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62-RIEJI METAI

Kinijoj chuliganai gilina
„kultūrinę revoliuciją“

Kinijos komunistai savo revoliuciją "gilinti“ pavedė 
chuliganams, kurie tiek įsisiūbavo, kad jau tenka juos 
prilaikyti

Kinijos komunistai suma
nė "kultūrinę revoliuciją“ ir 
pavedė "raudonaisiais sar
gais“ pasivadinusiems jau
nuoliams ją vykdyti. "Rau
donųjų sargų“ organizacija 
tun būti paklusni komunistų 
partijos vadui Mao Tse-tun
gui ir jos centro komitetui. 
Jų uždavinys sunaikinti se
nąsias idėjas, senąją kultū
rą, senuosius papročius. Jie 
tą uždavinį jau vykdo nuo 
rugpiūčio 18 d . vykdo taip. 
kad iau patys jų bosai išsi
gando ir savo laikrašty pa- 
įašė. kad kai kurie "raudo
nųjų sargų“ veiksmai yra 
netinkami, kad jie turi bū
ti pakeisti.

Tikrai, šitie komunistų 
"kultūrinės revoliucijos“ gi- 
lintojai išvirto tikrais chuli
ganais. Jų gaujos pirma Pe
kine. o vėliau ir kituose 
miestuose, uždarinėja krau
tuves. keičia gatvių pavadi
nimus, grasina europietiš- 
kais rūbais dėvintiems gy
ventojams, apkabinėja sie
nas įvairiais partijos vadą 
Mao Tse-tungą garbinan
čiais šūkiais. Jie užėmė ka
talikų ii protestantų bažny
čias ir jose pastatė Mao sto
vyklas, sudaužė kryžius, 
užtepė juodais dažais religi
nius paveikslus ir sumušė 
kunigus.

Cantone jie, sutikę žmo
gų vakarietiškai kirptais 
plaukais, pririšo ji prie stul
po ir nukirpo plaukus. Aukš
tais kulnimis batus dėvinčią 
mote’į išavė ir paleido basą.

Kiniečiai gydytojai, kurte 
dirbo Fordo fondo išlaiko
moje ligoninėje, buvo ve
džiojami po miestą su pri
kabintom iškabom "Demo
nai“. o Šv- širdies akademi
jos europiečius mokytojus 
privei tė ant akademijos

laiptų atsiklaupti su į užpa
kali sudėtomis rankomis, 
įaudoniesiems sargams šau
kiant* "Lauk, imperialistų 
šnipai!“

Jie jau taip toli nuėjo, 
kad net ir karinė komanda 
"dešinėn“ jiems yra buržu
azinė ir todėl pakeistina. Ir 
pašto ženklų rinkimas jiems 
buižuazinis išmislas. ir. aiš
ku, revoliucionieriai juo ne
turį užsiimti. (Filatelistai ir 
Lietuvoje buvo persekioja
mi Stalino laikais).

Jie puola krautuves, ku
rios pardavinėja foto apa
ratus, gėles, kosmetikos da
lykus, nes tie dalykai esą re
voliucijai nereikalingi. Jie 
grasina bausme ir už vaka
rietiškų rūbų pardavinėjimą 
ir ragina juos parsiūti pagal 
kinietišką madą.

Visų tų sargų daromų 
kvailysčių čia nesuminėsi. 
Jomis jau susirūpino, kaip 
sakyta, ne tik patys komu
nistai, bet protestą įteikė ir 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bė. Ji sako, kad nebėra ga
rantijos ir saugumo jos am
basados nariams

Taip tiems "raudonie
siems sargams“ siaučiant, 
aišku, kai kur pasipriešinta, 
todėl jau yra ir žmonių au
kų.

Dabartinė Vliko vaidyba, iš kairės sėdi: Bronius 
Vaclovas Sidzikauskas, Stasys Lūšys, Bronius

ūkas, Algirdas Budreckis, Juozas Audėnas, 
emickas ir Algirdas Yedeckas.

teoneoseot

DĖMESIO !

Kitas Keleivio numeris dėl Darbo Dienos šventės%
išeis viena diena vėliau.

S. Vietnamo vadai 
Sovietų Sąjungoje

*****#************•***•#*****#*****'

Mirė Varšuvon
sukilimo vadas

Londone mirė lenkų ge
nerolas Komorawski. kuris 
1944 m- vadovavo lenkų su
kilimui Varšuvoje,

Rusai tada stovėjo prie 
pat Varšuvos, todėl lenkų 
pogrindžio karo jėgų vado-

Berlyno vyr. burmistras i vybė laikė, kad dabar yra 
W. Brandt savo kelionę į P.! geriausias momentas sukilti 
Ameriką atidėjo. prieš voiečius, nes, taip jie

Netikėtai į Sovietų S-gą buv o įsitikinę, ir rusai tuoj
buvo išskridę Šiaurės Viet- __ , pradės vokiečius pulti. De-
narno premjeras Pharn v ari
Dong ir karo ministeris gen.

Jau spėlioja, kas 1968 m. 
bus išrinktas prezidentu
Rinkimai dar toli, bet jiems jau ruošiamasi, spėlio

jami kandidatai ir laimėtojai.

VVilliam Willis, 72 m. amž., du 
kartu plaustu perplaukė Ramų
jį vandenyną. Šiemet jis buvo 
pasiryžęs 11 pėdu laiveliu iš 
Nevv Yorko nuplaukti į Angli
ją. bet kelionėje susirgo ir te
pajėgė nuplaukti tik 850 mylių. 
Krantu sargybos laivas, tai pa
stebėjęs. ji nusivežė.

Streikuoja Kanados
geležinkeliečiai

Praeitą penktadienį su
streikavo Kanados geležin
keliečiai, kurių yra apie 
115.000. Kanadoje geležin
keliai priklauso privatinėm 
bendrovėm, bet naudojasi 
vyriausybės parama. Tik 
viena linija. Didžioji Vaka 
rų Pacifico. priklauso vai 
džiai. todėl ji streiko nepa 
liesta. Sustabdytas ir susi
siekimas telegrafu, nes tai 
atliko geležinkeliečiai.

Geležinkeliečiai reikalau
ja pakeiti atlyginimus vidu
tiniškai 30%. o bendrovės 
tesutinka pakelti 12%%

Kanados geležinkelių 
streikas atsiliepia ir JAV, 
nes ir JAV traukiniai, kurie 
ėjo į Montrealį, Toronto, 
Winnipegą ir Vancouverį, 
sustabdyti prie sienos.

Jei šią savaitę nepavyks 
šalims susitarti, tai mano
ma, kad bus išleistas įstaty
mas, kuris streiką sustabdy
tų, pakeltų atlyginimus 9%, 
įpareigotų toliau derėtis ir 
nesusitarus numatytų priva
lomą arbitrų komisiją.

Kraštui streikas kasdien 
atsieina apie 15 mil- dolerių.

Vo Nguyen Giap ii- tarėsi su 
Krime vasarojančiais Sovie
tų Sąjungos komunistų ge
neraliniu sekretorium Brež
nevu ir ministru pirm. Ko
syginu.

Vietnamiečiams rūpi iš
siaiškinti eilę klausimų, su
sijusių su tolesniu karo ve
dimu, sužinoti, kokios pa
galbos galima laukti iš So
vietu S-gos. Jiems svarbu ži
noti. kiek Š. Vietnamo neut
ralumas Maskvos ir Pekino 
ideologiniam ginče gali atsi
liepti į Sovietų S-gos para
mą, kurios Š. Vietnamas la
bai reikalingas. Dr. Lionei Alonso, 34 m. amž..

Kinija ragina Š. Vietna- K“bos “•"'’asadorius Lebanone. 
mą savo neutralią laikyseną savo aare,gas .'.r-a,'\
pakeisti jos naudai, bet viet- į* ’ Mm‘' ““
namučiai nesiryžta, nes ti- Caslro «•*“ vaWvs Kuha' 
ki, kad Sovietų S-ga- gali
daugiau pagelbėti, negu Ki
nija.

Aišku, kas sutarta Krime, 
viešai neskelbiama.

1

ja apsinKO.
Lenkai sukilo, bet rusai 

pagalbon neatėjo. Komunis
tai nepasitikėjo lenkų po
grindžiu. Todėl jie laukė, 
kol vokiečiai sunaikins len
kų sukilėlius. Kovos tęsėsi 
63 dienas, ir iš 40.000 len 
kų karių žuvo 15.000, mies
tas buvo sugriautas, žuvo 
apie 250.000 civilinių gyven
tojų. tarp jų daug geriausios 
inteligentijos

Rusai ne tik nepadėjo 
bet jie net neleido savo teri
torijoje nusileisti Anglijos 
lėktuvams, kurie atvežė su
kilėliams ginklų, amunicijos 
ir kt.

Sovietai nepadėjo sukilė
liams dėl to. nes jie buvo 
Lenkijos patriotai, priešingi 
komunistams ir siekė demo
kratinės Lenkijos. Sovietai 
norėjo, kad jie būtų vokie
čių sunaikinti, nes tada bus 
lengvesnis kelias jų palaiko
mai Liublino vyriausybei, 
kurią palaikė komunistai, 
paimti valdžią į savo ran
kas..

Kaip paskutinių laikų is
torija rodo. komunistai vi
sada taip ir visur taip sava
naudiškai ir klastingai el
giasi.

Dar dveji metai iki prezi
dento rinkimų, bet jau net 
kandidatai spėliojami. Dr. 
Gallup apklausinėjimai ro
dą. kad šiuo metu preziden
to Johnsono populiarumas 
krintąs ir kyląs New Yorko j 
senatoriaus Roberto Ken
nedy. Bet jiems primenama, 
kad iki rinkimų dar daug 
laiko, todėl ir prezidento 
Johnsono svoris gali žymiai 
pasikeisti. O jei žymiai ir 
nepasikeistų, tai vis viena 
jis yra didelis, ir, kitą kan
didatą parinkus, partija pa
liktų suskaldyta ir tikriau
siai pralaimėtų. Todėl gal
vojama, kad ir pats Kenne
dy 1968 m. kandidatu į pre
zidentu nebus ir palauks 
1972 metų.

Galvoja apie kandidatą ir 
respublikonai, šiomis die
nomis prabilo buvęs kandi
datas praeituose rinkimuo
se Barry Goldvvater. Jis sa
ko, kad buvęs vicepreziden
tas Richard Nixon yra tas, 
kuris rinkimuose Johnsoną 
nugalės Ar tuo patarimu 
jo partijos draugai norės pa
sinaudoti, šiandien bergž
džia būtų spėlioti. Palaukę 
sužinosime.

Mažiausia alga
$1.60

Senatas priėmė įstatymą, 
kuris pakelia mažiausią va
landinį atlyginimą nuo 
$1.25 iki $1.60. Nuo kitų 
metu vasario 1 d. jis būtų 
padidintas iki $1.40 ir vė
liau. dar po metų. iki $1.60. 
Atstovų įūmai antrąjį padi
dinimą tenumato nuo 1969 
m. vasario 1 d.
Svarstant šį klausimą ypač 

respublikonai stengėsi įnešti 
darbininkams nenaudingų 
pakeitimų

Žemės ūkio darbininkams 
numatytas mažiausias atly
ginimas $1.00 nuo kitų me
tų vasario mėnesio, nuo
1968 m. vasario $1.15 ir nuo
1969 m- vasario mėn. $1.30.

Ir ne žemės ūkio darbi
ninkams. kurių mažiausias
iiHvninimuc i Lr i činlmvij cuimuc im OJYZI
nuo kitų metų vasario mėn. 
numatytas 1.15, po dviejų 
metų iki $1.30 ir vėl iki 
1971 m. pridedama po 15 
centų kasmet valandai, kol 
pasieks $1.60.

Dabar mažiausio atlygini
mo įstatymas liečia 29.6 mil 
darbininkų, o naujas pakei
timas apims dar apie 6-7 
mil. daugiau

Chicagoje sustabdė
demonstracijas

Miesto rcąjorui ir negrų 
vadui dr King pavyko susi
tarti. Jie priėmė 19 asmenų 
komiteto paruoštą planą, , 
kaip užbaigti Chicagoje na
mų ir butų segregaciją. Kai 
tai buvo sutarta, tada dr- 
King sustabdė negrų de
monstracijas. Tuo būdu ir
praeitą sekmadienį numaty- New Yorko miesto sveikatos Somaliją (Afrikoj) ir Kalė
toji demonstracija Cicero skvriaus radiacijos kontrolės j - doniją (Pacifico vandeny- 
mieste neįvyko. staigos direktorius Hanson ne), o taip pat Abisiniją ir

Dr. King kartu pabrėžė,! Blatz rodo mažą kapsulę, kuri Combodią (tolimuose įytuo- 
kad tolimesni veiksmai pa- Panaši j pamestąją, vežant iš se).
reis nuo to, kaip bus vykdo- Eort Korth, Tex„ kapsulę su Jarn lankantis Somalijoj, 
mas susitarimas. Jei nebus labai pavojingu radiumu. Kol n e pri klausomybės šalinin- 
matoma pažangos, demonst- kas ta pamestoji kapsulė nesu- kai sukėlė riaušes, kuriose 
racijos vėl bus rengiamos. į rašte. į žuvo net keli žmonės.

Somalijos riaušės 
pykina de Gaulle’į

Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle pasiryžo aplanky
ti savo užsienio teritorijas

Reikia suvaržyti 
pelnus

Prezidentas yra nustatęs, 
kad algos nebūtų keliamos 
daugiau kaip 3.2% perme
tus, nes pakėlus daugiau bū
tų skatinama infliacija.

A.L.F.-C.I 0 pirmininkas 
Meany tos organizacijos 
konferencijoje Chicagoje 
reikalavo, kad ir pelnai bū
tų suvaržyti. Per paskuti
niuosius penkerius metus 
korporacijų pelnai pakilo 
67%, dividentai 43%, o 
darbininkų algos tik 21%. 
Atmetus kainų pakilimą, 
gauname, kad darbininkų 
algos tepadidėjo iš tikrųjų 
tiktai 13%.

Ii prezidentas Johnsonas 
laikraštininkams yra pareiš
kęs, kad nuo 1960 metų kai
nos pakilo 10%. algos 17;7 r'
o pelnai 83%>.

Turkijos žemės
drebėjimo aukos

Oficialiai paskelbta, kad 
dėl žemės drebėjimo žuvo 
2,477 ir sužeista 1.494 žmo
nės, bet tie skaičiai dar gali 
padidėti

Karinga mokytojų 
konferencija

Chicagoj pasibaigusi mo- 
kvtojų federacijos konfe
rencija nutarė, kad mokyto
jams būt ’ užtikrinta kolek-Į 
tyvinių derybų teisė, būtų 
garantuota visiška akade-i 
minė laisvė, teisė organizuo
tis, dalyvauti politinėse, so
cialinėse. profesinėse ir ci
vilinių teisių organizacijose 
ir kt-

Tai ne bitnikas. bet Gary Hem- 
ming, kuris vadovavo 8 vyrą 
būriui, ieškojusiam 12,388 pėdų 
aukščio .Šveicarijos .kabiuose 
dviejų paklydusių vokiečių. Ieš
kotojai ir surastieji buvo heli
kopteriu nuvežti į Chamonis, 
Prancūzijoje.

■f
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Darbo diena ir mes
Ateinantį pirmadieni vėl šiame krašte bus Darbo 

Dienos šventė. Jos pradžia siekia 1882 m. Tada darbo 
unijos buvo silpnos, darbininkų padėtis labai bloga — 
mažas atlyginimas, ilgos darbo valandos, nežmoniškos 
darbo patalpos ir sąlygos. Tada veikusi Darbo riterių or- i 
ganizacija po savo 1882 metų konferencijos Ne w Yorke 
surengė didelę demonstraciją, kurios šūkis buvo: 8 darbo 
valandų diena!

1884 m. minėti Darbo riteriai, susirinkę konferenci
jos, paradavo rugsėjo pirmąjĮ pirmadieni ir nutarė tą die- » 
ną skirti darbo klasės garbei.

Aišku, pradžioje tai buvo tik savanoriška darbininkų 
šventė. Už jos šventimą buvo net persekiojama. Bet vis 
plačiau, ne tik darbininkų tarpe, sklido mintis, kad ta 
diena būtų Įstatymo pripažinta šventė Pirmoji tokį Įsta
tymą išleido Colorado valstybė 1887 metais, ją pasekė 
New Yorko. Massachusetts ir Nevv Jersey valstybės, o 
1894 m. kongreso nutarimu rugsėjo pirmasis pirmadienis 
tapo visame krašte Darbo Dienos švente.

Anų ir šių dienų darbininkų padėtis yra žymiai ge- 
rojon pusėn pasikeitusi. Daug kas laimėta atkaklia kova. 
Ta kova ir šiandien tebeeina- Ir šiandien visas gyvenimo 
negeroves tie. kurių rankose kapitalas, stengiasi suversti 
ant darbininkų pečių, ir viską, ką šių dienų gyvenimas :

KELEIVIS, SO. BOSTON

Raudonosios Kinijos komunistę vadas Mao Tse-tung 
(kairėje) ir krašto apsaugos ministras Lin Piao, kuris 
laikomas Mao Įpėdiniu.

Kas kitur rašoma
PRIMINĖ PRIEŠ 27 M. 

PRASIDĖJUSIĄ 
TRAGEDIJĄ

99.19 nuošimčių balsų. Ta
po "išrinktas“ ir Nikolai 
Pozdniakov. kuris niekad 
nebuvo Lietuvos pilietis.

"Šitaip "išrinktas“ sei
mas susirinko Kaune, laiki
noje Lietuvos sostinėje, lie
pos 21 d. Seimui, dabar pa-

,. , . . , . .. .vadintam "liaudies seimu“,
nės prisimins savo pirmtakūnų sunkias kovas del geresnes j vienas antro nepulti- Lztik-j įuvo pateikta rezoliucija, 
ateities, jaus jiems dėkingumą už jų iškovotus vaisius, ku- rinęs rytinio fronto saugu- skelbianti Lietuvą esant 
riais dabar naudojamasi, ir ryšis ateities kovai, nes ir j mą, Hitleris užpuolė Lenki-1
šiandien gyvenime dar gausu visokių negerovių, dėl kurių; J4- I ^avo imPeliją įjungė 
daugiausia kenčia darbo žmogus, ir todėl jis, o ne kas ki- Austriją. Čekoslovakiją, A

Nau jienos rugpiūčio 23 d. 
duoda gera, jie norėtų sau pasilaikyti. Kaip anuomet, taip laidoje priminė, kad 1939 
ir šiandien darbininkui yra sunku centą išsikovoti. Todėl į m. rugpiūčio 23 d Hitleris 
ir šiemet švęsdami Darbo Dienos šventę. JAV darbo žmo- su Stalinu pasirašė sutarti

baniją, įugsėjo 28 d. ir spa
lio 3 d. privertė Estiją ir 
Latviją pasirašyti sutarti, 
kuri davė teisę Sovietų Są
jungai Įsteigti savo karines 
bazes šiose valstybėse, o 

• spalio 10 d. tokią pat sutarti 
, turėjo pasirašyti ir Lietuva, 
j Lapkričio 14 d. sovietų ka
riuomenės daliniai Įžygiavo

Rusų interesų gynimu uždarbiaujantieji laikraštinin- j Lietuvą, 
kai labiausiai jaudinasi, kai nurodomas koks nors rusų ko- ‘ Netrukus Maskva apkal- 
lonizatoriškos politikos faktas Lietuvoje- tino Lietuvą nevykdant su-

Vos porai savaičių praėjus nuo pasirodymo išeivijos tarties, pareikalavo sudary- 
spaudoj pastabų apie kelių šimtų gyventojų sumainymą ti tokią naują vynausybę.

tas. turi atkakliausiai su jomis kovoti.
Šitos kovos eilėse turi būti ir šiame krašte gyvenantis

lietuvis darbo žmogus.

Pyksta kolonizatorių bernai

i&elepRone &ip. Naujausios
KNYGOS

"sovietine (tarybine) res
publika“, ir buvo pasiūlyta 
patvirtinti peticiją (prašv-

Whaf s the number? 
it’s easy to f ind—

when you’ve got it 
underiined!
Koks numeris ?

L engva surasti, jei jj 
pasibrauktumėte

®
New EnylandTelephone
Part of the Nanonvvtde BeU System

mą), kad Lietuva būtų pri-; meriką ir ten apsigyvenę, 
imta^ Į Sovietu Sąjungą. Kaip ir kitur. P. Amerikos 
_ "Nors dalis deputatų prie- lietuviai vra organizuoti. Jie 
šinosi, bet buvo paskelbta.; turj Įvairių savo organizaci- 

į kad peticija tapo priimta ju. laikraščių, radijo progra- 
"vienbalsiai“.

”Lie|X)s 31 d. Lietuvos 
"liaudies seimo“ paskirtoji 
delegacija iš 12 atstovų (ir 
panašios latvių bei estų de
legacijos) atvyko Į Maskvą 
tą peticiją Įteikti Sovietų

P. AmerikosLietuvių kongresas
Daugiau nei 100,000 lie-Į dienomis Urugvajaus sosti-Į 

tuvių yra išvykę i Pietų A-

ęjc įim A io i q
vietai. Rugpiūčio 3 d Lie- 

' tava buvo oficialiai "priim-

mų ir kt., rengia mažesnius 
ir didesnius savo suvažia
vimus, kuriuose svarsto ne 
tik vietinius reikalus, bet ir 
savo tėvynės — Lietuvos

Pirmą kartą 1960 metų 
gruodžio 2-4 d. Avellanodo- 
je (Argentinoje) buvo susi
rinkę jau net 3-jų valsty
bių — Argentinos, Brazili
jos ir Urugvajaus — lietu
vių atstovai. Tai buvo Pir-

Taškento žemės drebėjimo proga ir apie kolonizatoriškais kokia jai patiktų, ir neap- 14-toii Sovietų Sa-
sumetimais steigiamas imones Utenoj ar Plungėj, atsiliepė įaudonosios ai įuo-, reSpUbįjka. RUgpjū-
kolonializmo gjmėjai Tiesoj <n,gp. 13> ir Komjaunimo masis Pietų Amerikos Lie-

daugiau sovietų karių ‘-ių Kongresas. Jis gero-
atskleidžiama kolonizatorių slepiamoji tų faktų reikšmė. įžygiavo Į Lietuvą, prezi 

Atsiliepdama dėl Lietuvos-Taškento žmonių sumai- dentas Smetona pabėgo į
nymo, Tiesa tačiau tik patikslino faktą: iš Taškento Lie- Vokietiją, palikdamas savo
tuvon apgyvendinti atsiųsta ne 300, o keli šimtai šeimų- pavaduotoju ministeri pinu.
Ir paryškino, kad "Tai internacionalinė mūsų pareiga, Merki, kuris netrukus atsi-
ir jos vykdymas mūsų tarybinio gyvenimo sąlygomis yra statydino, savo vieton pa-
visai suprantamas reiškinys“. ! žurnalistą Justą Pa-

Atseit, pagalba nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems ^*un.s (ai ė ta1’. ;?am
Taškento gyventojams nėra labdarybė, o rusų valdžios pQ2dn;akova< Pasiun in*s
Įsakyta ("internacionalinė") pareiga, kurios vykdymas, j nekomunistinės
žinoma, suprantamas reiškinys, kadangi "tarybinio gyve- partįjos įr kitos organizaci-
nirno sąlygomis“ Lietuvoje kitaip negi galima, negu jos buv0 uždarytos ir už-
Maskvos Įsakyta... ' draustos. Spauda paimta

Kitur tarptautinės pareigos pagelbėti nelaimėje — valdžios kontrolėm Tik ko-
irgi suprantamas reiškinys, bet suprantamas taip. kad nu- munistams buvo suteikta
kentėjusiems stengiamasi padėti atkurti tai, ko jie nusto- teisė veikti (Komunistų1 21 dieną, kada buv. sovietų 
• a* a •*"! 1 j • i. 2 --X i io T .infutr/Mo rnziVorl noeinnfJrnm’ J

sovietų respublikomis- ' Y' Paiud*no P- Amerikos 
"Šitaip pasibaigė Sovietų^ juos suartino, su-

Sąjungos agresijos politikos'??prino M ‘-'pusavio 
procesas prieš tris nepri- SIUS' 
klausomas Pabaltijo valstv- 
bes. prasidėjęs Stalino-Hit- 
lerio susitarimu 1939 m. 
rugsėjo mėn.

Tarptautinio

vaistai

"Maskvai paradavusieji 
Lietuvos komunistai vadi
na "istorine“ 1940 m. liepos

ry-

Antrasis Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresas buvo 
1963 metų vasario 22-26

jo, o ne mainikauti gyventojais, iškeldinant juos už pus- partija Lietuvoje niekad 
ketvirto tūkstančio kilometrų (apie pustrečio tūkstančio neturėjo daugiau, kaip 2500 
mylių — toks maždaug atstumas tarp Lietuvos ir Taš
kento).

Komjaunimo Tiesa pasišovė msų valdžios Lietuvoje 
steigiamas Įmones teisinti Šveicarijos pavyzdžiu: ir ten 
esą Įmonių, gaminančių tik eksportui ir tik iš importuotos 
žaliavos. Net ir darbininkų švecarai pasikviečią iš kitur.

pasiuntiniui Pozdniakcfvui 
ir Maskvos komisarui De- 

narių). kanozovui diktuojant, tas
Seimo "rinkimų“ komedija "liaudies seimas“ pasisakė 

"Lietuvos seimas buvo už Lietuvos nepriklausomy- 
paleistas ir paskelbti nauji bėc panaikinimą. Bet tai ne- 
seimo rinkimai. Kandidatų' buvo lietuvos žmonių va- 
sąrašai buvo sudaryti tik iš lios pareiškimas. Tai buvo
komunistų arba jų rekomen- Sovietų Sąjungos smurtas

Jei šveicarams tai esą gerai, tai kodėl Lietuvoj turėtų būti duotų asmenų. Balsuotojam prieš lietuvių tautą, galingos 
negerai! nebuvo palikta jokio pasi-1 imperijos prieš silpnesnį

Pamiršo paminėti dar vieną panašumą: Šveicarijoje ; rinkimo. Todėl rinkimai, i kaimyną!
kurie Įvyko liepos 14-15 "Komunistinė Rusija pa
dienėmis, buvo gryna kome- sielgė su Lietuva 20-me

yra net ir amerikiečių Įkuraų Įmonių! Tai dar didesnis 
"panašumas“ su tuo, ką rusai daro Lietuvoje. Tačiau tas 
priminimas būtų visiškas prisipažinimas, kad ir rusų Įmo
nės Lietuvoje galų gale tikrai kolonistiškos, kadangi a- 
merikiečių Įmones Šveicarijoje rusai jau seniai yra ap
šaukę "amerikinio kolonializmo“ Įsibrovimu .-

Bet rusų advokatai nedrįsta paminėti esminio skir
tumo tarp Šveicarijos ir Lietuvos: šveicarai tebėra patys 
savo krašto šeimininkai, ir jie. o ne kiti nustato sąlygas, 
kokiomis jie kuria savo imones arba ir svetimiems lei
džia savo krašte veikti. O Lietuvai dabar viską — mo
kesčius. kainas, atlyginimus — diktuoja maskviniai pla
nuotojai, tai yra, bolševikinė rusų valdžia.

Tos valdžios advokatai slepia ją po "liaudies“ kauke 
(girdi, "Tarybų Lietuvoj viskas priklauso liaudžiai“), ir 
jie net nepatenkinti, kad ta jų dartidavė pavadinama rusų

rUlzlinOčn n^OloniA IlotlTVlll

dija. 
"Maskvos telegfafo a-

gentūra pranešė, dar "rui-

šimtmetyje panašiai, kaip 
earinė Rusija buvo pasiel
gusi 18 šimtmetyje, tik dar

kimams“ nepasibaigus, kad žiauriau. Komunistinės Ru- 
sovietiniai kandidatai gavo sijos valdžia, pagrobusi Lie-

Po "rusų valdžios“ Įterpė: "taip jie vadina TSRS vyriau
sybę“. Bet ta "naujiena4 skaitytojų nenustebino, nes, iš
skyrus laikraščius ir viešus susirinkimus, ten pat Lietuvoje 
retas kas tą vyriausybę vadina kitaip, kaip tik rusų val
džia. Ir faktas, kad iš tikrųjų Lietuvoje dabar "viskas į 
priklauso. Miskvai' arba "viskas nr'klauso rusų valdžiai

................................................... (tik jau ne liaudžiai), akivaizdus Lietuvoje gyvenantiems
valdžia. Kom j. Tiesos autorius piktinasi užsienio lietuvių {ąjję jau Kandžiai), akvaizdus Lietuvoje gyvenantiems 
spauda, kam rašė, kad "venintelis rusų valdžios sumeti-, retas kas tą vyriausybę vadina ktaip, kaip tik rusų val- 
mas tokias įmones steigti Lietuvoje yra kolonialistiškas“. | (Eito)

Neseniai Anglijoje 3 vyrai nu
šovė 3 policininkus. Du tę žudi
kę jau pagauti, o trečiojo. Hen
ry Rol*erts. kurio nuotrauką čia 
dedame, dar ieškoma.

nėję Montevideo. Jame jau 
ii jaunimas turėjo savo sek
ciją ir meninius pasirody
mus. šito pasėkoje kitais 
metais Kordobos kalnuose 
trijų kraštų (Urugvajaus, 
Argentinos ir Brazilijos) 
lietuvių jaunimas surengė 
bendrą stovyklą, kurioje jis 
užmezgė dar stipresnius tar
pusavi., ryšius.

Tieciasis P. Amerikos 
Lietuvių Kongresas buvo 
1965 m- vasario 17-21 die
nomis San Paulo mieste 
(Brazilijoje). Į j j buvo at
vykę svečių ir iš Šiaurės A- 
merikos — Vliko pirm. V. 
Sidzikauskas. LB, Balfo at
stovai ir kt.

Kongresai ne tik pagyvi
no pačių lietuvių veiklą, bet 
jų garsas toli nuaidėjo per 
spaudą, radiją, televiziją 
P. Amerikos visuomenė 
daugiau sužinojo apie lie
tuvių veiklą, jų pastangas 
atgauti laisvę savo gimta
jam ar tėvų kraštui — Lie
tuvai.

Ketvirtasis P. Amerikos 
Lietuvių Kongresas vėl bus 
Argentinoje, jos sostinėje 
Buenos Aires. Jis prasidės 
kitais metais vasario 9 d- 
Neabejotina, kad jame ir iš 
JAV svečiu bus kur kas 
daugiau, negu ankstyves
niuose kongresuose. Į jj ža
da vykti ir nemaža JAV lie
tuvių jaunimo atstovybė.

Kongresui rengti yra su
darytas gausus Įvairių orga
nizacijų atstovų komitetas, 
kuris yra išsirinkęs vykdo
mąjį komitetą šitokios sudė
ties: pirm. Z. Juknevičius, 
vicepirm- J. Mičiudas. sekr. 
S. Babronis ir kun. A Steig- 
vila, ižd. K. Kliauga.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep- 

j tymos Maironio baladės. Tai 
' knyga. labai tinkama dova

noms. Kaina.......... . ... $6.00
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
vengti. Parašė med. dr. Me
nard M. Gertler. Šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina.......$375.

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame Įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės. H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina ................ ...  $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat Įvairus ir Įdomus, 
kaina $2.). /

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van-J_ rk__-i—-a a i7augiruai;e-Mjruugicnc,
414 psl.. daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai Įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ........... . ..............  $6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGUA, II
omas, redagavo Bernarda* 

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

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

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

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.
<***•<*#*##***«*«*#*****«**#***#«**

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithuania“, 174 psl., daug 
paveikslų, kaina tik $1.50.

tuvą. ėmė tūkstančiais ga
benti Lietuvos žmones Į Si
birą. o i jų vietas ėmė vežti 
Lietuvon ivairių rytinių tau
tų žmones. Be to. ji atėmė 
žmonėms jų turtus ir nuosa
vybes ir žudė tuos, kurie 
priešinosi žmonių plėšimo 
bei tautos žudymo sistemai!

j Tai iš tiesų buvo "istorinė 
diena“: prievartos, klastos 
ir tarptautinio banditizmo 
diena! Ji neišdils iš žmonių 
atminties, kol bus gyva Va
karų civilizacija.“

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio" udministraci- 
Į* prato gerb. skaitytojus 
kurie keičia adresą, prane 
Unt naująjį adresą neuž 
mfriti paraivti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — zip code.

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,

KMoeccoooceooeooooooeoMm
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Minės SLA 80 m* sukaktį

SLA 5-ji apskr., SLA 
Centro pritarimu, rengia iš
kilmingą savo organizacijos 
80 metų sukakties minėji
mą. Sheraton- Atlantic vieš
buty (34th St. ir Broadvray 
kampas) įvyks banketas- 
koncertas. SLA prezidentas 
P. Dargis pasakys pagrindi
nę kalbą. Pakviesti atsakin
gi New Yorko administraci
jos atstovai. Jau pasižymė
jusi dainininkė Mack-Mac- 
kevičiūtė atliks koncerto 
programą.

Kviečiami dalyvauti šios 
didžiosios lietuvių fraterna- 
linės organizacijos nariai ir 
veikėjai, o taip pat visi New 
Yorko bei apylinkės lietu
viai, kam brangūs SLA tau
tiniai darbai.

Banketo reikalais rūpina
si SLA sekretorė B Pivariū- 
nienė, SLA 5 apskr. pirmi
ninkas S. Briedis ir SLA 
veikėjas A.S. Trečiokas

Minėjimas bus spalio 1 d

N. Jasiukynaitės paroda
Rugsėjo 1 d. 1 vai. popiet 

The Pen ir Bnsh klubų pa
talpose (16 E. lOth St, N. 
Y .C.) atidaroma dailininkės 
Natalijos Jasiukynaitės kū
rinių paroda, kuri tęsis iki 
įugsėjo 15 d.

Atidarymo dieną paroda 
lankoma iki 9 vai. vak , o 
visą kitą laiką nuo 1 vai. 
iki 5 vai. vak.

Didelis miestas — 
dideli rūpesčiai

Milžiniškas miestas New 
Yorkas, dideli ir įvairūs ir 
jo šeimininkų rūpesčiai. Jie 
turi ir tokių rūpesčių, apie 
kuriuos mes, gyventojai, nė 
nepagalvojame.

Štai mes vaikštinėjame 
parkuose ar gatvėmis, kur 
auga gražūs medžiai, ir ne- 
pamąstome. kad ir jie mies
to savivaldybei suteikia, 
daug galvosūkio

Mieste auga daugiau nei 
pustrečio miliono medžių: 
550.000 gatvėse ir 2 mil- 
parkuose. Kaip žmonės, taip 
ir medžiai neamžini- Me
džiai laisvėje, kur nors 
miške, auga dvigubai ilgiau 
negu mieste. Mieste me
džiai miršta greičiau dėl į- 
vairiausių priežasčių: saus
ros, nešvaraus oro, chemi
kalu, kuriais jie purškiami 
nuo kenkėjų apsaugoti, oro 
trūkumo šaknims ir tt.

Jų priežiūra miestui bran
giai atsieina. Vieno medžio 
šakų apipiaustymas $15, a- 
pipurškimas $6-7. naujo pi
giausio (norvegiško klevo) 
pasodinimas $115. mirusio 
medžio išvežimas—$100.

Medžiai kenčia ir dėl tin
kamos priežiūros stokos, o 
jos nėra dėl to. kad tam per- 
mažai lėšų teskiriama.. Par
kų skyrius, kurio žinioje y- 
ra medžių priežiūra, teturi 
245 darbininkus, kurie ne
gali spėti visų darbų atlikti. 
Naujiems medžiams sodinti 
reikėtų pusės miliono dole
rių. o tepaskiria tik 150,000 
dol. Trūksta lėšų ir kitiems 
dar svarbesniem reikalam.

Kenkia medžiams ir žmo
nės, nes daugybę jaunų pa
sodintų medžių išlaužo vi
sokie vandalai, daugiausia 
išdykę vaikėzai.

LAWRENCE, MASS.

Klubo gegužinė bus 

rugsėjo 11d.

Lietuvių Piliečių Klubas 
įkurtas 1907 m. Ilgokai jis 
veikė svetimose pastogėse, 
nes tik 1919 m. teįsigijo sa
vus gana erdvius namus. 
Tuo metu buvo net ir juose 
ankšta, nes visos pašalpinės 
ir kitos organizacijos taip 
pat šituose namuose susibū
rė.

Deja. dabar, kada daug 
organizacijų užsidarė, šitie 
namai klubui jau pasidarė 
našta, nes jau sunku jie iš
laikyti Todėl yra nutarta 
namus parduoti.

Dar bandoma laikyti na
mų duris atviras, kiek bus 
galima. Tuo tikslu savame 
sode rugsėjo 11d. rengiama 
gegužinė, kurion visi kvie
čiami atsilankyti.

A. V.

CHICAGO, ILL.

Lenkų pasisakymai

Lenkų radijo vedėjas Ta
deušas Kučevskis pasmerkė 
lenkus už tai. kad jie gėdin
gai sulaužė sutartį su lietu
viais. Lenkai sulaužė Ho
rodlės uniją, pagal kuria 
Lietuvai buvo užtikrintas 
valstybinis nepriklausomu
mas. Tos unijos tikslas bu
vęs gintis nuo bendrų prie 
šų, ypač kryžiuočių. Vėliau 
karalius, norėdamas užtik
rinti savo sūnums sostą, 
Lenkijos didikų ir Lietuvos 
bajorų, troškusių turėti di
desnių teisių, spaudžiamas, 
sutiko sudaryti naują uniją, 
kuria Lietuva tapo paprasta 
Lenkijos provincija.

Kitas lenkų vedėjas dr. 
Zygm. Sikora apgailestavo, 
kad broliai lietuviai buvo 
užgauti dėl State gatvėje 
juos provokuojančių iškabų Į 
su lietuviškų miestų — Kau
no, Varnių ir kt. (Vilnių jis 
nutylėjo) vaidais

. A. Č.» A -i _ —

VOKIEČIŲ ARMIJOJE 

TARNAVUSIEMS

Jurgis Pyragas iš Liube
ko. Vak. Vokietijos, prašo 
paskelbti, kad Vak. Vokie
tijos valdžia sutiko mokėti 
atlyginimus tiems rusų oku- 
kuotos Lietuvos gyvento
jams ar ių įpėdiniams, kurie 
Antrojo pasaulinio karo me
tu buvo prievarta mobilizuo
ti į vokiečių kariuomenę ir 
nustojo sveikatos arba mirė- 
P. Pyrago žiniomis jau 400 
tokių asmenų atlyginimą ga
vo.
t

Tuo reikalu susidomėję 
turi kreiptis į Vak. Vokieti
jos ambasadą Maskvoje. 
Reikia užpildyti tam tikrus 
blankas. Formalumų esą ne
maža.

Smulkesnių informacijų 
galima gauti L.B. Socialinio 
Klubo valdyboje (3548 So. 
Emerald Avė , Chicago, 
111. 60609).

Mirė dail. Liudas Vilimas
Clevelande įugpiūčio 22; je ir buvo vienas iš steigėjų 

d nuo širdies smūgio staiga 
mirė dail. Liudas Vilimas.

LONG BEACH, CAL. 
Klubo gegužinė

Rugpiūčio 14 d. naujai 
Lietuvių dailės instituto. I Persitvarkiusi Lietuvių Klu- 

Emi čyravęs į JAV. apsigyJ v*ldyba gražioj St. Mar
veno Rochestery, N.Y., kur ....

L. Vilimas gimęs 191Ž. i di, b? . vitrinų . d.ek“'.?y!mo 
IX. 15 Kušlėnuose. Mažei- gyriuje vienoje is didžiau-
kiu anskritv m siųtonnestokrautuvių.Vė-ų apsknty. 19oo m. bai^e .. . sritvrie dirbo 6-iai. rėmėjo smanciai pacur-
Kauno meno mokyklą ir nuo ‘ tOje 011 bo bėri Didžiausia darho našta
193S n stnrliiac ailinn v;* Cmcinnati. Ohio, ir pasta- 1Jlclziausia «aioo našta į^oo m. studijas gilino v ie- ... .____x__ a a h™nestudijas gilino . .
nos dekoratyvinės dailės a- Clevelande, kaip
kademijoje. Dar studijuo- MaX <?. display direktorius, 
damas Kaune, dirbo Vai ttv- f pasižymėjo. 1961 m. 
bės teatre prie dramos v°i- laimėdamas pumą premiją 
kalų dekoracijų ir buvo ak- V1SO? Amenkos vitrinų de 
tyvus
Formos-------- ,
m- su režisierium Miltiniu \"° su\adęs >avo onginalų 
įsteigė Panevėžio dramos dau^ lsra,skos tunn<? brai- 
teatrą Vėliau dirbo pėda-, .
goginį darba Vilniaus dailės Taigi. mntis iš musų tar-

Gera <
. .;g

dovana
.1-

Kai rengiatės duoti kokią '

- bet jų daug atvažiavo ir iš 
Los Angeles.

Visi buvo patenkinti ska
niais valgiais ir garimais, 
turėjo progą sutikti senų pa

kaus sodyboj surengė gegu- 7MarnU i1 maloniai praleis- 
įįnę ti laiką, o klubui iš geguži-

Kad gegužine būtų pa- nės bus pelno. , , .
tenkinti nariai ir kiti sve- Nariai dėkingi klubo vai-dovanų angliška, kalban- 
čiai. reikėjo smarkiai padir- d>'bai už malonios geguži- tiems, nepamirškite, kad ge-’~ 

• bėri. Didžiausia darbo našta nės surengimą Pageidauja-■ riausia dovana yra knyga. : 
gulė ant Aldonos ir Efo- n-a daugiau tokių gegužinių §tai čia kelios lietuvių rašy- 
įiiaus Morkių, Marijos ir i surengti. J-M
Juozo Aliukų. Marijos ir A

tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

"Selected Lithunian Short 

Stories“ (21 autoriaus), 280 

Carlui R Psk» kaina $5.00.

Buvo svečių ne tik iš ma- Ahlstromui mirus įugpiūčio ”The Herdsman and the 

žos Long Beach kolonijos,i 19 dieną. Elzė Buckley’ienė Linden Tree“ (Vinco Krė- 
-- vės), 128 psl., kaina $3.95.

Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A.

domo Biekšų ir Onos Meki- 
šienės pečių. Jiems uoliai

GARDNER, MASS- 
Padėka

kurie ma- 
reiškė užuo-

akademijoje. , _ , . ...kūrybingą menininką, sim- 
Vokietiioj 1947 m. iliust- patingą žmogų ir daugelio

ravo K. Bradūno "Vilniaus kultūrininkų nuoširdų drau-
varpus“, gavo pirmą premi
ją už akvarelinę tapybą

po vėl išplėšė talentingą ir **********************************************************************

gą-
Jo artimiesiems reiškia-

Vv iesbadeno dailės parodo- me gilią užuojautą

Neseniai sudužo lėktuvas (pusės biliono dolerių vertės) 
ir žuvo du labai patyrė lakūnai. Tas skridimas tebuvo 
reikalingas tik General Elektric bendrovei, todėl šitie 
trys pulkininkai (iš kairės j dešine — Albert Gate. Jo
seph Cotton ir James Smith). kurie leido tą skridimą, 
nubausti disciplinarine tvarka.

Viceprezidento sūnus Robert Humphrey su savo žmona 
Donna Erickson. kurią jis vedė rugpiūčio 27 d.

Kairėje Richard Speck, kuris Chicagoje nužudė 8 slau
ges mokines, dešinėje jo advokatas Gerald Getty, koris 
aiškina laikraštininkams, kad jis prašo paskirti psichi
atrų komisiją Specko protui ištirti.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC I Landsbergis ir I Šeinius),

209 psi., kaina $4.95.
Oficialiai V /O VNEŠPOSYLTORGO autorizuota priimti iš «>j ”House Upon the S&nd“ 

<; anksto muitą apmokėtus siuntinius j visas Sovietų Sąjungos !;[ (Jurgįo Gliaudos), 168 psl.,

dalis. ; >| kaina $3.95.
Džiaugiasi ekselentišku rekordu, per 36 metus suteikiant !jl ”The Ordeal of Assad Pa-

patikimą patarnavimą daugeliui tūkstantių klientų J.A.V\se. •>'sha“ (J. Šeiniaus), 61 psl-, 
Pasiūlo tinkamą ir patyrusi personalą Jūsų dovanų užsa. kaina $2.00.

' . .. .-------------------------------------------------------- ---------------------------------L >q.he Maker of Gods“,

<! Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

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

i kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

kyraams sutvarkyti ir pasiųsti į p; skyrimo vietą.
Turi didelį pasirinkimą prekių prieinamomis kainomis. 
GARANTUOJA skubų siuntinių pristatymą. — JOKIŲ

MUITŲ nemokės gavėjas.
APDRAUDŽIA Jūsų dovanas nuo bet kokios rizikos. 
UŽSAKYMUS sutvarko per 24 valandas.
UŽTIKRINA siuntinio pristatymą pranešimo kortele su 

gavėjo parašu.
VYRIAUSIA ĮSTAIGA 

716 Walnut Street
215—925-3455
PHILADELPHIA, Pa. 19106

j Visos šios knygos yra gra-I • • • • x ,žiai įrištos.

PHII.ADATPHIA, PA. 19123 
632 W. Girard Avenue 
WAlnut 5-8878
BALTIMORĖ 24, Md. 
3206 Eastern Avenue

*’DI 2-2374
BOSTON 27. Mass. 
390 West Broadvray 
AN 8-8764
CHICAGO 32. 111. 
4102 Archer Avenue 
FR 6.6399
Branch
CHICAGO 22, III.
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
CLEVELAND 3. Ohio 
7023 Superior Avenue 
UT 1-0807
DETROIT 10, Ohio 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 
943 Elizabeth Avenue 
E L 4 .7608
HAMTRAMCK 12. Mich. 
11415 Jos-Campau Avenue 
TO 8-7940
KANSAS City. Kansas 
18 S. Bethanv 
AT 1-1757
LOS ANGELES 26, Calif. 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887
VINEI AND, N. J. 
Parish-Hall 
VVest Iandis Avė.
609—691-8423

MIAMI 37, Fla.
2755 Biscayne Blvd. 
FR 9-8712
MINNEAPOLIS 14, Minn. 
217 E. Hennepin 
FE 2-4908
NEWBRlTATNjConn. 06051 
165 Hartford Avenue 
>25-3192

OMAHA 7, Neb.
5524 So. 32nd Street 
731-8577

FARM A. Ohio 44134 
5432 State Rd. 
749-3033

PITTSBURGH 22, Pa. 
346 Third Avenue 
GRant 1-3712

3OCHESTER 21. N.Y. 
'83 Hudson Avenue 
BA 5-5923
NEW YORK. N. Y. 10003 
01 — First Avė.

OR 4-3930___________ _____
SAN FRANCISCO 22. Calif. 
1236—9th Avenue 
LO 4-7981_________________
SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th St.
ME 3-1853
TRENTON, N. J. 
730 Liberty Street 
LY 9-9163

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE 
NEW YORK. N.Y. 10003 
220 Park Avė. South 
Tel. 212—982 8410

Klientai, kurie siunčia iš anksto apmokėtu muitu 
siuntinius per Centrine Įstaigą NEW YORKE. gali 
aplankyti šaunią PODAROGIFTS, Ine., PARO
DINĘ SALĘ. kurioje išstatyti puikūs Sovietinės gamy
bos daiktų pavyzdžiai, pasirinkimas dovanų giminėms 
Sovietų Sąjungoje.

«» 
::■ •i i

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

Turistai ir besilanką visose U-S.S.R dalyse gali 
su savim imti draugams Sr giminėms dovanas su iš 
anksto apmokėto muito pažymėjimu, kurį mes duodame. 
Pažymėjimas galima gauti iš mūsų paštu. Tik smulkiai 
išvardinkite skirtus dovanoms daiktus, imamus kartu.

Kelionės turistams ir besilankantiems Sovietų Są
jungoje gali būti sutvarkytas per vieną iš pirmųjų Intu- 
risto atstovų J.A.V-se. Globė Travel Service, Ine.. 
716 Walnut Street. Philadelphia. Pa. (WAInut 2-0100).

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas. J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

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

Du mediniai ir trys geleži-

:• niai kryžiai, savanorio An- 
•• tano Šukio atsiminimai iš 

;• nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

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

Per giedrą į audrą. Myko-
, Io Vaitkaus 1909-1918 m.' 
į atsiminimų IV tomas. 272 
į psl., kaina kietais viršeliais •

J $3.75, minkštais — $2.50.
Inicialai po tiltu, A- Tūlio 

novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50. minkš
tais — $1.90.

PALENGVINKITE MŪSŲ

DARBĄ
iv

Kiek laiko ir pinigo sutatt- 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, 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-u, 
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

•♦♦♦♦♦e***************************************************************

/
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apie tauriąją moterį“,—bai-( 
gia savo rašinį V. Miniotas.

Kiek čia yra tiesos ir kiek 
fantazijos?!

Smetonienė* šeimininkė — 
komunistė...

Vilniuje leidžiamos Tie
sos rugpiūčio 13 d. numery 
V. Miniotas rašo, ką jam Ignaliną užplūdo 

leningrad iečiai
Ignalinos apylinkėse kiek-

papasakojo Mosėdžio ko
munistas Jonas Jurgaitis.

1940 metais Jurgaitis ga- 
vęs iš to meto komunistų 'ieną vasarą vasaroja 15-20 
partijos irstruktorjįaus Že- tūkstančiu atostogautojų iš 
rnaitijoje Įsakymą vykti į Leningrado- Ignalina niekur 
Palangą ir ten prez. Smeto- negarsinama kaip yasarvie- 
nos vasarinėje susitikti su tė. bet leningradiečiai, sako. 
reikalingu asmeniu (Tas aPie ta vietą sužinoję vieni 
instruktorius buvęs Laurv- L kitų. Rusijos naujoji 
nas Kapočius, tada žinomas 
batsiuvio Vlado vardu. Po 
karo jis kurį laiką buvo So- daus. Palanga per vasarą 
vietų S-gos ambasados Wa- praleidžia daugiau kaip 100 
shingtone vienas iš sekreto- 000. Lžtat lietuviai Palan- 
rių, o dabar gyvena Vilnių-: g°n patekę pasijunta, kaip 
je) * ; kažkur svetur išvykę Gali-

se“ plaukia Lietuvon va
saroti, kaip musės prie me

Turkijoje dėl žemės drebėjimo žuvo keli tūkstančiai 
žmonių, čia matome išlikusius gyvus Varto mieste, ku. 
riame žuvo daugiau nei 1,700 žmoriu.

ilia suprasti, kaip atrodo ir 
Ignalinoj, kai užplūsta ke
liolika tūkstančių leningra
diečių. (E)

Priėmė tik putę
Į 280 vietų Šiaulių peda

goginiame institute šiemet 
buvo 490 kandidatų. 210 iš 
tų turės bandyti stoti į koki? 
kitą aukštąją mokyklą, arba 
laukti kitu metų, ar ir visai 
atsisakyti studijų. (E)

Nėra čiulptukų
Šiauliuos tėvai skundžia

si, kad negali gauti vaikams 
čiulptukų- Tenka elgtis taip. 
kaip anais senais laikais — 
į kepeiėlę įdėti ką nors 
minkšto ir duoti vaikui 
čiulpti.

Kiek lenkų Lietuvoje
Trys milionai lietuviškų, 

rusiškų ir lenkiškų vadovė
lių rugpiūčio pradžioje buvo 
išsiuntinėta į bendrojo lavi
nimo mokyklas Lietuvoje. 
Į Vilniaus, Švenčionių. Tra
kų ir Eišiškių rajonus esą 
išsiųsta 135,000 vadovėlių 
lenkų kalba. Jei tie vadovė- 

dentūros šeimininkė tarpi lių skaičiai proporcingi mo

Kad niekam nekiltų įtari
mų. Jurgaitis p'asiskolinęs iš 
siuvėjo Vlado Balsio (nž 
komunizmą sėdėjusio kalė
jime, bet padavusio malonės 
prašymą, todėl susitrefniju- 
sio) gerus drabužius ir-jiu- 
vykęs i nurodytą vietą. Ten 
jis radęs prie stalo sėdinčią 
moterį- Jai pasakęs slapta
žodi ir, jai žinomu slaptažo
džiu atsakius, jis įsitikinęs, 
kad tai asmuo, su kuriuo 
jam išakyta susitikti. Vėliau 
paaiškėję, kad tai buvo 
Smetonienės šeimininkė O- 
na Ramanauskytė.

Jis tą diena komunistinės 
literatūros iš jos negavęs, 
bet uo poros dienų jau vežęs 
Gegužės Puma jai dienai 
skirtus atsišaukimus.

"Komunistų kuopelės bu
vo aprūpintos brošiūromis, 
atsišaukimais, partijos nu
rodymais. kaip toliau plėsti 
kovą prieš fašistinę diktatū
rą.

”Ona Ramanauskvtė lite
ratūrą laikydavo prezidento 
vagone, jo automobiliuose. 
Žvalgybininkams nė i galvą 
negalėjo ateiti, kad prezi

cija bet kuri sąjunginė res-' 
publika bet kada gali išsto-' 
ti iš sąjungos. Klausiu: kaip 
tai praktiškai įvykdyti?

Paskaitininkas vėl gi aiš
kina tuo pačiu stiliumi — 
ramiai, šaltai.

Paklausėjas, jaunas stu
dentas ekonomistas, kurio ir 
lietuviškumu, ir patriotišku
mu niekas neabejojo, buvo 
dar žalias bernelis ir apie 
Tarybų Sąjungos aparačikų' 
kietas rankas neturėjo dide-į 

lės nuovokos, todėl prisispy
ręs stengiasi išgauti iš pa
skaitininko "aiškų“ atsaky
mą.

Tų jo paklausimų kiek su- 
nerimintas. atsisuku kėdėje 
į susirinkusius, kurie sėdėjo 
užpakalyje, ir matau pasku
tinėje eilėje tris iki tol ne
matytus jaunus vyrus, sėdin
čius su paltais, kai tuo tarpu 
visi saviškiai buvo tik su 
švarkais, nes patalpa buvo 
šildoma. Kada jie čia atėjo, 
nepastebėjau. Matyti, besi
renkant abiejų įstaigų tar
nautojams.

★
IR ATSKRIDO JUODAS

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 

Tai Antano Gustaičio įsigyti šias mūsų žinėmų 
naujausioji satyrinių ir hu- žmonių gyvai parašytas- at- 
moristinių eilėraščių knyga, siminimų knygas: 
kuri. puošniai Uleido Algi- DU MEDINIAI IR TRYS 
manta Mukau. Knygų Le- GELE2:lNIAI KRYŽIAI.

Fondas. J. papuo.U Sukio atsiminimai g
da.lmmko Romo V.e.ulo Nepriklausomybės

VARNAS...

aplanku, kietai* apdarai* ir kovų, 376 psl. kaina . .$3.00
kainuoja tik 3 dolerius.

Šioje satyrinėje bei bu-5 PER GIEDRĄ IR AUD-
moristinėje poezijoje Ant. Mykolo Vaitkaus atsi-
Gustaiti* neša ant savo pe- minimų (1909-1918) IV to- 
čių visos mūsų visuomenė* xr]as- - (2 kaina kietais
nusidėjimus. Galit įsitikinti, viršeliais • .....  $3.75,
Gal ten ir savo kaimynų y- minkštais v iršeliais .. $2.50- 
das atpažinsite. ' LIETUVA BUDO, Stepo-

Si knyga Bostone gauna- no Kairio, 416 psl, kai
mą Keleivio administraci jo- ra .......................... $5.50
je. Užsisakiusiems issiun
čiame ir į kita* vietoves-

★
Anapus uždangos

Vilniau* dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE

ffęsinys)

ARTINASI RINKIMAI « nenusileidžiu ir statau savo

Artinantis rinkimams į — Kaip tamsta atliksi 
\ isasąjunginė ir Tautybių mano darbą, kurį aš priva- 
tarybas. partija neriasi iš lau atlikti nustatytu laiku ir 
kailio, besistengdama su duosi man kelias laisvas 
kaupu išpildyti Maskvos dienas paskaitai pasii-uošti. 
duota uždavinį — sukelti vi- • tada skaitysiu. Kitaip—ne! 
šuolinį susidomėjimą būsi-i Tu<’ pokalbis ir baigėsi, 
mais rinkimais. Lengviausia Kitą lytą vėl skambina, 
ir greičiausia sušaukti žmo-; bet susirinkimą nukelia vie- 
nes darbovietėse. Ta proga r.ą diena vėliau, ir prelegen-
už kelių dienų po ano šau
naus Timofejevo pašneke
sio nepažįstamas baisas pro

tą jie patys parūpinsią. 
Skirtą dieną 3 vai. po pie

tų (baigus dienos darbą) vi-

ryšulių su maistu veža ir 
ta literatūrą, už kurią žmo
nės dešimtimis metų kalėda
vo sunkiųjų darbų kalėji-i Lietuvoje 
irtuose. Kauno fortuose, mir- daug 4.5 
tininkų kamerose, kari ši i 
daili, paslaugi, maloni, vi-j 
sad besišypsanti moteris —! 
Komunistu partijos narė“— 
lašo V. Miniotas.

Jurgaitis Miniotui papa
sakojęs, kad tolokai už-Bi
rutės kalno kopose hitleri
ninkai pirmosiomis kare 
dienomis sušaudę daug pa
langiškių- Jų tarpe buvo ir 
mieste vykdomojo komiteto 
pirmininkas aukščiau minė
tasis Vladas Balsys. Žmo
nės kalbėję, kad ten sušau
dyta ir Ona Ramanauskytė.

"Neteko keturiasdešimtų
jų vasarą Antanui Smeto
nai, poniai prezidentienei 
kaitintis Palargoje. Vos iš
nešė kudašių nuo pakilusios 
liaudies ■

"Palangiškiai stebėjosi, 
kad buvusi prezidentūros 
šeimininkė liko kurorte, ne-

kinių skaičiui, tai būtų 
spręstina, kad lenkų kalb? 
besimokančių moksleiviu 

dabar vra maž-v
', arba apie 18

tūkstančiu.
Nėra elektros lempučių
Ru.>ų pramonė, pastačius 

Lietuvoje galingų elektros 
jėgainių, pasirodo, nesuge 
ba pagaminti pakankama 
elektros lempučių. Elektro. 
lempučių pardavinėjimas y 
ra apribotas biurokratiš 
kiaušiais suvaržymais.

Taiybinio Mokytojo ko 
respondentas aprašė, kaip 
Tauragės rajono mokyklo: 
is tų elektros jėgainių netu 
ii naudos, nesant kuo pa 
keisti perdegusių lempučių 
Sako. "gerai, jei klasėje ži
ba bent viena iš esamų dvie 
jų lempučių, o dažnai ir ta 
pati yra mokytojo iš namu 
atsinešta.“...

fesinės sąjungos vardu tele- si susirenkame apskrities 
fonu Įsakinėja įmonių ir į-Į mokesčių inspekcijos rašti- 
staigij vadovams sušaukti ! nėję. kuri buvo šiuose na- 
susirinkimus ir dažnai net muose erdviausia, iš viso 
latierr.s imti aiškinti susi- Kiek per 20 žmonių. Paskai- 

rinkusiems rinkimų tvarką tos skaityti atvyko Vilniaus 
ir ypač Stalino konstituciją, rpygardos teismo teisėjas 
Tokį įsakymą gavau ir aš. V. š Iki tol nei aš, nei mano 
Nepažįstamas balsas įsako kaimynas apskrities mokes- 
profesinės sąjungos vardu čių inspektorius jo nepaži- 
ix>ryt 3 vai. po pietų sušauk- nojome asmeniškai, 
ti visus šiuose namuose dir- j Pati paskaita, kaip teisi- 
bančius priešrinkiminio su- ninko specialisto apie konk- 
sirinkimo, o man pačiam retu dalyką, buvo giynai a- 
iepia skaityti paskaitą apie kademinio pobūdžio, be jo- 

Stalino konstituciją. į kio agitacinio atspalvio.

jtarinėjimai
Pagaliau paskaita pasi

baigė, susirinkusieji išsi
vaikščiojo namo, ir likome 
tiK trise: paskaitininkas, pa
talpos šeimininkas — aps
krities mokesčių inspekto
rius ir aš, kaip namų admi
nistratorius Po trumpo lais
vo pašnekesio, kiek atsikvė
pęs, paskaitininkas atsisvei
kindamas klausia mane:

— Kada numatyta kita 
paskaita?

Aš. nieko bloga negalvo
damas. o tik norėdamas at
palaiduoti ji nuo, mano su
pratimu, nelabai malonios 

1 pareigos, atsakiau:
— Neturime paskirto 

laiko, nes ir šis susirinki
mas ne mūsų iniciatyva su
šauktas- Ga! kaip nors išsi
versime. tamstos daugiau 
netruko vsim.

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ....................................$6.00

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

PENKTIEJI METAI, Kip-— Žinai, toks sukrėtimas. Į 
visi nervingi, bailūs...

Toliau po trumpo pašne- (Kas su Tau, Lietuva 
kesio išsiskyrėme vėl gerais kąrtu užsisako kitas cia nu- 
bičiuliais ir tokiais pasiliko- ^imas Kaino ar Bielinio 
me iki galo- ,knygas, tas kiekvieną sekan-

Jau vokiečiams užėjus. m
1942 m. inspektorių šuva- MINIMAI. IR MIN-
žiavime Kaune sutiktas ma-Į **S’■vjzi°, Gru^Ialu’ 1 to-
no buvęs artimiausias kai- mas» °00 psl., kaina .......$2.
mynas aras apskr. inspek- ATSIMINIMAI IR M1N- 
torius R. P. prisipažino, kad TYS, dr. Kazio Griniaus, 
ir jis ranką pridėjęs prie II tomas, 336 psl., kaina $5. 
mano skriaudos, nes pati-; VYSKUPO P. BUČIO 
kejęs a. V. teorijai ‘ ATSIMINIMAI,- I tomas,

, ,J\ t I 320 psl-, kaina $3.50.prasta: Aha, jis buvo iš- 1 
kviestas į NKVD. Ten jam GYVENIMO VINGIAIS, 
rodė sidabrinę penkinę su dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
Basanavičiaus atvaizdu. Va- nė*, 360 psl., kaina . .$3.50. 
dinasi. aišku, jį papirko, juk VIENIŠO ŽMOGAUS 
jis vienintelis nepriklauso- GYVENIMAS (apie Dėdę 
mybės laikais nebuvo Tauti- genų), Antano Rūko, 206 
nmkų Sąjungos narvs. Da-i—i eo
į s w ** - 1 • f 12^1 • ••••'•» — ««• • ••• • •bar teisėjui V s. paklausus,

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet-

Sis. gal ir naivus, bet nie-‘ kadatva nu™y? paskaita. 
, ria-iv otCoi-vmoJatsak^: SaI kaip noro pa-

Svaras vynuogių tiktai 
kas dvidešimtam

Rugpiūčio pradžioje Vil
niaus vaisių-daržovių par- 

tuoja už naują valdžią. Ne: duotuvėse buvo gauta šešios 
vienas pagalvojo, kad Oną tonos vynuogių iš Moldavi- 
iŠverstkailė. Tik kai Rama- jos. (Maždaug po svarą kas 
nauskytė pradėjo vadovau- dvidešimtam Vilniaus gy

sislapsto. kad sako aistrin
gas kalbas mitinguose, agi-j

ti Palangos valsčiaus komu
nistams. žmonės suprato, 
jog šias pareigas partija ne 
bet kam patikės.

"Onos Ramanauskytės 
Bėra mūsų tarpe- Nežinome

ventojui). Laukiama iš Bul
garijos net 1800 tonų- Tai 
būtų vidutiniškai po svarą 
su trečdaliu kiekvienam 
Lietuvos gyventojui, noro 
sunku tikėtis, kad esamasis: 
prekybos tinklas sugebėtųn- kur jos kapas. Tegu šis 

trumpas epizodas iš komu- vynuoges paskirstyti už di 
nistės gyvenimo duoda pra-į džiųjų miestų ribų. 
džia dideliam pasakojimui (Elta)

I

__________________ išsivetaim. Vadinasi,Orintaitės, 234 psl.,
nervų, sveikatos ir net fizi- 
i ių ir medžiaginių nepato
gumų. Nuo šio vakaro ma
no artimiausias kaimynas. 1, ................. i i j • unmimaukuris iki šiol lankydavosi L, , o . 
mano darbo kambaį' kone santvar-
kaslien. su kuriuo buvomeI kos kuns tena,^
"ant tu“, staiga pasikeitė! .r''° ,i>at rc5<>'ue.jos ia.kų ~ Į
neatpažįstamai Keletą .iie- !al^a! u‘, ,a!. ku! ■jojamas 

iv labai plačiai iškerojęs.
Va. jau ir pas mus: komu

nistine "revoliucija“ dar ne
spėjo kojų sušilti, o jau net 
tarp buvusių gerų kaimynų 
ir artimų bendradarbių bi
čiulystės saitai ir ir bent Mas*. 02127). 
koks pasitikėjimas ima irti. 
dužti; vienas kitą imam įta
rinėti, nepasitikėti-.. O kai

tarp jų ir 6-tos apylinkės d,a^ drauJru ^pasitiki, 

inspektorius A. N. su ku- ^moks!|°. "ebus- kontrrevo-

J J*.' ’ * ■
nepatenkintas jo paskaita kaina ...............................$3.
ir. matvi, pats nori geriau 
paskaityti.

Šį menką epizodėlį aš čia
kaip būdingą

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

nu jam nepasirodžius, ma
niau, gal labai užsiėmęs 
darbais. Bet netrukus nu-

Susirinkimą sušaukti pa- Bet... mano Įstaigos tarnau- vykstu pats pas kaimynus 
žadu. bet paskaitos skaity- tojas I-. D. iškelia klausimą: kažkuriuo reikalu į didžiuo- 
ti — ne! Ima grasinti. Bet — Pagal Stalino konstitu- s*us rūmus Basanavičiaus 

gatvėje nr. 10 ir pajuntu iš 
kaikurių laikysenos šalti. 
Nepraėjus gal nė 10 dienų 
atleidžiami keli tarnautojai.

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liudziuvienes, 88 psl., 

SI• ••••••••• • • A •
PALIK ASARAS MASK

VOJE, Barboros Armonie- 
nės, 253 psl., kaina .... $3.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje 
(636 Broadvvay, So. Boston,

Nebegaus veltui elektros
Kosygino reforma pramo-

Užteršti vandeny*
"Vandens telkiniai vis 

nėję priverčia pramonės į- labiau užteršiami naftos 
inories šalinti eilę ūkinių ne- produktais. Nevėžio, Vilne- 
-ąmonių, kurios jau keli de- lės, Nemuno. Neries ir ki- 
šimtmečiai yra užgožėjusios tų upių vandens užteršimas 
oolševikinę Rusijos pramo- naftos produktais daug kar- 
nę ir kurios Įsiveisė ir Lie- tų viršija leistinas noimas“- 
tuvoje. i ūsams ten savo pra- Tokiais faktais yra pa- 
rnonę bekuriant. Vienos remtas įugpiūčio pradžioje 
Kauno įmonės direktorius, vilniškės valdžios paskelb- 
Laptevas, staiga dabar atra- tas potvarkis, kuriame pri- 
do. kad Įmonė nuomoja eilę rašyta daug ir painių pave- 
jai visiškai nereikalingų dimų įvairioms įstaigoms ir 
sandėlių ir kad vien už e- organizacijoms, reikalau- 
kkti os energiją tiems san- jant iki siu metų pabaigos 
dėlianis per metus išmokė- (kai kuriais atvejais tik iki 
jo..- 16 tūkstančių rublių, 1970 metų) pasirūpinti tam 
noro sandėliuose tebuvo ke- tikrų Įrengimų nuo to beato- 
lios dešimtys elektros lem- daniško teršimo apsisaugoti 
pučių... Pasirodė, kad nuo ar ji bent sumažinti, 
sandėlių skaitiklių elektrą
naudojo visi aplinkiniai gy- Tūkstančiai Vilniaus stoty 
ventojai Be to. Įmonė rado Vilniaus geležinkelių sto- 
nereikalingų medžiagų ir tis dabar kasdien pralei- 
žaliavų daugiau kaip už 20 ūžianti apie 50 tūkstančių 
tūkstančių, be reikalo įsigy- išvažiuojančių, atvažiuojan 
tų mašinų už apie75 tūks-

riuo anksčiau buvome irgi t ,
gana geri pažįstami. Atsi- klu, bPdu VKPb! yra saugi K- Žuko, 

& i - „- turi iaiSvas i-ankas rengtisveik’ndamas su kitais, ma
ne aplenkia.

Nesantaikos obuolys pa
žertas, pasitikėjimas vienas 
kitu palaužtas, įtarinėjimai 
auga. Buvę artimi bičiuliai 
ima vienas kito vengti, vie
nas kitą įtarinėti.

Iš šešių įstaigų vadovų tik 
vienas turėjo vyriškos drą

visokia konspiraciją kapita
listiniame pasaulyje. To ji 
ir siekia.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ................................. $5.

ŽVILGSNIS J PRAEITĮ,
476 psl., kai

na .....................................  $5

tančius rubliu. (E)

Rugpiūčio 24 d. Keleivio 
34 nr. 4 psl. mano atsimini
mų II skiltyje tarp 5 ir 6 ei
lučių iš apačios yra iškritę 
keli sakiniai, kurie sekė po

sos ir ryžto ateiti ir veidas žodžių: —šiek tiek. Ketve- 
veidan kietai suspaustomis! ris metus ten praleidau. Tu- 
lūpomis ir į titnagą pavirtu-1 rėjo būti dar atspausta:
siomis akimis pažvelgti į a- 

į kis ii paklausti:
— Stasy, dėk ranką ant 

krūtinės ir sakyk: esi komu
nistas ar bent jų simpatikas, 
ar ne?

— Ne!. Niekados!
— Tik tokio atsakymo aš 

ir tikėjaus- Ačiū...
Tuojau žmogus nušvito

— Tai gal čia ir daugiau 
tokiu vra?

DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutė* 
Bindokienės knygelė 

"BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo Vai

čių ar pravažiuojančių ke- ir. paėmęs už pečių irpapur 
leivių. (E) i tęs. ėmė juoktis ir guostis:

— Nereikėtų stebėtis, jei- kus, nupirkite jiems tą kny
gų ir atsirastų i gėlę. Ji gaunama ir Keleivio

— Aš dar kartą prašau įstaigoje- 
visus su aukštuoju mokslu' 
atsistoti.

Pakyla daugiau kaip du 
trečdaliai susirinkusių.

Toliau — kaip atspausta:!
Bojec Timofejev iš karto 

nustebo ir sumišo...

Keleivis“
jūsų draugas!

smmsamia



Kr. 35.1966 m- rugpiūčio 31 i . KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapia penkta!

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Sei, Maik. ar tu gali tais vadina pakvaišėlius, o 
man išvirozyt, kas buvo bai- variantas reiškia skirtingą 
susis čičinskis, apie kuri pasako s turini, 
mano laikais Lietuvos žmo- — Aš, Maiki. negaliu su- 
nės pasakodavo visokių is- prasti, kaip pasaka gali tu- 
torijų. Vieni sakydavo, kad rėt skirtingą turinį
jis Dievui špygas rodydavo. _ Tėve, jeigu viena ji 
o kiti matę. kaip jis į dangų tvirtina, kad čičinskio dva 
šaudydavo, ir už tai buvo ia žemė prarijo, o kita sako 
perkūno nutrenktas- Ar tu kad jo dvaras sudegė, ar ta 
žinai ką nors apie jį? ; nebus du skirtingi tos paša

— Žinau. tėve. kos turiniai? Literatūroj to
— Nu, tai koman, paša- kie skirtumai yra vadinam

kyk man visą teisybę. variantais. Ar dabar aišku?
/*’»./» i *-ics Iru t£vxii T.įritu.1UIVVMf zai—; ;urvui. wci.

voje buvo daugiau negu; — Tokių variantų, tėve 
vienas. Ir jų pavardės n e- ‘ čičinskio legendoj yra daug 
vienodai rašomos- Lietuvos Pavyzdžiui, vienas varian 

tas teigia, kad jis įsakęs kuvaldžios surinktomis žinio
mis, buvo 28 Čičinskų šei-' 
mes ir 4 Cičinskių. Be to. bu
vo dar keletas Cičinskių ii 
Sicinskių šeimų.

— O kur buvo jų dvaras 
ką nuėjo skradžiai žemės1:

— Dvarų jie turėjo Kė 
dainių, Ukmergės, Panevė
žio ir Rokiškio apskrityse 
bet aš negirdėjau, kad bert 
vienas iš jų būtų nuėję- 
"skradžiai žemės.

— Nu, tai tu, Maiki, n< 
viską žinai Aš girdėjau 
kad is tos duobės, kur Či 
činskio dvarą žemė prarijo 
ir dabar dar eina smarvė 
O jeigu pridėsi prie žemė: 
ausį. tai girdėsi ir Čičinsku 
gaidį giedant.

— Bet ar yra toks žmo 
gus, tėve, kuris būtų tą gai 
dį giedant girdėjęs?

— Gal ir yra, ką gali ži 
noti.

— Gal yra.. o gal ir nėra 
”Gal“, tėve. nėra įrodymas 
Aš galiu drąsiai pasakyti 
kad tokio žmogaus nėra ii 
nebuvo. Niekas čičinskio 
gaidžio giedant po žeme ne 
girdėjo, ir niekas nematė tos 
duobės, kur. sakoma, jc 
dvaras prasmego- Ta paša 
ka. matyt, buvo kunigų su
galvota ir ne kaitą taisyta ii 
lopyta, nes turi keletą vari
antų ir visi religiškai moty
vuoti.

— Veidi minut! Kodėl tu 
sakai, kad ta pasaka turi 
keletą vari jotų? Kas jie per
vieni, a?

”vari-

nigui nepradėti mišių, ko 
jis nepasirodys bažnyčioje 
Bet vieną Kalėdų rytą Či 
tinskis ilgai užsimiegojo, i 
kunigas pradėjo mišias b< 
jo. čičinskis tada įjojo baž 
nyčion raitas ir laikantį mi 
šias kunigą nušovė.

— Maiki. tas yra teisybė 
ba ir aš apie tai girdėjau.

— Bet kitas variantas, tė 
ve, tą įvykį aiškina kitai j 
būtent, čičinskis važiuota 
įvažiavęs bažnyčion ir šovę: 
į švenčiausi sakramentą, ku 
ri kunigas laikęs iškėlęs. Ji 
peršovęs hostiją ir suvarę 
Šūvį į altorių. Už tai šver 
toriuje jį nutrenkęs perku 
nas. Ir yra vienas varianta, 
kuri? tvirtina, kad su čičin? 
kiu buvusi nutrenkta ir j 
pati ar meilužė.

— Gal ir tas teisybė- 
— Bet gi negali būti dv 

teisybės, viena kitai prie 
šingos. tėve. Aišku, kad le 
genda apie čičinskį buv* 
dažnai keičiama ir ”gerina 
ma“. kad padalytų jį bai 
sesniu nevidonu, žmonių ii 
Dievo priešu, ir kad dėl te 
jis buvęs perkūno nutrenk 
tas. Ir aišku, jog tai būvi 
daroma religiniais moty
vais. kad žmonės tikėtų, jog 
'bedieviai“ yra skaudžia' 
Dievo baudžiami. Išvada 
savaime aiški: Dievą reikia 
garbinti ir jo kunigų klausy
ti

— Tai ka. artu nori pasa
kyti. kad tokio bedievio Lie
tuvoje nebuvo?

— Tėve, laisvos dvasios 
žmonių buvo visais laikais 
ir visur. Galėjo toks būti ir

kis. Bet Lietuvos istorikas 
Šapoka vadina jį Sicinskių., 
Manau, jog reikia su juo su
tikti, nes Šapoka nuodug
niai jį tyrinėjo- Sicinskiai 
atsikėlę Lietuvon iš Lenki
jos. Tai galėjo būti XVII- 
tame šimtmetyje, nes iki 
XVI-tojo šimtmečio pabai-

j gos Lietuvoje Sicinskių ne- 
[ buvę. Jonas Sicinskis Lie- 
• tuvoje buvo vedęs tris ar ke
turis karius ir po kiekvienos 
žmonos įsigijo po keletą 
dvarų Upytės ir Pakruojo 
apylinkėse, Žemaičiuose ir 
Pakuišėje. Nuo pat jaunys
tės jis iaikėsi Radvilų politi
kos ir vienu metu buvo jų 
Biržų dvaro administrato
rium, dalyvavo Kr. Radvi-j 
'los kariuomenėje kovose su 
švedais ir už pasižymėjimą 
buvo apdovanotas Lietuvos 
iždo pinigine dovana. Jis 
turėjo trejetą sūnų: Dovy
dą, Kazimierą ir Vladislovą. 
Bet istorikas Šapoka nepa
rodo. kad šitas Sicinskis bū
tų buvęs toks ”baisus nevi
donas“, kokiu jį laiko pada
vimai. Niekur nematyti, kad 
jis būtų buvęs perkūno nu- 
trenktas-- Šapoka sako. kad 
nėra dargi tikrų žinių, kada 
Sicinskis mirė. Tik XIX- 
tojo amžiaus pradžioje kaž
koks kurpius ar siuvėjas ne
šiojęs visiškai išdžiūvusi 
kažkieno lavoną ir gąsdinęs 
žmones, sakydamas, kad 
tai esąs Sicinskis. Šitokiais 
gąsdinimais tas juokdarys 
išgaudavęs iš žydo karčiam- 
ninko degtinės. Bet Murav
jovas liepęs tą lavoną už
kasti žemėn Taigi atpuola 
ir tas padavimas, kad Si 
cinskio lavono žemė nepri
eidavusi. kiekvieną karią 

:šmesdavusi.
— Tai sakai, kad ir jf 

Įvaras neprasmego?
— Ne, tėve.
— Bet vistri yra duobė, i 

kurios eina smarvė.
— Nėra ir tokios duobės 

ėve- Vešios saloje yra kark 
u priaugęs įdubimas, bet Si- 

cinskio dvaro tenai nieką, 
nebuvo, ir ta sala nieką,'
jam r.eprikluasė. Seniau te 
nai stovėjo koplyčia.

— Tai tu rokuoji, kad i 
gaidys negieda po žeme ?

-— Žinoma, kad ne.
— Nu, tai kodėl apie ti 

Čičinskį ar Sicinskį yra to 
kių baisių istorijų?

— Viena priežastis yr: 
ta. kad jis buvo protestan 
tas, tėve; o antra.—jis mėg 
davo ginčytis su bajorais i 
dažnai išardydavo jų seimą 

— Aš mislinau. kad tu 
Maiki, pasakysi man ceka 
va istoriją apie čičinskį, < 
išėjo tuščias burbulas. Tfu

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamoji redakcija,

— Tėve, aš sakiau 
antu“, ne ”varijotu“?

— O koks čia diferensas?
— Skirtumas čia labai di

delis. tėve. Lietuviai varijo- mudviejų kalbamas čičins-

**■

Nelaiminga buvo ta diena meksikiečiui matadorui Emi
lio Rodriguez.

Smakas - merginų rijikas
(Tęsinys)

Ar sitaiiei i 
šias knygas?

Lietuvių išeivių dainius 

Amerikoje

STEPONAS STRAZDAS----------- ------------t o---------- .
(L8S4.X11.15—1962-1.8) STEPONO STRAZDO I

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
159 psl., kaina $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J.

Kitas viduramžių moksli- pat panašios į šikšnosparnio 
ninkas Konradas Gesneris galvas. Pasižiūrėjus į juos. 
savo knygoje apie žuvis pa- nesunku suprasti, kad nerei- 
leikia jūių velnio portretą kia nė lakios fantazijos iš 
(Fischbuch, 1598 m )• Ir jų pabaisoms nupiešti. Mis- 
čia matome žuvies uodegos, tinė šikšnosparnių reikšmė 
varliagyvio užpakalinių ko- darosi suprantama, žinant 
jų. žmogaus liemens, liūto jų gyvenimo būdą: šikšno- 
snukio ir ožio ragų mišinį, sparniai skraido sutemose 
Taigi žmogaus fantazija ir naktį — tada, kai, prieta- 
taip sumaišo žinomus daly- lingu žmonių nuomone, su
kus, kad gauname nesąmo-. aktyvėja visos ”piktosios

Iš spaudos išėjo velionio 
Stepono Strazdo eilėraščių 
rinkinys, šiuo reikšmingu 
leidinėliu velionio žmonelė 
yra pastačiusi savo v$ui 
pavyzdingą, patvaresnį ir 
už granitinį paminklą. Kny
gelėje yra sukaupta 120 ve
lionio eilėraščių, kuriuose 
poetine forma išreikšta, 
kaip anų prieškarinių metų 

i lietuviai Amerikoje dirbo, 
kovojo bei sielojosi dėl dar
bo žmogaus gerovės ir tė
vynės Lietuvos laisvės.

Save poezijoj velionis ra
gino tautiečius pabusti:
”Aš norėčiau, kad Jūs,
Kurie iki šiolei
Nematėt ramios valandos.
Kurie išauklėti skriaudos,
Atbustumėt, broliai.“
Gražiai jis atsisveikina su 

Lietuva, išvykdamas į Ame
riką, ir vaizduoja tėvynė? 
ilgesį:
”Vai likite, kloniai gimto

sios šalies,
Ilgiaus man nelemta čia 

būti.
Likimas štai verčia ieškoti 

dalies—
Ar laimę atrasti, ar žūti-

Malonu man būti. kur lan
kos žaliuoja.

Kur varpas suglaudę ža
liuoja rugiai

Kur piemens ragelį dūduo- 
ja-raliuoja,

Kur skraido po orą mar
gieji drugiai“

nę. Jūrų mergelės, sirenos,, dvasios“. Tad nenuostabu, Ypatingai puikus yra 
undinės yra žuvies ir mergi- jog šikšnosparnis ir pelėda, Strazdas?kai jis posmuoja, 
nos sukergimo vaisius. šie du naudingi žmogui gy- kaip Jiaudies dainorėlis: 

Viduramžių gamtos paži- vūnai. senovėj būdavo vaiz-;
nimui nemaža reikšmės tu- duojami kaip nepakeičiami 
rėjo ir Antikinio pasaulio raganų atributai-
nalįkimas. Antikinio pašau-Į Dabar mokslui žinoma; _ .......... ir
do žinios, jeigu tik jos ne- riek daug įvairių ir nuosta-' Lyr pauKstuzėiis. 
prieštaraudavo tikėjimui, j biu gyvūnų, kad senovėje iš-Į Lyg ciulbuonėlis, 
buvo įtraukiamos į vidur- galvoti mistiniai slibinai ir
amžių mokslo lobynus. Štai.; drakonai tesukelia šypseną, 
pavyzdžiui, į Aleksandro:

”Oi, as dainuosiu,
Oi. nesustosiu 
Mylimą savo dainelę.

Makedoniečio'-žygių apra
šymus patekdavo jo užka
riautu kraštų gamtos vaiz
dai. To meto istorikai, pasi
žymėję puikia fantazija, 
greta egzotiškų gyvūnų su
kurdavo ir fantastiškų pada
rų paveikslus- Aleksandrui 
Makedoniečiui buvo priski
riamos garbingos pergalės 
prieš... žmones, turinčius 
žvėrių galvas, drakonus, tri
kojės būtybes, šešiarankių, 
žmonių tautą ir net prieš 
vėžlius.

,:M. ir Gyv?

Geri
žodynai

Anglų-iietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 

Kuo nusikalto vėžliai A-į iu,o00 žodžių, o83 puslapiai.
leksandrui Makedoniečiui : <<«ina ....................... $6.00
dabar sunku spręsti, gal tik Lietuvių-anglu kalbų žo- 
tuo, kad iš jų verdama ska- dynas redagavo Karsavi- 
ni sriuba, bet XII a. burgun- najtį jr šlapoberskis, apie 
diskas manuskriptas patei- 27 000 žodžių. 511 psl., kai- 
kia inutingos kovos su jais qa _ $5.00.
atvaizda. Lietuviškai angliškas žo
neretai papuldavo iš toli- d’"”' Yi!iaus Peterai.”°:J1‘ 
mesnių ptaukiojimų grįžo-
siu jūrininku pasakojimai ®dzių, oSS psĮ. kaina $,.00 
Prie vyno butelio papasako- Dabartinės lietuvių kalbos 
ti šaunių kapitonų nuotykiai žodynas, *edagavo prof. J. 
mirgėte mirgėdavo fantas- Balčikonis ir kt-, yra apie 
tiškiausiais tolimų kraštų 15,000 žodžių, 990 psl.,

.................................... . ~ - ir nepaprastu gyvūnu vaiz- <air.a ...... .............  $12.00
kos, jis vasa. nesisieloja. O Į dafa j atvežtį užjįriniaj, 
gal generolas pats apsigink- trofėjai R an 
lavęs jaučiasi saugus? S.lp- kriaukles kcistu žuvu gal.jW* 
nais. bejėgiais pas.pnes.nti vos jr Eu,. je‘ nCT,atyti 
visokiems piktadariams da-, )ai , £ duodavo pa-j
bar niekas nes.nip.na, nesu- M ikėtj j , , ia . STASIO MI
ma griežtų priemonių pikta-! kad bauginimas vi-STAi'° M'
danams sudrausti. Ir senas pabaisomis ir vei- LHELSONO
generolas, matyti, pnsitai-1 - r
ko prie laiko aplinkybių-

Siunčiu prenumeratą ii 
lar pi įdedu porą dolerių se

niui generolui makorkai nu
sipirkti, nors generolo nu
krypimas nuo savo pareigų 
man ir nepatinka. Jis studi
juoja istoriją, geografiją ir 
tt , o kad sviete nėra tvar-

Keleivio štabo nariams 
linkiu stiprios sveikatos ir 
sėkmė?.

S. Mikaitis
Eiizabeth,. N..J.

J to meto mokslo knygas

iOCOOSOOOOGOOOOOM

Rytuos išvydęs aušrelę.

Mano dainelė.
Mano godelė
Ilstančią dvasią gaivina“.
Arba štai koks vaizdas:

„Krinta, krinta baltas snie
gas,

Lenkia obelį šakotą,
Dengia lauką, dengia upę
Ir bakūžę samanotą.
Kaišia, kaista veidas, ran

kos,
Dvasia žavi laimės miegas.
Minkšta, minkštą patalėlį
Taiso, kloja pirmas snie

gas“.
Čia paminėtoji Stepono 

Strazdo eilėraščių knygelė 
yra vertinga dovana Lietu
vos išeiviams Amerikoje ir 
patiems pasiskaityti, 
draugams padovanoti.

Minėta knyga gaunama 
Keleivio administracijoje, 
kaina $3.00.

J. Va.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.5f 
(sieninis).

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
Jelgn nebus panaudotos tuo.' 

pat apsaugos priemonės, š i r 
d i e s priepuoliai ištiks 
'•as penktą vyrą ateinančią pen- 
keriu metu laikotarpy. Paskai
tęs knygąPARAŠYTA

,nais, bažnyčios tėvų nuo- ^YGĄ: -Lietuvių liemj. 
mone. turėjo stiprinti tikin- Amerikoje. DAUG PA* 
čiųjų tikėjimą. VEIKSLŲ. KAINA MINK

Beje, apie velnius. Jie STAIS VIRŠAIS $4.00. 
dažniausiai vaizduojami su KIETAIS—$5.00 
šikšnosparnio plėvės spar

nais. o jų fizionomijos taip -jgosoo&oceeosesooeoooeeoooi

Augustaitis, 154 pst, 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 

I priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES 
JIMĘ, lietuvių dainynas, 

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4-50.

LAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina. ... .$2.00

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00. 
VYNUOGĖS IK KAKTU- 

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

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

k. U KOS TAURĖ,
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

KATRYNA, Sally oalmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl , 
kaina $2.00.
-i. ASTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, paraše Juo

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., karna $L5o 

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K. 

Kario. 225 psl., kaina $5.
,r SENOVĖS LIETUVIŲ PI

NIGAI nuo seniausių laikų 
iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl., kaina .... $10. 
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
tu sužinosi, kad šiai lijf^i gali 
pasipriešinti ir jos išvengti. ..

Knygos kaina 3 dol. 75 c.
Knyga gaunama Keleivio ad. 

ramiai racijoje.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGUOS 
IMPERUA 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.

i
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1940. 7. 28

Teisės patarimai
Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime Siame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivk 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog tim 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Lav, 
g Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

MOTERŲ SKYRIUS
****•*•******•***##*******«**#*****«****#*#*****#++****#+*++*++++«*+*

JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

KELEIVIS, SO. BOSTON

Seserys, visos trys vienmetės (dabar 20 m. amž.) ir 
visos trys tarnauja Nevv Yorke Queeus restorane pa
davėjomis.

Klausimas

Steponas Strazdas

PIRMAS SNIEGAS

Krinta, krinta baltas sniegas, 
Lenkia obelį šakota,
Dengia lauką, dengia upę 
Ir bakūžę samanotą.
Toli, toli varpo balsas 
Paslaptingai toli gaudžia, 
Skurdus aidas, pirmas sniegas 
Ritualan viską audžia.
Kaista, kaista veidas, rankos, 
Dvasią žavi laimės miegas... 
Minkštą minkštą patalėlį 
Taiso kloja pirmas sniegas. 
1913. I 17.

Mes esame D-P , atvažia
vome į Ameriką 1949 me
tais iš pačių pirmųjų. Vai
kų neturėjome, nors vyras 
buvo našlys ir Lietuvoje pa
siliko jo trys vaikai iš pir
mosios žmonos. Abudu pra
dėjome dirbti fabrikuose, 
vienas iš ryto. kitas— vaka
rais. Gvvenome sunkiai ir 
turėjome labai prastą butą. 
Padirbėję trejus metus, nu-

Norveges

i

Persitvarkymo momentas kareivinėse yra be galo ne
malonus. nes sujaukia pažintis, nutraukia beužsimezgan
čias draugystes ir suveda tave su naujais žmonėmis, su 
kuriais dar reikės daryti pažintis, susidraugauti ir pan. 
Kol reikalas susitupi — situacija nėra maloni.

Šiandien mes turime visą dieną laisvą. Taip mums 
sakė vakar vakare. ŠĮ rytą pasakė, kad iki 11 vai mes 
"consignes“. o tuoj po to mane paskyrė iki 6 vai- eiti 
sargybą. Laisva diena pasidaė šiokios tokios tarnybos 
diena-

1940. 7. 28
Čia keistos diskusijos tarp mūsiškių: ar mus paleis, 

ar ne? Ar ilgai dar būsime laikomi, ar gal jau po poros 
dienų vyksime, kur norėsime. "Ginčai“ eina apie nugirs
tas "viršininkų“ nuomones, apie tarnybinių "notų“ aiški
nimus ir pan. Mano nusistatymas yra toks: neklausyti 
nieko, iki nebus oficialaus pi anešimo! Principas sveikas— 
jokių nusivylimų ir jokio jaudinimosi dėl galimo greito 
paleidimo. > * -

1940.8. 1

Demobilizacijos klausimas jurta iš vietos. Kalbama 
gana rimtai ’ Paleidžiami visi, "kilę1 iš neokupuotų sričių, 
ir tie, kurie pristato "Certificat d’Libergement“ iš kurios 
nors vietos neokupuotoje srityje. Kokioje padėtyje liks 
Paryžiaus "kilmės“ kareiviai — dar neaišku. Į Paryžių 
vykti principe vokiečiai nedraudžia, bet nuo principo iki 
praktiško pritaikymo tarpas didelis

TJ • ? * * •
1940.8-1

—- ■; __ ET 1 _ _____
Šiandien pradėjome’<iieną'mažu skandaliuku. Tipas, 

kuns turėjo eiti ieškoti kavos, pavėlavo- Likome be kavos. 
Iš to kilo barniai, diskusijos ir, pagaliau, snukių daužy
mas. Galų gale kažkas iš kažkur ištraukė kavos (neva 
arbatos), gavome duonos su sūriu, visi nurimo. Gyvenimas 
čia vėl eina tinginiavimo linija — nieko neveikiama, 
bastomės iš kampo Į kampą, kartais einame Į mišką ar i 
baignade ir pan. Laukiame laisvės, o belaukiant disku
tuojamos įvairiausios temos. Vakar fotografavausi vienas, 
grupėje ir dviese su Fridmahu — ouvusiu "Darbininkų 
Balso“ redaktoriumi, kuris vėliau nusigręžė nuo "Sovdepi- 
jos“, bet dabar vėl kalba apie grįžimą į Lietuvą. Jis lie
tuviškai neblogai kalba ir Lietuvos klausimais yra neblo
gai painformuotas. Šiaip tai tipingas lietuviškas žydų in
teligentas.

1940. 8. 1

Ką tik buvo lyg ir susirinkimas, bet r.ieko nebuvo nei 
daroma, nei sakoma Teisybę pasakius, nežinia, kokioj 
kuopoj mes esame, ko iš mūsų laukiama ir ko mes turime • 
laukti- Ėsti dar duoda, o ko daugiau?..

19403-1

Prieš mane sėdi tipas, kvepalų fabrikantas Bemštei- 
nas, ir daro rankomis kažkokius žestus. lyg tarsi jis ma
sažuotų barzdą, bakenbardus ir kaktą. Rašo laiškus ir vis 
vedžioja ranka aplink veidą. Šalia stovi kitas tipas, Gins- 
burgas. kuris sakosi porą metų Paryžiuje gyvenęs už 10 
frankų per dieną, bet neėmęs darbo, neatitinkančio jo 
gabumus. Vieną dieną jis susipažino su artistu Ziynotos, 
jau mirusiu, ir per jo draugystę jis pradėjęs verstis seno
mis knygomis. Dabar jis yra bičiulis visų žymių asmeny
bių — Andre Gide, Giono ir kt. Jis supirkinėja knygas pas 
tas garsenybes, gaudo knygų rinkos retenybes ir ieško 
pirkėjų knygos mylėtojų tarpe. Tokie rašytojai, kaip Gide 
ir kt.. gauna begales knygų įvairių autorių ir jvairių laidų. 
Nebegalėdami sutalpinti gautas knygas lentynose, jie jas 
parduoda. Bent Gide taip darąs, o mūsų Ginsburgas yra 
pirkėjas-pardavėjas Krautuvės jis neturi, bet tenkinasi 
kontora... Jo asmeniška ypatybė yra tokia: jis pasako 
frazę ir purkščia, kaip sakydamas tpirr-.. Juo išmintin
gesnę frazę jis pasao, tuo smarkiau jis purkščia. Kilmės jis 
iš Baltstogės, bet lenkiškai nekalba — seniai jau apleido 
Lenkiją.

Mano kaimynas Wolmanas, vokiškas žydelis, tipin
gas didmiesčio puvėsis, už mano nugaros pardavinėja 
sardines ”cash and carry“ sąlygomis. Jis barasi su tais. 
kurie be pinigų norėtų dalyvauti jo sardinių dėžutės daly
bose. Gana pletkų, jau yra laikraščių...

(Bus daugiau).

Norvegės—aukštos, grakš- 
čos, tvarkingos moterys. Jos 
mėgsta aukštas šukuosenas 
ir batus aukštais kulniukais. 
Margaspalviai nudribusiom 
rankovėm nertiniai, ryškių 
spalvų rūbai — yra jų 
silpnybė- Rytais į krautuves 
nedirbančios vaikščioja ap- 
sirišusios susuktus plaukus 
permatomom skarelėm. Už
tat po pietų moterų su ska
rom nepamatysi. Bet kokio 
amžiaus ir bet kuriuo laiku 
moterys nešioja kojines. Y- 
pač tvarkingos yra pagyve
nusios moterys. Jos labai 
prižiūri save (rūbus, šukuo
seną, apavą), paprastai 
vaikšto su kepuraite arba 
skrybėlaite.

Plaukai moterims bran
giai atsieina (50 kronų pus
metinis), todėl dauguma jų 
tvarko plaukus namie, šiam 
reikalui yra didelis chemi
kalų pasirinkimas.

šiuo metu norvegės įsiti
kinusios. kad labai madin
ga rūkyti, todėl daugumas 
jų rūko. Jaunos merginos 
savo rūkymu kartais net 
vaikinus pralenkia, rūkyda- 
mos gatvėje, kas ten visiš
kai nepopuliaru.

Norvegės ilgai kovojo dėl 
lygiateisiškumo su vyrais. 
1913 m. joms buvo suteikta 
balsavimo teisė, o 1938 m. 
priimtas įstatymas, pagal 
kurį moterys ir kitose srity
se naudojasi lygiomis su vy
rais teisėmis. Išimtį sudarė 
tik tai. kad moterys negalė
jo būti pastoriais. Tačiau 
1956 m- nąuju įstatymu ir 
šis^apribojimas buvo panai-' 
kintas. šiuo metu yra viena, 
moteris pastorius Kunigų

semir arijose ir teologinia
me fakultete mokosi nema
ža moteių. Norvegijos vys
kupai I,uvo ir tebėra tam į- 
statymui priešingi. (Norve
gai liuteronai, šiai religijai 
priklauso 96'< gyventojų).

Ideali norvegų šeima —- 
penki žmonės: vyras, žmo
na ir trys vaikai. Turint tokį 
vaikų skaičių reikia mokėti 
mažiausius mokesčius. To
kiai šeimai Įstatymai numa
to nedidelę pašalpą, kurią 
įprasta vadinti "batų“ ašal- 
pa, kadangi seimai tenka 
aprūpinti vaikus batais.

Norvegų šeimose skirtu
mai tarp vaikų amžiaus te
būna tik 1-3 metai. Norve
gų požiūriu, tai praktiška ir 
ekonomiška. Norvegai pa
prastai dalyvauja turisti
niuose žygiuose ir poilsiauja 
šeimose. Eilėje transporto 
rūšių net specialiai numato
ma vieta vaikų vežimėliams 
pastatyti. Yra specialus ta
kas vežimėliu ir iš garlaivio 
į krantą išvažiuoti. Tram
vajai priima po du vežimė
lius. Konduktoriai laiko sa
vo pareiga padėti įkelti ve
žimėlį i vagoną net be ar
batpinigių.

Nora moterims rodoma 
didelė pagarba ir dėmesys, 
bet nepriimta važiuojant 
tramvajum užleisti jai vie
tą. Tai net rizikinga Mote
ris, kuriai siūloma tokia pa
slauga, gali atkirsti: ”Aš 
dar nesu tokia sena.“

Pagal 1962 metų statisti
ką, vidutinis moters amžius 
75.6 m., o vyro net 4.3 me
tais trumpesnis.

Norvegai dažniausiai ve-, 
da 20-24 m. amžiaus. 47% j

Britanijos princese Anne, 16 m.
amžiaus.

sipirkome trijų šeimų na
mus. Mes patys apsigyveno 
me viename bute, kitus dv 
išnuomavome. 1954 metai? 
nusipirkome dar trijų šei
mų namus. Visus tris butu? 
išnuomavome ir iš gauti 
nuomų mokėjome mokes
čius. už visokius pataisymu; 
(patį darbą mano vyras at 
likdavo, tik medžiagos rei 
kėdavo nusipirkti) ir dai 
mums atlikdavo keletas do 
lerių. 1959 metais nusipli
kome vienos šeimos namu 
sau gyventi. Jau tada gale 
jome išnuomoti visus šeši? 
butus, ir mums buvo dau) 
darbo, nes šeštadieniais, c 
kartais ir sekmadieniai' 
tekdavo dažyti, taisyti i 
šiaip viską apžiūrėti. Mane 
algos užteko pragyvenimui 
o vyro algą beveik visą pa 
sisekdavo sutaupyti.

Viskas gerai klojosi, ko 
susirgo mano vyras. Jam su 
sirgus, pačiai teko visa naš 
ta ant savo pečių nešti. Aš 
niekuomet nesiskundžiau 
dariau viską, ką galėjau. 
Deja, vyras, apie septynis 
mėnesius pasirgęs, mirė- Ta 
da prasidėjo visi mano var

Tz\ mnen anAncA.•JU UIVII0, gj7VXT-------F**1-
į ris, pradėjo visaip kabinti 
j ir man vis prikišti, kad visu? 
j io brolio sutaupytus pinigu? 
paveldėjau: kad, girdi, vai 
kų neturime, tai kam aš e 
santi tokia godi. Vos suspė 
įau savo vyrą palaidoti, ka' 
susilaukiau visokių prieka 
bių, įtarimų ir šiaip šmeižto 
Brolienė pasakė, kad mane 

i apskųsianti valdžiai, kam 
ištekėusių moterų yra šio į mokesčių nesumoku val- 
amžiaus. Didžiausias skyry- džiai, ii panašūs grasinimai 
bų skaičius būna 5-9 metam Dabar aš norėčiau Tams 
praėjus po vedybų. 1 paklausti, ar man reika

Dalis norvegų praktikuo
ja civilines sutuoktuvių ap
eigas. Apie vedybas būtina 
paskelbti laikraštyje, ko ne
reikia daryti norint išsiskir
ti. Skyrybų įstatymas gana 
liberalus. Už visą procedū
rą reikia sumokėti 56 kronų 
ir padengti teismo išlaidas, 
kuriu būna iki 100 kronų.

Dar pasitaiko atvejų, ka
da vyrai teisiami už grubu 
elgesį šeimoje 1964 metais 
už tokius nusikaltimus buvo 
nubaustas 31 vyras.

Nors Norvegijos moterys 
daug laimėjo, bet dar yra 
viena esminė nelygybė. Mo
terys tegauna 70-80' < vyro 
atlyginimo už tą patį darbą.

Dirbančiųjų tarpe vidu
tiniškai tėra kas penkta mo
teris. Ypač mažas ištekėju
sių moterų skaičius dirba 
gamvboje. Jos sudaro tik 
9.6% visų ištekėjusių mote- 
RJ.

Moterų organizacijos ve
da platų aiškinamąjį darbą 
ir vysto aktyvią visuomeni
nę veiklą. Prie politinių par
tijų yra moterų organizaci
jos. Vyriausybėje yra 1-2 
moterys iš 16 narių. Papras
tai moteris vadovauja šei
mos ir globos ministerijai. 
Šiuo metu ir teisingumo mi
nisterijai vadovauja mote
ris.

"M. ir G “

lingas advokatas. Visi na 
mai mano ir vyro vardu, tai 
gi dabar mano. Santaupos 
bank'* taip pat abieju var
du : taigi dabar galiu išimti 
ir tegul tie pinigai niekam 
nerūpi. Juk jokių mokesčir 
(taksų) man mokėti nerei 
kia; viskas buvo abiejų var 
du. Ar gali valdžia prie ma 
nęs kabintis dėl mokesčr 
ir ar gali vyro giminės ka 
bintis prie abie jų vardu pa
likto turto. Nenorėčiau imt: 
advokato, jei nėra butine, 
reikalo. Angliškai kalbėt^ 
man sunku, be to. ir berei 
kalingų išlaidu daryti neno 
rėčiau. Tamsta patari ki 
tiems, taigi tikiuosi, kad n 
man neatsisakysi patarti.

Žmona
Massaehusetts

Atsakymas

Manau, kad Tamsta turi 
dvi skirtingas ir vieną su ki
ta nesusijusias problemas.

Viena problema — pavel
dėjimo mokesčiai (inheri- 
tance taxes)- Man dažnai 
tenka žmonėms aiškinti, 
kad tas faktas, kad jų san- 
taunos arba kitoks turtas y- 
ra abieju vardu, nereiškia, 
kad. vienam mirus, antrasis 
neturi pareigos paveldėjimo 
mokesčių mokėti Dėl pini
gų banke; Jei Tamsta suge-

besi įrodyti valdžiai, kad 
dalis santaupų yra Tamstos, 
nuo tos dalies mokesčių ne- 
pnsieis Tamstai mokėti- Ta
čiau nuo likusios sumos, ku
rią buvo sutaupęs Tamstos 
vyras ir kuri, jam mii-us. te
ko Tamstai, Tamsta privalai 
mokėti paveldėjimo mokes
čius. Įrodyti, kad dalis san
taupų buvo Tamstos, nevi- 
suomet lengva, tačiau dir
bančiai žmonai dažnai pa
vyksta tai įrodyti

Namų reikalu: Tamstų 
gyvenamas vienos šeimos 
namas yra įstatymų "laiko
mas“ Tamstos ir mirusio vy
ro "domicile“; dėl to nerei
kės mokesčių nuo jo mokėti. 
Tačiau nuo abiejų kitų na
mų reikės mokėti paveldėji
mo mokesčius. Mokant pa
veldėjimo mokesčius, reikia 
išpildyti ir sutvarkyti kele
tą įvairių formų ir pridėti 
orie jų reikalingus doku
mentus. Be advokato Tams
ta tikrai neapsieisi.

Kitos problemos: Jei nė
ra testamento, tada, jeigu 
Tamstos vyras turi vaikų. 
Lietuvoje ar kur kitur, jiems 
priklauso du trečdaliai jo 
palikto turto. Tas faktas, 
kad viskas yra abiejų, 
Tamstos ir jojo, vardu, toli 
gražu nevisuomet reiškia, 
kad turtas yra neabejotinai 
Tamstos. Ar taip yra. ar nė
ra Tamstos atveju priklau
so nuo įvairių aplinkybių, 
apie kurias aš Tamstai pa
tarčiau pasikalbėti su vieti
niu advokatu. Jei Tamsta to 
nepadarysi, galėsi nustoti 
žymiai daugiau, negu Tams
tai kanuos pasitarti su advo
katu.

TUNISAS DRAUDŽIA
TRUMPOS SIJONUS

Prieš 10 metų Tunise mo
terų teisės sulygintos su vy
rų, panaikinta daugpatystė. 
Įvestos skyrybos teismo 
sprendimu, o ne tik vyro pa
geidavimu ir tt. Tos sukak
ties proga kalbėdamas tele
vizijoje prezidentas Bour- 
guiba pareiškė, nutaręs už
drausti moterims dėvėti 
trumpus sijonus, nes tai esą 
nepadoru. Moterų sijonai 
negali būti trumpesni, ne- 
gū ligi kelių. Tuniso mote- 
pyfe t«rį! bųti ..kuklumo pa
vyzdys,'turi pagarbiai elg
tis. nes tik tada privers vy
ras jas gerbti.

X
KELEIVIO PRENUMERA

TORIŲ DĖMESIUI

Tie, kurių gaunamo Ke
leivio kamputyje šalia adre
so nėra pašto numerio — 
;ip code, malonėkite pirma 
proga sužinoti savame pašte 
ir mums pranešti, nes nuo 
Naujųjų 1967 m. sausio 1 d. 
be zip code numerių paštas 
laikraščio adresatui neį
teiks.

Kol mes tuos numerius 
surašysime, užtruks laiko-

....Todėl Jau dabar prašome 
mums pranešti savo pašto 
zip code numerį.

Administracija

X
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Geri vaikai gerą tėvą 

gražiai pagerbė

Jieškojimai
Kiguoiis Juozas. Jono ir Ana 

stazijos Kelmiuskaitūš sūnus, 
gimęs Zizėnu km.. Miroslavo 
par.. Alytaus apskr.. baigęs A- ' 
lytaus gimnaziją ir kaunu Po- 

, litechnikos institutą, dabar gy- 
I venantis Suvalkuose, ieško sa- 
i vo giminių bei kitu savo krašto 

dzūku tautiečiu, kurie norėtu

Geriausias importuotas emnirr —-

I l ankos, sako. kasdien vis 
; kiek parašąs ir peliuku daž- su juo laiškais užmegzti ryšius.

_ nai gį drožinėjąs. ° Kal ‘r. P®<*ėti atvykti j JAV į
I**“!1?- Prof- ‘S™I Jis nusivedęs i savo kam- KgS^S?^: *“•“į

Končiui sukako 80 metų. Ką barį, kuriame ne tik kelios 
jis yia davęs Lietuvai, užispįntes kupinos jvairių dro- 
ką jis yra minėtinas ir gerb-j žinių. Įdomesnius savo kūri- 
tinas, buvo ir Keleivy rašy- nius parodė ir paaiškino.
ta. Iš 4 jo sūnų du gyvena 
Lietuvoje, odų čia: Liudas 
Bristoly, pas kuri ir sukak
tuvininkas gyvena, o Vytau
tas — Chicagoje- Jie sutarė 
rugpiūčio 27 d. savo šeimos 
tarpe pagerbti savo gerą tė
vą tokios jo retos sukakties 
proga. Jiems visa širdimi 
pritarė ir geroji marti Irena, 
Liude žmona, kuri taip pat 
nuoširdžiausiai savo uošviu 
kasdien rūpinasi.

Lengva pasakyti — pa
gerbsime šeimyniškai, bet 
sunku tai padaryti. Kai su
žinojo apie tą pagerbimą 
kiti, tai taip pat pradėjo i 
gražius Liudo ir Irenos Kon
čių namus Bristoly rinktis 
kviesti ir nekviesti (iš tokių 
buvau ir aš) ne tik iš arti
mesnių, bet ir iš tolimesnių 
vietų profesoriaus pagerbti.

Iš Kew Yorko atvyko inž. 
Jurgis Valaitis su žmona ir 
žurnalistas Jonas Vilkaitis, 
iš Bostono Lietuvių Bend
ruomenės Apygardos pirm. 
Stasys Griežė-Jurgelevičius. 
skautų Įžymūs veikėjai inž. 
dr. Jurgis Gimbutas ir inž. 
Apolinaras Treinys. inž Jo
nas Mikalauskas, Elena 
Kalvaitienė, Jackus Sonda 
iiiž. Jonas čereška. iš b al
ium Lake, R I., dr. Balys 
Matulionis, iš Waterburio L. 
Bendruomenės JAV taiybos 
nary? dr. Petras Vileišis, 
Juozas Brazauskas, Ona

Kigo!ewski Josef,
Su vaiki, ui. Rynkova 22, 
woj. Bialvslok. Poland.

(34)
kaip juos dirbo ir kiek laiko' Ieškau broliu Antano. Jono ir 
sugaišo. Čia jis turis 120* Vlado Vaitkų iš Birietiškiu kai- 
drožiniu, o iš savo‘rankų! “o* ’ttr".Pr^š
jau išleidęs o71. taigi yra JAV. Jie patys arba kas apie 

juos ką žino prašomi rašyti šiuosukūręs jau beveik 700 dro
žiniu- Kiek čia darbo Įdėta, Į adresu: 
klek kantrybės ir meilės rei- M. Vaitkus, 
kėjo turėti, tai tik vienas 
profesorius težino!

Klausiau, kaip aplamai 
jaučiasi. Sakė, negalis skųs
tis ypatingais negalavimais, 
bet 80 metu našta verčia 
jausti turint tai 
kita kūno dali.

42 Green St., 
Brockton, .Mass. 02401.

(34)
Per Amerikos Raudonąjį Kry

žių ieškomi šie asmenys:
1. Barbora Miškinis ar Bar

bora Meškeliūnaitė, Tado ir O- 
nos duktė, gimusi anie 1896 m.

kuris nusipelnė šį ženklą, aukštos kokybės sųnbolį.

DOVANOS
■"'•ii iirii"»mun—nii»i,r: sas®#

už naujus skaitytojus
B9RW?WKWBS«KWmBMmBmUimm

vipnn t-ii Užubaiių kaime. Anykščiu para-
, pijos. 1912-1913 m. atvykusi į * 
JAV. paskutinis (1961 m.) žino- ![ 

: 2 Buttonvvood St., <!
pasivaikščiojimo mėgėjas.! u<S;,^a^zalija ,,^Ue. IĮ 
^ako, galiu ir į kalną lipti, j jįomaitė.

Jis tebėra taip pat didelis! mas adresas: 2 
mėcėias. i Dorchester, Mj

♦♦♦♦♦r##***#*#*######**#**##*#*###*##*#*##*****#**#*******************

________ r gyv. Lietuvoje. i;!

bet gėliau, kad to nereikia'. 2. Marytė Kriaučiūnienė-Ba-> 
daryti. Tokiam laipiojimui • ranauskaitė, Rožės duktė, tėvo
išvengti dažnai pasnupi a -. m RiijSkiu sodžiuje, i A- 
ti jo geroji marti. Sako. ma-i meriką atvažiavusi 1910 m., 
ne «U vaikais nuveža auto-| 1936 m. gyvenusi Bostone.
mobilium i gražų parką iri [^>0 marti Veronika, Juozo, 

.- „„ ‘duktė. Baranauskiene.mus pasivaiksciojusius SU-j Minėti asinenys arba kas apie ; 
tartą valandą parsiveža na- juos ką žino prašomi rašyti a 
mo * ; merikos Raudonajam Kryžiui

Profesorius yra žemaičių i Xr^n1U.ivk^
padangės sūnus, kur daugį 17 Gloocester St., Boston, Mass. 
kalnelių, pakalnių. Tokia iri 02115. arba skambanti telefonu 
čia aplinka Namas aukšto-, 2^-123 L Ext. 2.j5._________

toli matyti kiti kalne-j bhMIA PAGALBA 
Nenusimink, gausi ps galbą.

kai,
Lai. paskendę medžiuose.
Gražu diena, gražu ir naktį, j 
kai Bristolio centras SUZen^- nutirpimo k skaudėjimo!;!i t . r _ • ' ~ I,* * - *’/itrr-wi ęviacnipJT na u vra

Žodžiu, profesorius gyve-i Tuojau siųsk šį skelbimą ir
na gražioj vietoj, panašioj j
i jo žemaičių kraštą, ir yra royal PRODUCTS
įūpestingoje globoje. Nea
bejotina. tas gerina jo savi-

North Sta.. P.O. Box 9112

DAR GALITE SAVO ATOSTOGAS PRALEISTI IR 
GERIAUSIAI PAILSĖTI CAPE COD VASARVIETĖS 

J A N S O N Ų LIETUVIŠKOJE VILOJE

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

ATIDARYTA IKI Rl GSĖJO 15 D. 
SUMAŽINTOS KAINOS

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

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

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

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

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir
didžiausią Cape Ged žalumynuose paskendusia lietuvišką 
pajūrio vilą.

KIEKVIENAM MCSŲ BIČIULIUI, SURADUSIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINĮ "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ 18 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 "KELEIVĮ“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

< ► I

Tonkūnienė. Mykolas Gu- jautą, padeda jo darbingu
mui. Jeigu čia būtų jam! 
dar daugiau su kuo pabend-! 
rauti, turbūt, nieko nebe-j 
trūktu.

Linkiu žemaičiu žemės ą-l 
žuolui, kaip dr- B. Matulio-j 
nis profesorių pavadino, ža-, 
liuoti nors ir svetimoje pa
miškėje su viltimi, kad tai 
ik laikinė mūsų prieglauda 

nuo audrų.
J. Vanagas

rėčkas, Done Venclauskaitė 
ir visas būtys kitų. Nereikia 
sakyti, kad kaimynai hart- 
fordiečiai taip pat buvo 
gausiai atstovaujami.

Beje. iš Brocktono nega
lėjo neatvažiuoti Laurinai
čiai. Irenos Končienės tėvai. 
Žodžiu, prisirinko arti pus
šimčio svečių, kuriais mie
lieji šeimininkai nuoširdžiai 
įūpinosi. kad šita popiet* 
būtų maloni, ilgai prisimin
tina ne tik jų tėvui, bet ir vi 
siems pagerbimo dalyviams. 
Ir tikrai ji tokia buvo.

Vyresnysis sūnus Vytau
tas, pasveikinęs savo tėvą 
ir padėkojęs svečiams už at
silankymą bei perdavęs tė
vui krūvą sveikinimų raštu, 
pareiškė, kad šitas pakylis 
yra šeimyninis, todėl jokių 
prakalbų nenumatyta 

Bet kur tu čia taip pada
rysi. jei norinčių tarti žodi 
tuoj atsirado visas būrys. 
Pirmasis prabilo dr. P. Vi
leišis. ji sekė dr. B. Matulio
nis, o po to O- Tonkūnienė, 
J. Brazauskas. J. Vilkaitis 
inž. dr. J. Gimbutas. St. 
Giežė-Jurgelevičius, inž. J. 
Mikalauskas

Visi trumpai drūtai pri
minė vienas tą. kitas kitą 
sukaktuvininko indėlį i mū
sų visuomenini gyvenimą 
Lietuvoje ir šiame krašte ir 
linkėjo jam dar ilgų darbin
gu metų.

Profesorius dėkodamas 
visiems taip pat trumpai pa
sakė, kad einąs iš gyvenimo, 
bet kol gyvas, sako, būsiu 
su jumis, kitaip tarus, dirb
siu, kiek dar galėsiu.

Ir tikrai jis ir dabar ne 
tinginiauja, kaip netinginia
vo visą savo gyvenimą. Jis 
ir plunksnos nepaleidžia iš

Bostono
’ARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugsėjo 11 d. 3 vai. po J 
pietų So. Bostono Lietuvių! 
Pil- Dr-jos salėje Tautos 
-ventės minėjimas.

Spalio 2 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III auk
što salėje Balfo metinis ban
ketas-

• • •

Spalio 9 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-ios III aukšto salėje Lais
vės Vai po tradicinis rudens 
koncertas.

Svaibios knygos
Knygos

jaunimui

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemu 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.

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl-, mikštais 
viršeliais kaina 52.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaira 55.00.
Perkant abi dalis kaina tik....................................... $6.56

BALTOSIOS PELYTĖS prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo-
KELIONE Į MĖNULĮ. gama.................................................. $2.00

parašė, Danutė Bindokie-, £ajj Magiškuoju kilimu Į Vilnių, 330 pusla
pių. laba: Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... 53.0C
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
.879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
ouvo $6.00, o dabar tik...............................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Čieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
)5 puslapiai, kaina......................................................  $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams, 
fu puslapių, kaina...................................................... $1.0b

nė. 58 psl., kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienė? 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na .. .•••••••.... $1.80

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

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

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

DORE

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri- 

Kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo 
je galite gauti šias tinkama? 
Knygas:

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lapkričio 20 d- So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj j
Lietuvos kariuomenės atkū-! MĖLYNI KARVELIAI, Alo- 
rimo sukakties minėjimas- 
Kalbės Lietuvos konsulas A.
Simutis iš New Yorko.

• * «

Gruodžio 31 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil Dr-jos III 
aukšto salėje tos draugijos 
Naujųjų Metų sutikimas.

yzo Barono, 69 psl. kai
na .., . •••••»•• ...... $1,50,

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

"Lithuania 
roes,“ parašė 
kaina $4.75.

land of he- 
L. Valiukas.

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

POPULAR LITHUANI 
AN RECIPES. paraiė Juzė 
Daužvardienė, kaina $2.

ANTROJI PRADALGĖ
Tai literatūros metraštis, 

redagavo K. Barėnas, 39 ra
šytojų. pradedant J. Aisčiu 
ir baigiant M. Vaitkumi, kū
riniu pavyzdžiai, 446 psl., 
gė turėjo didelį pasisekimą, 
nemažesni turėtų turėti ir 
antroji. Gaunama Keleivio 
administracijoje.

Paragink savo pažistannn 
išsirašyti Keleivį.
•ortams $5.

Skelbtis y, 
„Keleivyje“ 

yra naudinga!
»

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 miloao dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $l,CvC.G0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Metaviifcų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus.

SLA- -kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitėa 
j kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHanee of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001

I
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Serga garbės konsulas 
adv. Antanas Shallna

Lietuvos garbės konsulas 
adv. Antanas Shallna kiek 
sunegalavo ir buvo pagul
dytas Mt. Auburn Hospital 
(kamb. 303) Cambridge, 
kur jam praeitą savaitę pa
dalyta operacija. Operacija 
gerai pavyko, ir adv. A 
Shallna greitai stiprėja, nors 
dar ir teks kelias dienas pa
būti ligoninėje.

Nuoširdžiai linkime šiam 
gyvos dvasios lietuvių at
stovui vėl tvirtos sveikatos 
ir jo visada turėtos jaunat
viškos energijos.
l ituanistinė mokykla pradės 
mokslo metus rugsėjo 17 d.

Boctono lituanistinė mo
kykla naujus mokslo metus 
pradės rugsėjo 17 d-

Tą šeštadieni 9 vai. ryto 
bus pamaldos mokiniams ir 
jų tėvams, o po pamaldų— 
naujų mokinių registracija, 
egzaminai ir kt.

Dar ir šiais mokslo metais 
mokyklos vedėju sutiko būti 
Antanas Gustaitis- ir tiki
masi. kad joje pasiliks ir vi
si seniau dirbę mokytojai.

Mirė K. Zabitis

Rugpiūčio 27 d. ilgokai 
sirgęs mirė Kazys Zabitis. 
Palaidotas rupiūčio 30 d. iš 
J. Lubino laidojimo Įstai
gos

Velionis paliko liūdin
čius žmoną Antaniną, sūnų 
Kaži ir dukrą Viktoriją' 
Kadlecienę. kuriems reiš
kiame gilią užuojautą.

Kitą kartą parašysime 
plačiau.

Pagerbs E- Ruplytę— 

McCormaek ienę

Rugsėjo 8 d. 8 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos salėje bus pagerbta 
Emilija Ruplytė-McCorma- 
ckienė, kandidato Į guber
natorius Eavvardo McCor- 
macko žmona. Pabaigai bus 
šokiai.

Pagerbimą rengia komi
tetas. kuris rūpinasi McCor- 
inacko išrinkimu Mass. gu
bernatorium. Jis kviečia vi
sus dalyvauti ir susipažinti 
su būsiančia gubernatorie- i 
ne. •

Marytė Yalkavičiūtė. Onos ir 
Stepono Valkavičių, gyv. 74 Su- 
dan SL, Dorchestery, duktė, 
Minkų radijo gegužinėje išrink, 
ta ”Mis> Lithuania of Nevv Eng-' 
land". Ji lanko aukštesniąją mo
ki kią, kurią baigs kitą pavasarį, 
metu amžiaus.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAf 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-

oiVahi
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką, < 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Inc.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

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

ĮVAIRIAS 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.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Adresas: 390 West Broadvvay. South Boston, Mass. 02127
, Telefonas: ANdrevv 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

S. Griganavičius pakeis 
Pr. Mučinską

Iš So. Bostono Lietuvių 
Piliečiu Dr-jos reikalų vedė
jo pareigų atsisakiusį Praną 
Mučinską pakeis Stasys 
Griganavičius, iki šiol ten 
buvęs baro patarnautojas.

E. Stukienė ligoninėje
Elena Stukienė, žinomo j 

So. Bostono fotografo žmo
na. pn ištikusio dalinio pa
ralyžiaus smūgio, rugpiūčio 
22 d. paguldyta Deaconess 
ligoninėje. Linkime jai grei
tai pasveikti.

Dail. Viktoras Andriušis 

ligoninėje

Kiek daugiau susvyravus 
sveikatai, dail. Viktoras 
Andriušis praeitą savaitę: 
buvo paguldytas Camey li
goninėje tyrimams. Tikima
si, kri ligonis artimiausiu 
laiku grįš namo.

Tolimi svečiai

Senas Keleivio skaityto
jas ir jo didelis bičiulis Pet
ras Duinša iš Dorchesterio 
Į mūsų Įstaigą atlydėjo savo 
brolio dukrą Reginą Dum- 
šaitę su vyru Mackų Croanu* 
Croanai abu yra mokytojai, 
gyvena Australijoje, bet 
vienerius metus jie mokyto
javo Vancouvery (Kanado
je), o ateinančiais mokslo 
metais mokytojaus Montre- 
alyje ir tada vėl gris Į Aust
raliją.

Į Bostoną juodu atvažia
vo Reginos dėdės Petro ir 
dėdienės Teresės Dumšų. o 
taip pat tetos Birutės ir jos 
vyro Juozo Baliukonių ap
lankyti. Čia paviešėję kelias 
(■ienas, Croanai išvyko Į 
MontrealĮ. kui-, kaip minėta, 
tuoj pradės darbą mokyklo
je.

Regina Croanienė pratęsė 
Keleivio prenumeratą ir nu
sipirko knygų.

Inž. U. Kubilius išvyko 

j kariuomenę I
ŠĮ pavasarį baigęs North- 

eastein universitete mecha
ninės inžinerijos mokslus 
inž- Uogintas Kubilius da
bar atlieka karinę prievolę.

Inž. U. Kubilius buvo 
veiklus jaunimo, ypač skau
tų organizacijų narys. Jis, 
dalyvavo ir Bostono Dramos’ 
Sambūry — buvo gabus 
vaidintojas ir geras dekla
matorius.

Sėkmės jam ir Dėdės Sa-( 
mo karių elėse.

P. Zičkus jau namie

Draugo korespondentas 
Bostone Ponias žičkus po 
operacijos jau grįžo namo. 
bet dirbti dar negalės kelias 
savaites- Linkime jam grei
čiau atgauti prarastas jėgas.

Nauja* klebonas rūpinasi 
lietuvybės reikalais

Praeitą savaitę Bostono 
Lituanistinės Mokyklos Tė-! 
vų Komiteto pĄmininkas j 
inž. -J. Kasys ir tos mokyklos * 
verdėjas rašytojas Antanas, 
Gustaitis apsilankė pas nau
jąjį šv. Petro lietuvių para
pijos kleboną kun. Antaną 
Baltrašūną pasitarti mokyk
los ir kitais reikalais

Naujasis klebonas paro
dė didelį susirūpinimą kolo
nijos lietuviškais reikalais. 
Jis sutiko ir toliau duoti pa
talpas lituanistinei mokyk
lai. domėjosi jos mokiniais 
ir programa, kėlė reikalą li
tuanistinio mokymo, skirto 
ir suaugusiems, ypač sukū- 
rusiems mišrias šeimas, ar 
net sudalyti galimybę pasi
mokyti lietuvių kalbos kita
taučiams studentams, studi
juojantiems filologiją, nes 
tokių lietuvių kalba susido
mėjusių vis atsiranda.. Kle
bonas kėlė klausimą, ir kaip 
aplamai pagyvinti lietuviš
ką veiklą mūsų kolonijoje, 
kaip į ją patraukti daugiau 
tautiečių ir pažadinti jų 
snūstančią dvasią-

Reikia pažymėti, kad 
kleb. kun. Antanas Baltra- 
šūnas, nors Amerikoj gimęs 
ii* augęs, taip sklandžiai ir 
taisyklingai kalba lietuviš
kai, jog ir ne vienas nauja
kurių galėtų pasimokyti.

Belieka linkėti, kad ta 
lietuviška dvasia būtų gyva 
parapijoj ilgus metus.

E Trumpienė išvažiavo

Elena Trumpienė, Irenos 
Galinienės motina, kelis mė
nesius čia paviešėjusi, išva
žiavo į Lenkiją, kur ji su sa
vo vyru gyvena nuo Antrojo 
pasaulinio karo galo.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

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. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tek 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

******—********
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Ketvirtis & Co.
—jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius 

žiodąs, papuošalus

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
^seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesS

Peter Maksvytis
Carpenter i Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo aarbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

MoeooGOOoeoeeeeooeooooor,

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai Ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

eeooeeooooooooeocec*'

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

ĮPft DINIS 
OPTOMETRISTAS 

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee< • 11 < I 'ITEL. AN 8-2124

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par
duodant namus.

hpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gjvybę tr sveikatą.
389 Broadvvay, So. Boston, 

'telefonas: 268-6030

KĄ LAUMES LEME

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.

vio administracijoje.
Knyga gaunama ir Kelei-

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokią ligą ir nuc nelai
mią (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jartire of thePeaee—Constable 

598 E. Broadwav 
So. Boston 27. Maaa.

Tek AN 8-1761 ir AN 8-2488

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTft 
Valandos:

auo 10 ryto iki 6 vakarom-- __ i-?----1 rtviaairaiara ■ -t
445 BROAD5VAY 

SOUTH BOSTON, MASS.
^eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*.
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Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Masa.

TeL CO 5-5854

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 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.

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnie* ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvos {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedima* ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimi* — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6*1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

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

FORD TRI CKS
VISOKS REMONTAS —D ALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausi* kaina

Norėdami talko* perkant naują ar vartatą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipiatės į 

LONGINĄ IZBICKĄ

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ru 

esptas ir* turima visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiną. 

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nao 9 vai. ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietaria Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvvay,

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

TEL. AN 8-2712 
Namai ir ūkia:
287 Coocord Rd-. Billeriea, Maaa. 

TEL. MO 3*2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd*
!; Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645
eeeeeeeeee*eeeeeeee**e*e«e****e«*e

Flood Sąuare ~ 
Hardicare Co.

dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

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

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami 

Beikmenys plnmberiams 
Visokie geležie* daiktai

i




