikalbėti,: 
kad jis nueitų su Tamsta į 
"State Labor Board“. Atro
do. kad ta moteris buvo at
ėjusi iš tos įstaigos. Kiekvie
na valstija turi nustačiusi 
minimalius mokėjimus dar
bininkams atlyginti (mini
mam wage laws). Tamstos 
darbdavys. pasinaudojęs 
tuo faktu, kad šis darbas nė
ra ”unizuotas*‘, Tamstą iš
naudojo. Nuėjus į viršminė- 
tą įstaigą, prašau jiems pa
pasakoti visą reikalą ir pa
sakyti, kad Tamsta buvai 
atleistas dėl Tamstos nuro
dytų priežasčių. Pasakyk 
jiems, kad jei Tamsta būtum 
buvęs vagis, nebūtum vienoj 
vietoj išdirbęs 16 metų.

dienas *. Noriu dar pasakyti,
_ . ! kad šis darbas nepriklauso

• k^1?10 skaityto- unįjaį (union). Po to mano
jas. Malonėkite man paaiš- bosaj pradėjo prie manęs 
kinti, ar aš ką laimėčiau šito- pradėjo kaltinti,
kiomis aplinkybėmis. kad a^ vagiu elektrines lem-

Aš esu išdirbęs prie viš- putes (bulbs). o birželio . . ,
tų (poultiy) išdarinėjimo mėnesio 23 dieną mane g* Būk Tamsta tikras, kad virs- 
’ ’’ - ------ minėta Įstaiga reikalą nuo

dugniai ištirs ir sutvarkys. 
Tamstos buvę darbdaviai, 
matyt, yra tos nuomonės, 
kad iš kitur atvykusius žmo-

— Dieve saugok, nereikia! — šokosi Juozapas. —Į- 
versiu į duobę, ir tiek, taip staigiai krito. Gal kokia nedora
narin'^Panti TamSt<>S b'angeSnė kaip t0S! Didelės apvalios kopūstų MOTERS JAV VALDŽIOJ

'gūžės primena galvą, todėl
— Neverkit, vaikaičiai, nesirūpinkit. — tarė moti- j ir pavadinimas kilęs iš ro- 

na. — Baigiu verpaią, gausiu pora mbleliu, nueisiu prie j Tnėnu žodžio caput — galva.
Onelės, prie Petrelio... Gal gausiu paskolinti vėl po kelis I vo fKtaQ hnvn jinnTnaQ “u""“’
rublelius, nusipiricsim per sv. Petrą karvelę. Neverk. Mag- jau stnevės Egipte. Išvirtą reigose vis dėlto jų dar pa- 
dele, Dievui garbe... . kopūstą egiptiečiai valgyda- lyginti nedaug.

— Jau paskolinom, matušėle. nuo Onelės ir nuo Pet- v0 patiekalą. Tlk <įvį moterys tėra bū
relio rąstams pirkti. Nebent paišelį verčiau parduosime, i Senovėje buvo manoma, vus’os minTJCerėmis. Viena 
gausim kokią dešimtėlę — atkutęs jau paršiukėlis. . kad kopūstas tun gydomųjų J1!’ Fiance5 Perkin, buvo

■ savybių. Žinomas senovės darbo sekretore Roosevel-
Senutis, sėdėdamas ant rąsto. »anka pasirėmęs, žiū- Graikijos matematikas Pita- prezidentaujant, o antro- 

rėjo į nuliūdusį Juozą, ieškantį lopetos, žiūrėjo į verkian- goras rašė, kad kopūstas — j*- ^veta U\P Hobby. buvo 
čią Magdelę, susirūpinusią motina ir mąstė: i ”tai tokia daržovė, kuri pa- sveikatos, švietimo ir gero-

J laiko žvalumą ir linksmumą, vesjnuustere prezidento Ei-
— Kokia tų vaikų širdis! Pardavė karvelę, pardavė ramią nuotaiką 

kumelį, dar pasiskolino ... vis tai trobai. Tėtušėliams bus

beveik 16 metų. Šių metų darbo visai atleido. Aš nie- 
birželio mėnesį, man bedir- kuomet nieko nesu vogęs 
bant, atėjo tokia moteris, gavo gvvenime. 
kuri manęs klausinėjo viso- ,
kiu klausimų: ar aš seniai Dabar klausimas 1. ai as ----
čia dirbu, kada aš pradedu £a-ec:au~ b°są patraukti j nes nemokančius kalbos, 
darbą iš įyto. kada baigiu uz apšmeižimą. Klau- ^ra]jma išnaudoti, nes tie
darbą, kiek laiko gaunu pie- - • ai aš galėčiau suzi- neis skųstis. neg bus
tums valgyti ir kiek dienų noti- kur gaučiau surasti tą jjeyns ?unl u angliškai susi- 
per savaitę aš dirbu ir kiek moterį, nes nežinau, iš ui kai6jti. Patariu nepalikti 
uždirbu. Pasakiau, kad aš buvo atėjusi. Ji man nie- šio rejkai0 nesutvarkius. Gal 
pradeau darbą 7 valandą, ko gero nepadarė, o tik blo- taį bus darbdaviam pamoka 
gaunu 1 valandą pietums, £?• ^su metų amžiaus. »r ateieiai. Įstatymai tokiais 
baigiu darbą 2 vai. popiet, kitur darbą gauti bus sunku. atV€jaj numato ne tik civili- 

,dirbu 6 dienas, nes šeštadie- A. R- nes. bet ir kriminalines
niais dirbu visą dieną ir gau- Brooklyn, N.Y. (baudžiamąsias) sankcijas.
nu 86 dolerius ir 25 centus ___ -——r—
per mėnesį. Ta moteris labai •
nustebo, nuėjo į raštinę ir 
darbdaviams pasakė: ”Jūs 
tą žmogų užgaunate. Už 86 
dolei ius ir 25 centus jis pri-; 
valo dirbti tik 15 valandų 
per savaitę ir tik penkias į

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaityti ir Kitam

Šiandien JAV-se beveik 
nėra tokios tarnybos, kurios 
moterys negalėtų užimti, bet

VCDTl PINOTI----- . ■ - *--------

r*ei. laisvos lietuvos.eociaMenv.krntu dėl So’fc-viVu .Ję praeiki’ Ir ♦srorc ’.tvtv —L. ________  » O’

žvilgsnis i mtAFm. s. žuvo »
*T7 n«1 k si

.................................. 85.60

senhovverio laikais.
Dorothy Jacobson dabar

šilčiau Teisvbė senoii buvo iau nunuvusi Kad hūtn nalšė , R°mėnai vartodavo daug yra žemės ūkio ministerio 
šilčiau, teisybe, senoji buvo jau supuvus. Kad butų palše kopūstų ne tik maistui, bet nadėiėia o nrieš ia tose na- 
tebesanti ne kokios bėdos _-nepaskutine butų nuspr<> ir vaistams beveik nuo visų reigcle buvusi E^r Peter- 
gusi. Parduos paršeli- O kokia tos vargšes bus širdele? ligų. Senovės gydytojai y- naskirta sneciale nrezi- 
Taip šėrė, žoles rovė, vargo, meilijo pasiskersti paršelį... pač patardavo kopūstais, dento padėjėja. P
Paliks be mėsos kąsnelio. Auginus vargus kitam reikės maitinti mažus vaikus, kad, Tįk dvi moteiys tėra bu- 
atiduoti. Jei dar bent kiek gaus. Berods, turiu dar apsi- < jie augtų stiprūs ir atsparūs vusios, gubernatorių parei- 
gniaužęs tą penkioliką mbleliu. Kad taip atiduočiau? , visokiems susirgimams- goee. Pirmoji tose pareigose 
Būtų čia dalis pinigų karvei. Ne štuka Įduoti, o kas beati- i Dabar kopūstai nebe]ai. buvo Nellie Tayloe Ross. Ji 
duos? Numirus nė mišioms nebus. Teieško nuo svetimo. Į komi vaigtaks bet jie yra la- 1925 m- buvo išrinkta Wyo- 
tuomet rūpinsis ir atiduoti. O jei negaus? Jie jauni srėbs i baj vertingas mastas, nors m ing gubernatore-

Kad gėlės puokštėse il
giau nenuvystu, reikia nu
plauti vėlai vakare. nusileMOIENOJĄST 
dus saulei, arba anksti rytą • •ūme* Kinm idoniO* **«»
aštriu peiliu Įstrižai.

Aguonų, hortenzijų, jurgi
nu ir bijūnų stiebelius nrieš 
merkiant reikia palaikyti 
virs degančios žvakes. Tai 
sulaikys jų sultis, kurios už-! 
kemša kanalėlius.

Floksu, alyvų ir jazminų' 
stiebelius reikia perskelti 
pusiau.

Pirktas gėles namuose rei
kia atgaivinti, nuplaunant 
stiebelių galiukus.

minimai 4ki j»»L. kaina jz m

1906 METAI. Kinrn Biebi-io atsimi 
nima antroH dalis. 892 t»u»Un’s‘ 
Kaina ..................................... W

ietttvtit dainos Amerikoje 
nurinkę i? *»ir*daeav© Joną* Ba 
Jy». <72 daino* «u rsMemfc*. Are 

ItiO-al d’x«4a* ki*k vieno- daino* 
tariny*, todėl tinka dovanoji •» 
He**'viškai ’^ka’hantiama. ’r*»ta 929 dm!, kaina ..................... 88.06

SOCTA’TTV O? O FT ! 01.1 a *»,
rašė E Van/iererMe. vert# V»r-r|*l 
•m. Kaina ..........................  » Cnt

MARLFOBOT-GH'S LITHUANIAN 
8ELF-TAUGT1T M Inkieoė r* 
ra* vadovėli* Betariu kalhnr mo 
kyth antiškai kalbančiam 14 > 
mL, kaina ........................... .2F

NR.JinJO SONOS Andnaj- Va-o« 
kr. r-jfnano antroji drlis. 42ff pui
koki. Kaina.............................. S4O4»

I IETŲVI(’ IŠEIVIJA AMFV.1KO1B. 
vaizdi yio kraite lietuviu 
yausiai iii«*tmota. pararė St. Mf- 
eketeonas, virš 500 pu*!aphj. Kai-

x EMI’.NO SUNŪS Andriai,.* Vaior- 
ko romą tar i* 12*5 meta S-.- a’M- 
»o* ftkiptpku «vki’in«) n-Ieš S ne- 
tono* diktatūra, "^rna d^li- 
oal. Kaina..........................

ifcIUVA Kalno
(auat »ai/xrf;ai ir i«urr>iai parašyti 
at-iminima' *a»r Liet. ava kėiėel 
iš mie?o. eeriausia d-vai.a kie*- 
viena oroya, anažtai? kietai’ vil

keliais, iliusuroota. 41C ;>:s.aTn»
TormatP K«l’» <5

na kietai* viršai“ J5.00. mink stala 
▼iriai* ........................................... Sa «M»

socialdemokraT) :a ;k bos, 
BBVIZMAS. Haięai Kauto*-., na» 
jausiomi* žiniomis nap-klvta ti« 
klausimu knygutė. Ka na.. 2h

EASsAGLIO ULTUVIV 21SYNAB 
paruoee Auk-etaa Gimpus, dasijjy- 
be žinių lietuvių it a.-.cių kau-vmia 
apie lietuvius einame p^.-auiy, 

464 pal. Kaina ......................... X»>.«1

ir juodą putrą, o man kaip reikės nuryti? Et, diena po ; juose yra 92<; vandens. Pirmoji moteris į senatą
dienos galiu numirti. Pradžiugs, radę skatiko pagrabui, Į _ . buvo paskirta 1922 m., o
užteks mišioms, grabui ir laidotuvėms. Kruvina bėda be S^-S-.-xPS!??r.iP? 19^2 m. pirmą kartą moteris
karvelės, tiesa. Tiek
vis. Tesiryžtie. neduosiu . . . ---------v^, ArttOT^. Dabar ^nate

Juozapas išėjo karvės užkasti. Magdelė, pasirinkusi 
skiedrų, nusinešė pietums pravirti. Motina skubiai lenkė 
špūles ir kas valanda žvalgėsi į kylančius debesis. Jonelis 
glaudėsi aplink senutį, o jisai vis pasirėmęs mąstė ir mąs
tė: "Atiduoti paskutinius grašgalius ar ne?“ Pagaliau 
nutarė: ”Kaip bus. taip! Dar lauksiu pietų, pabandysiu 
juodus viralus valgyti“.

)Ui ir įaioouivems. nruvina oeua oe i . * . “ . 1 °------- i^ox m. pirmą narų moterį?
buvo gwų reikalu, iškentėjau neda- j v'irskin1^^- Kopūstuose yra ten pateko rinkimų keliu.
ošiu nė dabar, - pamojo ranka. i<lau?. ,C’ .^11s ,r Tai buvo Hattie Caravvay iš

raugn<tuose išlieka iki \asa- Arkansas. Dabar senate yra 
ros' ; dvi senatorės: Margaret

Pirmieji kopūstą auginti Sjnith iš Maine ir Neuberger 
pradėjo, tikriausiai, senovės Oregono.
iberai, apsigyvenę dabarti- I atstovų rūmus pirmoji
nėję Ispanijoje. Iš čia jie pa- moteris išrinkta 1916 m. Da- 
teko į Graikiją. Egiptą ir ^ar ien Y1'9 8 atstovės. 
Romą. o po to ir į kitas ša- šiuo metu moteris yra 
lis. : JAV-bių iždininkė, o taip

Kopūstas į Piūsų kraštą^?^ piniin> ka,yklos 
atkoliavo drauge su Ordinų. n'vict0,.ia Woodhu| kan(1j.
Xi S6 OrS i 1872
žmonU S valgo X £ * ’™.< 7884 m-

•3e L . senatorė Smith buvo kandi,
ketun0hk' datė respublikonų konven- 

tajame amžiuje. cjjoje M jos nenųominavo.
Mūsų laikais jp-a išvesta Nuo dabartinio preziden- 

daug kopūstų rūšių, skirtin- to administracijos pradžios 
gų savo forma ir spalva. Vi- prezidentas yra paskyręs 

! sos šios rūšys yra naudingos svarbioms pareigoms eiti 73 
maistui. moteris.

(Bus daugiau).

Džiovintus grybus patar
tina keletą valandų palaiky
ti pasūdytame piene. Tada 
jų skonis bus toks. kaip švie
žių.

e c

Kad inde neliktų žuvies 
kvapo, ištrinkite jį actu ar-Į 
ba perplaukite šaltu vande
niu su muilu.

KIEK KURIAME KRAŠTE
YRA TELEVIZORIŲ?
Tiksliai sunku į tą klausi-! 

mą atsakyti, nes kiekvieną 
dieną vis naujų aparatų. Y- 
ra skaičiuojama, kad pernai 
jų buvo 146 milionai. Prieš1 
kelerius metus JAV buvo 
daugiau televizijos aparatų, 
negu visose kitose šalyse

ŽEMAITES RAKTAI. G*r*io*i«» 
stj rašytoįoe Biriojo karo met- 
Amerikoje .»ar»4vti ▼aizdelia- «< 
raketoj©* t>aerfk*?a. 12S oa*l*oiai 
kaina....................................... » C

TAVO KELIAS I SOČI KLIZMA 
Paraiė leona* Rl-omas. Trumpa 
aociaiizmo aiSkln’o.naa. Kaina 26 •

JUOZAS STALINAS.
Kaukazo išponis būro pasidarė 
Rusijos diktatorių. Kabia 2B Cm

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, j® 
meninių formų pMtojimoai pagrin
dai. Paulius Galaonė, didelė kny
ga sa aaagybe pareikši*, gerame 
popieriuje. Kaina ................... S8.S0

TTKRA TEISTE* APTE SOVTETU 
RUSIJĄ, arka komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Tremos bolševiz
mo istorija ir valdymo Tzaktika. 
įsakai daag informacijų, 96 pal. 
Kaina................................... 66 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI 
seniausių laikų iki Lietuvo* 
priklaus*.mybes galo 1796 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psL. gers* popierine, 
katoa ....................................... S19j99

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis

kartu paėmus, bet šiandien 
čia tos daugumos nebėra. 
Šiandien JAV yra 65 mil- te
levizijos aparatų, o kitose 
šalyse kartu 81 mil. Antroji 
vieta tuo požiūriu tenka Ja
ponijai, kuri turėjo 14 mil. 
aparatų. Anglija turėjo 13!

ALTOKTO 9JMZLT. V. Pattao-Hp- 
kolaiao romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys frtttos { vimų 
Autorius, oato buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kuaigas Vasaris išsiža- 
dėio kunigystės dėl moterystės, 
knygų, kieti viriai, Al poslapis

UETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PKOCRAMINfiS GAi. 
RES, S2 osL. kaina......... 26 Cnt.

..lETUVIŲ KALBOS GRAMa I IKA. 
Paraše ar. u. Kitkn. Pnuukiuta 
Aiaerikoe lietuviam., 144 ,»u? la
pių. Kaina .............................. 81.04

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRa- 
N ESI MAS, aroa koUel mu-u.ne nė
ra vienybei.. 80 p*l„ karna . »i.d4

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, F. Abelkio 
Intortnis romaua* iš Žt-maicių krik
što laikų, kieti apdarai .... 43.6C

VISU<*TINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas boti ir k* apie tai sa. 
ka mokslas? Kaina...........28 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. .Michelsonienė. 260 jvairių lieto, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
182 poslapiai, kaina.............. 81.S4

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 256 pal. gera 
pi-ptora. Kaina ......................  85.04

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno at-imimniai it IJetu- 

ir iš Amerikita iietuviu irvve-
178 psl.. kaina .......... 82.04

SOCIALIZMO TEORIJA. Trempai o 
parodo, kaip keitėsi visoo- 
santvarka ir kodėl jl dar
Kaina 88 Ck

DEMOKRATINIO SOtlALIZMO 
PRADAI. Popuiian ir nauiinga 
myga štu dienų alausiman.s su
prasti. Karna ........................

mil. televiiorių.

UŽMkymoB Ir pinigai praiome siųsti Šiuo kidresu:

i <90 B. m.
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VIETINES ŽINIOS
Dorchesterio Moterų Klubo Jau pasiuntė $550

susirinkimas Iš Bostono jau pasiųsta
Šį ketvirtadieni, spalio 14 $55.° kofnitetub kuris rūpi- 

d. 7:30 vai. vak. So. Bosto- nasi, j Jungtines Tau- 
no Lietuviu Piliečių Dr-jos ^as *aPknčio 13 d. Tą sumą 
patalpose bus Dorchesterio s,udaro $30° Washingtono 
Lietuvių Moterų Klubo susi- demonstracijos likutis, $200 
rinkimas. Po susirinkimo ar- B°stono inžinierių ir archi- 
batėlė. Visos narės kviečia- tektų lr Juozo KaP°- 
nios dalyvauti.

Valdyba

čiaus aukos.

Turėjome gražų koncertų
Rainio paroda ! La!SVfe Y3??0 Paren8‘-

mai jau turi žinomą markę.
Sekmadienį Latvių na- Ten eidamas, žmogus žino 

muose ryšium su žymiausio nenusivilsiąs. Toks buvo ir 
latvių rašytojo Janio Rainio jo metinis konceitas praeitą 
100 metų gimimo sukaktimi sekmadienį. Girdėjome Dai- 
atidaryta jo kūrinių ir kt. vą Mongirdaitę-Richardso- 
paroda. Ji bus atidalyta šį niene. Stasį Liepą ir Bene- 
trečiadienį, ketvirtadienį ir diktą Povilavičių. kuriems 
penktadienį 46 Sigourney akomponavo Edna Nitkin ir 
St.. Jamaica Plain, vakarais Julius Gaidelis. Jie dainavo 
nuo 7 iki 9 vai. V eita ir lie- solo dalykus ir duetus- Žymi 
tuviams ją aplankyti. programos dalis buvo nau

ja, kai kam gal visai negir
iu___  .. dėta, visi tekstai buvo Sta-Dosnus svečias - o• i ■šio Santvaro ar Stasio Liepo

Į Bostoną atvykęs iš To- išversti lietuviškai, 
ronto J. Tumusa, J. Kapo- Publika daug plojo, nes 
čiaus paprašytas, lapkričio programos atlikėjai tikrai 
13 d. manifestacijos reika- buvo to verti.

Septyni Bostono apygardos oro pajėgu rezervistai lankėsi Cape Kennedy oro raketų bazėje, kur 
turėjo progos gerai susipažinti su jos Įrengimais. Vidury pulk. įeit. Edmundas Ketvirtis.

lams paaukojo $20.

Nauji šimtininkai

Irena ir Česlovas Mickū
nai Lietuvių Fondui įnešė

į koncertą atsilankė ir be
veik visi inžinierių - archi
tektų suvažiavimo dalyviai.

Nauja šeima

Ieva Kavaliauskienė ište-

1DOMIOS KNYGOS

Romanai
Albinas Baranauskas, 

KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas. 224 psl., 
kaina $2.50. I

Kazys Almenas, UPĖ |
šimtinę. Tai gražus pavyz- kėjo už Teofiliaus Janukė- RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
dys ir kitiems.

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipa

žinti su lietuvaite. Esu nevedęs. 
42 m., turiu nuosavą gražų na. 
mą. gerą darhą. Atsakysiu Į 
rimtus laiškus, paslaptį garan 
tuoju. Rašyti:

A. Louis
21 Blake Street
Hamilton. Ont. Canada

IHCG1AL PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINK IMLI 

DABAR
Siųskite pinigu- j USSR

Tejfu! jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! G VKANTLOTA 
fURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20.000.00 

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, 
kur: visaua siuntėjui prisiunčia 

Sravėjo pasirašyta KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: f> rubliai už $l(» 
Persiuntimas: iki $30.00—$2.7.", 

per $.30.—10^ 
GRAMERCY SHIPPING INC. 

741 Broad Street
Newark. N. J.

Katalogu prašykite angliškai arba 
iietuviškai.

GRAMERCY
SHIPPING C O.

Its E. 25 SU, New York IK. N.Y. 
Tel. M L 0-0598 
/steigta 1945 m.

no. Linkime ilgų laimingų 
metų..

Žmonės bėga iš miestų

Per paskutiniuosius 10 
metų Mass. valstybės gyven
tojų skaičius nuo 4.837,645 
padidėjo iki 5.295,281, bet 
didžiųjų miestų gyventojų 
skarčius sumažėjo.

Per tą laiką, pavyzdžiui.
Bostone gyventojų sumažė- romanas iš lietuvių emigran- 
jo net 108.375. Dabar jame tų gyvenimo. 242 psl., kai- 
begyvena 616,326. na $2.50

Sumažėjo gyventojų skai- i a
čius ir Cambridge, Lawren- Jon” *“«>*. POEZIJA 
ce, Lowelly, Somervillėj, loje yra šio žymaus poeto 
Worcestery. Springfielde ir visi eilėraščiai, 420 psl., kai-

romanas I dalis, 325 psl., II, 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS į
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,

Juodas taškas rodo, kame yra Britanijos kolonija Rho- 
desija, greta stovi jos pirm. Ian Smith. Ten baltųjų tėra 
kelios dešimtys tūkstančių, o juodųjų keli milionai. bet 
baltieji nepripažįsta jiems balsavimo teisės. Raitieji 
nutarė paskelbti Rhodesiją nepriklausoma, o Britanija 
sutinka tai pripažinti, jei visi gyventojai turės lygias 
teises.

kitur, bet 
miesteliai.

Springfiel 
paaugo mažieji

GREITI SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Geriausias amerikiečių 
maistas

Greičiausias pristatymas 
žemiausios kainos

,1

na $6.
Tos knygos gaunamos ir 

olr-tvio '"'m
Alė Rūta, PRIESAIKA

Didžioji meilė. TI d., roma 
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą. SIKSNO 
SPARNIŲ SOSTAS, nremi-

DOVANOS
j/*.-’ IT ’ ?

__  sv. ryžių, 10
S Prašykite veltui

už naujus skaitytojus
h'pi—įswl.i!i ii-

{ katalogų su daugiau standar i 
} tinin siuntinių ir šimtais, 

pasirinkti.

REIKALAUKTE
naujausių ir geriausių ilgo 
grojimo

lietuviškų
PLOKŠTELIŲ

(rekordų) •
Nepriimkite jokių pakaitalų |

žiūrėkite Reąuest firmos ženklo. |
I fll

Veltui siunčiamų katalogų 
klauskit artimiausioj krautuvėj 
arha rašykite:

REQUEST RECORDS 
66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

» maisto
PINIGAI į LIETUVĄ

PILNA GARANTIJA
Pristatoma per 2 savaites 

.Jokių atskaitymų
Tik mūsų firma parūpina 

gavėjų pasirašytus kvitus 
Kursas: 9 rubliai — $10.00 

{ Už patamavima:
♦ iki$30—$275, virš $30—10';

sv. taukų. { TEKA VINGIAIS, romanas 
siunčiamų » 332 psl., kaina $3.50.

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

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. Street 
New York, N.Y. 10010

Juozas Kralikauskas, TIl 
NAGO UGNIS, premijuotas 
.omanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Alovzas baronas. VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanai

”K ELEI VIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 

VIENĄ NAUJĄ METINĮ "KEIEIVIO44 SKAITYTOJĄ DUODA

MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA 'TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“. KURIOS PARDUODAMOJI 

KAINA $2.50.

DOVANOS ŠVENTĖMS 
Jūsų giminėms ir artimiesiems U-S-SJt.
PODAROGIFTS, Ine.

220 Park Avenue Soutb, New York, 10003
Telefonas 228-9547

Automobiliai: Volga. Moskvič Elekriniai namų reikmenys
Zaporožec
Motociklai su priekalam is
Dviračiai
Šaldytuvai
Skalbiamos mašinos
įSiuvamos mašinos

Radijo priimtuvai
Koto aparatai—lencės 
A koi dienai
Televizoriai. Transistoriai 
Įvairūs laikrodžiai. Budintu- 
vai.

DAUG ĮVAIRIŲ AUDEKLŲ 
Į v a i r i a u s i a s pasirinkimas maisto produktų, delika
tesų, vyno.

APLANKYKITE MŪSŲ PARODINĘ SALĘ 
KELIALAPIAI Į poilsio vietas Sovietų Sąjungoje

Veikiančiu susitarimu yra mūsų Įgaliotos priimti užsakymus 
šios firmos:

Package Express & Travel Agency. Ine.
Central Parcel Service, Ine.
Gramercy Shipping Corp.
Union Tours Co.
Intertrade Express Corp.
Globė Parcel Service, Ine. (Visi skyriai)

Mooooooeooooeooooeooooooeooo

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir Išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse m i Jono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
41 ftOO DD :uvlraudos tik $3.00 mokės--'r* — ------- --- —--- -

čio metams.
SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 VVest 361 h Street, New York, N.Y.10001

STEPONO KAIRIO
PORTRETAS

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

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

1

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
0 KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO- įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 

kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nore 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME- 

i RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ IS ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 

PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.W»:

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO44 ir TAU, LIETUVA*4.

K. BIELINIO “DIENOJ ANT“ ir “PENKTIEJI METAI“

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi 

. .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 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112
Nenark 4, New Jaruey

PALENGVINKITE MOŠŲ ® knygnešio kun. .M. SMa- 
DARBĄ ravičiaus gyvenimo, 233 peb.

Kiek laiko ir pinigo autau- kaina $2.50.
pytume, jei mielieji prenu- Juozas Sva; sta s: JO SU- 
meratoriai nelauktų, kol PADĖTINĖ, premijų o t a e 
juos paragina mokėti, o pa- romanas fš Vinco Kudirkos
atolųst^ ren^Umrą^s’umą-*1 394 NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI

Esame labai dėkingi tiem. A Baronas- LIEP BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTI’ SUSTIPRINTI “KELEIVI4*,
kurie tokių raginimų nelau Yr^bSiIGNES, pre-' KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR I SEPTINTĄJĄ

kia, ir tikime, kaįa.t®5^je! mi juotas rojnana8 279 psl., DESIMTI ĮŽENGĘS 
prenumeratai pasielgiant. RJna U
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini- Vytautas Alantas: TARP 
mus. | DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462

Keleivio adm-ja j pust, kaina $4.50.

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 pFašom siųsti šiuo adresu:

636 E. Broadvray

"KELEIVIS”

So. Boston 27, Mau.
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MANIFESTACIJA Romano 10 Dievo įsakymų PARENGIMU KALENDORIUS

LAPKRIČIO 13 DIENĄ Bostone gyvenantis Jonas Spalio 16 d. 7:30 vai. vak.
Romanas, pasirodo, turi sa- So. Bostono Lietuvių Pil. 

i Lietuvi! Nepamiršk! Pri- vo 10 Dievo įsakymų, kūne Dr-jos IU aukšto salėj skau- 
! sidėk prie žygio į Jungtine* ira skirtingi nuo katalikų čių Židinio kaukių balius. 
'Tauta, jame dalyvavimu, bažnyčios skelbiamųjų Juo- ♦ * *

KAUK1ŲJ BALIUS —

MASKARADAS!

Humoro ir dainų pynė. 

Subatvakaryje

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

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

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadway,

So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068
Vedėjas J. Vaičaiti*)'

Peter Maksvytis
CargmUr dk Builder 
925 E. Fourth SL,

Atlieka viaua pataisymo, 
to ir projektavimo darbus ii Iau- 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

AN 5-3*30

se nėra bažnyčios skelbiamo

Ko~ vietinėm 7 d. So. Boston“ “ Lieuvių PU. Dr-jos IH aukš-

darbu ar auka, kurią prašo
me įteikti 
įstaigose: ns bažnyčios skelbiamas . ru.i Snalio 16 d Kultūriniame l , . .. šitaip: "Neminėk Dievo var-'Paba‘tiečlli DrO°s

Nepraleiskite Spal o 16 d- Kultui imame ! i - Keleivio redakcijoj — do be reįkalo.“ J. Romanas 
nepaprastai re- <-ubatvakai v je bus humoro jSt. Griežė-Jurgelevičius; vietoj to sako: "Niekad ne
to. progos pa- ir dainų pynių, kurias pin9 iš! « Raitįc Florist __  St minėk Keleivio vardo, jeigu
išdaigauti, nu- Connecticutt atvykęs Vilius' v ’ * L * v _ ’’
.lene mvo tik- i Bražėnas, pianinu palydi- J

mas komp. Juliaus Gaidelio.! 3. Baltic Realty — Vytau-
, i ta. Stelmokas;

Vėliau prie kavos puode-

slėpę mvo tik 
rąjį veidą nuo 
rūsčių visuo
menės akių!

Toki. prog. bu, Betono Ho pašnekesiai, o kas norės, i
Skaučių Židinio rengiama 
me kaukių baliuje—maska
rade spalio 16 d. 7:30 vaL 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje.

. galės ir pašokti.

banketas.
• «

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. s»ixht Street 

South Boston 
Tei. AN 8-6645

sooooeoseeeeeeeo

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

Lapkričio 14 d. 5 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos II aukšto salėje 
Sandaros Moterų Klubo 
našlių banketas-

būtų ir labai svarbus reika
las“.

Tą J. Romano "vietų“ 
rodo ir šitoks faktas.

Boaione įvykęs įvairių 
draugijų atstovų susirinki
mas, kuriame ir pats Roma-

4. Globė Parcel Service— 
Jonas Adomonis;

5. Lietuvių Piliečių Drau
gija — Pr. Mučinskas;

Lapkričio 21 d. Lietuvos 
au

nas daiyvavo, nutarė paves
ti Lietuvių Bendruomenės kariuomenės atkūrimo 

6. Adv. Anthony Young; apylinkės valdybai vadovau- kakties minėjimas So. Bos- 
. ’ ti pasiruošimams žygiui į J. tono Lietuvių Pil. Dr-jos III

Kain malonu kai iūsu' - „°m.ų akt0_ny Kelečiaus 7. Lietuvių Enciklopedi- Tautan lapkričio 13 d. Tame aukšto salėje. Rengia "Ra-
o iū* vi- lr ^artJnaityt^s spektaklį j* — Juozas Kapočius; susirinkime buvo numatytos movės“ skyrius,

neką* neatpazjsta, o jus vi- 4 d rengia Santa. . , susidomėiusieii . a *
ga* Atjaunėti PTvi«ti pril los'švl®sos Federacijos Bos- 1 Corp*— galės gauti informacijų apie
cese karalium, ragana, vyno .. . . r $ Tai"e,^.raše buv0 h' Gruodžio 3 d. 8:30 vai.
buteliu, rojau* paukščiu ir p-, 1S08W>no| $lto~ įstaigose galima ne Keleivio redakcija. Jordan Hali Pabaltiečių Dr-
net paprastu avinu. Tai nuo t* įteikti aukas, bet ir užsi- Tų vietų sąrašą L. Bend- jos rengiamas Antano Sme-
jūsų pačių sugebėjimo pri-: Kaip tenka patirti, Bosto- registruoti žygiui bei gauti ruomenės valdyba pasiuntė tonos koncertas, 
klauso. Jūs galite čia už- no santariečiai-šviesiečiai Kitų informacijų apie kelio- įr Romano radijui paskelbti. • * •
miršti savo kasdieninį dar- numato ir daugiau kultūri- nę ir žygį į Jungtines Tau- Jįs wį padarė, nutylėdamas

Kelečių ir Martinaitytę 

kviečia Santara-Šviesa

bą, kasdieninius barnius su nių parengimų, ypač kreip- ta» lapkričio 13 dieną, 
vyru ar žmona, dieglius nu- darni dėmesį į jų meninį lygį , Praiomc vi>us t 
garoje, dirbtinų dantų skau- ir originalumą. naudoti
dėjimą, o laikinai—net ir
skolas, jeigu tokių turite. O šešetukas vvksta ! Bostono
prie tų malonumų dar galite
gauti premiją.

Taigi, — iki malonaus su-

Šešetukas vyksta 
į Providence

Kompozitoriuas Juliaus

L. Bendruomenės 
Valdyba

išnuomojamas butas
sitikimo kaukių baliuje! As GaideIl° vadovaujamas se-į Išnuomojamas kamba.
jūsų slaptai drebančia širdį- setukas lapkričio i d. vyks- riy butas „ aukžte 690 E 6th 

ta dainuoti į Providence, R.Imi lauksiu.
Kaukė

Karo atgarsiai lietuvių 

liaudies dainose

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce*tery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iž Worce»- 
terio į Lietuvą ir kita* Rusi-

- - jo* valdoma* sritis- Čia kal-
Keleivi, L- Bendruomenės ir Giuodžio 4 d. So. F;ostono patarnau

jama greitai ir sąžiningai.
• - i * i.- -i fi,-- , -x • -j- Siuntiniai nueina greitai irmininkas A. Matjoska, kai- lecius skaito ir vaidina dra- 

bėdamasis su Romanu, ne- mų ištraukas.
galėjo jo įtikinti, kad jis ne- ♦ « »

, gerai pasielgė, skelbdamas
taip iškraipytą sąrašą. Vasario 13 d. So. B«>stono

Ir kaip jį įtikinsi, jeigu jo Lietuvių Kl. Dr-jos UI a^ 
viera“ draudžia minėti tuos to 93 e Je Minkų radijo -
prakeiktus Keleivio ir Bend- popiete ir N. Anglijos gra

žuolės balius.

tvarkingai.
Čia galima gauti įvairiau

sių importuotų ir vietinės

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

Valandos: j
i nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. ’ 
Vakarai* iš anksto susitarusJ

447 BROADWAY j
South Boston, Mass •

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

ną
Street. So. Bostone. prakc-

ruomenės vardus!
Klausti vietoje I aukšte arba . . ....

Antanas Gustaitis išskrenda i telefonu AN 8-4010. Taigi, Bostonas tun tikrai
(42) , "įdomių“ senovės liekanų...

I

į Rochesterį

Spalio 16 d. Antanas
Apie tai Kultūros kiubo Gust^tis dalyvauja Roch^. 

susirinkime spalio 23 d. kai- tei^ Bajfo Pai engime. Jis 
bės sol. Stasys Liepas, kai ^en skaitys sav0 satyras ir 
kurias dainas ir padainuo- hum011sūką.
damas.

Be to, programoje bus Je- Zokienei nupiovė koją 
ronirno Kačinsko trio —flei- SLA 328 kuopos vicepir-1 
ta, klarnetas ir viončelė, o mininkei. įvairių draugijų 
poetas Stasy5 Santvaras pa- narei M. Zokienei Brookli-į 
skaitys iš savo kūrybos. i ne ligoninėje nuplauta koja. J

Kaip paprastai, susirinki-1 Linkime ligonei greičiau 
mas įvyks Tarptautinio In- pasveikti. Ją lankyti galima; 
stituto patalpose. Pradžia kasdien nuo 12 iki 8 vai. va- 
7:30 vai. vakaro. karo. i

1
Kovo 25 d. 8:30 vai. vak. j .

Jordan Hali Pabaltiečių Dr- { ApSldraUSk
jos rengiamas estės mezzo-)! ««O UGV « NELAIMIŲ .

T------ T _ I t I\___ Sv •  — -     — 1-~ X- soprano ircne izwsuerg IWII- Į unumzisine nuo pviiv, T»o- v

santauDu naskutinis certas i kitokių ,igų nuo nelai'»• ~ » «miy (ugnis, audra ir kt.) .. !
' {Visais insurance reikalais J 

Balandžio 1 d. 8:30 vai. {kreiptis:
vak. Jordan Hali Pabaltiečių BRONIS KONTRIM 
Dr-jos rengiamas latvi© ba- ’ j —
ritono Janis Klavins kon
certas-

MtWashingtonC(H)perativeBaiik
598 E. Broadwav 

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483]

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentam3 susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus ir 

į Lietuvą.
Kartu, yra

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine 

PODAROGIFTS SKYRIUS
390 West BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127. 

Tel. AN 8-8764
Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI S A V I K A I N A MŪSŲ IŠTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
radijo ir TV’ aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius i 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. t { I

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI * 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JŪSŲ 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

Ketvirtis A Co.
—^JE^RTELERS-— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektra* Prietakai
J lUpaothurai taigom* laikrodžio# J i

430 BROADWAY — SOUTH BOSTON 
ANdrew 8-0379

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 TRUCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SEOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST.
WEST ROXBURY

Z1€Ou9»
379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4848

‘TV e» tu

Dažau ir Taisau *
Namus iš lauko ir viduje, s
Lipdau popierius ir taisau« 

viską ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mas*.

TeL AV 2-4028

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valaados: 2—4 ir 
Rakmadieniaia ir šrentadianiato

pae&l aositarim*
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mas*.

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaintm, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turim* visus gatavus vaistus

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinų.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 0 vai. ryto fri 8 vaL vw itokyru* šventadienius ir

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadtray,

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

TEL. AN S-2712 
Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd„ Billeriea. Mua. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mas*. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare , 
Hardivare Co.
Baviafakaa N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys narna

Reikmenys plamberiama 
Viaokia geleiiea daiktai

I




