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Korėjos komunistai norį eiti
savo keliu

Ir Šiaurės Korėjos komunistai atsuka nugarą Kinijai. 
Jie puola ir Maskvą.

Š. Korėjos komunistų ofi
cialus laikraštis paskelbė 
straipsnj, kuriame sakoma, 
kad vienos šalies komunistų 
paitiįa negali būti centru 
viso pasaulio revoliucijai, 
negali viso pasaulio parti
joms vadovauti. Girdi, nėra 
vyresnių ar žemesnių parti
jų. visos yra lygios

Straipsnis puola tiek Ki
niją. tiek ir Sovietų Sąjun
gą. Kinija kaltinama, kad 
nesutinka su Sovietų Sąjun
ga sudaryti bendro fronto 
prieš kapitalistus, o Sovietų 
S-ga.—kad neduoda dides
nės paramos Šiaurės Vietna
mui. Tuo dvigubu puolimu 
S. Korėjos kom. partija 
nori parodyti savo nepri
klausomybę ne tik nuo Peki
no, bei ir nuo Maskvos.

Š. Korėjos komunistų par-
limo an LTiniio JLrivijvra jjvicu ou zxxiiija xx\x sivri

buvo labai artimi, bet san
tykiai atsalo, kai Kinijoje 
prasidėjo dideli valymai 
partijos eilėse ir dėl to nu
kentėjo daug senų komunis
tų. kurie turėjo didelės įta
kos š. Korėjoje-

Šitas Š. Korėjos komunis
tu žygis laikomas Sovietų 
Sąjungos linijos laimėjimu- 
Kinijos komunistų partija 
pralaimėjo Indonezijoj, Ja
ponijoj taip pat iš komunis
tų partijos valomi Kinijos 
šalininkai.

Š. Korėjos pasitraukimas 
nuo Pekino linijos bus nau
jas smūgis Kinijos komunis
tų vadams. Dabar Kinijos 
komunistų įtakoje teliko tik 
Albanija ir Šiaurės Vietna
mas.

Dog Layton ir Tommy Charles 
iš Birminghamo, Ala., suplėšę 
Anglijos kūtvėlų (beatles) nuo
traukų albomą. skelbdami jiem 
boikotą už jų vieno nario taria
mai prieškrikščionišką išsitari
mą. kad kūtvėlos yra plačiau 
žinomi, negu Kristus.

A. Žmuidzinavičius 
mirė Kaune

Rugpiūčio 9 d. Kaune mi
rė seniausias lietuvių daili
ninkas Antanas Žmuidzina
vičius, gimęs 1876 m. spalio 
31 dieną.

Velionis buvo dzūkas iš 
Seirijų miestelio. Baigęs 
Veiverių Mokytojų semina
riją ir kelelius metus moky
tojavęs pradžios mokykloje, 
jis išvyko dailės studijuoti į 
Varšuvą, o vėliau ir į Pary
žių. Grįžęs į Lietuvą, apsi
gyveno Vilniuje, o Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę. į- 
sikūrė Kaune, kur ir gyveno 
iki mirties.

Velionis yra sukūręs ne
tik kelis šimtus paveikslų,
bet ir buvo vienas pirmųjų
lietuvių dailės parodų orga-
ni-7-atru-iu 1 m iic Huunzz * asas wx ««. vaa ▼ v

atvykęs į JAV ir čia suren
gęs savo kūrinių tris paro
das. Nuo 1926 iki 1940 m- 
jis dėstė Kauno Meno mo
kykloje, vėliau profesoriavo 
tvvinės dailės institute. 
Kauno Taikomosios dekora-

Jam buvo suteiktas ne tik 
Lietuvos Liaudies dailinin
ko, bet ir Sovietų Sąjungos 
Liaudies dailininko vardas- 
Jis buvo ir Sovietų S-gos 
dailės akademijos narys ko
respondentas. Kuii laiką te
ko jam būti ir Lietuvos 
Aukšč. sovieto atstovu.

Rugpiūčio 11 d. jis palai
dotas: valstybės lėšomis, nes 
jis ir savo kūrinius paauko
jo sovietinei Lietuvos res
publikai. Dabar jie yra pa
talpinti jo vardo muziejuje

A. Žmuidzinavičius buvo 
realistinės krypties dailinin
kas.

Pakeitimai britų
vyriausybėje

Britanijos vyriausybėje i- 
vyko nemažų pakeitimų. 
Buvęs užsienio reikalų mi
nistras Michael Stewart pa
skirtas ekonominių reikalų 
ministru. o šių reikalų mi
nistras George Brown pa
skirtas užsienio reikalų mi
nistru.

Padalyta ir kitų mažesnės 
reikšmės ministrų pakeiti
mų.

Britanija kovoja su dide
liais ūkio sunkumais, iveda 
įvairiu suvaržymų, gelbėda
ma savo valiutą. Parlamen
tas 272 balsaies prieš 214 
davė vyriausybei teisę ne
leisti pakelti atlyginimus ir 
prekių kainas 22 kairiųjų 
darbiečių nuo balsavimo su
silaikė. tuo parodydami sa
vo nepritarimą tiems suvar
žymams.
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Sprausminis lėktuvas, užsidegęs ir nukritęs netoli Falls City, Neb., žuvo visi juo skridę 42asmens. 
Apylinkės žmonės girdėjo didelį sprogimą ore prieš lėktuvui nukrintant j soja užsėtą lauką.

Chicagoje riaušės Kokia laisvė yra Lėktuvų str eikis
nesiliauja

Praeitą penktadienį vėl 
per 1,000 civilinių teisių va- 
jininkų žygiavo šio miesto 
pietvakarių dalyje. Poros 
tūkstančių baltųjų minia 
juos lydėjo keiksmažo
džiais, akmenimis ir kitomis 
rjanačįnrnįs „dovanomis“- 
Policija turėjo sunkaus dar
bo, juos nuo minios ginda
ma-

Jau nuo pradžios tų de
monstracijų yra sužeista 
per 60 žmonių, o suimta dar 
daugiau.

Arkivyskupas Cody ir 
miesto majoras Daley išlei
do atsišaukimus, kviesdami 
nurimti, bet nėra tikra, kad 
panašiu demonstracijų bal
tųjų rajonuose nebebus. 
Negrų vadas dr. King yra 
pasakęs, kad jis surengs jų 
dar įvairiose kitose miesto 
dalyse, o nacių vadas ragina 
baltuosius žygiuoti į negrų 
gyvenamas miesto dalis.

Tikėkime, kad nugalės 
sveikas protas ir toks opus 
negili desegregacijos klausi
mas nebus galutinai spren
džiamas gatvėse plytgaliais 
ir panašiais argumentais.

Atsisako J. Tautų 
sekretorius

Jungtinių Tautų gen sek
retoriaus U Thant terminas 
baigiasi lapkričio 3 d. Jis 
pareiškė nebestatysiąs savo 
kandidatūros, nes norįs su
grįžti į savo tėvynę — Bur- 
mą.

Pirmuoju sekretorium bu
vo norvegas Trygve Lee. 
antruoju švedas Dag Ham- 
marskjold, trečiu yra bur- 
mietis U Thant, kas bus ket
virtuoju — pamatysime.

Ji parinks Saugumo Ta
rybos 5 nuolatinės narės: 
JAV. Britanija, Prancūzija, 
Tautinė Kinija ir Sovietų 
Sąjunga. Kandidatui turi 
pritarti Saugumo Taryba ir 
Jungtinių Tautų visuma jį 
patvirtinti.

Jugoslavijoje
Jugoslavijoj suimtas jau

nas mokslininkas Michailo 
Michilov, kuris už Sovietų; 
S-gos darbo stovyklų kriti
kavimą buvo patekęs į ka
lėjimą, bet vėliau iš jo išleis
tas-

Dahai jis vėl ten pateko ir 
bus teisiamas už išspausdin-į 
tą atvirą laišką Titui- Jame 
pranešama, kad jis. Mihai- 
lov. šaukiąs susirinkimą 
naujam laikraščiui steigti, 
kuris būtų naujo politinio ir 
socialinio judėjimo pradžia. 
Jis norįs išbandyti, ar komu
nistų valdžia- Jugoslavijoje 
laikosi konstitucijos, ar ne.

Atsakymą jis sužinojo, 
kai atėjo policija jo suimti 
ir nuvedė į kalėjimą.

Padidino kviečių
pasėlių plotą

Kaip žinoma. JAV ūki
ninkams yra nustatyta, kiek 
žemės jie gali javais užsėti. 
Jeigu jie tos žemės turi dau
giau, negu leistina užsėti, 
tai už jo? nedirbimą gauna 
valdžios atlyginimą.

Dabar tas užsėti leidžia
mas plotas padidintas 15r<, 
nes kviečių atsargos suma- 
žėjusios- Kitais metais JAV, 
turėdamos daugiau kviečių 
atsargų, galės daugiau ir So
vietų Sąjungai parduoti..-

Nigerijos naujasis prezidentas 
pulk. įeit. Yakubu Gowon, va
dovavęs sukilimui prieš prez.

; gen. majorą Johnsoną Aguiyl 
. Ironsi ir jį nuvertęs.

>

gal baigsis
Pagaliau po 39 dienų 

streikuojančių lėktuvų me
chanikų unijos atstovai su
sitarė su darbdavių atsto
vais. bet tą susitarimą dar 
turės patvirtinti unijų na
riai. Ar jie tai padarys, ne
žinia. nes jau kaitą tokį su
sitarimą jie atmetė. Gal šį 
kaitą neatmes, nes išsiderė
ta priedų, kurie bendrovėm 
per tris metus atsieisią apie 
90 milionų dolerių.

Susitarimo smulkmenos 
rašant šiuos žodžius dar ne
žinomos. Narių balsavimai 
nesibaigs anksčiau kaip šios 
savaitės gale. todėl ir nor
malus susisiekimas tų pen
kių bendrovių lėktuvais te- 
prasidės gal tik kitų savaitę.

Bendrovėms streikas pa
darė nuostolių 300 mil do
lerių, o mechanikai neteko 
60 mil. dol. algos.

Kaliniai sužeidė 
9 sargus

Tai įvyko Walpole, Mass.. 
kalėjime Kaliniai, stovėję 
eilėje prie vaistų, staiga 
puolė sargybą ir ėmė verž
tis į ligoninę prie įvairių 
narkotikų. Tame žygy da
lyvavo tik 15 kalinių, o pri
dirbo daug žalos ir sužeidė 
9 sargus.

Tardymas rodo. kad į ka
lėjimą iau iš seniai patenka 
dauk narkotikų.

N. Havene beprotis

sužeidė 4 asmenis
New Havene, Conn., 

į Winchesterio ginklų fabri
ko valgyklą įėjęs vyras pra
dėjo šaudyti ir suspėjo su
žeisti keturis žmones, kol 
policija ji pati nušovė.

Pasirodo, tas vyras buvęs 
negras Davis, to fabriko sar
gas, vakarykščiai atleistas 
iš darbo Policija iau turėjo 
įsakymą jį suimti ryšium su 
jo pasikėsinimu nužudyti 
vieną moterį.

Atskiro Numerio Kai na 12 Centą

Greitos pergalės nebus, bet 

dėl jos neabejojama
JAV karo vada* Vietname buvo atskridę* pasitarti 

su prezidentu. Priešo valia dar nepalaužta, greito* per
galės nebus, bet JAV kovos, kol Vietnamui laisvė bus 

užtikrinta.

Praeitą šeštadienį JAV 
karo vadas Vietname gen. 
William C. Westmoreland 
atskrido į prezidento John- 
sono ūkį Texase ir čia tarėsi 
įvairiais karą Vietname lie
čiančiais reikalais Antra
dienį generolas vėl išskrido 
j Vietnamą.

Karo vadas pareiškė, kad 
sustiprintas bombardavimas 
yra didelis smūgis priešui, 
jis susilpnino jo jėgas, bet 
Š Vietnamo vadų pasiry
žimas kariauti dar nepa
laužtas. Pasak jį, karių pa
didinimo skaičius pareis 
nuo karo sąlygų. Šiuo metu 
Vietname esama 291,000 A- 
merikos karių, o priešo — 
280,000. iš kurių 110.000 
yra reguliarios Š. Vietnamo 
karnurmenės. 112,000 parti
zanu karių ir 60,000 pagei- 
bininkų- Kas mėnuo iš Š. 
Vietnamo ateina po 5,000 
karių.

Prezidentas Johnsonas 
laikraštininkams pasakė, 
jog aišku, kad komunistai 
nepajėgs Pietų Vietnamo 
užimti, bet Amerikos žmo
nės turi žinoti, kad greitos 
taikos nebus- Amerika yra 
pasiryžusi kovoti, kol Viet
namas nebus laisvas. Tada. 
sako, ir Amerikos vyrai ga
lės grįžti namo.

Per klaidą apšaudė 
savus Vietname

Vietname per klaidą JAV 
lėktuvai bombardavo kai
mą. kuriame nebuvo priešo 
karių. Užmušta ir sužeista 
150 kaimiečių.

Lėktuvus suklaidino pačių 
vietnamiečių žvalgybos pra
nešimas, kad tas kaimas yra 
priešo užimtas.

Prezidentas Johnsonas į- 
sakė tą įvykį ištirti.

Ten įvyko ir kita kruvina 
klaida: nakčia savųjų su
bombarduotas JAV pakraš
čių sargybinis laivas, kuris 
plaukė užgesinęs šviesas- 
Pamanyta, kad tai partiza
nų laivas, todėl ir apmėty
tas bombomis. Du JAV jū
rininkai sužeisti.

Panašių klaidų įvyksta vi
suose karuose-

Tiltui sugriuvus,
žuvo JO žmonių

Ottavvoj (Kanadoje) lū
žus statomo tilto 60 pėdų 
daliai, žuvo 10 žmonių ir 
51 sužeista, kai kurie jų la
bai sunkiai.
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Lunar Orbiter sukas 
aplink mėnulį

Praeitą trečiadienį iš 
Cape Kennedy bazės paleis
tas Lunar Orbiter erdvėlai
vis sekmadienį pasiekė mė
nulį. nulėkęs 237,500 my
lių, ir pradėjo suktis aplink 
mėnulį.

850 svainį laivas, kuriam 
įsakymai duodami nuo že
mės, mėnulį apskrenda per 
tris su puse valandų. Jo už
davinys atsiųsti tiksliausių 
nuotraukų tų vietų, kurios 
numatomos astronautams 
nusileisti 1969 metais.

Lunar Orbiter I nėra vie
nintelis mėnulio satelitas. 
Aplink jį nuo balandžio mė
nesio sukasi sovietų Luna 
10, bet jis nepajėgė fotogra
fuoti. nors ir davė vertingų 
duomenų apie radiaciją. Iš 
jo komunistai pasirūpino ir 
Internacionalo garsus į že
mę pasiųsti- Amerikiečių 
Lunar Orbiter tokia tuščia 
propaganda nerūpi, o tiktai 
moksliniai reikalai.

Susitaikė dvi Azijos 
valstybės

Indoneziją valdant Su- 
kamui. ji su Malaizija buvo 
beveik karo padėty. Sukar
pą nustūmus į užpečkį. šio
mis dienomis tarp tų dviejų 
valstvbių pasirašyta taikos 
sutartis.

Sukamo, kaip žinoma, 
stengėsi Indoneziją nuvesti 
j Kiniįos bučių, bet tai jam 
nepavyko: pasipriešino ka
riai, ir Sukamo šiandien ne
beturi jokios tikros valdžios, 
bėra tik pakenčiamas prezi
dento paveikslas. Nėra abe
jonės. kad jis bus visai pa
mirštas. O Kinijai tai dide
lis smūgis.

Kap. Archie Kintze teis karo 
teismas už visokias "kombina
cijas“. Jis Vietname ėjo aukš
tas pareigas, savo žinioje turėjo 
7.000 tarnautoju, per jo rankas 
1965 m. perėjo 60 mil. dol.. todėl 
buvo galima ir "pakombinuoti“.
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Vykstant į seimą ir toliau I
S. MICHELSONAS į

I
Apie SLA seimą jau buvo remti visas galimas priemo- 

Keleivyje rašyta, visa jo ei- nes tiems kraštams iš sveti- 
ga gerai nušviesta, ir ne- mo$ okupacijos išsilaisvinti, 
daug kas beliko prie to pri-- Seimas ui krei. 
dėti. Senoji iždininkė G u-Į iasi = Jungtiniu Valstvbiu 
gienė jau nedalyvavo, nes adlninUtnlcij,. įrašydama, 
sunkiai serga, todėl ir kan- ja įr ,oiiau nepripaiinti So-: 
didatūios rinkimuose nega- vjetu s^^.į kraHų> ku. 
Įėjo statyti- Jos vieton buvo r;uos jj Antrojo pasauli- 
įsnnkta Eufrazina Mikuzy-i nio karo pažatxl)(> apgauiį„. 
tė, pirma buvusi iždo globė-. is priemonėmis, 
ja. Į . I

Seimas posėdžiavo iš viso! Kartu mes apeliuojanti 
3 dienas. Iš valdybos prane- i v*sa kultūringą pasauli, 
Šimų pasirodė, kad SLA tur- prašydami jo pritarimo ir 
tas per du pastaruosius me- sunkiai mūsų kovai už Lie
tus gerokai paaugo, bet jo tavos ir kitu pavergtųjų Pa- 
narių truputį sumažėjo, nes- baltijo kraštų išlaisvinimą 
per tą dviejų metų laikotar-j 4. Kviečiame Amerikos ir 
pį mirė 605 nariai., o naujų kitu laisvų kraštų lietuvius 
per tą laikotarpį įrašyta tik įj tos kovos ne tiktai nesi- 
534. įtraukti, bet dar daugiau jai

Beveik tuo pačiu metu aukotis, nesigailint nei dar- 
seimavo ir kitu du Susivie- j bo. nei lėšų. nes Lietuvos iš
nirimai — katalikų ir komu- laisvinimas yra visos mūsų 
nistų, vienas Pittsburghe, tautos darbas*
kitas Chicagoje. Iš jų prane
šimų matyti, kad narių skai
čius taip pat mažėja. Komu- .
nistų LDS, kai jie atskilo 
nuo SLA. turėjo jau per 
5,000 narių, o dabar jau vos 
tik 4,238- Sumažėjo ir kata
liku S^RK A. :nuoširdžiai Tamstą sveikinai
„ Senos organizacijos ma- jįnkį toliau sėkmingai at- 
zėja daugiausia dėl savo na- „ovauti Waahingtone ^na
riu mirtingumo; bet mažėja minl tavynei LietuvaiJ 
ir dėl to, kad pasibaigė sro- kov<lli jo, nepriklaUso.; 
v.ų imtynės Kol tos imtynės; mybe k darytl, ka! tik ?a|;. 
vykdavo, kiekviena A-ovė roa> kad okupante būtų kuo 
stengdavai pritraukti oiga- grei£iauaiai B paplinta,, 
mzaci jon kuo daugiausia sa-1 
viškių, kad seimuose galėtų;
paimti viršų. Seimai būdavo i Visiems Lietuvos laisvinimo 
triukšmingi ir retai per vie- veiksniams: 
ną savaitę pasibaigdavo.

Kaip žinoma. Nigerijoje šiemet Įvyko antrasis pervers, 
mas. čia matome naujuosius vadus. Iš kairės i dešinę 
vakarinės Nigerijos gubernatorius pulk. R. A. Adebayo,

laivyno viršininkas E. Wey. valstybės galva pulk. įeit. 
Yakubu Gowon ir policijos viršininkas Alhaji Kam 
Salem.

Kas kitur rašoma
JAUNIMO KLYSTKELIAI 1 sipriešinimo. tam griovimo 

vr_ . - t"> I P^nui norima panaudoti
Nėra abejonės, kad Pa- dabartinę Vliko vadovybę,

rastis Stoekholms Tidnin- 
gen. nes jo nuostoliai per 
metus siekė 20 mil. kronų. 

Anglijoje nuo spalio 3 d. 
pradėsiąs eiti darbiečių 
dienraštis Nevvs, kuris turė
siąs užimti 1964 m. uždary-sauno Lietuvių Jaunimo | kurioje> kaip žįnoma, domi- to‘ Daily Herald dienraščio 

Kongresas buvo didelis mu-į nuoja buv Vliko opozicija.! v;eta> Jis būsiąs socialistinis 
sų gyvenimo Įvykis apie ku-j daugiau kaip dešimt metui laikraštis, bet formaliai ne

jau daug kalbėta n gal variusį antivlikinę akciją ir. priklausantis nuo partijos.
siekusi Vliką sugriauti (ga-'________________ ______

Broliui J. Kajeckiui, 
Lietuvos atstovui 
Washingtone:

Posėdžiaudamas Cleve
lande, 54-tasis SLA Seimas

Graži vietnamietė, uždėjusi vainiką ant ką tik išlipusio 
Qui Nhon 4-jo pulko kario.

n
į dar daugiau bus kalbama, 
i Kongresas padarė ir nutari- 
1 mų, kurie buvo ir Keleivy 
išspausdinti. Jie įvairiai ver
tinami. Tai natūralus daly
kas. Juos gerokai pakedeno 
eilėje straipsnių, pavadintų 
”Jaunimo klystkeliai“, Nau
jienose (nr. nr- 173. 175, 
180 ii 181) žymus teisinin
kas P. Stravinskas. Kongre
so nutarimai liečia svarbius 
dalykus, todėl būtina jie vi
sapusiškai išsiaiškinti. Tada 
ir tų nutarimų nauda bus di
desnė. Tai turėdami galvo
je, supažindinsime su P. 
Stravinsko kritikos mintimis 

Visų pirma P. Str. paste
bi, kad liepos 3 d posėdy 
priimtieji nutarimai “nebu
vo diskutuoti, netgi nei pa
balsuoti- Kongresas priėmė 
juos tiktai pritariamuoju 
1 anku paplojimu. katutė
mis.“

Jis nieko neturi prikišti

limas daiktas, kad visas si-j 
tas Vliko sugriovimo planas j 
ir daromas su tų Vliko opo
zicionierių. dabartinių Vli
ko vadovaujančiųjų žinia ir 
pritarimu, o gal net ir jų 
planu ir iniciatyva);

i) kad nekristų šešėlis da
bartinei Vliko vadovybei 
dėl Vliko. kaip tautos atsto
vybės, panaikinimo (ir tuo 
pačiu jo išdavimo), tai nu
tarimu, tiesiog “ultimatiš- 
kai“ Vlikas (su PLB) “rei
kalaujamas“ tuojau pat su 
kitais veiksniais sušaukti 
kažkokias “konferencijas“ 
šiam planui (vadinamam 
“reikalingomis reformo
mis“! paruošti-

Naujausios
KNYGOS

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai, kaina..................$2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis. 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė.
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina..................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš-

Didžiai įvertindamas A-

voti nėra už ką. ir delegatų
Dabar seimai ramūs, ko-

)ti nėra už ką. i 
niekas nejaudina Šis SLA• - Komiteto veikla, 54-tasis suvažiavimas pasibaigė per • •. — j- ti - SLA Seimas visus iuos svei-pustrecios dienos. Tik vie-; kina ir ragina juos daryti 

dar didesnių pastangų Lie
tuvos nepriklausomybei at
gauti. Tegu visi mūtų žygiai 
veda i Laisvąją Lietuvą.

nas dalykas sukėlė kiek gy 
vesnių diskusijų — tai mo
teriškų pavardžių rašymas 
su vyriškomis galūnėmis.
Kai sekretoriatas, skaityda
mas protokolą, perskaitė
Michelsonienės pavardę su Spaudai:

777 Amerikos lietuviu spau-
ji pakele protestą. Kodėl ca dai. kun remia brįliikąj, 
moterys paverčiamos vy-|mūa or?anjlaciją, 54-,’s”
rais? Baionenę rašoma Ba- CI » c -SLA Seimas reiškia nuosir-joras, Pivanunienę — Piva- ti
ronas ir tt.? Mūsų Susivieni- džią padėką ir prašo remti 

Susivienijimą toliau.

greso gėda“, rašo P. Str., 
nes juose “randame visko, 
ko nereikia (neatvirumo, 
nenuoširdumo, klastos, as
menų ir politinių gru
pių įžeidinėjimo, moralinio 
smurto ir pan.) ir neranda- 

Po seimo į Vakarus • kai dirbami mašinomis, šie- me nieko, ko reikia (išmin
tingo laisvinimo problemų

Mano nuomone, rašo P.
Stravinskas, tik neišmanė
liai gali siekti panaikinti 
Vliką, mūsų tautos atstovy
bę, sudarytą lietuvių politi

ni nių grupių, kaip tautos poli-
kultūrinės komisijos nutari-, -jpgs minties reiškėjų ir vyk-j vengti. Parašė med. dr. Me- 

nard M. Gertler. Šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem
reikalinga. Kaina.......$375.

politinę liet. išeivių vadovy- VARPAS NR. 6. 168 psl.
. .®j. . . Jame id omus dr. J-Pajaujo,

Gi šiandien mums kaip j Auįėno dr. V. Sruogie- 
uk reikia turėti ne kokios n^. jį B]azo, M. Mackevi- 
naujos išeivijos orgamzaci- £jaus A Kučo ir kt. straips-
jos, kokių mes tunme įkva- niai Kaina ..................  &
liai (gal net perdaug), ° .
reikia turėti vienintelę lietu- (Keleivio adm. dar gali- 

min' vių teutos atstovybę, kokią' ma irauti ir Varpo Nr. 5, kū- 
turėjome, pav.. 1918 m. (at- i ris taip pat įvairus ir įdomus,

kaina S2.).

mams. Bet politiniai nuta-i pyto jų. ir jo vietoje įsteigti 
rimai — tai Jaunimo Kon-į (kacj jr rinkimų keliu) jau 

į ne tautos atstovybę^ p tiktai 
(kaip sakoma nutarime)

Seimui pasibaigus, abudu n« P*““ir blokuoja maši- 
a ir«._^_; _s. a nos. Masinos piauna ir kar- sprendimo) .
rx. rvtiĮTVTVicii 11 aj su Z.IIIUIK1 į -

padarėme šuolį į Vakaras- tu kulia javus- 
Norėjom dar sykį pamatyti Iowa. Minnesota, South 
Yellovvstone parką Wyo- Dakota ir Mississippi — tai 
mingo valstijoje ir pažuvau- gražiausi kornų laukai. Va- 
ti tenai Kaip paprastai. įva- žiuojant nematyti jų nei ga-

Kongreso nutarimų 
tis P. Stravinskas šitaip pa
ryškina : į statydami Lietuvos valsty

1) šiuo nutarimu, kaip i be) Lietuvos Tarybos asrr.e-

žiuojant Į tą parką mus pa- lo. nei krašto. Žemė kaip 
sitiko meška, o toliau dar stalas Mažų ūkių čia nėra, 
daugiau ir daugiau jų. Jos bet stovi dideli dvarai, kurių

. . ... LIETUVOS ISTORIJA
matome, siekiama panaikm-- ny ir kokią įsisteigėme (pa-. yj j jakja parašė dr. Van- 
ti Vliką. sudarytą mūsų po-; gal teisinę mintį) 1943 me-1 j ~v*. • • • 1 • x • • •! • * X7l*llitinių grupių, kaip tautos 
politinės minties reiškėjų ir

tais ir iki šiol turime Vliko 
asmenyje-

Daugirdaitė-Sruogion®,
414 psl.. daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta.

išeina į kelią, nes turistai milžiniški šilai (silos) švie- vykdytojų, ir todėl kompe- Va-yti antikomunistinę Rnvga ne tik ?eras vadovė- 
mėto joms maisto iš auto- ■ čia blizdančiais savo goptū- tentingą atstovauti mūsų propegandą, garsinti pasau-

jimas kalba apie Ketuvybės 
išlaikymą, todėl nors savo 
moterų pavardes turėtų ra- Vykdomajai Tarybai: 
syti lietuviškai. Užvirė gy- Konstatuodamas, kad 
vos diskusijos, ir šitas ang- mįsu Susivienijimo reikalai 
licizmas buvo gerokai pake- vedami labai ratingai, 
dentas. Sekretorius prižade- Seimas dėkoja Vykdomajai 
jo vyriškai parašytas mote-; Tarvba» ir visoms pasta
ru pavardes protokole įštai-j viom* komisijom* už jądar- 
syti. ir pasišventimą organiza

e . .... cijos labui
Seimo rezoliucijos

Kaip paprastai, suvažia 
vimai neapsieina be rezoliu
cijų. Priėmė keletą tokių pa
reiškimų ir SLA seimas. Iš
reikšta padėka šios šalies 
prezidentui ir užsienio rei-

Seimo rengimo komisijai:
Savo mieliems broliams 

ir sesėms clevelandiečiams 
SLA Seimas reiškia gilios 
padėkos už taip rūpestingai 

kalų ministeriui (valstybės mums suruoštą priėmimą, 
sekretoriui), kad nepripa- Mes. suvažiavę čia ii įvairių 

kolonijų kuopų delegatai, il
gai šito svetingumo nepa
miršime*

žįsta sovietų okupacijos Lie
tuvcje, ir padėkota Cleve
lando majorui už jo parody
tą palankumą lietuviams.

Paruošta ir keletas lietu
višku rezoliucijų, būtent:

Lietuvos klausimu: 
Posėdžiaudamas Cleve-

Užuojauta buvusiai 
iždininkei

Norai Gugienei, buvusiai 
SLA iždininkei ir ilgametei 

vfeikė-« . 1 musu organizacijos Mlandę 1966 metų lwp« 11- kuri dakar ,unkiai
13 dienas ir turėdamas gal 
voje sunkią okupuotos Lie-

ser-

>s hr kitų Pabaltijo kraš- 
ukle. 54-tasis (jubiiieji- p

ga, Seimas reiškia gilią už
uojautą ir linki jai greitai

tuvos 
tų būklę,
nis) SLA Saunas pareiškia: Pagaliau priimta' ilgoka 

1. Kad mūsų organizacija, rezoliucija ir kultūriniu 
kaip buvo iki šiol, taip ir to- klausimu, bet. deja. jos
liau pasilieka įsipareigojus, teksto po ranka neturiu.

mobilių, nors parko admi
nistracija pataria to neda
lyti. Esą, visi parko žvėrys 
yra laukiniai- Dėl apsaugo
tos jų padėties jie čia prara
do žmogaus baimę, bet 
žmogaus nebijodami, jie esą 
dar pavojingesni. Stirnos 
čia ateina į turisto kambarį, 
o meškos sulenda į virtuvę, 
i išeinamąją vietą ir susi
kraustė į automobilį, jeigu 
paliksi su atdarais langais. 
Ir važiuojant automibiliu, 
jos užsikabina nagais už at
daro lango ir velkasi. Turis
tai stoja, ir kiekvienas ban
do padarvti meškos nuotrau
kų.

Vis dėlto šituo parku šį
met nusivylėm. nes per že
mės drebėjimą pavasarį 
daug kelių buvo suardyta, 
ir dabar jie taisomi, sunku 
pravažiuoti. Vis dėlto par
kas prisigrūdęs turistų. Sun
ku gauti ir nakvynę, o karš
čiai Meke 102 laipsnius, nu
garos šlapios nuo prakaito. 
Todėl rytojaus dieną išva
žiavome į Salt Lake City ir 
tris dieftas tenai maudėmės 
Great Salt Lake ežere, kur 
žmogus neskęsta* Sūrus van
duo mus atgaivino ir sustip
rino. Toliau nebevažiavom, 
grįžom tiesiai namo.

Važiuojant skersai Ame
riką, matyti daug įdomių 
vaizdų, ne tik gamtos, bet 
ir civilizacijos skirtumų. 
Rytuose miestas prie mies
to. keliai užkimšti automo
bilių, o tenai vieškeliuose re
tai kada pamatai mašinų. 
Daugiau važiuoja arkliais, 
bet ir tų nedaug Tačiau lau

rais per Ynvlių mylias. Tuos pavergtai tautai tarptautinė-
pastatus drąsiai galima va 
dinti Amerikos stebuklais, 
kaip Egipto piramides. Nie
kas prieš juos ir New Yorko 
dangoraižiai.

Tie akimi neaprėpiami 
kukurūzų ir kviečių laukai, 
tie dvarai, tie jų šilai, tie ne
suskaitomi javų sandėliai, 
tai Amerikos galybė, neišse
miami maisto šaltiniai. Net 
ir blogas oras, sausra, nega
li tiems laukams pakenkti, 
nes visur veikia dirbtinis 
drėkinimas- Jeigu reikia ja
vams lietaus. Amerikos ūki
ninkas nesimeldžia, kad! 
Dievas palaistytų jo laukus, 
bet atidaro irigacijos už
tvankas, ir laukas sumirks
ta. Ir. vartojant lietuvių po
saki, viskas auga kaip ant 
mielių.

Maisto gamyboje Ameri
kos niekas nepralenks.

je plotmėje.
2) Vhko vietoje norima

įsteigti kitą organizaciją 
“demokratiniais pagrin
dais“ (matyt, rinkimų ke

ly Lietuvos išlaisvinimo 
mintį, kovoti propagandos 
ginklu su vad. “rusiškuoju 
imperializmu“ (ką dabar 
mūsų jaunimas taip labai 
nori daryti) galima gi vyk-

liu), kuri būtų iau ne tautos ; dyti ir per kitas mūsų orga
nizacijas, pvz., per PLB, 
Altą. LLK ir pan..

Tad ka mreikalinga steig
ti dar vieną turimoms visai 
panašią organizaciją?“ — 
klausia P. Stravinskas.

atstovybė, o tiktai “lietuvių 
išeivijos vadovybė“.

3) Šių vad. reformų sie
kiama šiuo keliu:

a) duodama suprasti, kad 
Vlikas negeras dėl to, kad 
jis sudalytas politinių gru-
pių o ne rinkimais, ne vad. į DIENRAšCiAI ŠVEDIJOJ 

demr.kratimu •būdu
b) duodama suprasti, kad 

mūsų “kitoje aplinkoje“ iš
augusi jaunoji karta neran
da sau vietos mūsų politinė
se grupėse, todėl negalinti 
dalyvauti nei laisvinimo 
darbe;

IR ANGLIJOJ

Apie tai Drauge rašo V. 
Alseika-

Švedijoj iš 159 laikraščių 
144 atstovauja tai ar kitai 
partijai. Iš jų 51 remia kon
servatorius, 46 — liberalinę

lis mokiniams, bet ja su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina .......................... $6.

LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA n
omas, redagavo Bernardai 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
rauskas. 700 puslapių, kaina 
$10. Knvgoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkeievičiūtė, 
159 pusi., kaina $2*

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
ji Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

c) pajuokiamos politinės; tautos partiją. 31 — social- 
grupės. jos nuvertinamos, Į <įeniokratus. 13 — centro 
kad būtu matyti, jog jos mū- part’ją ir 3 — komunistus.

MAIRONIO BALADĖS
Romuvos leidykla (84-20 

Jamaiea Avė., Woodhaven. 
N.Y. 11421) dar nė 10 kny
gų nėra išleidusi, bet ką iš
leidžia, tai tikrai gražiai* 
Toks yra ir jos paskutinis 
leidinys Maironio baladės, 
čia telpa 7 baladės ir apie 
jas d r. Juozo Brazaičio 10 
psl. rašinys.

Knygą gražiai iliustravo 
dail. Pranas Lapė. Kaina 
$6. Ji gaunama ir Keleivio 
administracijoje.

Tai labai meniška ir tin
kama dovana kiekvienom 
lietuviui ir kiekviena proga.

sų “politinės vadovybės“ 
negali sudaryti;

{domus reiškinys: rinki
muose socialdemokratai su-

d) pašiepiami mūsų poli-, renka pusę visų balsų, o jų 
likos veikėjai, duodant su-i laikraščių tiražas (4,147.
prasti, kad jie negali būti 
vadovaujamose pozicijose; 

e) todėl politinės grupės

600 egz ) tesudaro vos ket
virtadalį bendro laikraščių 
tiražo.

reikalaujamos senuosius sa-, Švedijoje daug laikraščių 
vo veikėjus iš vadovaujamų ’ dėl finansinių sunkumų už- 
vietų atšaukti ir jų vieton i sidaro. Per paskutiniuosius 
“deleguoti“ “naujus žmo- 15 metų net visas trečdalis 
nes“: į laikraščių sustojo, vien per

f) matyt, tų “naujų žmo- paskutiniuosius 4 metus — 
nių“ pagalba
sklandžiai įvykdyti dabar
tinės laisvinimo sistemos su
griovimą, ypač gi Vliko lik
vidaciją;

g) kad dėl Vliko; kaip 
tautos atstovybės, likvidaci-

manoma net 20. Jei ir toliau laikraš
čiai taip nyks. tai bijoma, 
kad 1970 metais tik 4 mies
tai beturės daugiau kaip 
po '/ieną laikraštį.

Nuo šių metų vasario 27 
d* nebeišeina ilgus metus ė-

jos nebūtų visuomenėje pa- jęs socialdemokratų dien-

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite d r. A. Šapo
kos “Vilnius in the Life of 
Lithuania“, 174 psl., daug 
pave:ks!ų, kaina tik $1.50.

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

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

MoooerososooooeooooeoooMi
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA.

Inž. Romo Bričkaus nuotrauka

Prof. Ignas Končius skautų stovykloje 196." m. Jis ir 
ten neleidžia laiko veltui — laisvą valandėlę pagavęs, 
drožinėja.

Taurus žemaitis
PROF. IGNUI KONČIUI 80 METŲ

į ią drožinėti, lyg iš senovinių 
j dievdirbių ir liaudies skulp-i 
į torių tą pomėgį paveldėjęs. 
Tas drožinėjimo menas jam 
r«- ateity pravertė, štai revo- 
l ucijos metu gal būtų tekę 
Rusijoje ir badu su šeima! 
mirti, jei ne tie drožinėji
mams gabūs pirštai, čia jis 
pradėjo iš medžio gaminti 
prašmatnius kandiklius, 
pypkes ir kitus reikalingus 
gražius mažmožius ir juos 
mainyti i maisto produktus- 
Taip ir išgyveno, kol galėjo 

j grižti i Lietuvą.

Tie drožiniai jam patar
navo ir Vokietijoj tremties 
dienomis, o JAV, gilaus am
žiaus vakare, šie meniškieji 
medžio (laibai suteikia 
džiaugsmo ne tik pačiam jų 
autoriui, bet ir kitiems tos 

' liaudies kūrybos mėgėjams 
ir vertintojams. I. Končius 
yra pagaminęs šimtus kry
želių, koplytėlių, rūpintojė-

Liepos 31 d dabar Bris-- Jis ne tik pats fotografa- V5S remdamasis liaudies 
toly, Conn., gyvenantis prof • vo ir aprašė daugiau kaip į kūrybos motyvais, vis siek- 
Ignas Končius užvertė savo 1.000 kryžių ir koplytėlių,

JTEIKĖ, AR NE?
I

damas dar didesnio meniš
kumo. Dali tų darbų atvaiz
dų yra išleidęs 1954 m. iš
spausdintoje knygoje ”Me-

gyvenimo aštuoniasdešimtą- pats surinko daug brangios 
ji lapą. Tai stora knyga. Su- muziejinės medžiagos, bet 
kaktuvininkas yra šviesios ir kitus skatino savo kraštą
galvos ir miklių pirštų vy- tirti, i inkti senovės liekanas.' džio drožiniai gimtajam 
ras, todėl ir jo gyvenimo steigti muziejus ir kt. Tais; kraštui pažinti . Be šios, jis 
knygos lapuose yra labai reikalais jis daug rašė spau- dar yra čia išleidęs 2 t. Že- 
daug įdomių dalykų įrašyta, doje ir išleido atskirų leidi- maičių šnekos ir žemai- 
Jų visų aš čia nesirengiu at- nių . čių kryžiai ir koplytėlės

Amei ikos Lietuvių Social
demokratų S-gos Ligatū
ros Fondas Lietuvių Jauni
mo Kongreso dalyviams pa
dovanojo 260 egz- savo iš
leistų knygų (S. Kairio ir K. 
Bielinio parašytų)

Chicagoje gyvenantis pe
dagogas Jonas Valaitis bu
vo paprašytas pranešti, ai
tas knygas kongreso organi
zatoriai pasiėmė ir ar iš už
sienio atvykusiems kongre
so atstovams jas išdalino.

J. Valaitis man laiške štai 
ką pranešė:

"Pirmadienį, rugpiūčio 1 
d., i pakartotiną telefoną at
siliepė gerb. Kelpšaitė, kny
gų dalybos komisijos narė- 
Ji man pareiškė, kad didžio
sios knygos išdalintos visos. 
Liko neišdalintų tiktai Te
roro ir vergijos imperija So
vietu Rusija. Kiek jų liko, 
pasakyti negalėjo, bet kiek
vienas delegatas ią gavo“.

Jau po kongreso New 
Yorke ii kitur suėjęs su bu
vusiais kongreso atstovais 
šių žodžių autorius klausė, 
ar gavo minėtas knygas, ir 
gavo atsakymą, kad ne.

Ta’ kaip čia dabar yra: 
išdalintos tos knygos, ar

šitame name Waterbury, Conn.. 29 metu amžiaus Se. 
pulveda skustuvu papiovė savo 4 mažametes dukteris, 
save ir tą namą padegė. Gyva išliko jo nėščia žmona, 
bet taip pat su perpiautu kaklu ir pečiais.

WATERBURIO ŽINIOS

ne
J. Vlks

pasakoti, o tik vieną kitą 
prabėgomis priminti.

Sukaktuvininkas gimė Že
maitijos gilumoje — Pur-

Gera 
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

į dovaną angliškai kalban- 
, tiems, nepamirškite, kad ge- 
• riausia dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios Ubai tinka dovanoms:

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

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

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

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

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

"The Maker of Gods“,

Kas norėjo, tas turėjo pro
gą ir pašokti, o kiti įsisma
ginę senu lietuvišku papro-j 
čiu padainavo. ! _ ... . _ .

Be senimo, atsilankė ne- T'n_ Lithuanian Stor.es, pa-

SLA gegužinė

Rugpiūčio 7 d- SLA aps. 
komitetas suruošė geguži
nę ant ežerėlio kranto ties 
Waterbury. Conn.

Tokios gegužinės jau nuo 
seniau vietos SLA veikėjų 
niošiarnos Į jas atvyksta 
svečių ir iš tolimesnių vietų. 
Štai ir šiemet atsilankė adv. 
St. Briedis, V. Kalvelis ir ki
ti iš New Yorko- Buvo svečių 
iš Ansonijos, tarp kurių žy
mus SLA veikėjas Buja- 
nauskas. Iš Massachusetts 
valstybės atvyko St. Butvi- 
dis su savaisiais, iš Hartfor
do, Conn.. SLA Conn. komi
teto sekretorius Peleckas. 
Na, bet visų čia iš toliau at
važiavusių nesugaudysi.

Jau nuo jaunų dienų SLA 
besidarbuojančiu ir nuolati
niu panašių gegužinių lan
kytoju buvo ir tebėra dabar 
žemės ūkiu besiverčiąs Kiš- 
lis. Jo žemės ūkio sodyba 
dabar yra sūnaus tvarkoma 
ir verčiasi pieno ūkiu.

O kaipgi toks SLA veikė
jų pobūvis galėtų apsieiti be 
Tomo Mato ir jo žmonos? 
Jis kaip visuomet judrus, 
gerai nusiteikęs ir mėgstąs 
palieski lietuvių visuomenės 
gyvenimą, kai kada jį ge
rai pakedendamas- T. Ma
tas yra vienas iš tų, kune 
Waterbury kartu su kitais 
įkūrė Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrių, sėkmingai 
ir iki šiol veikiantį Ilgus 
metus T. Matas buvo Alto 
nariu, bet dabar sveikatos

rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl.. kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 

■ kaina minkštais viršeliais 
$3. kietais $4.

Tai Antano Rūko poezi- j _ sios knygos Y™ š™" 
jos žodžiais išsakyta Lietu-• z*3* įrištos.
vos istorija nuo ledų gady-!__________ __________
nes iki šių dienų. Knygos iš- i ~ 
leisią tik 300 egz., liuksu-j 
siniame popieryje, drobės 
viršeliais, lenktais celofa
nu. 8’4 x 1014 colio formato.
Knyga iliustruota Viktoro •
Petravičiaus medžio ir lino į 
raižiniais. Kaina 5 doleriai

Knyga niekur kitur ne- Derliaus vainikas. J. Mi- 
platinama. gaunama tik pa-i kuckio eilėraščių rinkinys, 
siuntu* 5 (penkis) dolerius 359 psl-, kaina $2.50. 
šiuo adresu:

maža ir jaunimo
Buvę*

MANO TAUTOS 
ISTORIJA

Dar gimnazijoj būdamas,
I- Končius dalyvavo slaptoje 
moksleivių kuopoje ir veikė 
darbininkų tarpe, skleisda
mas juose socialdemokiatiš—, Balfo ^eima yra dvilypė

Vieni, daugiausia JAV lie
tuviai. aukoja pinigus ir gė- 

studentų draugi jo- iamSplof. Ignas Končius at-j rvbes- Jie yra susibūrę į 63 
ėjo Lietuvos Žiniom įstoja greta didžiųjų že- veikiančius skvrius. Kai ku-

Žemaičių žemės ir kalbos 
meile, didele pagarba že
maičių kultūrinėm verty- 

. bėm. veikloje drąsa ir pa- 
visuomeniškumu

VIENI AUKOJA, 
KITI GAUNA

vaičių kaime, Žarėnų vis- VyZ(1ingu visuomeniškumu
Tėvai matė, kad Igniukas Pantis. Studentaudamas apiamai pasišventimu 
geros galvos vaikas todėl pikliai dalyvavo slaptoje bendriems tėvynės reika- 
išleido į Palangos gimnazi- ietuvių
ją, o vėliau į Liepojos gim- Je’ ljąsineJ°
naziją. kurią baigęs stojo į gražus humoro kupinus fel- 
Petrapilio universitetą, kur

, . „ . , maičių vyrų, kuriuos lietu-
jetonus. Pasitraukęs i Rusi- v- ^nta visada mini ir nu
jos gilumą karo metu, jis or-; nės šiltu žodžiu ir su nuo.

_____ ___ _____________ , ganizavo ten atblokštus tau- širdžia pagarba..
metu rudens pradėjo moky-; Mečius, grįžęs į Lietuvą, be
toj aut i Palangos progimna- savo 5iesiogimo darbo, kibo 
zijoje. Karo motu ta mokyk- i Įvairius visuomeninio gy- simtiesmetų. 
la buvo iškelta į Rusijos gi- venimo barus, visur žymiai Kalvarijo#
luma. kur ir I. Končius išbu- Pusnei <sdama>. Gana daug
vo iki 1921 m., kada galėjo jėgų ps yra atidavęs ir skau- 
grįžti į Lietuvą, čia jis Dot- sąjūdžiui. ,
nuvos žemės ūkio mokyklos,' Komunistų okupacijos me- 
vėliau akademijos docentas.! tu I. Končius su sūnumi pa- 
Yytauto Didžiojo universi- teko j kalėjimą. Kami pra-, 

sidėjus, jis su kitais buvo

1913 m. baigė fizikos-mate
matikoj mokslus ir nuo tų

Laimingu devintosios de-

NEVV YORK, N. Y.

24 dailininkų paroda

Modern Artists Guild or-

veikiančius skyrius. Kai ku
rie savo aukas tiesiai į Balfą 
prisiunčia. Balfas turi 1,351 
apsimokėjusį narį, kiek yra 
rėmėjų — sunku pasakyti. 
Galima spėti jų būsiant per 
10,000. Kiek yra šelpiamų
jų — Balfo centras turi tiks
lesnius davinius.

Didžiausias šalpos reika- 
j lingu skaičius bene bus Lie

tuvoje ir Sibire. Deja, ne vi
si iie apie Balfą žino, dar 
mažiau kas gali į Balfą 
kreiptis, tačiau Balfo šalpa 
Lietuvoje ar Sibire pasku- 

274 
šel-

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos

t?to profesorius, Vilniaus u- siaejus, jis su 
niversiteto rektorius, vėl varomas į Rusiją- Netoli ganizuotą paroda atidaryta j tiniuoju laiku pasiekė 1,2 
Vytauto Didž. univ. profe-i Minsko prie Červenės komu-, njgpiūčio 14 d Lever House Į šeimas- Kitas didelis š
soritts. o atvykęs į JAV, nistai nutarė tuos kalinius' pa*.k Aye if 54th gt kam_Į piamųjų būrys yra Lenkijo-

a . • • j j _ z V* _ z\o ’iTZVlr'i ziz*i O ' •_ T's _ 1 t* _ _ ____ _ O č? ’T*"?Tufts universiteto (Bosto-: sušaudyti, nes vokiečiai jau aridarvta iki į-u?re) eksoerimentinės fizikos' gulė snt kulnų. I. Končiui su Pa; į1 at,da1’“. 
laboratorijos darbuotojas , kitai? 26 kalimais pavyko' (1.pirmadieniais—
lr visur jis sėkmingai dirbo, po lavonais išlikti gyvam, j penktadieniais nuo 10 iki 5 
buvo mokinių ir studentų Tai buvo didelė laimė ir lie

tuvių visuomenei, nes jis dar 
daug jai davė ir duos, ka
dangi ir 80 metų sulaukęs
jis tebėra kupinas energijos.! Parodoje yra 24 dailinin- 

Vokiečių okupacijos me-! kų paveikslai, jų tarpe ir

mėgiamas mokytojas ir pro
fesorius-

I. Končius ne tik savo am
žiaus ilgus metus kitus mo
kė žodžiu, bet ir įvairiais

vai. vak.. o šeštadieniais— 
sekmadieniais nuo 1 iki 5 
vai. vak.

raštais skleidė savo šviesioj ‘"Jč Ko'Jči"SSt_0i0,?.OCialiI!Ž.S Akklandro’ Merkerianė.. 
galvoj turėtas mintis. Vieni globos darbo prieky — bu- 
tų raštu tilpo žurnaluos, kiti ™ Savitarpinės Pagalbos 
buvo išleisti atskiromis kny- vyriausiojo komiteto pirmi- 

• ninku. Pasitraukęs 1944 m.
. i į Vokietiją, jis taip pat kurį 

I. Končius rašė ne tik sa- jajką dalyvavo ten atsidūru- 
vo specialybės klausimais. s:-ų tautiečiu visuomeninio 
Jis iš jaunų dienų didelis sa- darbo priekinėse eilėse, ku- 
vo krašto mylėtojas. Jis my- rl- iaiką buvo net Vyriausio- 
li savo gimtojo krašto žmo- j0 tremtinių bendruomenės 
nes, jų kalbą, papročius, jis komiteto pirmininku 
stengiasi jį kuo geriausiai
pažinti- Jis. dar studentas

PHILADELPHIA, PA.

Nužudė A. Maslauską
Keleivio skaitytojas Juo

zas Jakimavičius atsiuntė 
The Evening Bulletin iškar
pą, kuiioje rašoma apie 48 
m. amžiaus Stanislovo Mas-

būdamas, pradėjo fotogra
fuoti, aprašinėti Žemaitijos 
kryžius, koplytėles, trobe
sius. Išraižęs visą Žemaitiją 
skersai ir išilgai, jis su V.

lausko. svaigiųjų gėrimų 
Apsigyvenęs Bostone. I- • parduotuvės vedėjo padėjė- 

Končius uoliai dalyvavo vie- jo, nužudymą-
Plėšikai iš krautuvės pa-tos lietuvių organizacijose

Visa tai rodo, kad sukak
tuvininkas visada buvo gy
vas lietuvių visuomenės na-

Ruokiu parašė Palangos rys. sielojęsis jos reikalais, 
krašta, rankraštyje tebėra veikęs ir dalijęsis su ja savo 
jo smulkus Minijos upės ap- mokslo žiniomis ir patyrimu.* . »» A •'J —rašymas. Kartu su K. Avižo- 
niu ir Stp. Kolupaila parašė 
20 kelionių Kauno apskrity.

Domėdamasis liaudies 
menu, I? Končius jau iš jau-

grobę $795 ir iš Maslausko 
$200, išsivežė ir Maslauską 
su savim. Tai buvo vakare, 
o kitos dienos rytą jis buvo 
rastas gyvas, bet be sąmo
nės privataus namo įvažia
vime prie Remingtono ke
lio, Wynnewoode. Nuvežtas

nystės buvo linkęs ir pats šį į ligoninę, Maslauskas mirė.

je. Balfas yra sušelpęs 2.677 
lietuvių šeimas Lenkijoje, 
kai kuriems per metų eilę 
buvo nusiųsta iki dešimt 
siuntinių. Vokietijoje Balfo 
šalpos prašė ir gavo 455 šei
mos, Prancūzijoje 25. Ar
gentinoje 19, Brazilijoje 17. 
JAV 24, Belgijoje 15. Aust
rijoje 11. Kituose kraštuose, 
kaip Anglijoje, Australijoje, 
Vengrijoje, Italijoje, Kana
doje, Kolumbijoje ir pan , 
Balfo žinioje yra tik po ke
lias šeimas. Tuo būdu Balfo 
globoj? visame pasaulyje y- 
ra 4,556 šeimos. Prie jų ne- 
priskaitytos dvi mokyklos, 
senukai prieglaudose, ligo
niai sanatorijose ar kaliniai, 
kuriems šalpa buvo teikia
ma kolektyviai.

Balfo stalčiuose dar yra 
210 nebaigtų emigracinių 
bylų, prie kurių Balfo cent
rui irgi tenka padirbėti. Kai 
kurios atrodo, yra beviltiš
kos- Be to, Balfo centre yra 
keletas testamentinių bylų. 
kurios taip pat pareikalauja 
darbo ir gaišties, bet kar
tais laimėjus suteikia ir stip
rios finansinės paramos šel
piamųjų labui.

Kun. L. Jankus

Grožvylės meilė, P- Orin
taitės apsakymai, 165 psl.. 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An- 

laukdaniTįsigyti seni ir jau-! tano Šukio atsiminimai iš 
ni. nes jos. kaip sakyta, at-i nepriklausomybės kovų, 376 
spausdinta tik 300 egz- į kaina $3.00.

i Gyvulių ūkis. George Or- 
\vel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą j audrą. Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

Inicialai po tiltu. A- Tūlio 
novelės, 156 psl.. kaina kie
tais viršeliais $2.50. minkš
tais — $1.90.

Mr. A Rūkas, 3346 W. 
65th Place, Chicago, 
III. 60629.
Tą knygą turėtų nieko ne-

X
. KELEIVIO PRENUMERA

TORIŲ DĖMESIUI

Tie. kurių gaunamo Ke
leivio kamputyje šalia adre
so nėra pašto numerio — 
zip code, malonėkite pirma 
proga sužinoti savame pašte 
ir mums pranešti, nes nuo 
Naujųjų 1967 ra. sausio 1 d. 
be zip code numeriu paltas 
laikraščio adresatui neį-

sumetimais iš centro pasi 
traukė.

Spalio 1 d. Nevv Yorke 
i uošiamas SLA 80 metų gy-; 
vavimo paminėjimas. T-J 
Matas iau dabar susirūpi
nęs, kad galimai daugiau iš 
Connecticut valstybės SLA; 
veikėjų į tą plataus užsimo
jimo SLA 80 metų paminė- 
j;mą atvyktų.

Spalio 23 d. šaukiamas 
Conn. veikiančių kuopų at- 
stovų suvažiavimas Water-
bury. Tai vis tokie ženklai, Ko! mes 
kad Naujosios Anglijos SLA surašysime, 
veikėjai darbuojasi. Ir čia Į jgU dabar prašome
buvusioje gegužinėje, pasi- p^n^į paito
taikius progai, jie tarėsi, zi n|Mner^
kaip pritraukti į SLA dau-'
giau narių. Administracija

Apie pačią gegužinę ma-j 
ža ką galima parašyti. Sve-' 
čių būt adaug. užkandinė su 
įvairiais gėrimais veikė, vi-į 
siems gražiai patarnauta. Į

tuos numerius 
užtruki laiko-

M

PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktu, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

<

Stor.es
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RETAS LEIDINYS

Vilniuje leidžiama Tiesa 
liepos 9 d. rašo, kad jau 
19o5 m. Revoliucijos muzie
jus iš J. Bukėno įsigijęs

V. Vizgirdos paroda Vilniuj

Vilniuje leidžiamas sa- 
i vaitraštis "Literatūra ir Me
nas“ liepos 30 d. laidoje ra
šo:

"Vilniaus Dailės muzie-pluoštą retų loduuų, kūnų vyresniosios
tarpe ouvo ir Uetuvos So-, į į < t!ųytojo v;k.
ciaulemoki atų Partijos ne- Vizgirdos, šiuo i
legalus 8 puslapių įaikras- ® -

Vik- 
metu

_ gyvenančio Jungtinėse A- c.o Garso pirmasis numena, Valstybei, kūrinių
išleistas įlilb m. liepos 5 d., ,
bet . ji nebuvę atkreipta dė- muziejaus
"Ytisiminkime, kad tada

mvk

l.jos kaizerio kanuomenes y fon.
užimta Kontribucijos, pai- V. Vizgi.'-
rus įsakymai ir potva.k ai- ..
pradedant draudimu is-eiu . u
is savo kaimo, baigiant įsa-■ Kmba. pakartojęs tą 
kymu linkti varnų km»4- * nuo
mus kaizerio armijos reika- . , J 
lams - slėgė karo iškankin- - labai džju.
te gyventojus. Visi lietuve- aujr hSuetuvių dailinin-
ki lair.iusciai u,o uz p., kūryba išeivijoje nebūna
i., o o.-tupantas piadėjo lem-, Ljetuvoje. Bek ži.
ti su\ > Labai ų,ku g Į noma. daug kas priklauso 
no okupantą Žmones jos dailininkų Lai
nekeuu Lietuvra. ugalejo ,je įstengia. kad jų kūry. 
tureu tik slaptai leidžiam. „„.iant,n nrinažinirru

Surenka 25-sios divizijos 69 karių lavonus, kurie 
žuvo. Tik 9 kariai išliko gyvi, apsimetę žuvusiais.

Ia Drang upės slėnyje, kur dalinys buvo apsuptas, 
kol atėjo pagalba.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

c dar už keleto metų jie pil
vu šliaužios prieš mus- 

— Ai galite jūs pavieniui 
tiek padaryti, kiek visi drau
gėj? Aišku — ne! Ar galite 
jūs pavieniai pajungti tokią 

į techniką darbui, kaip tary- 
, binė liaudis? Aišku — ne!
• — Ir kaip jūs galėsite pa-

— O dabar, va. vyr-bro- naudoti techniką, sakysim, 
iis inžinierius, sesuo pasku- žemės ūkyje, kada jūsų pri- 

. . Pristatytas raudonarmie- tinio kurso medicinos stu- vatus ūkeliai kaip skiaute-
«n?.uda ir aisKU, joje r.ega- susilauktų pripažinimo .js neskubėdamas pamažu dentė, o aš taarybinis moky-! kai. pačiam nėra kur gerai 
kio okupanto glostyti. gimtajame krašte . ištraukia rankas iš užnuga- tojas. Ir jaunesni seka iš apsisukti, o ką tu darysi su

& rio, bet, kaip ėjo skersai sa- paskos. Ir visa tai partijos mašina, sakysim kombainu?
lės kiek palinkęs, taip ir su- rūpestingumo dėka, gudrios — n ’"£’ ”
stojo apie jos viduii ir, ne- Stalino politikos dėka..
pakeldamas akių nuo grin- — Na, c kiek čia jūsų yra

Ir tame Garso numery y-Į 
ra plėšiama kaukė vokiečių Nebebus Lietuvos žemėlapio 
užmačioms Lietuvos ir lie-j Klausimas, kur galima 
tuvių atžvilgiu- gauti Lietuvos žemėlapių,

Tiesoje atsakytas taip: 
"Visas Lietuvos žemėla-

Stiaipsnyje dėl Lietuvos 
ncpi ikiausomybės pabrėžia

ma. kad kaizeriniai oku- pio tiražas jau išparduotas.

BOJEC TIMOFEJEV

— O ar jūs žinote, kas y- 
ra kombainas? Tai mašina, 
kaip namas, viską pati da-

dų. pakreipė galvą ir, lyg su aukštuoju mokslu, prašau!10aria, ir sėja; piauna
kulia ir mala. O jeigu nori, 
ji tau ir bulkutę iškeps. Jei-

★
IR ATSKRIDO JUODAS 

VARNAS.-.

DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienes knygelė 

"BALTOSIOS PELYTES 

KELIONĖ j MĖNULI“.

Jos kaina $1.50 Pasku*
; bėkit pradžiuginti savo vai- 

Tai Antano Gustaičio kus, nupirkite jiems tą kny- 
naujausioji satyrinių ir hu- gėlę. Ji gaunama ir Keleivio 
moristinių eilėraščių knyga, įstaigoje*
kurią puošniai išleido Algi-1 
m&nto Mackaus Knygų Lei- į 
dimo Fondas. Ji papuošta 
dailininko Romo Viesulo į 
aplanku, kietais apdarais ir 
kainuoja tik 3 dolerius.

Šioje satyrinėje bei hu
moristinėje poezijoje Ant.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

pantai žiūri i Lietuvą a^' v'yr. Kartografijos ir geode 
kanc žmogaus akimis. Jiems zjjos valdyba numato se- 
Lietuvos laukai tai tik: kan^jajs metais išleisti LT 
vieta, kur galima sukurti gR administracinį žemėla- 
puikų vokiečiu ūkį, Lietuvos *«
miškai — tai gausus šaltinis Atseit, Lietuvo* žemėla- 
visokiems vertelgoms mai- * įg]eįgįį neį nenumatoma, 
kių prisigaudyti; kiekvienas o tjR «LTSR« žemėlapis su' 
Lietuvos miesčiukai atiooo lcnrinR. heie.
derlingu dirvonu padiegti , Sn*^d‘aSi"au.'^i’k^ 

ne vienam puikiam geseftui. j ^ .afai Sp^ja gaminti že- 

J Lietuvos žmones jų ziun-i slapius.
ma visų pirma kaip į darbi-: 
ninkus, iš kurių reikalinga, 
išveržti laukai o paskui sa-' ,ojo
vojo ūkio netekusieji pakin
kyti vokiečiu plūgan if arti Ka^ys Klimavičius, peda- 
su jais tėvų žemę.“ Į £°gas. vienas iš Alytaus

Apie okupantų leista Da- gimnazijos steigėjų, vėliau 
barti Garsas šitaip rašo: laiką buvęs tos gimnazi-

"Kaip senovės jų prabo- Jos vicedirektorius, eilės 
čių naujos, traukdamos mū- matematikos vadovėlių au
sų šąli terioti. nešdavosi be torius, šįmet (spalio 18) 
kai do ir kryžių, Uip ir šian- baigiąs 80 metų amžiaus, 
dien atvyko jie pas mus nau- neseniai vra parašęs dar vie- 
jos iradvnės dvasinio gvve- populiarinęs matemati
nio reiškėju nešini — kos darbą, "Skaičiuokime 
spausdintu žodžiu, laikraš- greitai“, o dabar yra baigęs 
čio pavidale. Einanti už ju netrukus žadamą išleisti 
pinigus Kaune "Dabartis“ knygą "Seno mokytojo atsi- 
moko mus, ko reikia kiaušy- minimai“

nusiskųsdamas, bet gana ra- atsistotą, 
miu tonu pradėjo: , Niekas nė krust.

— Taip, draugai, mažo- —Matot, draugai, o pas! bogu ne vru. 
ka čia jūsų susirinko, labai mus būtų mažiausia 6-7, o — Ir ką jūs galite su ja ly- 
mažoka... Tokiu svarbiu rei- tai ko gei o ir visas dešimtis.' čintir. V a, sakysim, kolcho- 
kalu. tokioje vietoje, o jūsų štai jum dar vienas akivaiz- 
vos apie pora tuzinų... Net dus kapitalistinės menkystos 
gėda sakyti..- Tai ryškus ka- įrodymas. * ,
pitalistinės santvarkos pa-; _ Jr tai draugai, kiek-1 ^s- vairuotojas), pavadin- 
vyzdys: kiekvienas rūpinasi * viename žingsnyje, kur tik! kime mes jį Mitia, labai ru 
tik savimi, tik savo naudos j^g pasisuksite: mieste ar 
siekia, o visuomenė, darbo kaiirie, pas mus kitai vi. 
liaudis — jiems tik pnemo-. siškai kitaip^ 
nes saviems pelnams padi-, _ Va jfeų krautuvėleSi

,! dirbtuvėlės mažytės kaip
saujelės. Vienoje degtukai.
kitoje sagutės. Čia avalynė.)*
o kažin kur tenai drabu
Žiai-.. Bėgiok, gaišk. Pa:
mus viskas vienoje vietoje
nuo adatos iki lėktuvo Tik

t, , , - ! imk. tik pirk. Matote, drau-Bekalbėdamas v.s pama-. aį> k„k5‘skirtumas.

zas Lenino keliu. Jo kom 
Vainas — tikras gražuoli 
Pats kombaineris (valdyto-

I
s I

tis, norint varnos kiaušinių 
išsiimti, ir ikalbir.ėja žmo- ’ knygos ištraukos aišku, ko- 
nes. kad visa. kas vokiečių! f’ėl atsiminimai leidžiami:
šiandien mūsų krašte yra 
daroma, tai mūsų naudai“.

Straipsniai be parašų, ir 
iki šiol nepavykę išaiškinti 
nei laikraščio leidėjų, nei 
redaktoriaus. nei leidinio 
vietos — Vilnius tik spėja
ma. Nežinoma, ar laikraštis 
buvo leidžiamas toliau, nors 
v iršelyje pažymėta "dvisa
vaitinis visuomenės laikraš
tis“.
Montreiy rodys Klaipėdos 

gaminius
Klaipėdos medžio drožlių 

plokščių (naujos statybinės 
medžiagos) gamykloje da
lomas spalvinis filmas, ku
riame bus rodoma, kaip tos 
plokštės gaminamos. Filmas 
bus rodomas Montrealy, So
vietų S-gos paviljone, tarp
tautinėje pramonės parodo
je. Bus. žinoma, rodomi ir 
patys gaminiai, kuriuos 
Maskvos ’Vnieštorgas‘ ban-

dinti.
— Pas mus. draugai, visai 

kiuip, visiškai. . Mums pir
moje eilėje visuomenė, dar
bo liaudis. Mes dirbame vi
si išvien, visi darbo liau
džiai. Užtai ir pasekmės ki
tokios-..

žu vaikščioja skersai salės, 
lyg mokytojas, diktantą 
diktuodamas.

— Va. draugai, kad ir aš 
pats... Kas aš? Niekas-.. Pil
ka milinė, sakysite, Bojec 
Timofejev.. Fedor Jekov- 
ievič. O iš tikiųjų. draugai 
yra visai kitaip. Po šita mi
line yra tarybinis mokyto-

pestingai ji prižiūri.
— Taigi. Mitia gauna Įsa

kymą apdoroti plotą. O ži
note mūsų lūšiški ploteliai: 
galo kiašto nematyti-

— Ką gi. Įsakymas lieka 
įsakymu, reikia įvykdyti 
Mitiai tai jau nepimniena. 
Su tokiais uždaviniais jam 
susidoroti vieni niekai.

— Ir va. išvažiuoja Mitia 
i i lauką, sustoja, apsidairo, 
į o jo — nei galo, nei krašto 

„ . inematvti.! Na. ką, tėveliuk, 
— Imkim kad ir jūsų sei- , cįkės padirbėti, gana tingi- 

mimnkes. Kiekviena ataki-j niava; dienas.i Užtat 
laiciiTKina, spn gina... Kiek, įmylėk, pasitempk, neapsi- 
laiko sugaišta, o nepadaro) ;uok»
kaip reikiant. Ir ką tu gali _ į',. ka _ ko Mi. 
gero padalyti tokiam kauše-. lja sla:gte]į kairy pa?uko

dešinėj ir paleido kombai- 
rą, o pats po krūmu, užvo-

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 

Gustaiti* neša ant savo pe- įsigyti šias mūsų žinomų 
čių viso* mūsų visuomenės žmonių gyvai parašytas at- 
nusidėjimus. Galit įsitikinti, siminimų knygas:
Gal ten ir savo kaimynų y- DU MEDINIAI IR TRYS 
das atpažinsite. GELEŽINIAI KRYŽIAI,

Si knyga Bostone gauna- Antan° Šukio atsiminimai iš 
ma Keleivio administracijo- Lietuvos Nepriklausomybės 
je. Užsisakiusiems išsiun- kovų, 376 psl. kaina . .$3.00 
čiame ir j kitas vietove*. pER g;e£>rą jr AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 

• viršeliais ................... $3.75,
! minkštais viršeliais .. $2.50* 
i
t LIETUVA BUDO, Stepo-
no Kairio, 416 psl. kaina $6.

1 TAU, LIETUVA, Stepo- 
ino Kairio, 480 psl., kai
na ............................. $5.50

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina ......$6

PENKTIEJI METAI, Kip-
VTvVi’i t ro Bielinio, 592 psl, kaina $6

.- ta -t,* ji* (Kas su "Tau, Lietuva“ paraše Danute Bmdokie- kailu užsisako kitas čia mi_ 
ne, 58 psl., kaina .... $l.o0 njmas Kairio ar Bielinio 
ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka knygas, tas kiekvieną sekan- 

mažiesiems, teisybė dide-gauna už $4). 
lipins Arina ) ATSIMINIMAI IR MIN-
iliustracijos, 21 puslapis. TYS, Kazio Griniaus, I to- 
kaina .................. $1.50. imas> 300 Psl- kaina ......$2.

MURKLYS, A. Giedriaus ATSIMINIMAI IR MIN- 
apysaka, 130 psl. kai- ,TYS’ dr- Kazio Griniaus, 
na ........................... $1.80. u tonias’ 336 Psl- kaina $5.

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psi-. kaina $3.50.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kair.a . .$3.50.

★

Knygos 

j aunimui
BALTOSIOS 
KELIONĖ į

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.8<>
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ...........................$1-

Ta pati anglų kalba, ..$.1. 
KETURKOJIS UGNIAGE

lyje gamindama. Čia tau 
pridegs, prisvils...

— Pas mus, draugai, vi-
Iš Tiesoje paskelbtos tos jas. Taip, draugai, dievaži sur valgyklos: prie mokyk-i j barzdą.Gerai numigęs ap- 

nemeluoju (Jeibogu ne vru. Pr’e dirbtuvių. įstaigose} sjdairo. Saulutė jau žemai. 
Autentiškas įtarpas, kuris *r kolchozuose. Tau viskas 0 kombaino nematyti, 
vėliau vis dažniau pakarto- gatava, paruošta.
jamas. ir beklausant į galą — G kokie patogumai !-
jau net koktu darėsi). Grindys dažniausia Samar- bo žmonių statytas kombai-

— Minsko apylinkėje tė- kando kilimais išklotos, ant nas negali sugesti- Ne! Pa
vo 6 ha (15 akrų) ūkelis, o sienų paveikslai... Čia tau'žiūri Mitia į laikrodį. O, 
mūsų šešetas vaikų- Kiekvie- laikraščiai, žurnalai; ten dar turime keletą minučių, 
nam po 1 ha. Ką tu iš to pa- šaškės, šachmatai. Didesnė-! Palauksime. Netrukus žiū- 
darysi? Tikras skurdas. Sta- senei bilijardai. Tik imk,j ii—horizonte plonas dūme- 
čiai elgetynas. tik skaityk, tik žaisk. O ir Hs. Tuoj ėmė storėti, tirštė-

padavėjos jaunutės, lengvu- ti. Po kiek laiko ir kaminėlis
~ r tės, kvapnios, baltom pri- iškišo viršugalvį-..

juostelėm, baltais čepči-j _ Matai, koks tu esi... 
ji du jpaskviniai laikraščiai kais. Ateis, paklaus: ! Na, ir gerai... Tu žinai, kad
iš lėktuvais atsiunčiamų "Ką liepsite, drauge?“ <?irbai tarybinei liaudžiai,
matricų spausdinami Vii- "Man prašau jaknelių rūpestingai partijai ir myli-

SYS, D. Bindokienes pa
rašytas labai Įdomus pa Psk» kaina ............
sakojimas, gera dovam : KĄ LAUMĖS 
vaikams, bet ir senelia

zė kepurę ant akių ir pučia

VIENISO ŽMOGAUS
GYVENIMAS (apie Dėdę
Šerną), Antano Rūko, 206 

....$2. 
LĖMĖ

(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
su įdomumu ir malonumi |ronėlės Orintaitės, 234 psl., 
skaitys. Kaina tik $2.00 kaina ................................ $3.

ištraukoje pasakojama apie 
senu, dar pereito šimtmečio 
laikų naivius prietarus, pa
stebėtus to meto Lietuvos 
žmonėse, ir šiek tiek užsi
menama apie autoriaus, 
kaip "laisvamaniškų“ pa
žiūru mokytojo, nesusipra
timus su kai kuriais kuni
gais.

Klimavičius, išsitarnavęs 
pensiją Lietuvoje dar 1933 
metais, rusų laikais vėl buvo 
grįžęs į darbą mokykloje ir 
tik prieš keletą metų (būda
mas jau apie 75 m. amž.) 
dar karta tapo pensininkų.

(E)

Vilniuje rytiniai laikraščiai 
gaunami 11 vai. vakare
Penki "ryt ryto“ laikraš

čiai Vilniuje dabar gatvėse 
jau gaunami 11 vai. vakare

dys parduoti užsieniuose, j viestiįa ir Pravda- Pastarie- 
• (E)

— Nejaugi?.. Ne. ne. ne... 
Negali būti! Tarybinių dar-

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai- 
n• • • •••«•••«•* •«• • •

TRYS SAKALAI, Alf. Vam 
buto. 15 pasakų ir padavi 
mu. 186 psl., kaina.. $2.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno, 178 psl., 
kaina ............................. $2.

ATSIMINIMAI APIE
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-

______ lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAUkaina .................................. $L

Turime Lietuvos žemėla-) PALIK AŠARAS MASK* 
pių — už 50 centų, už §2.50 VOJE, Barboros Armonie.

$3.

niuje visam Baltijos pakraš- porciją su troškintom bul- 
čiui."; i včm. Tik nepagailėkite pa-

Rvtinių laikraščių išleidi- dažo.. Na. ir šamehoro stik- 
mas vakare esanti naujovė lą (kaukaziško vyno var- 
visoje Sov. Sąjungoje. Vii- das). -.“
njttje dabar vyksta bandy- —Net ir labiausiai nuvar- 
mas: jeigu patiksią, tai ir gęs tu čia pailsi, atsigauni, 
kituose miestuose būsią pa- pažaidi, su draugais paple- 
našiai daroma. Spėjama, pi. Namo giįžti visai kitas 
kad tas "išradimas“ bene žmogus. Tada ir darbas ki

niam mokytojui, tėvui Stali
nui.

— Pagaliau atšnypščia, 
atprunkščia visas sušilęs, 
suprakaitavęs, apdulkėjus-

— Malačius. netingėjai, 
pasidarbavai Dabar galėsi 
vėl kuri laiką patinginiauti.

— Ir ka jūs sakysite? Su
stabdo Mitia kombainą, at-

Tai Tiesa, Komjaunimo Tie-) būsiąs tik iš Nevv Yorko par- taip sekasi. Užtatai ir nudir- sidaro dureles, išima karatą 
sa. Sovietskaja Litva, Iz- vežtas. bam. Jau dabar Vakaių ka-( bulkutę. tepa sviestu, sėda 

(E) į pitalistam plaukai šiaušiasi, ir. perkreipęs kepurę, už
1

neš, 253 psl., kaina 
Tas knygas galite gauti

Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. C2127).

namoaaUdamaS VaŽiU°ja NEPRIKLAUSOMĄ UE-

- štai kaip pas mus Ta- AT?T^NT’I «*’
i?’bų Sąjungoje. Jeibogu ne P° ° lPlcK>> pus.apnj, 
vj*u į i Kama ..................... .. .$5.

Negauši, bet šviesių žmo- ŽVILGSNIS į PRAEITJ, 
nių auditorija stačiai nuste- K* Žuko, 476 psl., kal
binta buvo šitokios tarybi- na .................................. $5
nės "technikos“. j T.T ~ ""---------

Čia toli gražu neatkurtas _ JaiAšiG mi
tas kalbos spalvingumas, in- LHELLSONO PARASYTĄ 
tonacija ir visi niuansai, ko- KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
k iais nupiešė tarvbinį gyve- Amerikoje." DAUG PA- 
nimą su visa technika nar- VEIKSLU. KAINA MINK* 
susis bojec Timofejev. STAI3 V IKSAIS >4.00.

(Bus daugiau). KIETAIS—45.0G

(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

>
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

- Koman. koman, Maiki, kambarį. Gruodžio 1 dieną
pasakyk, kaip tie trys vyrai, 
iššauti iš armotos, lėkė į mė
nulį?

— Tėvas jau žinai, kad 
tą šūvį į mėnulį sugalvojo a- 
merikiečių aimijos artileris
tai, kui iems po pilietinio ka
ro jau nebebuvo kas veikti 
Jiems tik norėjosi liuobti 
bombą i žemės palydovą, 
daugiau nieko. Apie siunti
mą žmogaus į mėnulį jie ne
galvojo. Šita mintis atsirao 
visai netikėtai, kai prancū
zas Michel Arden iš Pary
žiaus atsiuntė telegramą ii 
patarė šauti ne apskritą ru
tulį, bet pailgą kapsulę arba 
kambarį, kuriame jis norėjo 
sklisti į mėnulį. Tada pasi
siūlė ir du amerikiečiai su 
juo skristi.

— Taigi aš taip ir su
pratau. Maiki, kad trys vy
rai buvo iššauti.

— Kai tas prancūzas at 
vyko Ameiikon. čia jį ban 
dė atkalbėti nuo tokio pavo
jingo žygio. Mokslininkai į 
rodincjo, kad mėnulyje nė 
ra atmosferos ir žmogus ne 
gali tenai gv venti. Be to, iš 
šaunant kapsulė bus baisia: 
sukrėsta, ir žmogus bus nu 
trenktas viduje- Bet jis ne 
norėjo tu argumentų kiaušy 
ti. Prancūzų chemikai jan 
išaiškinę, kad sviedinio vi 
dury galima esą pasigamint 
dirbtinės atmosferos pora’ 
savaičių. O sukrėtimą gali
ma neutralizuoti tam tikrais 
buferiais.

— O kas yra buferiai?
— Tai yra toks prietaisas, 

tėve. kuris sumažina smūg 
arba sukrėtimą To kamba
rio buferiui buvo pavaitotas 
vanduo tarp dviejų medinių 
aslų Viršutinė asla buvo 
palaida, kad švelniau pri

'imsi os

.rys vyrai užsidarė plieni 
.name kambary nežinomam 
ūkimui. Maisto jie pasiėmė 
vi vic m mėnesiam. Baldai bu
vo tik patys reikalingiausi : 
aldytu»as, gazinis pečius, 
nedidelis stalas, cilinderis 
oti žibalu ir vandens atsar
ga- Visko turėjo užtekti 218, 
j57 mylių kelionei. Apie 
?,060,000. žmonių susirinkt 
pažiūrėti, kaip atrodys mil- 

patiankos šūvis.
i0;4(i vakare trys 

•.eieiviai turėjo apleisti šitą 
planetą, neturėdami jokių 
..-riemonių sugrįžti. Laikas 
ouvo nustatytas labai griež- 
ai, nes pavėlavus bent vie

ną sekundę reikėtų laukti 
tar 18 metų ir 11 dienų, ko; 
mėnulis vėl būtų toj pačioj 
pozicijoj

— O kokio dydžio buvo 
a armota, Maiki?

— Gerklės skersmuo bu
co 9 pėdų, tėve. o vamzdžio 
Įgis siekė 900 pėdų. Šauna
mojo piroksilino sunaudota 
,600,000 svaių.
— Aš bečysiu, kad jie pa- 

ėlavo iššauti-
— Ne. tėve. nepavėlavo, 

ekundės pradėta skaičiuoti 
.uo 35, ir tariant ”keturias- 
ešimt“ buvo paspaustas 

mygtukas. Įvyko baisus 
Kenksmas ir toks smarkus 
ėjas. kad milionus žmonių 
umusė nuo kojų. Milžiniš

kas liepsnos stulpas šovė 
uikštyn, apšviesdamas visą 
/loridą. Už 100 mylių jūros 
aivams atrodė, lyg viršum 
/loi irios
gus.

— O kaip ilgai tie kelei- 
ciai lėkė, kol pasiekė menu- i 
lį?

— Truko 12 dienų, tėve.

— O kur jie gavo valgy- ’ 
ti?

— Maisto jie turėjo dar 
tiek, kad galėjo gyventi ke
letą savaičių, o chemikalų o- ? 
rui pasidalyti turėjo dar ii-’ 
gesniam laikui.

— Olrait, o kaip toliau?
— Šį klausimą, tėve, kė

lė milionai žmonių. Visiems
J rūpėjo, kas bus, kai pa'si- 
: baigs kapsulėje maisto ir o- 
ro ištekliai Tik vienas Šau
liu Klubo narys nesijaudino. 
Mat. jis pats išgyveno toj 
kapsulėj užsidaręs ištisą sa
vaitę ir išėjo dar daugiau 
nutukęs, negu pirma buvo. 
Jis aiškino, kad nėra reika
lo perdaug įūpintis, nes 
kapsulė buvo gerai įrengta, 
o jos keleiviai turėjo pakan
kamai mokslo, sumanumo ir. 
drąsos: jie rastų išeitį iš 
bet kokio keblumo-

— Bet aš nesuprantu, 
Maiki. kodėl ta jų kapsulė 
pradėjo suktis aplink mėnu
lį? Jeigu jau ji pralėkė pro 
šalį. tai kodėl nenulėkė to
lyn?

— Būtų nulėkus, tėve, jei 
gu mėnulis nebūtų arti. Bet 
mėnulis piadėjo ją traukti 
pi ie savęs.

— O kaip mėnulis gal. 
traukti?

— Kiekvienas medžiagos 
kūnas turi tokią savybę, ku
ri traukia prie jo mažesnius 
daiktus ir kartu traukia jį 
pati prie kitų. Juk tėvas, be 
abejo, esi pastebėjęs, kat 
South Bostono pajūryy kas
dien vanduo pakyla.

— Jes. Maiki, žmones ta
da eina maudytis.

— O ar tėvas žinai, kode 
jis pakyla?

— Nausa. nežinau.
— Jis pakyla dėl to, kac 

mėnulis ji traukia. Kur mė
nulis būna arčiau, tenai jis 
iškelia vandenį aukščiau 
Pavyzdžiui, Maine’o valsti
joj, ties Galais miestu, van
duo pakyla 20 pėdų. Pagal
vok. tėve, kiek tai reikia jė
gos pakelti tiek vandens. 
Taigi šita jėga ir neleido ta; 
kapsulei nuo mėnulio nutol
ti. Ją veikė dvi jėgos: viena 
nešė ją tolyn, kita traukė 
prie mėnulio, todėl kapsulė 
ouvo priversta sunktis ap 
link ji. Dėl tos pačios prie 
zasties mėnulis yra privers 
uis suktis aplink žemę, o že 
mė — aplink saulę. Ir dė 
tos pat priežasties mūsų že
mė laikosi krūvoj, nes kiek 
viena jos dalis, ar dideli.1 
kalnas, ar mažiausias smil 
čių grūdelis — viską prie 
jos traukia ta pati jėga. ku
ri mokslo kalboje vadinas 
gravitacija, o lietuviškai sa 
ko: ”trauka“ Ar aišku?

— Nelabai, ale bus olrait
— Aš tėvui dar nesakiau 

kad prancūzas Arden buvt 
pasiėmęs su savim porą šu
nelių. Antrą kelionės dieną 
jis pastebėjo, kad vienas tų 
keturkojų guli negyvas- Iš
šaunant kapsulę, jis buvo

Magdn I’esco ir jos vyras Thomas. Magda perplovė 
gerkles savo dviem mažamečiam sūnums ir mėgino nu
žudyti savo vyrą, nes jis norėjęs ją nunuodinti ar radi
acija nužudyti.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa- 

’ lomėją Nėrį, tiek daug kai- 
! bų sukėlusią ir šiame žemy- 
' ne, 22/ pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 

i ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.

vio administracijoje.
Knyga gaunama ir Kelei-

gausi ar pastūmėsi, tai jis- toje. niekuo nesiremdamas, 
lėks tiesiu keliu ir pastoviu bet pastūmėtas — amžinai 
greičiu tol, kol jo nesutruk- keliaus ta pačia kiyptimi, 
dys kokia pašalinė jėga. Ši
tuo dėsniu ir tas šunelis lė
kė.

— Nu, o jeigu aš dabar 
tau duočiau į sprandą, ar tu 
galėtum inercijos dėsniu nu
lėkti į mėnulį?

— Negalėčiau, tėve. nes 
gravitacijos dėsnis laiko

jeigu niekas jo nesulaikys ar 
nenukreips kita kryptimi.!

— Kažin, Maiki. ar tu čia ! 
nemeluoji? »

— Bet tai dar ne viskas, 
tėve. Kita karta aš papasa
kosiu daugiau įdomių daly
ku

Išrašykite 

KELEIVI 

savo draugam

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri- 

Kiečiui padovanoti knygą. 
-Olrait, Maiki, aš tuo tai Keleivio administracijo-

mane pritraukęs prie žemės. , tarpu pamislysiu, ar gali j je galite gauti šias tinkamas
Nu., tai bala nematė tų taip būti, kaip tu man šne-; knygas: 

Verčiau pasakyk. ki.
Lithuania

Ar skaitei 
šias knygas?

STEPONO STRAZDO 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
159 psL, kaina $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psL, aiškiai pavaizduojama, 
Kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

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

PLAUK, MANO LAIVELI,
Petro Segato eilėraščiai,
111 psl., kaina...........Š2.0U

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio l'< 

novelių, kaina $5.00.
V YNUOGĖS IR KAKTŲ-

SAL Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psi., 
kaina $2.00.

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

AUKOS TAURĖ, Stasio
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... £2.59. 

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie "riestą ir a 
pylinkę, 130 psl. Kama 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps'

iešmų verčiau pasakyk 
man. kas atsitiko su tais i 
rim keleiviais?

— Kai jiems nepavyko1 
nusileisti ant mėnulio, tai 
jie pradėjo jau nerimauti. 
“Kaip mes sugrįšim že
mėn?“ klausinėjo vieni ki
tus. ’’Xejaugi šitas plieno 
grabas su trim lavonais suk
sis aplink mėnulį amžinai?“ 
Puikini’įkas Nicholl. kuris iš 
pat pradžios šitam žygiui

’___ • • j _ *Puvo priešingas, uauar jau 
piktai savo draugus klausė: 
”Bet kad ir pavyktų dar mė
nulin nusileisti, tai ką mes 
tenai veiktume? Juk tenai 
nėra vandens, nėra maisto, 
nėra jokio gyvio—kaip mes 
gyventume? O sugrįžti ne
galim.!“

— Juk jie turėjo žinoti, 
kad taip bus, Maiki, tai ko
kių paralių jie tą tripą pra
dėjo?

— Matyt, jie ne viską ap
galvojo, tėve- Dabar jiems 
pradėjo aiškėti daug ne
lauktų dalykų. Pavyzdžiui, 
os dienos vakarą jie pama

tė labai įdomų reiškinį. Tie
są pasakius, dienos ir vaka
ro nereikėtų minėti, nes erd
vėje nėra jokio laiko — nei 
dienų, nei vakarų. Yra tik 
oaisus šaltis ir nesibaigian
ti tamsa, kurioje žiba žvaig
ždės.

— Nu. tai ką jie tenai pa
matė?

— Pamatė, kad daiktai 
nekrinta žemėn. Nichol pa
ėmė stiklinę su vandeniu, ir 
ji išslydo jam iš pirštų — iš
slydo. bet žemėn nenukrito, 
pasiliko ore. tartum stovėtų 
ant nematomo padėklo.

— Nu, o kaip tas?
— Matai, jie pasiekė ne

utralią vietą erdvėje.
— O ką tas reiškia?
— Tai yra tokia vieta 

tarp žemės ir mėnulio, kur 
abiejų kūnų traukos jėgos 
šusilygina — tiek traukia 
žemė ir tiek pat mėnulis, 
viens kito nepergalėdami- 
Tai yra besvorė erdvė, kur 
daiktai neturi jokio svaru-

KONSULOTO IEŠKOMI

land of he- 
roes," paraše L. Valiukas, 

I kaina $4.75.

Ambrozaitis, Antanas ir Vytautas the Great Grand 
Pi anas, iš Rautiškių kaimo, Duke of Lithuania. dr. J- B. 
Jurbarko valse. į Končius, iliustruota. 211

Bliuvas. Severinas, iš Ky- ka*na kietais viršeliais 
bnrtu i $-4.00. minkštais $3.00.

Bublys. Eduardas, gyve-į POPULAR LITHUANI- 
nęs Hannover-Stoecken sto- aN RECIPES- parašė Juzė 
\ykloje. Vokietijoje. - ; rb,„žv« rdienė- kaina $2

Budginaitė-Kalamaras, E- 
lena, kilusi iš Švėkšnos,
Tauragės aps.. gyveno kaina $2.00.
oite, Mich. ! KASTAI — STRAiPSNiAi, 

A ĮSIMINIMAI, paraše Juo
zas Liūdžius, Z46 pusla
piai, kaina....... $3.00.

VIENIŠI MEDŽIAI, romą 
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl, kaina $J.5o 

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

Burdulienė, iš Mockavos 
dvaro.

Čiužas, Stasys, žmona Ju
zė, sūnus Rimutis.

Grikšas, Kostas, mokėsi 
Švėkšnoje.

Kalinauskas. Juozas, Juo
zo sūnus, gimęs 1911 m. Ge- 
taučių km.. Plungės vai.

Karoavičius, Juozas, gi
męs Marijampolės aps-, iš 
Lietuvos išvyko Brazilijon.

Karpyckis, Petras ir Vla
das.

Lidžius, Aleksas ir jo se
suo Petronė, gyvenę Švėkš
noje, Tauragės apsk,

Lingys, Juozas. Juozo 
sūnus, iš Šunskų vai., Mari
jampolės aps , gyvenęs Chi
cagoje.

Markevičius, Algirdas, iš 
Giluišių km.

Mičiuiis. Antanas, naujai 
atvykęs Amerikon, gyveno 
Brooklyn- N.Y.

Mikelaitytė - Žukovienė. 
Marijona, Juozo duktė, iš 
Liausiu km., Kidulių vai., 
Šakiu aps.

Sei benta. Stasys, Stasio 
sūnus, gimęs 1923 fti." 1 ‘V

Straupaitė. Adelė, Jono 
duktė, iš Akmenės-

Valinčius, Kazimieras* Jci- 
lęs iš ar nuo Jurbarko. n

Zarskienė (Zarskis), Bro- 
nislava. kilusi iš Švėkšnos. 
Tauragės apsk.. gyveno 
Herrin. Illinois.

Zubauskas. Albertas ir jo

Geri
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos io-
ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kainą 
$2.00.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario. 225 psl., kaina $5. 
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl.. kaina .... $10.
Tas knygas galima gauu 

Keleivio administracijoje:
636 E. Broad way,

So. Boston, Mass. 02127

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA ,

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

dynas, v. Baravyko, apie 
,o,ouo žodžių, 083 puslapiai, 
<cina ........................ $6.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai 
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo- 
Jvnas, Vidaus Peteraičio, D 
aida, daugiau Kaip 30,000 
rodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbo» 
sodynas, * edagave prof. J. 
Jalčikonis ir kt, yra apie 
i5.000 žodžių, 990 psl. 
kaina ..... .........  $12.01būtų plyšęs dan- sutrenktas ir nugaišo. Kilt 

klausimas, ką su juo dary
ti? Išmesti pro langą? Ai 
nebus pavojinga jį atidary
ti? Nutarė rizikuoti. Langas 
iš vidaus buvo uždarytas 
plienine langine. Jie greitai 
ją nuleido ir išmetė šunelį. 
Vėliau jie pastebėjo, kad 
šalia kapsulės plaukia erd
ve kažkoks daiktas. Tai bu
vo negyvas šunelis. Jis lėkė 
mėnulio link.

— O kaip iis galėjo lėkti? 
— Jis lėkė inercijos dės

niu- Žinau, kad tėvui tas žo
dis nesuprantamas, todėl 
pasakysiu, kad inercija yra 
toks dėsnis, kad kiekvienas 
daiktas yra linkęs būti ra
miam stovy, jeigu jo niekas 
neišjudina; bet jeigu jį už-

Paragink savo pažįstamų- 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

col jie buvo pastebėti pei 
imtų smūgį. Panaši kamarai- /’ūroną nuo
tė buvo padalyta ir katinui 
Jis buvo iššautas iš mažes
nės mo,taros, tačiau smūgis 
buvo stiprus, nes jam išmes
ti i erdvę pavartota 160 sva
rų parako. Ir katinas išliko 
gyvas. Todėl buvo vilties ir 
žmonėms smūgį atlaikyti. 
Visuomenės susidomėjimas 
buvo labai didelis. Entuzi
astai tuoj sulinko pinigų ir 
Rockv Mountains kalnyne 
Įrengė didelį žiūroną, kad 
ualėtu sekti skrendantį

Long’s Peak 
kalno. Bet tai buvo liūdna 
žinia.

— Kodėl liūdna?
— Nes buvo pastebėta, 

kad jie nepataikė į savo tai
kinį. bet pralėkė pro šalį; ta
čiau tiek arti, kad juos pa
gavo mėnulio traukos jėga 
n jie piadėjo aplink jį suk
us- Kitaip pasakius, jų kap
sulė tapo mėnulio palydo
vu. Apskaičiuota, kad jie su
kosi aolink mėnulį maždaug 
2,000 mylių atstume.

m.o, tėve. Žmogus nejaučia sesuo Zofija (Sofija?), iš-J 
nei savo rankų, nei kojų. nei vyko iš Lietuvos į Argentiną 
galvos ir pats savęs nejau- pas savo tėvą Joną Zubaus- 
čia. Daiktas, paleistas iš ką.
ranku, amžinai stovės vie-į Zubrickięnė, Marija, gy

venusi Hannover-Stoecken 
stovykloje. Vokietijoje

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of Li
thuania
41 West 82nd Street
New York, N.Y. 10024

t
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JONAS JANUŠKIS

K atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1940 7.14

Šiandien, šventės proga, iki pietų jokio darbo. Įdo
mu pažinti kolegas. Kiek žmonės prasitaria apie jų moty
vus atvykti čia, aiškėja viena: reikia įsigyti dokumentus, 
naturalizuotis. nebūti bastūnu. Mano kaimynas W. mano, 
kad jam reikalingi popieriai, o daugiau jam niekas nerūpi- 
"Kai aš turėsiu prancūziškus popierius. tada pasikviesiu 
savo sužieduotinę...“ Beveik nė iš vieno negirdėjau kito
kių motyvų, pav., prisirišimo prie tam tikro idėjinio baga
žo ar prie savo naujosios tėvynės. Rusas idiotas, su juri
diškais "iškrypimais“. aiškus hitlerininkas, nekenčia visų 
ir nemyli nieko, bet yra "savanoris“, ir jau- Kadangi ir iš 
čionai pradeda siųsti namo. tai kalbų apie "automatišką“ 
suprancūzėjimą netrūksta, ir kiekvienas tipčikas, franto 
nematęs, net nuo fronto išsisukinėjęs, tikisi ir mano turįs 
teisę automatiškai suprancūzėti. žinoma, visų neišmaigy- 
si ii neįlįsi į kiekvieno kailį, bet įdomu būtų žinoti, ką ma
nytų prancūzai, suinteresuoti natūralizacijos klausimais, 
jeigu jie galėtų iš arti stebėti mūsiškę publiką ir galėtų 
vertinti natūralizacijos motyvus, taip sakant, "natūroje“. 
Paduodant popierius ir anketos metu vaizdas gaunasi 
visai kitoks. Aš. jeigu būčiau prancūzas, dalyčiau atranką 
valstietišku mastu: kas nori diibti žemę. kas prie jos pri
siriša, tas gali suprancūzėti. tuo tarpu miestų publikoje 
atranka turėtų būti labai griežta ir visai ne "kanceliariš
ka“, bet greičiau kitaip atliekama. Vienas tipas, atvykęs su 
mumis iš Pary žiaus, parašė laišką žmonai ar močiai ir ja
me nepuikiai išsireiškė apie čia vyraujančią tvarką Už 
tai jam davė 15 paių arešto, ir tai kaip naujokui. Dabar ir 
jis kalba apie padavimą prašymo naturalizuotis iš čia, nes 
iš armijos būsią "macniau“, tuo atskleisdamas savo spe
kuliantišką dūšią, šiaip jau tipas pinigingas, todėl greit 
apsirengė, kaip senas fronto kareivis, o savo elgesiu pri
mena inteligentišką biznierių su gana abejotinais mora
liniais skrupulais, bent kai reikalas eina apie asmens san
tykį su kolektyn-u. žinoma, tai tik įspūdis, žmogus, nežiū
rint į pirmą įspūdį, kartais gali būti labai sudėtingas da
lykas-

Čia aš nemačiau nė vieno žmogaus, kuris nekeiktų 
visų savo kolegų ir nelaikytų savęs "auka“, patekusia į 
tokį "milieu“ ir kenčiančia dėl kolegų netinkamumo. Vi
si kalba taip. visi dedasi "aukomis“ esamos aplinkos ir pa- 
ty's nejučiom prie tos aplinkos prisitaiko, prisiderina ir 
tuo pačiu duoda progos kitiems sakyti: "Viešpatie, kur 
aš patekau? !“ Žinoma, ir tai ne visuotinė taisyklė, bet Įdo
mu, kaip žmonės lengvai save paverčia aplinkos aukomis!

1940. 7. 14
Šiandien — gedulo diena — liūdna liepos 14-toji. 

Prancūzai vis labiau ir labiau Įsisąmonina ištikusią juos 
nelaimę. Įsisąmoninimas įvykusios nelaimės leido pakeisti 
konstituciją ar bent pašalinti senąją ir padėti pirmuosius 
pagrindus naujajai, kurios metmenys dar nėra galutinai 
paaiškėję ir tebelaukia išryškinimo- Pirmieji pagrindiniai 
naujos konstitucijos dėsniai rodo stiprią tendenciją į su
stiprinimą vykdomosios valdžios, teisingiau gal į padary
mą vyriausybės veiklos nepriklausomos nuo įsigyvenusių 
įpročių ir varžtų. Bet čionykštis autoritarizmas, atrodo, 
bus labai prancūziškas, gerbiąs asmens laisvę ir respubli- 
i oniškuroo dėsnius. Tie patys žodžiai gali turėti skirtingą 
prasmę įvairiose šalyse. Autoritarizmas iš viršaus turės 
dar rasti prancūzų visuomenės pritarimą, o kol vokiečiai 
laiko apžergę du trečdaliu krašto, tol visoks aiškinimasis 
vyks labai atsargiai ir. iš vienos pusės, vers vyriausybę 
eiti pirmyn atsargiai. Iš kitos pusės.—-skatins visuomenę 
neaštrinti santykių ir neduoti priešui pretekstų kištis į 
prancūzų vidaus reikalus

1940. 7. 19
Demobilizacija pas mus dienos klausimas. "Pas 

mus“, kaip ir visoj Prancūzijoj. Mūsų žmonės 'nervuoja- 
si“, minta iš kažkur imamais gandais, kartais džiaugiasi, 
kad babard‘ai yra geri. kartais nuleidžia nosis- Įdomu, 
kad niekas nepakelia akių iki problemos visumos. Musų 
paleidimas yra maža dalelė bendrosios demobilizacijos 
problemos. Imant individuliai, klausimas, atrodo, papras
tas. bet savo visumoje tai yra painus reikalas, ir be vo
kiečių sutikimo jis nesiduoda išsprendžiamas. Nesiduoda 
ir nesiduos, o vokiečiai nesiskubina..-

Mūsiškiai tipai, bent mūsų būrelyje, šiek tiek ap«i- 
prato savitarpyje ir mažiau besirieją, truputį išmoko su
gyventi. bet 5’espirit de corps“ nesijaučia dar nė iš tolo. 
Pvz., šiandien rytą vienas vokiškas žydas W paėmė šo-

Antanas Rūkas

LEMTIES PASKUTINIOJI PASKIRTIS

Aattojui nereikėjo nei kunigaigščių, 
nei karalių,
pei deimantais išblizgintų vainikų.
Rudens rugių auksinėse platybėse jis pats karalius. 
Artojui nereikėjo nei kunigaikščių,
Gardesnė duona, užaugusi savomis rankomis 
išpurintuos arimuos- 
Artojui tereikėjo mažyčio trupinio — 
šventos ramybės.
Pavasariais klausytis šniokščiančių šaltinių, 
o vasaroms — kaip leipsta gegužė, aistros 
liūliuojama,
o rudenj — kaip krinta obuolys ir skyla, 
o žiemomis — kaip pokši tvoros...
Laimingas buvo žydinčiam viensėdy, 
ranka švelniai pabraukdamas kasas 
ir palinguodamas mažylį, 
kuris užaugs ar karvedžiu narsiu, 
ar kunigaikščiu,
ar dainiumi svajotoju žvaigždėms skaičiuoti, 
o gal-., artojumi. kaip tėvas.

Iš ką tik išėjusios labai puošnios Antano Rūko knygos 
"Mano tautos istorija“, kurios atspausta tik 300 egz. ir 
kuri gaunama tik iš autoriaus, atsiuntus penkis dolerius 
šiuo adresu: Antanas Rūkas, 3346 W. 65th PL Chicago, 
IU 60629.

Senovinė dantų
Nuo seno žinomas dantų į 

protezavimas Tačiau seno-( 
vėje tai turėjo kosmetinį po
būdį. Pavyzdžiui, egiptiečių 
piramidese rastų mumijų 
burnoje mokslininkai yra 
aptikę medinių ir auksinių 
dantų. Nepavyko nustatyti, 
af tie dantys buvo įstatyti 
gyvam žmogui, ar tai buvo 
vienas iš mirusiojo laidoji
mo apeigų pažymių. Labai 
galimas daiktas, kad buvo 
taip, ir kitaip. Matyti, egip
tiečiai stengdavosi pagra
žinti lavoną ir todėl paauk
suodavo jo antakius, no
sies galiuką, lūpas ir dantis-

Vienas seniausių kosme
tinio protezavimo dokumen
tų — archeologų surasta 
penktame amžiuje prieš 
mūsų ei ą gyvenusio etrusko 
kaukolė. Kaukolėje rastos 
liekanos auksinės vielos, ku
ria buvo pritvirtinami dirb
tiniai dantys..

Finikijoje, Babilone ir A- 
siriioje, senovės Indijoje. 
Graikijoje ir Romoje, taip 
pat i. viduramžių Europoje 
protezai buvo pritvirtinami 
pi-ie dantų auksine viela ar-!

ba šilkiniu siūlu. Dirbtiniai 
dantys, padalyti iš dramb
lio kaulo, arklio ar jaučio 
dantų, užpildydavo dantų 
eilės trūkumus, tačiau kram
tyti jais maisto nebuvo gali
ma.

Pirmasis tiltelio fonuos 
protezą antroje aštuoniolik
tojo amžiaus pusėje paga
mino prancūzas Fošaras. 
Anksčiau tebuvo gaminami 
šriftiniai dantvs. tiksliau— 
dirbtinių dantų karūnėlės 
su mediniais ar metaliniais 
štifta’s. įstatomais į danties 
šaknies kanalą.

Kai kuriose senovės tau
tose net ir viduramžiais bū
davo specialiai gaminami ir 
ištraukiami sveiki priekinia' 
dantys. Tokia buvo mada, 
o kaikuriose gentyse — sa
votiška religinė apeiga, pa
gal kiui'ą priekinius dantis 
reikėdavo išdaužti, nes jie 
turėję paslaptingą jėgą — 
žmonėms darę bloga. Sau
lės kulto garbintojai pieni
nius dantis mesdavo į rytus. 
Tai reiškė, kad dantys ati
duodami jų kūrėjui. Žino
ma dar viena tokios apeigos

kolado porciją portugalo Crespo. kuris pas mus nevalgo. 
Kai vėliau dalintojai tą porciją paskyrė Pomorui, pasiro
dė. kad porcijos pusė jau suvalgyta Užuot išsiaiškinęs 
vokiškas tipas pradėjo teisinti savo elgesį. Esą, jis teisus. 
Crespo jam davęs teisę valgyti jo porciją... Tokių šlykščių 
tipų čia netrūksta, bet, atrodo, kad šitame atsitikime pa
sitvirtina sena tiesa, kad vokiški žydai man yra mažiausiai 
simpatiška žmonių rūšis- Mano lovos kaimynas Pomora? 
prieš porą dienų girdėjo naujieną, kad mus tuojau paleis 
Ta proga jis nusipirko butelį "saldžiosios“. Išgeriame ii 
laukiame paleidimo. Atrodo, kad butelis greit išseks, o 
laisvėj, kaip nėr, taip nėr- Tas P. jaučiasi čia absoliučiai 
nelaimingas, mano patekęs į banditų tai-pą ir žegnojasi 
visais šventaisiais, kad daugiau jo Į jokią kariuomenę ne
įviliosią. Tai tipas darbštaus miesčionies su aprėžtu, fašis
tiniais šūkiais dažytu horizontu ir didele doze antisemitiz
mo. j

Penkto aukšto didvyris Min- kaskart vis labiau išsi
ryškina kaip prohitlerinės tendencijos tipas su begaline 
doze neapykantos visoms tautoms. Užtenka kam nors prie 
jo paminėti Angliją. Lenkiją ar net gerai atsiliepti apie 
prancūzus, jo veidas iškrypsta, akys išlipa į viršų, ir jis 
ima keiktis ir mėtytis rinktiniais žodžiais..

(Bus daugiau).

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž>mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Ave., Rosiindale,
Boston, Mass. 02131.

Klausimas

Mūsų duktė buvo ištekė
jusi už svetimtaučio. Vaikų 
jiedu neturėjo, bet sugyve
no neblogai- Po keliolikos 
metu prasidėjo tarp jų ne
santaika. Pradėjo peštis, ne- 
sutikti. Jis pradėjo gana 
smarkiai gerti ir tada pasi
darydavo žiaurus ir savo 
žmoną mušdavo. Ji gynėsi, 
kiek įmanydama, vis tikėjo
si kad reikalai pagerės. 
Po keliu metu tokio nesugy- 
vęnimo pradėjo mūsų duk
teriai toks gyvenimas įgris
ti. Galvojo apie skyrybas, 
bet vis nesii-yžo. Jos vyras 
jai pasakė vieną dieną grį
žęs iš darbo, kad jis nebe
norįs su ja gyventi ir reika
laująs skyrybų. Mūsų duktė 
jam atsakė: kad nori. tai 
skirkis, man tų skyrybų ne
reikia- Už kiek laiko jis išsi
kraustė gyventi pas savo 
brolį, ir mūsų duktė gavo 
laišką iš advokato, kad jos 
vyras rengiasi su ja teisiškai 
persiskirti Mūsų duktė no
rėjo pasiimti advokatą, bet 
pažįstamieji jai sakė, kad 
tai esąs pinigų išmetimas, 
nes juk ji pati nori tų sky
rybų. Sako, jeigu jis, jos vy-

rūšis, kai iškritę pieniniai 
dantys būdavo užmetami 
ant stogo (stogas simboliza
vo dangų)

Ka> kurie Pakistano gy
ventojai nugaląsdavo dan
tis ir paskui krimsdavo rie
šutus ir palmės lapus, pridė
ję prie jų tabako lapų. Nu
galąstas paviršius nusidažy
davo ryškiai raudona spal
va.

Indonezios moterys nuga
ląsdavo dantis iki pačių 
dantenų.

Etiopijos vyrų tarpe yra 
paprotys nusmailinti dantis. 
Jaunuolis negalėdavo pa
tikti merginai, jei nebūdavo 
padaręs tos operacijos- Tin
kamai padalyta operacija 
būdavo laikoma tada, kai 
jam pavykdavo perkąsti 
bambuko šakelę.

Meksikoje ir Ekvadore 
priekiniai dantys buvo puo
šiami brangakmeniais ir 
tauriaisiais metalais. Mat. 
brangakmeniai turėję ma
gišku savybių. Buvo tikima, 
kad jie apsaugos burną nuo 
piktų dvasių. Ekvadore prie
kiniai dantys būdavo puo
šiami tauriųjų metalų plokš
telėmis. Joms pritvirtinti 
dantyse buvo išgręžiami 
specialūs įdubimai-

Paprotys dažyti prieki
nius dantis buvo labai pa
plitęs Tolimuosiuose Rytuo
se. Ištekėjusios japonės, 
Vietnamo moterys dantis 
dažydavo juodai. Dažai bu
vo tokie stiprūs, kad juoda 
spalva išsilaikydavo keletą 
metu. Įdomu, kad priekinių 
dantų kosmetinis dažymas 
buvo taip plačiai paplitęs, 
kaip ir šiuolaikinių moterų 
lūpij dažymas.

”M ir G.“

ras. skyrybų ieško, ji, duk
tė. bus laisvėa ir jai nereikės 
išlaidų daiyti. Taip ir įvyko. 
Jos vyras gavo skyrybas, 
nes ii sutiko, kad jiems rei
kia išsiskirti. Tai buvo prieš Į 
dvejų? metus. Tada mūsų' 
duktė dirbo, turėjo labai ge
rą valdini darbą ir sakė. 
gerai, kad jo nusikračiusi. 
Dabar reikalai žvmiai pasi
keitė- Mūsų duktė sei-ga jau 
kelintas mėnesis, negali 
dirbti ir gyvena pas mus. 
Mane vyras yra išėjęs į pen-; 
siją, o aš tebedirbu, bet la
bai mažai uždirbu. Mūsų 
duktė skyrybų metu neprašė 
jokio? pašalpos iš savo vy
ro. — sako, man jo nešva
rių pinigų nereikia. O da
bar jau pervėlu. ir iš jo nie
ko nebegausi.

Patark Tamsta mums, at
verta ką nors šiuo reikalu 
daryti? Ar padėtų su advo
katu šiuo reikalu susirišti? 
Juk advokatui reikės užmo
kėti, o jei vilties nėra ką 
nors gauti iš to netikusio 
žmogaus mūsų dabartinėmis 
sąlygomis, tai būtų tikras fi-1 
nansinis apsunkinimas.

Malonėkite mums tuoj j 
parašyti, jei gaiima. nes e- 
same tikroj bėdoj ir. be to, 
turime nemažai daktarų ne
apmokėtų sąskaitų.

Tėvai 1
Massachusets

s
Atsakymas

Patariu Tamstų dukteriai 
nueiti pas advokatą šiuo rei
kalu. Aplinkybėms pasikei
tus, teismas gali savo nutari
mu įsakyti Tamstų dukters 
buvusiam vyrui mokėti 
Tamstų dukteriai pašalpą 
(alimony), nors pačiame 
skyrybų sprendime nieko a- 
pie tai nebuvo pasakyta-

Mūsų įstatymai sako, kad 
kiekvienu laiku (at any
time) po skyrybų, teismas 
gali nutarti, kad vyras turi 
mokėti savo žmonai, jos iš
laikymui, pašalpą Aplinky
bėms taip susidėjus, kad 
skyrybų metu Tamstos duk
teriai pašalpa (alimony) 
nebuvo reikalinga, o dabar, 
susirgus ir negalint dirbti, 
jai tokia pašalpa yra reika
linga, — teismas priims dė
mesin visą tą situaciją. Ne
turiu jokios abejonės, kad 
Tamstos dukteriai bus to
kia pašalpa priteista.

Tas faktas, kad Tamstų 
duktė buvo vadinamoji 
"kaltoji pusė“ (sprendžiu iš 
to, kad jos vyras, o ne ji. ga
vo skyrybas) teisišku atžvil
giu čia taip pat neturės 
reikšmės. Jei buvęs jos vy
ras dirba, o Tamstos dukte
riai reikalinga jo finansinė 
pagalba, — ji tą pagalbą 
gaus teismo keliu.

„Keleivis“ - 
jūsų draugas!

ĮDOMIOS KNYGOS
. v V'

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas,
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ I
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĖ,

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

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

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

Jonas Aictis, POEZIJA, 
loje 'ma šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Jurais Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, r.rerai- 
iuotas romanas iš pelitiniu 
unierautu gyvenimo, 268 
•si.. kaina $2.50.

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

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GIESMĖ, premijuotas 
•omanas, 201 psl.. kaina 
*2.50.

Juozas Kralikauskas. TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
□manas. 205 pusi., kaina 

“2.50.
Alovzas Birena- VIENI

AI MEDŽIAI, 117 psl. kai- 
•a $ 1.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, roman a3 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 2-33 psl.,
kaina $2.50.

Juozas Sva’stas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o ta s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

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

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

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166 pusi., 
kaina $2 00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

prPTTuiuntas romanas, 246
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administracijoj.

t
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DAR GALITE SAVO ATOSTOGAS PRALEISTI IR 
GERIALSIAI PAILSĖTI CAPE COD VASARVIETĖS 

JANSONŲ LIETUVIŠKOJE VILOJE
< ► 
•i

, gimnazija verčiasi, kaip tik 
išmano, kad tik išsilaikytų 

Vokiečių vyriausybė re-
šiuo metu Vakarų Vokieti-',K(ek surenkama 
joje yra apie 8.000- Tuo tar- j kltu:-bėk 11 yokiecių pri-j 
pu keleriopai gausesnės ki- ^e^ariu. Daugiau surmKsi- 
ios tautinės grupės, kaip ‘e- ,r vyriausybė daugiau 
ukrainiečiai, lenkai ir kiti.į uos: mįzl?iU . mažiau iri;; 
tori tiktai pradžios mokyk- Stf'.'?.',;?“ J3U J° '
las. Pavyzdžiui, lenkų yra

LIETUVIŲ PR1EBĖGA

(Atkelta iš 8-to puslapio)

per 200.000. o savos gimna
zijos jie neturi.

Jau vien šis faktas suke
lia kiekvieno lietuvio pasi
didžiavimą ir pasitikėjimą 
savo organizuotumu ir su
gebėjimais ir varge nepasi
mesti.

Bet neužtenka vien di
džiuotis, o reikia kiekvie- Į 
nam jausti tautinę pareigą 
tą šviesos židinį visokerio-į 
pai remti-

Iš pranešimo patyrėme,

sinė politika.
Didžiausias ir pastovus

pavienės grupės vedėjas iri 
rėmėjas yra chicagiškis kun-, i j 
Benediktas Sugintas, kuris * 
kas mėnuo prisiunčia 900 
dolerių. Bostone turime du 
gimnazijos rėmėjų būrelius, 
vadovaujamus teisininko 
Juozo Vembrės ir buv. lakū
no Leono Lendraičio. Čia iš 
viso 40 žmonių pastoviai 
kas mėnuo sumoka šiai švie- į 
timo įstaigai išlaikyti po Į 
kuklu doierėlį, arba po 12; 
dol. per metus- O. regis, ga- j

87 East Bay Rd., Osterville. Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 428-8425 

ATIDARYTA IKI RUGSĖJO 15 D.
SUMAŽINTOS KAINOS

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kitų 
dekoratyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltas srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 minutės pėsčiom).
• Genis lietuviškas maistas.

Kreiptis aukščiau nurodytu Cape Cod adresu į vila
AUDRONĖ — MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir
didžiausią Cape Cod žalumynuose paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

»#*****#*e*e**#***##**«###»*#*#*###*##**e**e*#e*#**#***#*****#*****»*»C kių jis dar suspės turėti, paro 
dvs ateitis.

R *

A j|i
;> Rhumba orkestro vedėjas Xa- 

vier Cugat. 66 m., su savo 21 
metų amžiaus žmona. Jam tai 
jau ketvirtoji žmona. Kiek to-

s
I-

Evangelikai ir Šiluvos koplyčia
kad šiuo metu gimnazija tu- ,sty ir Boitone nesunkiai su-
ri 80 mokinių ir 20 mokyto
jų. Kyla klausimas, kodėl 
tiek daug mokytojų?

Atsakymas trumpas: tik 
maža dalis jų yra etatiniai, 
kurie gauna mėnesinį atly
ginimą. Visi kiti pragyveni
mą pelnosi kitur, o čia ski
ria savanoriškai po dieną ar 
dvi savaitėje po kelias pa
mokas, už kurias gauna la
bai skurdų atlyginimą — 
$1.59 už pamoką.

sioreanizuoti ne 40 žmonių, I 
o 40 būielių po 20 žmonių. į 

Atrodo, pats laikas ir bos-1 
tcniškiams uoliai paremti;

Pareiškimas lietuviams 
evangelikams Šiluvos 

koplyčios reikalu

bendrų krikščioniškų verty
bių, kurios jungtų, o ne skal
dytų krikščionių jėgas šia
me lemtingame tautai lai-

Paminklai yra statomi į- kotarpyje. 
ią istorinę švietimo įstai-! amžinti didžiųjų veikėju ar . . į

ga — Vasario 16 d. gimna-'istoriniu ivykių atminimą. Mes, lietuviai evangeli- 
‘ i iptnvnip kai, giliai apgailestaujame,,

kad statoma Šiluvos koply-ziją. Tad sukruskim ir ii-1 Nepriklausomoje Lietuvoje
kai nelaukim! ! buvo statomi paminklai tau- . i j-- - i

Svečias iš Bostono išvyko j tai nusipelniusiems veikė- cia Primena skaudžius mu- Į 
į Nevv Yorką. kur taip pat jams pagerbti. Tuo buvo *autai putlumus n tuo j 
turėjo padalyti panašų pra-1 siekiama iškelti tu veikėjų Paciu palaikoma sena ki-
nešimą. Dėkodamas LB Bos-! nuopelnai visai tautai ir šie- liems neapykantos dvasia, 

i tono apygardai už sukviestą kiama išlaikyti tautos idea- Primename broliams lie- 
Taigi, dėl lėšų stokos j susirinkimą, jis pirmininkui: lo tęstinumą. Ar to paties tuviams evangelikams, kad

padovanojo dar Vokietijoje! siekia Šiluvos koplyčios Wa- statoma Šiluvos Marijos! 
išleistas knygas Vilnius, the! shingtone statytojai? Washingtone koplyčia sie-
Capitai of * Lithuaniair Li-1 gavo laiku lietuvi kataliJ kiama mūsų religinių verty

bių nužeminimo ir kad mes 
nieko bendro tu-

f ieškojimai
KTt-- - ir . T._____ _ _____YMįeuOzre jllWxi5, jonu ir 

stazijos Kelminskaitčs sūnus, 
gimęs Zizėnų km.. Miroslavo 
par., Alytaus apskr.. baigęs A- 
iytaus gimnaziją ir Kauno Po
litechnikos institutą, dabar gy
venantis Suvalkuose, ieško sa
vo giminių bei kitų savo krašto 
dzūkų tautiečių, kurie norėtų į 

su juo laiškais užmegzti ryšius, 
o gal ir padėti atvykti j JAV’ 
pastoviai apsigyventi. Prašoma 
rašyti šitokiu adresu:

Kigofewski Josef.
Suwalki. ui. Rynkova 22. 
woj. Bialvstok. Poland.

(34)

Fnlk Art Pirmi- iISUSRian .rilIU1 !k?? Spaudoje Vienu --------
ninuas atsidekodantąs pa- ^vasi-kj0 buv0 pareikšta, negalime 
dovanojo jam Mūsų Lietu- ka(-j Šiluvoje pasirodžiusi 1 ėtj nei su statoma koplyčia, 
va I ir II tomus. , žarija išgelbėjo lietuvių1 nej su lietuvių ka-

tautą r.uo Reformacijos tva- religiniu kongresu,
no, kuris tariamai nešė Lie-

milrafzv !aunovv

Bostono

J I B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

P
JIB

JI2. vario j o 16 savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszeuskio paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plauku slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. Wash.. D.C. Įrašyti vaistu katal. 
RED-BLUE-BOOK, R AT. JIB. laboratorija gauna iš JAV. 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistų veikimą.

JIR. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui $5.50. jei COD, dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuoiau.
JIB LABORATORIJA. 1117 So. 49lh Ave.. Cicero. IIL 60650

Svaibios knygos
Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus
Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
irseliais kaina S2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
iršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.

Jerkant abi dalis kaina tik..................................... 56.5C
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 pst, Kama.................................................... $2.00
Jan Kui vičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla- 
)ių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina .............. $3.00
^rank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 

auvo $6.00, o dabar tik.............................. .. $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl. 50 cnt. 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
J5 puslapiai, kaina....................................................  $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina....................................... -......... $1.00
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Ieškau brolių Antano. Jono ir 
Vlado Vaitkų iš Birietiškiu kai
mo. Šiaulėnų par.. prieš pirmąjį 
pasaulinį karą išvažiavusių Į 
JAV’. Jie patys arba kas apie 
juos ką žino prašomi rašyti šiuo
adresu:1

M. Vaitkus. 42 Green St..
Brockton. Mass. 02401.

(34)

tuvai dvasinį ir fizinį suny- 
Į kimą. Nors paskutiniuoju 
■ laiku tokiu mus lietuvius e- 

PARENGIMŲ KALENDORIUS; vangeĮįkus žeminančių pa
reiškimų katalikiškoje spau- 

Rugpiūčio 14 d. Romuvos, cioje vengiama, tačiau pats 
parke Brocktone Minkų ra-; Siluvos koplyčios Washing- 
dijo gegužinė. tone statymas liudija, kad

laikomasi savo seno nusista
tvmo.Rugsėjo 11 d. 3 vai. po 

pietų So. Bostono Lietuvių 
Pil- Dr-jos salėje Tautos 
šventės minėjimas.

Lietuvių Evangelikų 

Taryba

SLIEKŲ RINKĖJŲ 
STREIKAS

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pc gaibą.

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

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta-, P.O. Boa 9112 
*ipw»rfc 4. New Jersev

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

•‘Keleivio” ndminiatraci* 

ja prašo gerb. skaitytojus. 

Irane keičia adresą, prane

šant naujųjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

Šiluva neišreiškia tų dva
sini’! vertybių, kuriomis ga- 

; lėtų didžiuotis visa lietuvių 
tauta, nes juk su Lietuvos 
Reformacijos sužlugdymu 

Spalio 2 d. So. Bostono buvo pakirsti lietuvių tautos 
Lietuviu Pil. Dr-jos III auk- ™lstybm.o, tautin o ir kui
lio salėje Balfo metinis ban- tun™ . . nepriklausomumo 

J , pagrindai. Istoriniai faktai
« • • j rodo, kad po tariamo Mari-

! jos pasirodymo Šiluvoje. 
Spalio 9 d. 3 vai. popiet Lietuva pradėjo žengti nuo- 

So. Bostono Lietuvių Pil. smūkio keliais, kurie ją nu- 
Dr-jos III aukšto salėje Lais- vedė Į nepriklausomybės ne
ves Varpo tradicinis rudens tekinį-
konceitas. i Aplamai, kad Marija ri

šama su Šiluva, ji netenka 
to pagarbumo, kuris jai pri- 

Lapkričio 20 d- So. Bosto- klauso kaip tai, kuri pasitar-
no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj nave Dievo reikalams. 
Lietuvos kariuomenės atkū-Į Marijos vėliava
r’mo sukakties ujimas-. 200 metų į Lietuvą kry

žiuočių ir kalavijuočių buvo 
nešamas žudantis kardas, o

♦ ♦ •

Kalbės Lietuvos konsulas A. 
Simutis iš New Yorko.

• « •

Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — zip code.

kiek vėliau Marijos vardu 
buvo nutautintos lietuvių 

Gruodžio 31 d. So. Bosto-i masė« naudai tos tautos, kū
no Lietuvių Pil Dr-jos III ji šiandien su Vatikano pa
aukoto salėje tos draugijos laiminimu savinasi Aušros 
Naujųjų Metų sutikimas, j Vartų Mariją.

1 Šiluvos Marijos koplyti- 
i niu paminklu nieko negali
ma pasakyti, kas Lietuvos 
vardui šiame kontinente kel
tų pagarbos, bet savimi jis 

! prieštarauja šių laikų eku-' 
' meniniam bendradarbiavi- 
I mir. Tokios koplyčios staty
mas liudija, kad mes, lietu
viai, nesiekiame surasti

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudinga!

Visokių streikų būna lais
vame krašte, tai kodėl nega
lėjo sustreikuoti ir Wiscas- 
set. Me., sliekų rinkėjai. Jie 
reikalauja pridėti 25 centus 
už 100 sliekų. Dabar jie 
gauna už 100 smėlio sliekų
$1.90, O UŽ kitų Šimtą — Ann Profit. naktinio klubo šei- 
$2-50 i mininkė Wildwood. N. J., bet at-

Sl’ekus perka žuvautojai. rodanti daug žymesne asmenybe

A «... I
Amerikos indėnų gražuolė Wa-' 
lesh I.ujan, 18 m. am/... išrink-'

i ta visos Amerikos indėnų šven- 
į tėję Sheridan. Wyo.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

nepriklausoma
LIETUVA

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

■ ...
- ’ - . ' » • >

SLA
SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 

AMERIKOJE

DO VANOS
už naujus skaitytojus

KIEKVIENAM MCSŲ BIČIULIUI. SI RADUSIAM BETtl 
ČIENĄ NAUJĄ METINI "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA “TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
RAINA $2.50. ę ’

O KAS SI RAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKftS PIRMYN .3 METŲ PRENUME^ 
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ IS ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO“ ir “TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir "PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVI“ 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR 1 SEPTINTĄJĄ 
DEtiMTi įžengęs

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 milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu 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 
apdraudą: už $1,000.50 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALft APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Keta-riškų

. 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 Alllanee of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001 I
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Vietines žinios
SLA 328 kp. susirinkimas

Ši penktadienį. rugpjūčio

J

<1Kapočiai vėl išvažiuoja

Bronė ir dr. Antanas Ka- 
19 d. 1 vai. vak. Šo. Bostono Pačiai išvažiuoja į Kanadą
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se bus SLA 328 kuopos susi
rinkimas Visi nariai kvie
čiami dalyvauti ir atsivesti 
bent po vieną naują narį-

Valdyba

Nuoširdi padėka

Grįžę namo, norime nuo
širdžiai padėkoti visiems, 
kurie prisidėjo prie to, kad 
mūsų viešnagė Buenos Aires 
būtų malonesnė ir Įdomes
nė, o ypač Onai ir Prdnui 
Ožinskams ir Baltušiųfcšei- 
mai. kurie mus vežiojo, ro
dydami miesto įdomybes, 
vaišino ir apdovanojo. 
Valerija ir Juozas Šniuoliai

Buvo klaida

Praeitame numeryje pa
rašyta, kad į Bostoną grįžo 
Barbora ir dr. Antanas Ka
počiai, o turėjo būti Bronė 
ir dr- Antanas Kapočiai. 
Atsiprašome.

e********************************,VOKIETIJOS UETVIŲ 

PRIEBEGA

Lietuvių Bendruomenės 
Vokietijos krašto valdybos 
narys ir Vasario 16 gimna
zijos mokytojas Fricas Skė
rys. atvykęs birželio mėnesį 
i Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Chicagoje, aplan
kė ir kai kurias didesnes 
JAV ir Kanados lietuvių ko- 

j lonijas, dalydamas praneši
mus apie V okietijoje pasili
kusių lietuvių gyvenimą, o 
ypatingai apie Vasario 16 
gimnaziją.

Grįždamas namo. jis už
suko ir į Brocktoną aplan-

nugaros užrašą, kuris nurodo, kyti tavo senu bičiulių Val- 
kaip juos surasti, jeigu vaikas terio Beržinsko ir jo šeimos.

Patyrusi, kad jis čia pa
viešės net keletą dienų. LB 

= Bostono apygardos valdyba, 
pasinaudodama reta proga, 
pakvietė F. Skėrį padaryti 

i pranešimą ir Bostono lietu-

no lietuviškajai kolonijai. 
Valandą užtrukusiame

pranešime kalbėtojas vaiz
džiai nušvietė Vasario 16 d.| 
gimnazijos nuotaikas, darbos 
sąlygas ir tą reikšmę, kurią J

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
siunčia betarpiškai

ta švietimo įstaiga turi ne!l$ BOSTONO Į LIETUVĄ 
tik Vokietijoje pasilikusių.'

Kapcčienės brolio Stasio 
šūkio ir jo šeimos, gyv.
Sioux Lookout, Ont., aplan
kyti ir pažuvauti, nes dakta
ras yra didelis mėgėjas meą- j 
kerinti. Grįš po Darbo Die-:
nos Šventės. ! Išradingi to vaiko tėvai iš Wey.

į mouth. Mass.. pakabino jam ant 
Grįžo inž. V. Izbickas į

Giįžo inž. Vytautas Izbio! w tvolksiono paplūdvmv. 
kas, o savaites savo automo- 
biliu išraižęs visą Vakarų 
Europą. Jo žmona Felicija 
dar pasiliko Austrijoje sa
vo sveikatos sustiprinti. Grįžo Šniuoliai

Valerija ir Juozas Šniuo- vių kolonijai, 
liai, seni Keleivio skaityto- Ketvirtadienį, rugpiūčio 

T . T. „ x ' jai, jau grįžo iš Argentinos,'11 d-, jis pateko šilton ir jau-
Jaummo kongieso Bosto- ten p<.sįSVečiavę 16 dienų. kion inž. Eugenijaus ir Ire- 

į nos Manomaičių globon.
Tą patį vakarą Manomai-

ciai pakvietė į savo puikią
su seimą — ~

Paskutinės aukos

no Komitetui, be jau pa
skelbtųjų. aukojo: Alto sk 
?100, po $5 J- Vaičjurgis.; 
G. Čepas ir Pr. Račkauskas.' 
po $3—B. Kovas ir L. Lend-:

Lankėsi inž. A. Gustaitis

bet ir iš viso lietuviškoje 
išeivijos buityje.

Po žodinio pranešimo ki
ta tiek laiko truko ekrane 
rodorri paveikslai, kuriuos 
prelegentas vėl kiekvieną 
smulkiai paaiškino-

Kai išvydom žėmėn su
smukusius medinius bara
kus. kuriuose virš 10 metų 
ir per vasaros karščius ir 
žiemos pūgas vyko pamo
kos, daugelis žiūrovų net su
sigūžė, susigėdo, o pamatę 
naująjį pastatą — šviesų, 
erdvų, higienišką, visi nu
švito, lengviau atsikvėpė.

Tiek iš žodinio praneši
mo. tiek ir ypač iš parodytų 
vaizdų net ir didžiausi skep
tikai galėjo lengvai įsitikin
ti, kokią milžinišką kultūri
nę ir propagandinę misiją 
atlieka Vasario 16 d. gim
nazija. Sakysim, kai pasiro
do Vokietijos didmiestyje 
surengtame festivalyje net 
26 tautybės šimtatūkstanti-

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Ketvirtis & Co.
—JEW£LERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
R&paatingai taisome laikrodžius

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649 
i aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoe!

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Foarth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo aarous iš lau- 

▼iduje, gyvenamų namų ir 
reilca-

ko ir _____
biznio pastatų, pagal Jūsų 
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

raitis ir J. Skabeika $2.
Komitetas nuoširdžiai dė- 

1 Roja visiems aukojusiems.

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ {STAIGA NA i JOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose. Europoj ar tik 
aplankyti bičiulį, gyvenanti tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IK BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą pati mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

onoooooooeoooocioooooocaor

Televiziją ! 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boeton 
į TeL AN 8-6645 
LooGooaaeeeeaeooeoeeeeneC

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

rezidenciją West Roxbury 
Praeitą savaitę į Bostoną LB Bostono apygardos ir a- 

'buvo atvažiavęs inž. Algi- P.vlinkės valdybas spaudos’nei miniai ir lietuvių grupė 
„ . . . - ir mazlietuvių atstovus, e- laimi antrą vietą, tai pada-

mantas, Gus utis su zmone- vaRsrej:parapijos komite- ro tokią tautinę reklamą, 
le Rasa ir sūnum Marium į0 pįrmįninką, Vasario 16 d. kurios jokiais pinigais ne
savo tėvų Aleksandros ir gimnazijai remti vadovus ir apskaičiuosi. Laikraščiai ne 

. Antano Gustaičių aplankyti, artimesnius savo kaimynus, tik talpina nuotraukas su 
Jie čia maloniai pasisvečia- Čia susipažinta su svečiu, aprašymais, bet dar gaudo 
vo naujuose namuose, Gus- nusifotografuota, pasidalin- grupę ar net jos paskirus na- 
taičiu ir Alės ir Stasio Sant- ta Įspūdžiais, pasikeista rius. klausinėja, teiraujasi ir 

‘ , . . nuomonėmis Svečiai, sei- aorasineja kaip dienos did-
varų globojami. pamylėti. a- vįrius

pie 11 vai. vak. išsiskirstė. • Vasario 16 gimnazija yra 
Penktadienį, rugpiūčio 12 ne tik švietimo ir auklėjimo

d-, dienos metu E. Mano- 
maitis supažindino svečią 
su Bostono didmiesčiu ir ap
rodė jo žymesnes kultūrines 
ir visuomenines įstaigas, o 
8 vai. vakaro F. Skėris Ma- 

Gegužinė sutraukė labai žojoje South Bostono Lietu- 
daug žmonių ir praėjo jau- vių Piliečių Dr-jos salėje pa- 
kioj nuotaikoj ir tvarkingai, darė viešą pranešimą Bosto-

Gražuole išrinkta 
M. Valkavičiūte

Minkų radijo gegužinėje 
'Miss Lithuania of N.E-“ iš-

nnKia Maryte 
iš Dorchesterio.

T7_ll__ : XX-•4.xvaiKaviuiute

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

{VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

{staiga atdara: kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

9 vai. iki 5 vai. v. 
9 vai. iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

Adresas: 390 West Broad way, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrev 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo* įliejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas

Pilnos šildymo sistemos
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204 
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

ipdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broadvvay, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

židinys laisvosios Europos 
lietuviškai išeivijai, bet ir 
uostas, priebėga, kur suva
žiuoja grupės, orgarfizaci- 
još, kultūrininkai Studijų 
savaitėm arba ir pavieniai 
asmenys. Čia kiekvienas jų 
randa dalį Lietuvos, pailsi, 
atsigauna. Tai yra lietuviš
kos išeivijos pasididžiavi
mas, kuris įeis lietuvių tau
tos kultūros istorijon kaip 
šviesus žiburys.

. Iš padaryto pranešimo 
paaiškėjo, kad Vakarų Vo
kietijoje tik trys tautybės tu
ri savas gimnazijas — lie
tuviai, latviai ir vengrai. 

Registruotų LB lietuvių
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FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
r

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- MASINU VILKIMAS 

KAROSER1JOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORO Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

i
♦1

Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
kių kitokią ligų ir nuo nelai- } 
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jaetice of thePeaee—ConataMe 

598 E. Broadway
So. Boston 27. Mass.

Tet AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau 4 O
jt 5
* Namus iš lauko ir viduje. * 
t Lipdau popierius ir taisau o 

i t viską, ką pataisyti reikia. * 
jį Naudoju tik geriausią
* medžiagą.

(Nukelta į 7-t, psl.)

REIKALINGAS
darbininkas keturioms dienoms 
po 4 valandas (nuo 12 iki 4 vai. 
popiet) svaigiųjų gėrimu par- * 
duotuvei Burns Bros. 478 8th o 
St.. So. Boston, tel. AN 8-3386. *

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854 *

LAISVES VARPAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU 
KULTŪRINE RADUO PROGRAMA j

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
FM Bangomis 105.7 megaciklų 
U WKOX, Framingham, Maaa.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL .

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

■eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

TEL. AN 8-2124

i D r. Amelia E. Rodd:S
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STR 
Valandos t

nuo 1Q ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

*eeeeeeeeeeeeeeee<aeeeeeeeeeeeeeee*> 
RADUO PROGRAMaT

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

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargaa 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN 8-2712 
Naaai ir Ckis:
287 Ceocord Rd~ Billerica, M 

TEL. MO 3-2948

::
::i
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:: A. J. NAMAKSY I
Real Estate & Insurance

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai raistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei nik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nno 9 vaL ryt® Iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius irm

321 County Club Rd-
; Newton Centre, Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Bariaiakaa N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popiero* Sienoma 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plnmberiama 
Viaokie geležie* daiktai

i




