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Uždarė Hariampolės cukraus 
fabriką

Fabrikas baisiai teršė Šešupę. Jis buvo raginamas 
išleidžiamų vandenį valyti, bet neklausė.

Negirdėtas dalykas atsi-J se ūkinio,.visuomeninio bei 
tiko Marijampolėje: rugpiū-j kultūrinio gyvenimo srityse, 
čio pradžioje, pačioj darby- ,F1. v
melėj, valdžia uždarė valdi- '
n j cukraus fabrikų. Uždarė 
už beatodairišką Šešupės 
vandens teršimą.

Toki drąsų žygį atliko 
Melioracijos ir vandens ū- 
kio ministerija, nors fabri
kas priklauso Maisto pra
monės ministerijai, kurios 
vyriausi viršininkai Mask
voje.

Cukraus fabrikas — tie
sa, ne jis vienas — teisia 
Šešupe jau keliolika metų. 
Nuo 1950 metų „planuoja“ 
pagerinti atmatų valymo į- 
į engimus, bet įrengimai vis 
tebėra tie patys, kaip pavel
dėti iš "buržuazinių laikų“, 
tik nepalyginamai labiau 
apleisti. Jau 15 kaitų vien 
per pastaruosius ketverius 
metus vandens ūkio inspek
toriai tikrino fabriką ir įspė- 
dinėjo. net baudė fabriko 
direktorių (baudos, tiesa, 
direktoriui nebaisios — iki 
56 rublių), bet tai nepadė
jo. Vien šiemet penkiais at
vejais Šešupėj plaukė "kal
nai“ negyvų žuvų- Skaičiuo
jama, kad per trumpą laiką 
išžudyta 14 tonų žuvų. Prie 
Šešupės iš tolo nebegalima 
prieiti. Antanavos ir ypač 
l'uskelnių elektrinės tvenki
niuose vaizdas esąs pasibai
sėtinas: dvokia susikaupę 
nešvarumai, vandens pavir
šius aptrauktas mazuto plė 
ve.

Pastaruoju atveju inspek
toriai atvyko apsiginklavę 
pavedimu uždaryti įmonę, 
jeigu ras nepasitvarkiusią. 
Rado dar blogiau. Bet fabri
kas dirbo, ir administracija 
pareiškė, kad nieko negali
ma stabdyti, nes parengtoji 
žaliava sugesianti.. Inspek
toriai paklausė, kiek reikia 
laiko parengtajai medžiagai 
perdirbti. Atsakė, kad de
šimties valandų. — Gerai, 
užantspauduosim po 10 va
landų. — Na, nejaugi?—ne
tikėdamas klusterėjęs vyr. 
inžinierius Mat, keliolika 
metų tikrinimai vis švelniai 
pasibaigdavo, tai nesitikėjo, 
kad šį kartą nejuokaujama. 
Bet ši kartą juokų nebebu
vo. Fabrikas sustabdytas, 
nebeatsižvelgiant jokių pa
siaiškinimų-

Tai bene pirmas toks drą
sus pasielgimas tokioj srity 
per visą rusų valdžios Lietu
voje ' ūkininkavimo“ metą. 
šiuo Įvykiu prasideda "už
nugario stiprumo“ bandy
mas tarp teršėjų ir gamtos 
saugotojų. Daug nykščių 
Lie tuvoje užspausta, lin
kint ištvermės vandens ūkio 
ministerijai. Jei ši atlaikytų, 
tai būtų padrąsinimo sukilti 
prieš teršėjus ir visose kito-

Prezidentas ragina 
susivaldyti

Prez. Johnsonas, kalbė
damas Detroite Darbo Die
nos proga, kvietė biznierius 
nekelti kainų, o darbininkus 
nereikalauti kelti atlygini
mų daugiau, kaip ūkio pa
žanga leidžia. Jei šito nebus 
paisoma, turėsime infliaciją, 
kuri nušluos visus kelerių 
gerų metų laimėjimus.

Keliuose žuvo net 
611 žmonių

Pe’’ Darbo Dienos savait
galį JAV keliuose žuvo 614 
žmonių. Iš jų Mass. valsty
bėje 22. New Kampshire 
valstybė buvo laimingiau
sia: jos keliuose per tas die
nas nežuvo nė vieno as
mens.

Tiek daug aukų per vie
ną savaitgalį dar nėra buvę.

Išvarė sovietų
diplomatą

JAV vyriausybė įsakė So
vietų Sąjungos ambasados 
trečiajam sekretoriui Revi- 
nui tuoj išsikraustyti iš šio 
krašto dėl jo "nesuderina
mos ' eiklos su diplomatine 
tarnyba“, kitaip tarus, dėl 
io. kad jis vertėsi šnipinėji
mu. bandydamas išgauti 
svarbių karinių paslapčių ir 
žinių, liečiančių amerikiečių 
paleistus erdvėlaivius į mė
nulį ir kt.

Per 20 metų dėl šnipinėji
mo iš JAV išvaryta jau 20 
sovietų diplomatų

Kanados gelžkelių 
streikas baigėsi

Kanados geležinkeliai vėl 
veikia, darbininkams nuta
rus grįžti Į darbą. Parlamen
tas priėmė įstatymą, kuris į- 
sako geležinkeliečiams grįž
ti į darbą, per du metus pa
kelia jų atlyginimus 18% 
(geležinkeliečiai reikalavo 
30' f pagėlimo). Derybos 
pratęsti sutarčiai, kuri bai
gėsi gruodžio 31 d., tęsia
mos. Jeigu iki lapkričio 15 
d nebus susitarta, vyriausy
bės tarpininkas imsis atsa
komybės pats ginčą išspręs
ti. Jo nutarimas bus priva
lomas abiem šalim.

Kanados geležinkeliečių 
yra 120.000

Kairėje Indonezijos prezidentas Sukamo, kuris dar kabinėjasi už valdžios, bet faktinai jos nebe
turi, o studentai net reikalauja, kad jis išvažiuotu atostogų; dešinėj gen. Subarto, kurio rankose 
yra valdžia, kalba laikraštininkams.

De Gaidle siūlo pasitraukti 
JAV iš Vietnamo

De Gaulle ragina JAV pasitraukti iš Vietnamo. Prez. 
Johnsonas sutinka, jeigu ir komunistai tai padarytų.

Sako, 50 bankų Komunistų name
skriaudžia žydus sprogo bomba

JAV žydų komitetas kal
tina 50 bankų, iš jų 9 New 
Yorke. dėl to. kad jie beveik 
visai išstūmė iš vadovybių 
žydus- Esą. iš 632 vyr. vado
vaujančių asmenų žydų tesą 
tik 8, o iš 3,438 žemesnių 
vadovaujančių asmenų žydų 
tėra tik 32.

Didelis skandalas 
Japonijoje

Nev* Yorko komunistų Suimtas parlamento revi- 
p3rtijos name sekmadienį zijos komisijos pirm. Tana- 
sprogo bomba. Žmonių aukų Ka. Ilgą laiką jis buvo pa- 
nėra, bet medžiaginių nuo- baisa tiems, kurie bandyda- 
stolių padalyta ir aplinki- vo sukčiauti, ypač jo bijojo 
niams namams- įvairūs biznieriai, kurie ban-

Policija aiškina to įvykio dydavo nusukti mokesčių.

Maskvos protestas 
Kinijai

Maskva įteikė protestą 
Kinijai dėl demonstracijų 
prie sovietų ambasados Pe
kine- Kelias dienas minia 
įaudongvardiečių trukdė so
vietų ambasados tarnauto
jams išeiti, į vieną tarnauto
ją buvo mestas net akmuo, 
ant ambasados namo sienų 
buvo išlipinti lapeliai su so
vietams priešingais šūkiais 
ir kt.

Raudongvardiečiai
padės Vietnamui

Kinijos jaunuoliai, kurie 
,ten „gilina kultūrinę revo
liuciją“ ir save vadina "se
nojo pasaulio duobkasiais“, 
žada kovoti iki galutinės 
pergalės prieš „amerikiečius 
gengstei ius ir išdavikiškus 
sovietų vadus“. Jie esą pa
siruošę pagelbėti vietnamie
čiams kovoti prieš JAV.

Jos ne streikavo, 
bet sirgo

Taip atsitiko su San Fran
cisco apygardos ir miesto 
valdinių ligoninių seseri
mis. Jos, nepatenkintos sa
vo algomis, vieną dieną ne
atėjo į darbą. Sako, serga
me, o iš tikrųjų jos streika
vo. Ir kai buvo pakeltos jų 
algos, jos kitą dieną jau 
„pasveiko“ ir visos atėjo į 
darbą.

Joms algos pakeltos 15%. 
Jos gaudavo nuo 465 iki 565 
dol. mėnesiui.

kaltininką.

Gen. įeit. I Irich de Maziere. 
dabartinis V. Vokietijos ka
riuomenės vadas. Dabar Vokie
tija turi pusę miliono karių.

Gen. įeit. Werner Panitzki, at 
pasakęs iš V. Vokietijos oro pa
jėgę viršininko pareigų dėl ne
sutikimo su krašto apsaugos mi
nisteriu, kuriuo yra civilinis as
muo.

O dabar pasirodė, kad ir 
pats Tanaka buvo didelis
aiilzniviu anni a*7i£xF<xc* . Tie OUIVVIlŪKj k?C8X1VC»Z^XOVOO. (710
lažu ir kitais būdai§ privers
davo biznierius jam mokėti 
dideles sumas Vien iš trijų 
biznierių jis yra gavęs $695, 
000. Biznieriai jam mokė
davo, nes jis grasino jų 
"nuodėmes“ iškelti viešu
mon.

Tokiu būdu jis tapo mi- 
iior.ierium. mėgusiu lengvai 
uždirbtus pinigus švaistyti 
gražiom moterim- Jis turė
jęs 9 "žmonas“ ir susilaukęs 
21 įpėdinio. Kad patogiau 
būtų su „žmonomis“ palai
kyti santykius, jis turėjęs 
net 7 butus.

Šitas skandalas sukrėtė 
ne tik Tokio gyventojus, 
bet ir parlamentą bei vai 
džios viršūnes.

Tanaka priklausė valdan
čiai partijai.

Lėktuve žuvo 95 
žmonės

Jugoslavijoje nusileisda
mas į Liublianos aerodromą 
sudužo lėktuvas „Britania“. 
Iš 117 jame buvusių žmonių 
žuvo 95. Dauguma juo skri
dusiu buvo turistai, kurie 
savo atostogas žadėjo pra
leisti Jugoslavijoje-

Ta’ viena didžiųjų lėktu- 
I vų katastrofų. Primintina, 
i kad šiemet vasario 4 d. Ja
ponijoje į jos sostinės įlan 
ką nukrito lėktuvas su 133 
žmonėmis ir visi žuvo. o ko
vo 6 d. Britanijos lėktuve, 
skridusiame per Fujiyama 
ugniakalnį, kilo gaisras ir 
žuvo 124 žmonės.

Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle Cambodijos sos
tinėje pasakytoje kalboje 
ragino JAV pagal iš anksto 
paskelbtą tvarkraštį išvesti 
iš Vietnamo savo karius, ir 
tada karas bus baigtas. Kol 
to nebus padaryta, nėra jo
kios prasmės tarpininkauti 
karą baigti
Į tai jau atsiliepė ir JAV 

prezidentas savo kalbose 
praeitą savaitgalį, važinėda
mas Ohio ir Michigano vals
tybėse.

Prez. Johnsonas pasakė, 
kad JAV mielai pasitrauktų 
iš Vietnamo pagal paskelb
tą tvarkraštį, jeigu toksai 
tvarkraštis būtų ir komunis
tų paskelbtas- Jis priminė de 
GaulJeui, kodėl jis raginąs 
tik JAV paskelbti pasitrau
kimo tvarkraštį, kada jos iš
ves savo kariuomenę, o ko
dėl neraginamas ir šiaurės 
Vietnamas savo tvarkraštį 
paskelbti ir savo kariuome
nę išvesti?

Komunistai iki šiol nero
do nė mažiausio noro pasi
traukti. tai kaip gali iš ten 
trauktis JAV?

"Mes negalime pasitrauk
ti vien dėl to fakto, kad gre
sia povojus daugelio tautų 
taikai ir saugumui, jei agre
soriams bus leista laimėti 
strateginiai svarbioje vieto
je.“

JAV kariuomenė Vietna
me yra dėl to. kad ten gre
sia agresija, ir bus ten tol. 
kol tz pavojaus neliks..

"Ta kariuomenė grįš na 
mo, jos stovyklos bus panau 
dotos taikos reikalams, kai 
tik agresija nebegrės.

"Jei kas nors parodytų 
man tvarkraštį. kada infilt
racija bus sustabdyta ir iš 
šiaurės Vietnamo slaptai at
ėjusi kariuomenė bus iš
traukta, aš padėsiu ant sta
lo tvarkraštį, kada mūsų pa
jėgos bus išvestos iš Viet
namo ‘. aiškiai pasakė prez. 
Johnsonas.

Popiežius patarė kunigam 
nuo 75 m. išeiti poilsio. To
kių yra 22 kardinolai.

t**********************************

Riaušės Daytono
mieste

Prancūzai sprogdina
branduolinę bombą

Šį šeštadienį Pacifico van
denyne, 750 mylių į pietus 
nuo Tahiti salos, Prancūzija 
sprogdins dar didesnę negu 
iki šiol atominę bombą. Tą 
įvyki stebės prez. de Gaulle, 
kuris ten nuvyks iš N. Kale
donijoj.

Kaip žinoma., de Gaule 
tebėra ilgoj kelionėj, jau 
aplankęs Arfikoje Somaliją, 
Abesiniją, Azijoje Cambo- 
diją, savo kolonijas Pacifi- 
ce ir grįždamas dar aplan
kys Guadaloupe Vakarų In
dijos salyne

Visi inspektoriai 
kyšininkai

Dvylika ugniagesybos de
partamento elektros inspek
torių suspenduoti dėl įtari
mo. kad ėmę kyšius tikri
nant elektros įrengimus.

Daytone. Ohio, buvo kilu
sios didelės riaušės, kurias 
sustabdė 1.000 nacionalinės 
gvardijos karių.

Jos kilo po to, kai buvo 
miltinai pašautas negras, 
šluojantis prie savo namo 
šaligatvį. Jį pašovė iš pra
važiuojančio automobilio, 
kuriuo važiavo baltieji. Tas 
negras ligoninėje mirė.

Kilusiose riaušėse buvo 
sužeisti 23 asmenys, 105 su
imti.

Daytone yra 270.000 gy
ventojų, jų tarpe 70.000 
negrų.

Kareivis George Hamilton ai 
Tulertono, Cal., už didvyriškn- 

1 mą pristatytas Silver Star ordi
nui gauti. Jis pagrobęs 3 dar 
nesprogusias komunistų grana
ta?, numetė jas į komunistų 
gretas. Tuo būdu jis išgelbėjo 
savo kuopą.

kandidatas į New Yorko senatą 
Eugene Rodriguez. kaltinamas 
siūlęs kyšį ”sufiksyti~ $100,000 
vertės narkotikų bylai.
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Vietnamo rinkimai rūpi ir, 
W ashingtonui

Šį sekmadienį, ingsėjo 11 d.. Pietų Vietnamo gyveni 
tojai renka atstovus naujai konstitucijai paruošti. Tie rin
kimai svarbūs ne tik pačiam Vietnamui: jais yra susido
mėję ir Washingtone ir šiaurės Vietname

Prieš rinkimus yra nusistatę ir juose nedalyvauja ka
ringieji budistai. Komunistai įvairiausiomis priemonėmis 
stengiasi rinkimams pakenkti. Jie grasina tiems, kurie eis j 
balsuoti, bombarduoja priešrinkiminius susirinkimus ir į 
t.t. Komunistų partizanų radijas metė šūkį: Visi eikite 
trukdyti rinkimų, bauginti rinkikų ir kandidatų! Ir jie 
tai daro. Kiek tos jų trukdančios pastangos bus sėkmingos, 
sužinosime po rinkimų.

Jei komunistų pastangos neturės žymių vaisių, tai bus 
ženklas, kad komunistų vardas nėva masėse toks populia
rus, kaip jie skelbia, kad jų įtaka nėra tokia didelė.

Iš antros pusės, jei nuo balsavimo susilaikys palyginti 
mažas rinkikų skaičius, tai ir išrinktieji atstovai galės 
jaustis turį stiprų užnugarį, didesnį pritarimą savo spren
dimams.

Tiek pats Vietnamas, tiek ir JAV yra suinteresuoti 
pastovia, pajėgia, turinčia krašte didelį autoritetą vyriau
sybe. Tai daug pareis nuo pasisekusių rinkimų.

Bet vykdyti rinkimus karo metu, krašte, kuriame dau
gelis gyventojų di^ną priversti klausyti vienos valdžios, 
o naktį kitos, yra be galo sunkus uždavinys.

Pietų Vietname skaičiuojama 15 milionų gyventojų. 
Registruotų rinkikų numatoma apie 5 milionai. Kiek iš 
jų. ateis balsuoti, dabar tik spėlioti tegalima. Pernai sa- 
vivaldyių rinkimuose dalyvavo 73 7% registruotų rinkikų, 
bet tada komunistai rinkimų neterorizavo, šiuos rinkimus 
jie stengiasi sutrukdyti, todėl sunku tikėtis, kad balsuotų 
tiek, kiek pernai.

Viso kandidatų apie 600. Tarp jų 18 moterų. Iš viso 
reikėtų rinkti 117 atstovų, bet tebus lenkami 108, nes 9 
vietos paliktos mažumoms.

Aišku, ir ten jau šiandien spėlioja, kiek ir kokių at
stovų bus išrinkta- Sako. 40 vietų gaus kandidatai, kuriuos 
palaiko dabartinė karinė vyriusybė. 30 vietų teks civi
liams valdininkams, kurių ištikimumas dabartinei vy
riausybei nevienodas. Katalikai, artimi karinei valdžiai, 
gaus 12-25 vietas. Ramieji budistai oraves 20-30 kandida
tų. Taip spėliojama, o kaip bus — tikrai sužinosime poi 
savaitės.

Visų tikrųjų demokratų, tiek Vietname, tiek kitur, 
troškimas vienodas: kad rinkimai pasisektų, kad būtų iš- 1 
rinkti geriausi kandidatai iš gerųjų, sugebantieji pai-uošti 
tokių konstituciją, kuri padėtų tvirtus pagrindus demokra-. 
tinei valstybei. Tada ir kova su komunistų agresija bus 
daug sėkmingesnė, ir Pietų Vietnamo gyventojai greičiau 
galės sulaukti normalaus gyvenimo ir ramiai kurti savo. 
ateitį.

Prancūzijos prezidentas de Gaulle su Abisinijos 
ratorium Haile Selassie Abisinijos sostinėje Addis 
Abeba. kur de Gaulle buvo užsukęs savo taikos kelionėj 

aplink pasaulį.

JAV valstybės departamento sekretorius Dean Rusk 
(kairėje) su Jungtinių Tautų gen. sekretorium U 
Thant. šio terminas baigiasi lapkričio 5 d., ir jis nebe
žada antram terminui kandidatuoti, nors daug kas ji 
prašo pasilikti.

Drąsūs kunigo žodžiai
ZIGMAS GURA

j&ekptfone šip—.

Calling’s faster 
when you look

for neerfed numbers 
ia the telephone book.

GREIČIAU PAŠAUKSITE, 
SURADĘ REIKALINGĄ NUMERĮ 

TELEFONŲ KNYGOJE

New England Telephone
Fm Nausm-O BU Syata

CIGAREČIŲ FILTRAI 

NEAPSAUGO

Ar šitaip tori būti daroma? do universiteto, Cambridge, 
Mass., teologijos profeso
rius, savo knygoje ”The Se- 

Kitoje šio laikraščio vietoje šiandien spausdiname cl,lai City ir pareiškime 
Kazimiero Pratapo testamento vykdytojų pranešimų lie- i daug nau«
tuvių studentams stipendijų gavimo reikalu.

Kaip žinoma, tas taurusis lietuvis paliko per 30,000 
dolerių lietuviams studentams paremti. Jau pusketvirtų 
metų praėjo nuo K. Pratapo mirties, bet studentams skir
tos lėšos tebeguli banke. Keleivis kelis kartus tą reikalą 
kėlė. bet tie, kuriems pavesta jis tvarkyti, atkakliai tylėjo.
Na, ir štai dabar jie skelbia, kad paskolos jau duodamos.

Nežinome, kaip jie tas savo smulkias taisykles toms pasaulietiškas, žymus savo 
paskoloms duoti yra paruošę, ar jie tarėsi bent su vienu 
išmanančiu lietuvių visuomenininku, kad jos geriausiai 
atitiktų lietuvių visuomenės reikalus. Bet visa eilė jų pa
darytų veiksmų kelia mintį, kad savo uždavinį jie kreivai 
suprato ir padarė ne tai ir ne taip. kaip būtų reikėję.

Patys neišmanydami, kaip ir kam tokias stipendijas 
duoti, jie savo teisiniu patarėju pasikvietė nelietuvį advo
katą, kuris lietuvių visuomenės reikalų taip pat nežino ir 
nesupranta, kaip ir jo paties mūsų visuomenė nepažįsta

Taigi, tas advokatas nustatys, kokiems studentams 
stipendijas duoti ar neduoti..- Kaip jis nustatys tą studen
to lietuvybę, kaip jis, net drauge su tais globėjais galės 
nuspręsti, kiek naudos iš tokio jaunuolio galima tikėtis 
lietuvių visuomenei, jeigu jie visi apie tuos dalykus neži
no nė bū, nė meee.?

Manome, kad tas nelietuvis advokatas “iš lietuviško 
patriotizmo“ nedirbs už dyką, o už sav© patarnavimus 
ims atlyginimą iš tų pačių K. Pratapo studentams skirtų 
pinigų. Reiškia, bus eikvojamos iėšos ne tam, kam jos yra 
skirtos, kada betkuri lietuviškoji organizacija, specialus 
komitetas ar jau esamas fondas galėtų tą skirstymo darbą 
atlikti žymiai geriau, tiksliau ir už dyką.

Atrodo, kad trustistai lietuviais ar lietuvių visuomene 
nepasitiki. Bet gal dar tikriau, kad jiems tekęs uždavinys 
yra nesuprantamas ir nepakeliamas, dėl to viskas ir vyks-

Dr. Harvey Cox. Harvar-į čiasi pagal kintantį žmoni
jos gyvenimo būdą ir keičia 
savo elgesį santykiuose su 
žmogum. Dievas pasišalina 
iš šio pasaulio, palikdamas 
visus reikalus žmogui Žmo- 

cirąsių minčių. gus turi prisiimti visą atsa-
Ppgal ji. dvidešimtasis am- kn^ ? visus P38?™““ 

žius esąs visiškai be religi- >e>kaius. žmogus negah ta. 
jos. Antgamtiniai mitai, pa- ,0 uu nusturatl Um t,kral 
akos ir šventi simboliai, a- rellglnei JegaL

peigos paneigtos, žmogus Ii- Aktualūs, neatidėtini ir 
ko vienas su visomis pašau- reikalingi išsprendimo klau- 
lio Droblemomis. Šis amžius simai:

Koks iš tikrųjų yra Die- 
paskelbtomis laisvėmis. Šia- Vas? 
me amžiuje žmogus gali išsi-; Koks tikslas
laisvinti ir is religijos pne- niškuOMe reikaluose? 
tarų ir savo dėmes! nukre.p- Kai žm turi pareikš. 
t. ne ) pomirtini gyvenimą, a tikėjima DįeVui? 
oet tia į si pasauli ir tik
žengdamas į istorijoj žino-! Cox nuomone, įprato baž
mą amžiną nuolatinę revo- nyčių lankymo ir pamoksla- 
liuciją prieš Dievą.

Dabar bažnyčiai tenka įsi
jungti į šį pasaulio pasikeiti
mą. Mes galime sakyti, kad 
Dievas yra miręs, tiksliau, 
kad žmogaus vyraujantis 
Dievo supratimas yra miręs, 
ir mes dabar praktikuojam. 
pergyvenam, tiriam Dievą 
kitaip, taip. kaip tinka iš
auklėtam žmogui. Arba,—
Dievas ne miręs, bet jis kei-

vimo nepakanka, šiame so
cialinės pažangos amžiuje 
krikščionys turi pasireikšti 
visur, kur yra neteisingu
mą?. nes iš istorijos žinoma, 
kad visos bažnyčios visais 
amžiais, išskyrus pirmuosius 
krikščionis, talkininkavo tik 
turtingiesiems. Taigi, tik ki
taip krikščionys turi įrodyti 
savo ryšius su Dievu.

Cox nepasitiki dabartine

’Absoliučiai totą pagal satyriko A. Gustaičio žodžius: 
bulai, viskas eina atbulai..?*

Lietuvių visuomenė turi teisę ir pareigą tuo reikalu 
susirūpinti, nes tik jai K. Pratapas skyrė savo ilgų rųetų 
santaupas

Naujausios
KNYGOS

Dr. George E. Moore,
Rosvveli Park Memorial vė
žio instituto Buffalo direk
torius, sako, kad vieni ciga
rečių filtrai veikia geriau, 
kiti prasčiau, bet nė vieni jų 
neapsaugo rūkorių nuo 
plaučių vėžio, emfizemos, 
širdies, kraujo indų ir kt li
gų. kuriomis rūkoriai dau
giau serga. negu nerūkantie-i nė, 58 psl., kaina 
Ji-

Cigarečių skelbimai ap
gaudinėja rūkorius, nes jiem 
skelbiama, kad jei cigaretė 
tun filtrą, tai ją rūkydamas 
mažiau įtrauksi smalos ir ni
kotino. O iš tikiųjų, kaip dr.
Moore sako, dažnai būna 
priešingai

Knygos

jaunimui
BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindok-ie- 
.. .$1.50

ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .......... $l.o0.

APSIVOGĖ KUNIGAI
Prancūzijoje teismas du 

jaunus katalikų kunigus (35 
ir 36 m. amž.) pripažino 
kaltus vogus bažnytinius 
daiktus. Teisme buvo įrody
ta. kad tie kunigai per 4 me
tus Paryžiuje ir jo apylinkė
se apvogė 79 bažnyčias. 
Vienas jų nuteistas kalėti 2 
metus, antras — 18 mėne
sių.

Suimta ir tų kunigų “pa
dėjėja". 24 m. moteris, ir 
nubausta pinigine bauda už 
vogtų daiktu saugojimą.

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 dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ............................ $1.50.

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

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios 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 Naamiestiš- 
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 pst
J2me 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, paraše dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl.. daug paveikslų, ke-
U vnmZlonioiXX VTiiKsi į* afcj v—<

Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina .............................. $6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, n
omas, redagavo Bernardas

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 Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

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

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

bažnytine organizacija, ku
rioje nėra laisvės praktikuo
ti radikalę kritiką. Jis ragi
na krikščionis nutraukti ry
šius su veikiančiomis baž
nyčiomis ir praktikuoti san
tūrą dabar pasauly įprasto
se linksmybėse, taigi dieviš
ką darbą, atsižvelgiant į da
bar vykstančią socialinę re
voliuciją.

Cox yra aktyvus dabarti-

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

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

Knygą išleido Chicagos 
niame civilinių teisių sąjū- _ Lietuvių Literatūros Dr-ja,
d/i*; Į963 m. jis dalyvavo jj lensrvai skaitoma, prade- 
cmlinių teisių kovotojų de- , ia norėgi j bai^- 
monstracijoje Williamstow- J*8 ’
ne. N.C.. buvo suimtas ir 5
dienas išlaikytas kalėjime.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

GERA KNYGA DOVANAI
Jeigu norite kalbančiam 

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

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracij 
galima gauti dailininko 
domo Varno piestą Lietu 
nepriklausomybės paske 
mo akto pasirašytojo Ste 
no Kairio spalvotą porb 
8x6 colių dydžio ui 80 <
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KAS NIEKO NETEIKIA* 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS NAUJO BROOKLYNE
Maloni radijo gegužine

Prof. Jokūbas Stukas jau 
25 m. turi radijo valandą. 
Jai paremti jis rengia jau ne

MIRĖ MUZIKAS 
ANTANS RAIŠIS

Birželio 25 d. San Diego, 
vieną gegužinę. šiemet ji Cal.. mirė Antanas Raišis,
buvo įugpiūčio 7 d lenkų' kilęs iš Lavvrence. Mass. Jis 
parko Jamaicoj. Žmonių., buvo žymus smuiko virtu- 
kaip visuomet, buvo daug. ozas, koncertavo pavieniui
Daugelis jų turėjo savo gė 
lėmis papuoštus ir gardumy. 
nais apkrautus stalus.

Toki stalą turėjo ir Bro
nė ir Pianas Spūdžiai. Jų 
stalas buvo gražiausias, to
dėl jis ir pirmą dovaną lai
mėjo. Stalui papuošti gėlės 
(rūtos, rožės, gladiolai ir 
kt.) išaugintos Spūdžių dar
želyje.

Prie jų stalo buvo ir Ma
rytė Akelienė. atvažiavusi iš 
Kalifornijos, ir Spūdžių 
draugas Bajoras, garbės 
svečias.

Be kitko, gegužinės pro
gramoje buvo ir gražiausios 
ištekėjusios moters linki
mas. Išrinkta muziko Cibo 
žmona.

Salėje seni ir jauni šoko 
iki vėlumos. Visi grižo i na
mus linksmi ir patenkinti ir 
laukia kitos gegužinės, kuri 
bus New Jersey.

Metai be P. Stankūno

Rugpiūčio menesj suėjo 
veineii metai, kai iš mūsų 
tarpo amžinai atsiskyrė dai
nininkas Pranas Stankūnas 
(Stanko), beveik 30 metų 
mus linksminęs gražia dai-

ir su simfoniniu orkestru. 
Jis taip pat koncertinio 
masto violinistas, dėstė mu
ziką vidurinėse ir aukštes
niosiose mokyklose. Buvo 
kelių ork ėst iii koncertmeis
teriu ir dirigentu. Tai pla
taus masto muzikas.

Baigęs Mokytojų kolegi
ją bakalauro laipsniu, apsi
gyveno Brooklyne, N- Y. 
Prieš tai jis buvo keturis 
metus lankęs Nevv Yorko 
universitetą, studijuodamas 
muziką pagrindiniu dalyku. 
Magistro laipsnį gavo Ko
lumbijos universiteto moky
tojų kolegijoje. Už gabumus 
gavęs stipendiją, studijas 
gilino Illinois universitete 
Studijavo ir simfoninių or
kestrų dirigavimą.

Gyvendamas Nevv Yorko 
apylinkėje, dažnai dalyvau
davo lietuvių vakarų pro
gramose ir lankydavosi pas 
komp. J. Žilevičių, kuris 
jam dažnai akomponuoda- 
vo. Buvo gerai susipažinęs 
su lietuviškuoju muzikos 
menu ir jo gerovei nesigai
lėjo nei laiko, nei darbo. Jis 
buvo giliai susipratęs lietu
vis.

Antrojo pasaulinio karo 
metu dalyvavo JAV kariuo- 

na. Dabar jis ilsisi Cypressi menės eilėse. Po karo save 
Hill kapuose Brooklyne gre-j profesini darbą dirbo vaka- 
ta daugybės savo gerų drau-i rinės*» JAV dalyse, kur ga
gu, kurie, dar gyvi būdami,] lutinai apsigyveno su šeima

CONNECTICUT KLONIUOSE

!
VVATERBURY, CONN. 

Jaunimo Metai ir kas toliau
VVaterbury. Conn., Lietu-

i \ iu Jaunimo Metu Komite-
rugsėjo 17-18 dienomi:

S v- Juozapo parapijos salė
je, John St., VVaterbury je.

i 
i

Floridos policija pradėjo tyrinėti, kaip iš tikrųjų dr. Carl Coppolino nusikratė savo pirmosios žmo
nos Carmela Coppolino. Mirties liudijimas rodo. kad ji mirė širdies liga, bet Įtariama, kad ji buvo 
nunuodyta. Dr. Coppolino kaltinamas ir dėl atsar gos pulk. įeit. William Faber iš New Jersey mir
ties. Jo mirties liudijime, kuri pasirašė dr. Coppo lino žmona, taip pat daktarė, parašyta, kad ir 
jis mirė dėl širdies priepuolio, o iš tikrųjų jis buvęs pasmaugtas. Neseniai Coppolino vedė kitą 
žmoną Mary (dešinėj apačioj), kuri apie šitą biznį mažai tekalba. O visą reikalą iškėlė Farberio 
žmona Marjorie (ka

TRAGINGAI ŽUVO

D-RAS BEKAMPIS

Prisiųsta iš Philadelphi-

DETROIT, MICH- 

G. ir I. Janužiu vestuvės

Gina Staniulytė. inž. čes-

NEPAMIRŠTA KELEIVIO 

IR SIRGDAMAS •j r

Gavome tokį savo skaity 
tojo laišką:

tas rugsėjo 17-18 dienomis "Rašau laišką senam ge- 
Sv- Juozą no naraniios salė- nerolui lovoje gulėdamas ir 

prašau dėl to nepykti, nes 
i i uošia Studijų Dienas tema: iovos palikti negaliu jau tre- 

”Jaunimo Metai ir kas to- įj metai — reumatas Ranki- 
liau“. Studijų Dienų tikslas na.
kritiškai pažvelgti i Jauni- Siunčiu 2 metų prenume- 
mo Metų. ypač Jaunimo vata ir generolui $5. 
Kongreso, atsiekimus bei T
aptarti tolimesnę jaunimo 
veiklą. Laikome, kad tai bū
tina. priimdami dėmesin 
plačiai jaučiamą nuomonę, 
jog kongresas įvykdė tiktai 
dali to, ko buvo iš jo tikėta
si.

Šiose Studijų Dienose nu
matoma svarstyti šie klausi
mai :

1. Jaunimo Kongreso ir 
Jaunimo Metų darbų įverti- 

' nimas.
Į 2.Pneš lietuvišką bend
ruomenę iškilusių klausimų 
naginėjimas, kaip pav.: 

a) Kultūrinės ar politinės 
veiklos primatas ar jos 
derinimas?

Likite sveiki. Gal tai bus 
paskutinis mano laiškas.

Feliksas Juškevičius“

Cook, Mieh.

Gera 
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy-

b)Kas mūsų, Lietuvos, iri to^ Prašytos ir j anglų 
laisvojo pasaulio priešas; kalbą išverstos knygos, ku-

r

gėrėjosi jo daina
Natalija Stilsonienė

N. Stilsonienės gimtadienis

Rugpiūčio 20 d. Natalija 
Stilsonienė minėjo savo 
gimtadieni, kurio puotą su
rengė jos duktė Lilija, žen
tas Antanas ir vaikaitis Ran- 
dolfas Gediminas Šateikosa

Puotoje dalyvavo adv. S- 
Briedis, dailininkė N. Jasiu- 
kynaitė, visuomenininke B. 
Spūdienė ir jos sesutė M. A- 
kelienė. A. Žaladonis iš 
Kubos, dainininkė B. Socha, 
prof. J. Stukas ir kt.

Svečiai buvo vaišinami į- 
vairiais gardumynais, neap
sieita ir be šampano.

Sukaktuvininkė gavo ver
tingų dovanų, už kurias ji 
reiškė nuoširdžią padėką, o 
taip pat ir už puotos suren
gimą ir joje dalyvavimą.

Kaimynė

TIFTON, GE.

Mirė S. Naujalis

Birželio 14 d mirė ilga
metis Keleivio skaitytojas 
S- Naujalis, 76 m. amž., gy
venęs 2061/; N. Central A- 
ve. į laidotuves buvo atvykę 
jo seserėnas Jonas Kasper 
iš Schenectady, N.Y. ir brol
vaikiai Jonas Naujalis iš N. 
Arlington, N.J., ir Petras 
Naujalis iš New York City.

Velionis yra daug pasa
kojęs, kaip jis buvo aklų 
davatkų mėtomas iš kamba
rio tais laikais, kada kunigai 
draudė Keleivį skaityti.

A.U

San Diego. Calif.
Antano Raišio muzikos 

kelias labai Įdomus. Tokių 
asmenų iš ateivių tėvų yra 
vos 2-3, kurie mene atsiekė 
tokio aukšto laipsnio. Jis 
buvo simfoninio orkestro 
koncertmeisterio asistentas 
Birrninghame. Ala., ir ten 
pat muzikos profesorius Ho
vardo kolegijoje- Per pen
kerius metus išbuvo Oak 
Ridge. Tenn.. simfoninio or
kestro dirigentu ir koncertų 
solistu. Pastaruosius 6 me
tus buvo muzikos departa
mento dekanu Roosevelt 
Junior High School. San 
Diego, Calif, ir taip pat 
simfoninio orkestro diri
gentas ir koncertų solistas. 
Be to, jis buvo surengęs di
deliu koncertų JAV kariuo
menėje, ir spauda jo groji
mą aukštai vertino.

Gaila, kad negailestingo
ji mirtis išplėšė iš mūsų tar
po toki brangu mūsų tautai 
asmenį, kokių išeivijoje taip 
mažai teturime. Jis mirė su
laukęs vos 51 metų, palikda
mas nuliūdusias žmoną Ma
ryte ir dukteri Altheą.

Tegul Tau, Antanai, būna 
lengva Amerikos žemelė 
amžinam poilsiui.

J. Žilevičius ir 
J. Byanskas

CLEVELAND, OHIO
Mirė E. Karnėnas

Rugpiūčio 28 d. nuo šir
dies smūgio mirė Edvardas 
Kamėnas, 60 m. amž., žur
nalistas, Pasaulio Lietuvių 
Bendiuomenės valdybos rei
kalų vedėjas, nepriklauso
moje Lietuvoje dirbęs pašto 
žinyboje.

jos dienraščio Tnąuirer“ iš- lovo ir Ados Staniulių duk-
karpa sako, kad įugpiūčio t*. ir Ipolitas Janušis susi-
27 d. tragingai žuvo dakta- kopos 9 d Vestuvinė

_ .. : nnotp huvn rįifiplė ir orazr
ras Eugenijus H. Bekampis, ...”s \ ; 300 svečių vaišinosi ir links-
50 re., amžiaus lietuvis gydy- minoę-;
tojas iš Cherry Hill. N J. _. _

Gina ir Ipolitas užaugo ir 
Nelaimė įvyko žemutinėj išsimokslino Detroite. Gina

Delevvare įlankoj, kur Be
kampis su žmona ir vienu 
svečiu buvo išplaukę moto
riniu laiveliu žuvauti. Buvo 
tirštas įūkas. Jų laivelis sto

rios labai tinka dovanoms:
"Selected Lithunian Short 

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

”The Herdsman and the 
negatyvizmas, Linden Tree“ (Vinco Krė-

— tarptautinis komuniz
mas. ar įusų imperializ
mas?
c) Ar pateisinamas bei 
priimtinas kongreso iš
reikštas
Lietuvos laisvės klausi

mu

aukštesniosios mokvklo? bi- Franklin D. Roosevelt. Jr.. ku- 
ologijos mokytoja, O Ipolitas ris buvo pasiskelbęs kandida- 

tuosias Į New Yorko gubernato
rius. bei \ ėliau atsisakė.

dirba General Motois bend
rovėje.

Ginos tėvelis yra pasižy

.sJC

T*

vės), 128 psl., kaina $3.95. 
"Lithuanian Quartet“ (A

_______ Baronas, M. Katiliškis, A.
opinijai Landsbergis jr j Šeinius),

209 psl., kaina $4.95.
"House Upon the Sand“

(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

’The Ordeal of Assad Pa-
»ha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

’The Maker of Gods“,
Ten Lithuanian Stories, pa
raše Stepas Zoborskas, 131

bei3. Būdai. priemonės 
viešajai

paveikti.
4. Tampresni ryšiai jau

nimo tarpe ir bendruomenė-! 
je apskritai

5. Ideologinis lietuviško 
jaunimo paiuošimas mokslo 
įstaigoms.

Kviečiame visą šiais klau- 
' simais besirūpinantį lietuviš- 
! ka jaunimą bei visuomenę

metodai

•31.

vėjo įleidęs inkarą- Staiga į rnėjęs visuomenininkas, in- 
jo šoną trenkė daug didės- žinierius ir mokytojas. Jis 
nis laivas. Dr. Bekampis bu- veda radijo valanda, 
vo išmestas iš savo laivelio
ir besigelbėdamas pateko į i Ginos mamytė yra muzi- j 
besisukantį laivo sraigtą, kė. išėjusi aukštuosius mok- 
kuris smarkiai sužalojo jo sius Lietuvoje. Jos tėvelis 
kūną ir perskėlė galvą. Sve- Jonas Kumetis buvo vargo- 
čias. kuris nebuvo sužalo- nininkas Velj -e d
tas. laike Bekampi virs van- ,
dens. kad nenuskęstų. Bet ll0 vargonininkų ir komp. cių choras, kuriam vadovau 
kol pribuvo į pagalbą kiti S Šokaus mokytojas, pa- ja f austa® Strolia, ir Atei- 
laiveliai ir kol išvežė sužeis- sižymėjęs chorvedys h ] ties . .cza.ynas su vadove ,
tąjį i krantą, jis buvo jau knygnešys- Jis kartu su J. ,ian a1rR?.n 1fne< U’i

... • ,. i ne spalio 23 d. čia duos ne-1nebegyvas. . Naujaliu. Nacevicium ir ki-j paprįslą koncertą. Į
tais muzikais įkūrė Vargo-] Perkūną i
nininkų draugiją.

Aš jaunai porai linkiu di-] 
džiausios laimės. Tau, Gi-i 
liūto, daugiausia. Atvažia
vai pas mane maža mergytė.

Nelaimės kaltininką pa
kraščių sargyba buvo sulai
kiusi, bet apklausinėjusi jį 
paleido.

Dr. Bekampis tarnavo 
Antrajame pasauliniame ka

ROCKFORD, ILL.

Atvyks Vyčių choras ir 
Ateities Atžalynas

dalyvauti.
Registracija — 12:00 vai. P»I- kaina $3.00. 

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

f 17 d. Uždarymas sekmadie
nį. rugsėjo 18 d. 4:00 vai. po
pietų. Šeštadienio vakare į- kaina minkštais 
vyks Subatvakaris. Posė- $3, kietais $4. 

Balto pakviesti į Rockfor-j džiuoc dalyvaujančiam jau
čią atvyksta iš Chicagos Vy- nimui stengsimės paiūpin-

ti nakvynes.
Studijų Dienų reikalais

prašome kreiptis adresu: 
Gintaras Šiapkūnas 
740 VVashington Avė. Ext. 
VVaterbury. Conn 06708 
Tel. ( 203) 756-6624.

viršeliais

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

PIGIOS. ĮDOMIOS

knygos

ii

t i

Parengimas Balfo naudai
Derliaus vainikas, J. Mi-

Danutė \ enclauskaitė Į kiickio eilėraščiu rinkinvs, 
rugsėjo 10 d., šeštadienį, 3 359 kaina $2.50.

Jonas Grauslys rugpiūčio; vai. popiet, savo sodyboje—

NASHUA, N. H.

J- Grausliui 90 metų

re. o dabar buvo Camdeno, ®(*a^ar įaugai į labai gia- atšventė 90 metų am-
ligoninės viršininkas.' toki« ČJažuolę, žiauc sukaktį. Šia proga sa-
zas Bekampis savo lai-; kokia buvo tavo senelė Ju‘ vaitgali praleido puikioje 

zė Saprončikaitė. Ji buvo; tėvų pranciškonų sodyboje 
laikoma gražiausia mergaite Kennebunkporte, Maine.
per kelias parapijas. Kada Sukaktuvininkas Jonas 

G rauslys yra nuoširdus visų

N.J.,
Jo tėvas Bekampis 
ku gyveno So. Bostone ir 
gyvai reikšdavosi pažangių
jų lietuvių veikloje Jis bu
vo gabus aktorius ir dalyva
vo "Žaibo“ statytuose vei
kaluose —"Mindauge“, ”Iš- 
griovimas Kauno pilies“,
"Živilėje“, "Marijoj Mag- 
dalietėj“ ir kituose. Šiaip 
dirbo siuvyklose. Čia gyven
damas vedė ir persikėlė į aplinkybių negalėjau daly- LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI' 

vauti tavo vestuvėse ir dar Turime Lietuvos žemėla- 
kartą tavim pasigėrėti. ( pjų — už 50 centų, už $2.50

mano tėvelis po vestuvių ją 
vežė iš Seredžiaus, iš pavy
do įtūžę vaikinai vestu vinin-

89 Spindle Hill Road. Wa-
Grožvylės meilė, P- Orin-

it.

Brooklyną. Vėlesniais lai
kais visuomenės gyvenime 
jis jau nebepasirodydavo.

S. M.

taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži-
darbų atminimui pagerbti kryžiai, savanorio An- 
ruošia pobūvį su vaišėmis; tano Šukio atsiminimai iš ”4- 
Balfui ir Vasario 16 gimna- nepriklausomybės kovų, 376 - 
zijai paremti. psL kaina $3.00. o..,

Pagal jos jau daug metų Gyvulių ūkis. George Or- 
Keleivį skaito nuo pat jo įsi-i išlaikomą paprotį, tokių vai- Wel bolševikinės santvarkos =• >■ 

šių išlaidas padengia pati satyra, 71 psl.. kaina $1.00.
D. Venclauskaitė. o parengi- _ ... _ ,, ,
mo svečių sudėti pinigai, vi-, ,^’e rą 1
sos pajamos, atiduodama *° . 19^)9-1918 m..;
labdarvbei atsiminimų I\ tomas. 2/2 • ;

Į pobūvį maloniai kvie- P^^^ina kietais viršeliais 
čiami visi. kurie yra nusitei- *3./o, minkštais

terbury, Conn., — savo tėvų 
a.a Stanislavos ir Kazimie
ro Venslauskių labdarybės

betuviškų kultūrinių reika 
lų ir spaudos rėmėjas. Jis

kus lydėjo šaudydami iki i kūnmo. 
pat Dubysos. Tokie tada bu- Geros sveikatos ir ateičiai! 
vo laikai. Nashvieti*

Gaila, kad aš dėl įvairių
$2.50. *

Teta Natalija Kumetytė- 
Stilsonienė

(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

kę savo dalyvavimu paremti 
minėtas lietuviškas Įstaigas.

Atskirų kvietimų nesiun- 
tinėjama. Kor.

Inicialai po tiltu. A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50. minkš
tais — $1.90. Lt >
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KLUBAS, KOKIO IKI 
ŠIOL NEBUVO ;

. putatais“... Ir dar siūlo jj 
• suskaldyti pagal specialy
bes. p- adžioje nors j dvi da-

isisteūre^ lis: ”fizikų“ ir ”b'rikT‘- 
1 Toks suskaldymas, žinoma,

naujove, nes jįg., susilpnintų klubo bendrinio 
šiol betkoks J organizuotas ■ «.mbuiio bruožą.
iaunimo pasireiškimas bu-1 Tuo paciu uzsim°Jimu Pa* jaunimo pasneiSKimas .91$ i „r-ųy-a itaj«a siūlanti im
davo pavydulingai monopo- ,? , • • i ris u> iemonių, kad klubashzuotas komjaunimo «ga-j *uktų ,ietuvių jau.
r.izacijose. nimo klubas. Siūlo kurti ja-

Naujasis klubas netgi be 
ideologijos“: patekti j tą 
klubą nebūtinai reikia, kadi 
jaunuolis būtų marksistas, 
bet reikia, kad būtų specia
listas: gydytojas, inžinie
rius, architektas, filologas, 
teisininkas, literatas, daili
ninkas.-. Klubas ir apibūdi
namas. kaip jaunų specia
listų klubas. O klubo vardas 
— nei marksistiškas, nei ru
siškas. o lotyniškas4 luven- 
tus (-Jaunystė).

Klubas, tačiau, skirtas ne 
poilsinėms pramogoms, o 

protingų žmonių pasikal
bėjimams“. Pasikalbėjimų 
temos vis dėlto parenkamos 
re iš specialinių. o iš bend
resnių, maždaug visus domi
nančių sričių. Vienas pokal- 

kompartijai i

yra
naujas jaunimo klubas- Tai

Vilniuje 
tujas ja 

savotiška

KELEIVIS, SO. BOSTON

me lietuvių-lenkų-rusų kul
tūrinio bendravimo židinį.
■i'Ėją “kadaise Vilnius bu- Kairėje nuskusta galva Georgės Lemay, 41 m., policijos vedamas Las Vegas, Nev., mieste. De- 

vc kelių tautinių kultūrų Ži- šinėje jo žmona Lise, 2? m. Jis priešinasi būti išduotas Floridos policijai, kuri jo ieško ryšium 
su $25.000 kyšiu byla dėl jo pabėgimo iš Kana dos kalėjimo. Kanadoje jis kaltinamas organiza* 
ręs Montrealio 3 mil. dol. banko apiplėšimą.

dinys — lietuvių, lenkų, ru
sų. žydų, gudų- Mūsų mieste 
kūlė Adomas Mickevičius. 
Ciuilionis, Jokūbas Kolas. 
Antokolskis ir daug kitų... 
Šiandien jauni lietuvių ir ru
sų literatai dirba paskirai, 
dažnai vieni su kitais net 
nepasipažįsta. O betgi jų 
apsakymų ir eilėraščių ob
jektai tie patys. (Kur nebus 
tie patys, kai viską diktuo
janti partija visiems vieno
dai nustatinėja tuos objek
tus! E.). Jiems rūpi vienoki 
klausimai, vienodai juos do
mina meistriškumo uždavi- 

. niai, o be to, iš tiesų, vis* 
moka jei ne visas tris kai

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE

(Tęsinys)

AREŠTAI

★
I

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

j Atsiminimus visuomet į- 
IR ATSKRIDO JUODAS domu skaityti, todėl siūlome

įsigyti šias musų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at- 

Tai Antano Gustaičio siminimų knygas: 
naujausioji satyrinių ir hu- DU MEDINIAI IR TRY$ 
moristinių eilėraščių knyga, GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
kurią puošniai išleido Algi-; Antano Šukio atsiminimai iš 
manto Mackaus Knvsru Lei- T iotnvoe Kotn-ilduiistnmybėjS 

.$3.00

VARNAS.-.

manto Mackaus Knygų Lei- Lietuvos Nepriklausomybes 
dimo Fondas. Ji papuošta kovų, 376 psl. kaina 
dailininko Romo Viesulo

skirti 8. komunaliniame26.
I įauguma jų buvo iš buvusių 
raštinės tarnautojų raštinin
ku. Kiti iš šalies. Pašalirių 
didžiuma buvo žydų kilmės, 
kurie lietuviškai net nesu
prato. Kiekvienam jų buvo 
numatyta tarp 600-750 bet i 
kokių objektų vienetų, ku-’

aplanku, kietais apdarais ir 
kainuoja tik 3 dolerius.

Šioje satyrinėje bei hu
moristinėje poezijoje Ant. 
Gustaitis neša ant savo pe
čių visos mūsų visuomenės 
nusidėjimus. Galit įsitikinti. 
Gal ten ir savo kaimynų y- 
das atpažinsite.

Si knyga Bostone gauna
ma Keleivio administracijo
je. Užsisakiusiems išsiun
čiame ir į kitas vietoves*

★

bis buvo apie __ ___________
labai palikusi ZalakevHSaus į į,. B jų, taigi
filmą , Niekas nenorėjo nesunku pasikalbėti ir pa- 
mirti-l. kitas — apie žmo-! diskuUl0ti Netrukus bus 
nijos ateiti. Klubas neskel- pradėtas leisti mėnesinis 
bia. airiš tu pasikalbėjimų jaUnirno literatūros žurna

las. ir norėtųsi, kad jame atišėjo kokių išvadų. Atseit, 
bent tuo tarpu tik savitarpy 
pasikalba, visuomenei saro 
minčių nesiūlo.

Bet, jei “juventiečiai“ ne
siveržia i gatvę, tai iš gatvės 
jau pradeda belstis j jų du
ris Lenkiškajame komparti
jos dienraštyje pasirodė 
straipsnis, kurio autorius 
priekaištauja ’Tuventus“ : 
klubui formalinį užsitvėri-
mą. Sako, yra inteligentiškų: uk nišų kalba o nei lietu- 
jaunuolių ir rediplomuotųjųj v,u nej lenkų. Tai kvepia 
tarpe. Apie filmus ar apie tvkoiimu ’Tuventus“ klubą 
žmon’jos ateiti, esą. galėtų paversti ”Molodiož“. 
būti Įdomu pasikalbėti iri Elta)
jauniems darbininkams, ka
reiviams arba ir vyresniųjų 
klasių moksleiviams- Kam. 
esą, dabar tokia diskrimina
cija.

Teisybė, sako. nediplo-j 
muotieji jaunuoliai galį ir 
savo klubą Įsitaisyti, bet 
praktiškiau, esą, būtų. jeigu 
kaip tik ’Tuvertus“ taptų,
“visokio inteligentiško jau-i 
i.imo“ sambūris. Siūlo, kad! g°s § 
į klubą priimti sąlyga būtų le,cn 
ne aukštosios mokyklos di
plomas, o šiaip atitinkamas 
inteligentiškumo lygis, pa
tikrintas, pavyzdžiui, pasiū

sispindėtu taip pat ir jaunų
jų i ūsų bei lenkų rašytojų 
darbai.“

Tame kukliai, netgi pasi
rėmus senomis Vilniaus tra 
dicijomis, pareikštame pa

las H.B. Toliau supažindina U rnos jie per metus, žino- 
ir su kitais būsimais skyrių ™a, nustatytu laiku privalė- 

Apie areštus, kurie buvo viršinir kais * arba vedėjais, i j° apdoroti, apmokestinti ir 
prasidėję netrukus po rau- Kurių, kiek atsimenu, buvo tt. Jokių padėjėjų ar rašti- 
oonosios armijos įžengimo trys, neskaitant jų padėjėjų,' °čs tarnautojų jie neturėjo 
Lietuvon, jau buvome girdė- būtent: buhalterijos, statis-
ję. Buvo areštuotų ir mokės- tinės apyskaitos ir kancelia- 
čių inepektorių (Alytaus. U- rijos. Buvo dar ir ketvir- 
tenos), bet tai vis kažkur tas— kadrų skyrius, bet jis 
toli i»- mūsų tiesioginiai lyg buvo lyg ir autonomiškas ir 
ir relietė. Bet jau 1941 m. apie ji niekas mūsų nenorėjo 
vasario mėnesį iš po nakties kvaršini; sau galvos (tikriau: 
d>ngo vienasis mano pade-: nenorėjo išrvškint jo paslap- 
jėjų A- K., po poros savai- ringo* paskirties). Jis ir įsi- 
čių kitas —M. V7. o dar po kūręs buvo visai atskirai, 
keliu dienų trečias — P. B.
Po neilgos atvangos dingo

kaip vėliau patyriau,— Vil
niaus R. K. dvasinės semi-

siūlyme glūdi kėslas pavers- ir du raštinės tarnautojai, unijos rūmuose.
ti ’Tuventus“ klubą rusiška: 
Kalbančių klubu Nes gi
“antroji kalba“, kurią visi 
moka. be abejo, gali būti

L- Kapočiui 60 metų
Pavergtos Lietuvos spau 

d a plačiai paminėjo Laury
no Kapočiaus, dabartinu 
vadinamosios “Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis" 
draugijos pirmininko, 1947 
1948 m. buvusio Sovietų S 

generalinio konsulo re 
įerentu New Yorke, 1958 
1962 m. Sovietų S-gos am 
tasades Washingtore ant 
ruoju sekretorium, 60 meti 
amžiaus sukaktį.

Ta proga jam suteikta.- 
vei

Aš stačiai pritrenktas: is 
mano vienos įstaigos areštų ’Vb uiur-.i 
daugiau, regu iš visų kitų ’ atsik?auštė 
draugėn sudėjus. Puolu šen. 
juolu ten. bet iš niekur jo
kios pagalbos nei užtarimo 
nesulaukiu. Belieka tik 
laukti nežinia kiek ir ko.
Dėl ko tie žmorės areštuoti 
ir kur laikomi, net jų šeimos 
negauna iš niekur jokių pa
aiškinimų ii negali parūpin
ti jiems jokios teisinės pa
kalbės. Tarybų Sąjungos 
politinei policijai anuo me
tu buvo duotos tokios pla
čios teisės, kad su žmogumi 
i galėjo daiyti, ką tiktai no- 
ėjo, ir už tai niekam jokios 
atskaitomybės neprivalėjo 
duoti.

Po šio mūsų vizito anie
1 įrištaic: įuiarloicX įzx
i Basanavičiaus 

gatvės 10 nr. ir įsikūrė pir
mame aukšte. Čia buvo at
kelta iš Vingrių gatvelės ir 
IJI-čio.ii inspekcija Vil
niaus apskrities mokesčių 
inspekcija buvo įjungta į 
apskrities vykdomojo komi
teto finansų skyrių ir ikur-

Visą laštir.ės darbą turėjo 
atlikti patys.

Tuo būdu visas miestas ii 
vienam sektoriuje, ir kitam 
(valstybiniam ir komunali
niam; turėjo būti padalin
tas maždaug lygiai tarp šių 
naujų “inspektorių“, šitą 
darbą kaip tik ir turėjo at
likti tie vadinamieji inspek
toriai instruktoriai- Suskirs
čius miestą rajonais, naujie
ji inspektoriai paleisti susi
pažinti su savais rajonais 
vietoje ir sūreeristruoti vi--   —ę-, ----------
sas veikiančias jamę verslo 
įmones, arteles, kooperaty
vus, jeigu tokių būtų ir tt 
Jie pei ėmė ir senas neuž- 
oaigtas mokestines bylas.

Inspektorių - instruktorių 
su miesto padalini

mu taip naujų inspektorių 
vykdytojų nesibaigė. Kaip

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ...................  $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio, 416 psl , kai
na ................................ $o.50

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

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

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 psl. kaina $6

(Kas su “Tau, Lietuva“ 
kartu užsisako kitas čia mi
nimas Kairio ar Bielinio 
knygas, tas kiekvieną sekan
čią knygą gauna už $4).

ATSIMINIMAI IR M1N- 
|TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina .......$2.

“Keleivio“ administraci į ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas, 336 psl., kaina $5.

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

J GYVENIMO VINGIAIS, 
Nepamirškite parašyti dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 

pašto numerio — zip code. n®s> ^60 psl., kaina . .$3.50.
VIENIŠO ŽMOGAUS 

GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206

ia prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane 
šant naująjį adresą neuž 
niršti parašyti ir senąjį.

-—1 1 Z Rčlinči ...................... $£•

fiarfca.-

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam
Ginta jos pastogėje, taip pat atsimename, seniau skun- 
Basąnavičiaus gatvėje, tik 
kitoje jos pusėje ir kiek ar
čiau Pylimo gatvės (regis 7 
nr ) Buvusi akcizo inspek
cija. kuri. kaip atsimename, panaikintos, bet

dus dėl nustatytų mokesčių lc?n) lr P'amonės. amatų, ko- 
svarstė mokesčių komisijos. Į operatyvų, transporto, kre- 
Siom reformom anos komi-1 dito jr tt. Be tikrųjų tokių 
sijos jau netiko, jos buvo k°misijų narių dar būdavojos

neišspręs- kviečiami patariamuoju bal-

lant kandidatui visų klubo . , . . t lA_
nariu akivaizdoje atsakyti! nusipelniusio kultūros 
keletą atitinkamai parinktų xal'das
klausimų.

Ligšiol visą rusų valdymo 
metą Lietuvoje, šalia kom
jaunimo, pionierių ir 
SOAAF (lietuviškai

Išleidžia Gedimino laiškus
Lietuvoje Minties leidyk 

DO- la išleidžia “Gedimino laiš 
būtų Kus“ — šito didžiojo kuni

LDAALR. — laisvanoriška i gaikščio susirašinėjimą st 
draugija armijai, aviacijai-H ansos miestais. Livonija 
ir laivynui remti), vidurinė- ordinu ir popiežiumi. Laiš- 
se ir aukštosiose mokyklose kai dedami originalo kalbo- 
buvo praktikuojami tik pa- mis (lotynų ir vokiečių) ir 
skiri specialiniai rateliai:' jų vertimai į lietuvių bei ru- 
darzininku. fizikų, chemikų.: sų kalbas.
tautosakininkų, kalbininkų. ' Be to, ta pati leidykla lei- 
istorikų ir kt. Bet maža ką1 džia ir Mykolo Lietuvio še

ri endra turi vieni su kitars.; šioliktame amžiuje parašytą 
I abai. atrodo, jau tapo leis-; veikalą “Apie totorių, lietu- 
tina steigti ir užmokyklinius j vių ir maskviečių papro
tį- nebe paskirų specialybių, cius“.
o bendrus specialistų-inte- Ruošiamas spaudai leidi- 
lcktualų klubus. Nei vai- r.vs —- “Amžininkai apie 
ožin, nei kompartija, flei Lietuvą jr lietuvius“. Tai į- 
komjaurimas tam nebesi- vairių keliautojų ir diploma- 
priešir.a. Bet atsargiai (lyg tų. atsilankiusių Lietuvoje 
ir per pašalietį) siūlo tokį įvairiomis progomis ir ma- 
kiubą bent atmiešti tartum čiusių ją savo akimis, apra- 
“darbininkų ir kareivių de- >vn»i.

buvo įsikūrusi tuose pačiuo-l cų skundu dai- buvo. Ateida-' su verslo šakų atsto
vai specialistai. Tokiai len
telei paruošti ir pačios mo
kesčių inspekcijos per išti
sus metus linkdavo žinias, 
gru puodą vo, studijuodavo
ir tik gciai apdoroję dėdavo 
komis,jai ant stalo švaistyti- 

Dabar valstybiniame sek
toriuje jis visai atpuolė, nes

se Basanavičiaus gatvės 10 
rr. rūmuose, pirmame aukš
te. buvo visai panaikinta.
Buvę eiliniai inspekcijų nu
meriai išnyko, o jos pačios 
padarytos dviejų lūšių, tik- 
i iau. paskirčių, būtent, val
stybinio ir komunalinio.
Valstybinio sektoriaus vv- 
įesriuoju inspektoriumi bu 
vo paskirtas buvęs 
kės inspektoriaus
Edvardas Talkačiauskas — j ^turėjo " tai."” sprendžiant I bellk° tik vylyti Bet 
vilnietis lietuvis, partijos! jiems b ylas .“angelu sargu“ komunaliniame sektoriuje 

inspektoriais sėdėdavo šalia vienas iš anų
inspektorių instruktorių,

vo jų ir naujų. Tai kas nors 
turėjo juos apsvarstyti. 
Praktiškai juos dabar spren
dė pats finansų skyriaus vir
šininkas. arba dažniausia 
(bent Vilniaus mieste) jo 
padėjėjas M. Band.

Kadangi nei pats finan
sų skyriaus viršininkas, nei

REFORMOS
Šitame netikrumo ir ner

vų Įtempimo laikotarpy pl a
udė jc mokesčių inspekcijų 
eforma.. Tuo reikalu vieną 

vakarą visi inspekcijų vado
vai buvome pakviesti i Vil
niaus vykdomąjį komitetą 
(senu terminu tai būtų mies- 
-o valdyba). Nuvykę radom 
meletą v yni jau besėdinčių 
ir belaukiančių. Kur tie vy- 
vai buvo anksčiau dirbę, ne
gavome patilti, bet vieną iš 
jų. H.B.. pažinojau iš anks
čiau. Aukščiau vidutinio, 
stambaus sudėjimo vyras, 
švenčion iškis, nepriklauso
mybės laikais buvo pasi
traukęs iš lenkų okupuotos 
Lietuvos dalies į nepriklau
somą Lietuvą.

Besišnekant paaiškėja, 
kad nuo kažkurios dienos 
(jos šiandien jau nebeatsi
menu; visos Vilniaus mies
to mokesčiu inspekcijos taps 
Vilniaus miesto vykdomo
jo komiteto finansų sky
riaus dalimi, o to skyriaus lu būtų pavadinti inspekto- 
viršininku kaip tik ir yra riais vykdytojais, valstybi- 
numatytas anas stambus vy- niam: sektoriuje buvo pa- rių atstovai; kaip prekybos.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl., 
kaina ................................$3.

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

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liudžiuvienės, 88 psl., 
kaina ............................... $l.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie
nės, 253 psl., kaina .... $3.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje 
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).

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

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ,jo padėjėjas iki tol mokės-; 508 išlaidas ir gaminių
5 II apylin- cjų srityje nebuvo dirbę ji i kainas nustatinėjo planavi-;K- Žuko, 476 ps!., kai- 
padėjėjas apįc juos didelio supratimo!0;0 komisija Maskvoje, o na ................................... $5

kandidatas,
instruktoriais — buvęs IV 
apyl. inspektorius J.B. ir 
buvęs
P.P.

Komunalinio sektoriaus 
vyr. inspektoriumi paskirtas 
buvęs II apylinkės sekreto
rius Vaclovas Vitkunskis,

jis dar 
daba'-

buvo užsilikęs. Va. 
inspektoriams in

“vairuodavo“ naujus gavo 1 sl,uk'.°!iams ir. buvo paves- 
iiomic di'iiiinriic vii'ėininbiip 1 t«.i toKią pelningumo nuo-akcizo inspektorius ponus draugus viršininkus! 1

DOVANA MUSŲ 
MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra
ir saugodavo nuo didelių1 lente^ apsvarstyti ir: mažiesiems praturtėjo nau-
paklydimų.

Mes jau šių atsiminimų 
pradžioje skaitėme, kad 
versle Įmonės, kokios

sudalyti.
Bet čia suminėta reforma

nepanaikino nei Finansų mi- 
risterijos, nei Mokesčių de-

ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė

. . .v.,v,veršio įmones, Kokios jos' ” . .------ "
lietuvis, kuri laiką buvęs U-l bebūtų, dirba arba bent tu-i Panan?«nto’ nei pagaliau ne-
lenos apskr. mokesčių in-

“BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULĮ“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai- 

jiems tą kny-
tinės priežiūros. Tokiu būdu' įtaigoj*r

, dirbti su tam tik,-u pelnu. ,a‘Pą *«!*«> mokesčių .n-
speKciJOS sekretorius, senas! Seniau verslo įmorių pel_: fPekto'u ir net viso Vykdo-__ .
mopnstas. Inspektoriais in-i „ingnino procentu lentelę! m0J0 kum!teto finansų ąky-ikus n irkile 
sti-ukto, jais buvę II, II ir V| svarstė net dvi instancijos:' !.“?s irelę. Ji gauna:
—i—— - mokesčių komisijos prie nw.lįTpn“aUr^T0k‘,U-SU?U'

kesčių inspekcijų ir galuti-',Ia.^" sus'da11? net dvll.inl«»! 
nai persvarstydavo Vyriau- P>’k •'•usomybe: nuo miesto 
šioji mokesčių komisija, su-'* komiteto admi-

inspektoriai V.G . S-G. ir 
V.L. ir buvęs IV apylinkės 
inspektoriaus padėjėjas P. 
K.

Inspektorių, kuriuos tiks- darvta prie Mokesčiu depą,-- "'^miai »' nuo Finansų 
tamento. Tokiose kimisijo- su jos Mokesčiui
se dalyvaudavo verslo imo- dePa'V*n>ento mokestiniai.

(Bus daugiau)

„Keleivis“ 
jūsų draugas!
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TORONTO, ONT-

Šiurpi nelaimė

Kur tik gyvena lietuvių, 
ten atsitinka ir miltinų ne
laimių. Vieni žūva bevaži
nėdami keliais, kiti prige
ria besi maudydami ežeruo
se, o kai kurie mirti sutinka• 
n savo namuose.

Šių metų rugpiūčio 19 d. 
i ir T. Jakimavičienė mirtį 
netikėtai sutiko namie. Lip
dama laiptais, ji pasprūdo

JAU RUOŠIAMAS

1967 METŲ "KELEIVIO

KALENDORIUS
Jį redaguoja Stasys Miehelsonas

nespėjusi rankomis susi-’ Kaip kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir įdomių
laikyti, krito nuo laiptų, 
krisdama galva taip smar
kiai sutrenkė, kad neteko 
sąmonės, o nuvežta į ligoni
nę tuoj mirė.

Velionė buvo judri ir jo
kio darbo nebijanti mote- 

i ris. Nors ji buvo jau senyvo 
amžiaus, bet tinginiauti ir 
giminėms būti našta neno
rėjo. Dirbo visus papuolu
sius darbus ir niekad nesi 
skundė nuovargiu

J. Mklks

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų

Kalendorių galima užsisakyti kartu su „Keleivio“ 
prenumerata arba atskilai.

Kalendoriaus kaina tik 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA
LENDORIAUS NEGAVO. TODĖL ŠIEMET NEPASIVĖ
LINKITE UŽSISAKYTI.

Kalendoriaus užsakymus 
šiuo adresu:

ii- pinigus prašome siųsti

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Pasakyk. Maiki, kokia dinta ” raudonosios gvar-
ten zavieiuka pasidarė Čai- tlijos“ vardu. Žinios sako. 
nijoj? Kokio bieso jie tenai kad Pekine ji stačiai dūks- 
draskosi? Ir prieš ką jie t-t. Ji pagriebia gatvėse 
siunta? žmones, kurių plaukai euro-

— Jie siunta prieš seno- pietiškai nukirpti, ir nusku-
ve. i ta jiems galvas. Merginos

aš to nesuptai tu. Mai- su siaurom europietiškom 
ki. Juk senovė jau praėjo, ki 
tai koks reikalas prieš ją b ...
spardytis? į narnos arba visiškai pašali-

— Ne, tėve, ne viskas narnos.
praėjo, kas pirma buvo. Li- — ir niekas jiems neši
ko senoji civilizacija, -gyve- priešina? 
nimo formos, papročiai, ma- — Būna ir pasipriešini- 
dos ir tt Prieš tuos dalykus rių. .Maskvos žiniomis, Pe- 
kiniečiai dabar ir pakėlė p įne buvo nušauti 9 ”rau- 
kovą. Jie sako, kad tai esan-. dongvardiečiai“. kurie areš 
ti proletariato 'kultūrinė tuoja vadinamuosius „kapi- 
į evoliucija“. Į ralistus ir kontrrevoliucio

CHICAGO, ILL.

Mirė P. Janulaitis

Rugpiūčio 18 d. mirė Pet
ras Janulaitis, 79 m. amž.. 
nepriklausomoje Lietuvoje 
vienas is ekonominių orga
nizacijų vadovų. Jis ir koo
peracijos srityje yra daug

„KELEIVIS“
636 East Broadway — South Boston, Mass. 02127

PELES TEISĖ UŽ AKIŲ

padirbėjęs, buvo žemės Ū- ^es teisę 
kio Kooperatyvų Sąjungos Neseniai 
(Lietūkio) vienas steigėjų

Buvo laikai, kada net pe- 
žmonių teismas Į 

surasti Stelvio 
(Šiaurės Italijoje) teismo

ir 7 metus jos prekybos di- 1520 m. gegužės 2 d. spren

Maiki. man visgi

lnėm sulaikomos gatvėse, 
jų kelnių kiškos perske-

rektorius.
Jis įvairiais ūkio klausi

mais yra nemažai rašęs. 
JAV gyveno nuo 1949 metų

dimai. Tarp jų yra teismo“ 
nutarimas per dvi savaites

Geri
žodynai

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO

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

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

Kazys Almenas, UPĖ Į
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis, 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

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

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,

1 romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. kai
na $2.50

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

Jurgis Gliaudą, SIKSNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi 
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 26? 
>sl.. kaina $2.50.

ne- r.ierius‘ suimtųjų nuosa
aišku. Juk revoliucija reiš- Vybė konfiskuojama. Japo- 
kia valdžios nuvertimą: bet nų korespondentai prane- 
kaip galima nuversti seno- ša. kad j „raudonąją gvar- 
ve? : d i ją“ tūkstančiais jungiasi

— O ar tėvas neatsimeni.* dai bininkai, valdžios tar
kai p prieš 60 metų lietuviai nautojai ir moterys, visi už
dainuodavo : „Atsisakom sirišdami raudonus kaspinus
nuo ?enojo svieto...“? ant savo rankovių.

— siur, kad atsimenu.
— Panašias dainas dabar 

dainuoja ir kiniečiai, tėve. 
Buvusią respublikos valdžią 
jie nuvertė jau seniai, o da 
bar kovoja prieš viską, kas 
iš tos praeities dar buvo li
kę. Visų pirma pradėjo šluo
ti iš valdžios neištikimu? 
valdininkus. Prieš menes; 
iškilo naujas maršalas Lir 
Piavc. kuris pradėjo kovą 
net ir prieš „buržuazine? 
madas“. Restorarams Įsakė 
gaminti tiktai "darbininkiš
kus valgius“- Moterims už
draudė europietiška plauku 
šukuoseną ir batelius smai
lais galais.

— Nu. aš tau pasakysiu 
Kad (as generolas gerai ir 
padai ė. kad uždraudė aukš
tom kulnim ir smailais ga 
lais čeverykus, ba tokios 
m.andi vbės parodo tik dur
nystę. Ale kai dėl plaukų 
šukuosenos, tai gražiai su
šukuoti plaukai pagražina 
kiekvieną moterį Juk tu 
matai, i ką dabar padabno? 
Amerikos mergos, kurios sa
vo kudlu nekerpa ir nešu-

SKAITYK 
CHELSONO PARAŠYTA < 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivij»

STASIO

pasišalinti pelėms, kurios 
labai pakenkė derliui.

Glorenzijos teismo archy
ve rastieji dokumentai rodo, 30,000 žodžių, 083 puslapiai,

MI ' kad Stelvio ūkininkai net k«.ina ....................... $6.00.
Lietuvių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi-

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

j£; ” HAI I/*' da

/EIKSLŲ. KAINA MINK 
STA 13 VIRSAIS $4.00 
CI ET A15—$5.00

— Bet pasakyk, ar kata 
likų yra Čainijoje?

— Yra. tėve. Juk misio
nieriai tenai dirbo ilgus me
tus. ’i ra ir bažnyčių-

— Tai, vot, man tas i. 
įūpėjo. Pasakyk, ar tie 
’iaudongvardeicai“ jų ne 

badenuoja?
— Jie neaplenkia nieko, 

tėve. kas jiems svetima. Jie 
švaistosi gatvėmis ir šau
kia: „šalin kapitalizmą!“.
„Šalin buržuazini vakarie- 
tiškumą!“ ir „Šalin revizio
nizmą Įsiveržė i katalikų 
Švenčiausios Panelės bažny
čią, sudaužė šventųjų stovy- 
las, nuplėšė jų paveikslus, o 
jų vieton sukabino Mao Tse 
tungo. Lenino ir Stalino at
vaizdus Kunigus apmėtė 
šiukšlėmis ir akmenimis, o 
ant bažnyčios bokšto iškėlė njjos didmiesčiai, 
raudoną vėliavą. Prie sovie-į lermą vadina
tu atstovybės kėlias dienas 
triukšmavo ir šūkavo: „Ša
lin revizionizmą!“

— O ka reiškia

į tiltelius pastatę, kad pelės 
galėtų pereiti per upę- 

Teismas prasidėjo 1519 naitė ir šlapoberskis, apie
m. spalio menesj. iaua Kai-( 27,000 žodžių, on psi., Kai
tinamosios neatvyko, nes na — $5.00.
žiema atėjo neįprastai 

anksti“, bet jos neatvyko i 
teismą ir pavasari, todėl bu
vo teisiamos už akių.

Gyvulių teismai anuomet 
toje apylinkėje nebuvo kaž
kas nepaprasta. Yra žino
ma, kad gaidys buvo nuteis
tas mirti prie gėdos stulpo

revizio- tus Pekine. Tuo tarpu Va 
karu Europos stebėtojai tą 

Revizionizmas reiškia triukšmą vadina „anarchi- 
kuojp — kaip baidyklės iš! esamos padėties ar progra- ja“.
kanapių. rnos keitimą. Kinijos vadai — Nu. o kaip tu rokuoji,

— Kovai su buržuazinėm! kaltina Sovietų Rusiją ko- Maiki. kas galės iš to išeiti?

nizmas?

madom ir pažiūrom, tėve.! munizmo tikslų 
Kinijoj dabar susidarė jau-Į F 
nuolių organizacija, pava-' j

dėjusi pataikauti Amerikos 
impe’ialistams.

— Ar tai čainai rokuoja)U2 tai, kad jis padėjęs kiau- kaina 
save geresniais revoliucinin- 
kais. negu Rusijos bolševi
kai?

— Jie taip tiki, tėve. To
nos revoliucijos siekdavo 
Leninas ir Stalinas. Bet kai 
Kalinas mirė, tai dabarti- 
iai sovietų vadai pradėjo 
amesnę politiką. -Jie mano, 
ad pasaulio revoliucijos

>us galima pasiekti ir be ka- 
o. Kiniečiai su tuo nesutin

ka. -Jų katekizmas sako:
Pasaulio revoliucija neįma
noma be karo. Dėl to tarp 
Maskvos ir Pekino dabar ei
na pikti ginčai- Atrodo, kad 
kiniečiai tikrai ruošiasi ka
rui sv Amerika, kuri dabar 
Kinijos pasienyje bombar
duoja šiaurės Vietnamą.
Dėl to Kinija ir organizuoja
si. Šalia jos komunistų par
tijos. kuriai priklauso milio
nai darbininkų, dabar iškilo 
dar ii „raudonoji gvardija“, 
nuo kurios siaubo dreba Ki- 

Maskva 
jaunųjų

„chuliganizmu“. Esą, chuli- 
garai užpuldinėja ir terori
zuoja net sovietų diploma-

Lietuviškai angliškas žo
dyną*, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt-, yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl., 

... $12.00
š’.ni.

KAINOS KYLA
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Liepos mėnesio kainų ro- PALENGVINKITE MOŠŲ 
dyklė rodo 113-3. Kaip “ 1ži
noma, statistikos įstaiga, 
kainas apskaičiuodama. 100 
žymi 1957-59 metų kainas. 
Jei liepos mėnesio rodyklė 
rodė 113.3, tai tas reiškia.

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol

kad ta prekė, kuri 1957 m. juos paragina mokėti, o pa- 
kainavo1100 dol., dabar kai- <vs, be paraginimo, prie*
nuoja 113 dol. ir 30 centų.

Aplamai, kainos kyla 
kasine t 3 su puse procentų.
Šiais metais, atrodo, tas pa
kilimas bus dar didesnis.

atsiųstų reikalingą sumą*

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

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusk, kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI 
51 MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na $ 1,50.

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

Juozas Svautas: JO SU 
ŽADĖTINĖ, premijų o t a t 
romanas Iš Vinco Kudirkoj- 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

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

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

Ar skaitei | 
šias knygas?

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

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Aug-ustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

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

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

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina $5.00. 
VYNUOGĖS IR KAKTU

SAI Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

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

AUKOS TAURĖ, ZtasSo
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-TT*** Z»O ilirt __ _

TURTINGIAUSIA
KARALIENĖ

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

Keleivio adm-ja

Olandijos karalienė -Juli-i_________________ ______
ana laikoma turtingiausia 
moterimi pasaulyje Ji gau
na per metus iš valstybės 
pusantro miliono dolerių, o 
jos vvras 140.000 dolerių, ir, 
žinoma, jiems nereikia mo
kėti mokesčių Julianos tur
tas siekia 600 mil. dolerių. 
Be 32,000 kv. mylių žemės 
Afrikoje, ji turi šeių Stan
dart Oil 2 mil. dol., Royal 
Petroleum — 3 mil-, Ana- 
cond? — 20 mil. dol. ir tt.

pakeitimu. — Dar sunku pasakyti,) Jos duktė Beatrix yra idėjų- minisi racijoje-
jsą. Maskva atsisakiusi nuo tėve. Turime dar palaukti ir) si i firazolino ir naftos Įmo- 
ttsauiio revoliucijos ir pra- pažiūrėti. ' nių Serus 3 mil. dolerių.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
Je.gr nebus panaudotos tuoj 

pat apsaugos priemonės, šir* 
dies priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančiu pen
kerių metų laikotarpy. Paskai
tęs knygą

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
tu sužinosi, kad šiai ligai gali 
pasipriešinti ir jos išvengti. .. 

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

Alė Rūta, MOTINOS 
LANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą i) 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl. 
<aina $4.00.
mo.

Pranas Naujokaitis: HI
PELIAI NEGRJŽ T A | 
KALNUS, 509 pusi., kain* 
$5.00.

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

MINDAUGO NUŽUDY 
MAS. Juozo Kralikausko 

premi juotas romanas. 246 
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos i» 

Keleivio administraci iot

premijuota knyga, 80 ps!., 
kaina $2.00.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $J.50 

TCZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 106 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. 
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. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

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

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1940. 8 1
Šiandien gavau siuntų^: 2 knygas, vieną stiklą me

daus ir apie pusę svaro biskvitų- Ar tik tiek tesiuntė, ar 
pakelyje išvogė? Matysime.

1940. 8. 1

Jau greit pietūs, bet apie žadėtą per Radio Chiotte 
demobilizaciją niekas neužsiminė. Verčiau i pletkus ne
kreipti dėmesio; tikra yra tai, kas daroma- Laikraščiuose 
skaičiau, kad i pietus nuo Sommeo gali grįžti visi bėgliai. 
Kartu šiandien pertraukiamas visokis pašto ir telegrafo 
susisiekimas per demarkacijos liniją. Kiek ilgam, nežinia. 
Reikia pradėti skaityti atsiųstas knygas

1940. 8. 1

Popietis, karšta, saulė kepina. Mes niekur neiname, 
nieko neveikiame. Barake grupė kareivių pne stalo lošia 
damas Jų tarpe yra vienas pusprotis (jeigu ne beprotis) 
žydelis, visai idiotiškos išvaizdos. Kareiviai jį išmokė sa
kyti ” Je suis un malpe“ (aš esu malpa), jis tą ir kartoja- 
Jis visada prakaituotas, kažkoks šlapias ir lenda pne visų 
bučiuotis. Tarp kitko jis apsikabino praeinanti pro šalį 
Milnokovą ir norėjo jį pabučiuoti, bet turistas-juristas 
griežtai atsikratė nuo to bučkio.

Kortos, šachmatai ir kai kurie kiti žaidimai daug 
kam padeda praleisti laiką. Be to, laiškų rašymas, kai 
kam skaitymas ir pašnekesiai užpildo likusį laiką, šiaip 
jau žmonės stengiasi kur paunksmėje miegoti, užsiima 
barniais, pletkeliais ir keikiasi, kodėl neateina laukiamoji 
demobilizacija-

Laikraščiuose daug vietos skiriama vokiečių ruošia
mai atakai prieš Angliją. Ąr pradės vokiečiai puolimą, 
argai toks jau ir prasidėjo'irt-reiškiasi pagyvėjusią veikla 
ore? | -r

Laikraščiuose šiandien’yra įdomus memorandumas 
France-Ameriąue Comite, pasiųstas Amerikos spaudai 
dėl Prancūzijos pralaimėjimo priežasčių. Prancūzija mo
bilizavo 3. milionus vyrų tarp 20-47 metų amžiaus, Angli
ja tik su karu pradėjo šaukti savo kareivius mokytis. 
Anglija pažadėjo prisiųsti 26 divizijas, o atsiuntė tiktai 
200.000 vyrų (10 divizijų). Wygandas reikalavo sustiprin
ti anglų kariuomenę, kad dar iki belgų karaliaus išdavys
tės būtų galima pradėti atakuoti vokiečius, gi anglai ne 
tik nepadidino savo kareivių skaičiaus, bet pasitraukė į 
šiaurę. Šiaurės armijos gelbėjimas turėjo vykti 50% iš 
kiekvienos pusės, bet anglai ištraukė keturias penktąsias 
savo kariuomenės, o prancūzai neteko mūšiuose visų savo 
tankų- Prancūzijos mūšiuose (Somme) ir kitur anglai da
lyvavo su trimis divizijomis. Jėgų santykis prie Sommes 
buvęs toks: 150 vokiečių divizijų. 11 pancerinių divizijų. 
3000 tankų. 5.000 lėktuvų ir iš kitos pusės — 60 prancūzų 
divizijų. 300 tankų ir 5 anglų divizijos... Be to, prancūzai 
turėjo saugotis italų, laikyti kariuomenę Syrijoje ir kt. 
Žuvusių, sužeistų ir belaisvių prancūzai neteko 1(4 milio
no žmonių.

Memorandumo mintis yra ta, kad Anglija nedarė 
visko, ką galėjo bendrai pergalei pasiekti, o todėl Prancū
zija neturėjo savo ištikimybės sąjungai tęsti iki savižudys- 
tės...

Anglija tik dabar sukelia visas savo jėgas, ir jei jai 
tektų pralaimėti, gal girdėsime vėliau, kad ji dar nebuvo 
sukėlusi visų savo jėgų Faktas yra, kad anglai laikė savo 
jėgas savo teritorijai ginti, o todėl nedarė visko kuo dau
giau jėgų mesti į Prancūziją.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Tai žemės nuotrauka (kairėje), kurią padarė JAV pa. 
leistas aplink mėnuli skristi satelitas Orbiter I, dešinėj 
mėnulio plotas, Orbiter I taip pat nufotografuotas.

Teisės patarimai

Klausimas

lt- 1940. 8. 2

Šį rytą debesuota, nakčia stipriai lijo. Mūsų kuopa 
yra ”de le garde“, todėl mes. likus;eji. nieko neveikiame 
ir nuobodžiaujame, kaip musėlės po šv- Jono. Žmonės 
vaikšto iš kampo į kampą, ūturiuoja, žaidžia šachmatus, 
vienas kitas šį tą skaitinėja, bet žiovulys visus kankina — 
nėra kas veikti. Apie demobilizac;jas vienas kitas prasi
taria, bet Radio-Chiotte dar neprabilo, ir “naujausių ži
nių“ dar nespėta paskleisti.

Skaitau istorinį-kriminalinį rašinį “Brinvilliers pa
slaptys“. Kvailai parašytas dalykas apie 17-jo amžiaus 
vieną nuodytoją. Čia skaityti tokius dalykus galima, bet 
knyga, nežiūrint "kriminalinės temos“, nuobodi, čia viską 
galima skaityti, nes neskaitant nuobodulys yra dar dides
nis, o kadangi iš blogybių -renkiesi mažesnę, tai galima 
skaityti bet ką, ”by tik dnikavota“.

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa* 
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisia 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuc 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Lav, - 
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Kazys Boruta

VASAROS PASAKA
I

Praėjo vasara kaip pasaka
žaliom paežerėm,
tyli ir susimąsčiusi,

parimus ties gelmėm.
Ar tik ne mes tą vakarą
klajojom pakraščiais,
širdy ieškojom pasakos
su lūkesčiais skaisčiais?
Ji kain oanartis D&Drasta.— ——x-- K-- --- w-- B------ T
kaip ašara skaidri, 
ta mūs gražioji vasara 
rugpiūčio virdury.
Ji širdyje išsiskleidė,

- kad vos gali apimt, 
ir buvo tokia didelė 
nauja skaisčia viltim 
Klestėk, žalioji vasara, 
laukais ir pabartais, 
o tu, gražioji pasaka, 
kaip žiedas išsiskleisk!

1962 metais aš dirbau pas 
vienus žmones, valydama 
namus ir prižiūrėdama jų 
vaikus. Virti man netekda,! 
vo, nes ta ponia pati gamin- i 
davo maistą- Aš ten dirbau 
ruo ryto iki 3-čios, o kartais 
ir 4-tos valandos Tada aš! 
grįždavau namo (jie užmo-Į 
kėdavo man ir už autobuso į 
išlaidas) ir apžiūrėdavau sa-Į 
vo pačios šeimą ir namus.

Taip išdirbau pas tuos 
žmones 4 metus. 1962 metų 
liepos mėnesį aš atėjau į Į 
darbą; kaip paprastai, aš ir 
šią dieną naudojau užpaka
lines duris. Kai tik įlipau į 
laiptus, lūžo gabalas viršuti
nio laipto, ir aš kritau atbu
la nuo laiptų žemyn ant ak
menų. Kaip aš ten neužsi- 
mušiau, dar ir dabar nesu
prantu. Smarkiai susimu- 
šiau galvą, koją, bet svar
biausiai — petį. Pradėjau 
šaukti, išbėgo mano ponia 
ir, mane pamačiusi, išsigan
do. liepė palaukti, pasiėmė 
savo automobili ir mane 
tuoj nuvežė i ligoninę. Ten 
teko išbūti beveik visą die
ną. Jie paėmė X-rays ir 
mumf pranešė, kad mano 
dešinysis petvs yra įlūžęs. 
Teko išbūti ligoninėje visą j 
savaitę, paskui keturis mė
nesius teko išbūti namie. 
Ponia ateidavo manęs ap
lankyti ir sakė. kad man ne
reikia rūpintis dėl pinigų, 
nes jie turi draudimą ir 
man už visas išlaidas bus 
atlyginta ir šiaip dar kieki 
pinigų jie man duosią.

Po keturių mėnesių, kai! 
aš pradėjau truputį ruoštis į 
ir tvarkytis namuose, drau
dimo kompanijos agentas 
atsilankė pas mus ir pa
klaust, kaip aš jaučiuosi, 

i Sakau, daug geriau (tiesa, 
tas pats draudimo agentas 
jau kiek kartų pas mus bu
vo buvęs, labai simpatingas 
žmogus). Nors aš prastai

Skaičiau vieną Marcei Dės straipsnį, kodėl Prancū
zija pralaimėjo. Esą, režimas negalėjo, nenorėjo ir nesu
gebėjo rengtis karai. Kas nori kariauti, turi ruoštis, o 
raoša reikalauja atitinkamo gynybos apaiato. atitinkamo 
rėdo, valios ir 11. Mestis į karą nepasiruošus buvo lengva- 
pėdiškumas. Visuomenė nebuvo paruošta, o todėl buvo kalbu angliškai, bet supras- 
reikalinga ir buvo galima surasti garbinga išeitis be karo.
Viskas tas teisybė, jeigu užmiršti, kokį vaidmenį visuome
nės nepasiruošime vaidino tokie, kaip pats Dea, buvęs avi
acijos ministeris ir vienas sąmoningiausių prancūzų mora
lės demobilizatorių. Tiesa, dabar Dea yra teisėjas, todėl 
karo rezultatas, jo manymu, patvirtino visų “miunchenie- 
čių“ moralinės balos pasireiškimus.

1940- 8. 2

Šiandien tikrai nuobodi diena. Nėra kas veikti, ir val
gyti nėra kas.. įprastą dienos bėgį sudramstė vandens ne
buvimas. dėl to ir pietų neišvirė laiku, ir tik pusę jų išvirė. 
Žmonės be jokio užsiėmimo, alkani, pikti, vaikšto iš kam
po į kampą ir laukia nežinia ko. Skaitomoji knyga “Le sec- 
ret de la Brinvilliers“. Armand Praviel’io, nuobodulio ne
išvaiko ; nežinau, kokių priemonių reikia imtis, kad laikas 
greičiau praeitų. Kriminalinis romanas turi būti labai ge
rai parašytas, kad galėtų padėti praleisti laiką, o Praviel 
gana nevykusiai bando iš 17-jo amžiaus vienos garsios 
bylos atvaizduoti tuometinę epochą. Vaizdas išeina skys
tokas, portretai mažai ryškūs, o bendras įspūdis pilkokas 
Tiesa, atmosfera čia nelabai tinkama, kad galima būtų 
vertinti literatūrinį kūrinį. Skaitai knygą tarp barnių, kor- 
tavimo grupių ir didelio nuobodulio. Paimsiu Anatole 
France vieną knygą — matysime, kokį įspūdį darys jis.

(Bus daugiau).
I

ti sunprantu; be to, mano

Nev Havene, Coun^ pamišėlis, 
įsiveržęs į butą. nušovė 5 asme
nis. Nuotraukoje policija juos 
veža iš namų |

vaikai gerai kalba ir. ko ne 
suprantu, man išaiškina 
Dabar tas agentas atėjo pa.- 
mus su vyresniuoju “bosu“ 
ir jie mums pasakė (mane 
vyras irgi buvo namie), ka< 
jie sutinka apmokėti visa 
ligoninės ir daktarų sąskai 
tas ir, be to. dar duos mum 
600 dolerių šiaip išlaidom 
padengti Sakėme, kad pa 
galvosime.

Kitą dieną nuėjome pa 
savo daktarą ir sakėme, kai 
apžiūrėtų vėl ir pasakytu 
kaip yra. Jis vėl nuėmė X 
ravs (rentgenogramą) irki 
tą dieną mums pasakė. ka< 
viskas labai gražiai gyja i 
kad jis nenumatąs joki; 
komplikacijų. Mes pasvare 
tę pranešėme draudim< 
kompanijai, kad sutinkame 
Jie atėjo į namus, davė pasi 
i ašyti keletą popierių ir tei 
pat na davė mums čekį ir ki 
tą čekį mediciniškoms išlai 
doms apmokėti.

Viskas ėjo gerai iki 196' 
metu rudens. Man pradėj< 
skaudėti sužeistą petį. Ypa 
tingai, blogam orui esant 
skausmai pasidaro dažna 
nebepakenčiami. Buvau pa 
daktaras, pas specialistus 
ligoninėje, bet niekas nepa 
deda. Sako, kad tai yra art 
litis. Įsimetęs į tą sąnarį, ku 
ris buvo lūžęs. Išlaidų daug 
dirbti beveik negaliu, o pa 
jamų nėra.

Rašau ši laišką, tikėdama 
si, kad Tamsta man patarsi 
Ar galima būtų patraukt 
teisme atsakomybėn t- 
draudimo kompaniją, kur 
mus taip žiauriai apstatė? 
Juk tik centus mums davė 
o dabar tokia nelaimė mu; 
ištiko- Ar galima būtų paša 
kyti. kad mes. kalbos gera 
nemokėdami, pasirašėme, 
r.es nežinojome, ką tas pasi 
rašymas reiškia? Juk jeigt 
nebūti] petys lūžęs, nebūti 
visos tos nelaimės Nieku- 
kitur neturiu to “arthritis“ 
tik peties sąnary.

Esu 56 metų amžiaus, tat 
sočiai security dar negalim 
gauti, o miestas man nepa
dės, nes vyras ir du vaika 
ciirba. Tai kas man lieka da
ryti?

Nuskriaustoji
New Yorko valstija

Atsakymas
Man visuomet sunku su

prasti. kodėl žmonės padaro 
nutarimus ir pasirašo raš
ius. neatsiklausę specialis
to, o paskui ieško “patari
mo“, kai jau yra pervėlu. 
Tamstos pasirašėte vadina
muosius “releases“. — t. y. 
dokumentą, kad draudimo 
kompanijos atsakomybė už 
Tamstos sužeidimus yra 
baigta. Tokiu atveju reika
las vi a visiškai baigtas. Jei 
Tamstos galėtumėt įrodyti, 
kad draudimo kompanijos 
agentai 'Bamstą “apgavo“ 
(fraud), pasirašymas nieko 
nereikštų. Tačiau tai būtų 
Tamstos atveju neįmanoma 
įrodyti, nes Tamsta pati sa
kai. kad supranti kalbą, kad

Tamstos vaikai Tamstai iš
aiškino tai, ko Tamsta ne
supratai ; taipogi Tamsta ra
šai, kad Tamstos apsisvars- 
tėte, nuėjote pas gydytoją 
sveikatos patikrinti; taigi 
negalėtum įrodyti, kad 
Tamstos buvote “apgauti“.

Faktas, kad Tamstos “ap- 
sigavote“. arha, kitaip sa
kant, kad Tamstos ir Tams
tų daktaras padarė klaidin
gą prognozę, čia jokios 
reikšmės neturės. Tamstos 
nebuvote “apgauti“. Tams
ios “apsigavote“.

Joks advokatas Tamstom 
nebūtų leidęs pasirašyti tų 
’releases“ tada. kai dar bu
vo sunku numatyti, kas ga
li atsitikti ateity, mediciniš
kai kalbant- Dažnai, kai 
žmonėms reikalingi pinigai, 
jie nutaria, kad reikia suši
urti su draudimo kompani
ja galimai greičiau. Advo
kato darbas yra jiems išaiš
kinti. kad, pinigus gavus, 
lraudimo kompanijos atsa
komybė yra baigta ir kad y- 
a pravartu pasitarti su kę
sta specialistų ir pasoklaus- 
i jų nuomonės, ar gali būti 
kokiu komplikacijų. Ž i no
na, tai yra taikytina tik to
kiais atvejais, jei sužeidi
mas yra rimtas ir gali turėti 
telauktų pasekmių ir kai 
nėra klausimo dėl atsako- 
nybės (liability).

SUNKU PATIKĖTI,

KAD TAIP BUVO

'865 m. liepos mėnesį Ang- 
ijoje buvo paskelbtas “rau- 
lonosios vėliavėlės“ aktas, 
(is apribojo “susisiekimo 
našinu greitį keliuose iki 4 
nylių per valandą (mies- 
uose iki 2 mylių) ir reika- 
ave, kad kiekvienoje maši
noje. be vairuotojo, būtų 
-a? du tarnautojai. Vienas 
š jų turėjo eiti 60 uolekčių 
lirms. mašinos ir nešti rau
doną vėliavėlę, šitaip per
sėdamas praeivius. Be to, 
ūktas draudė net tai, kas 
nebuvo įmanoma: leisti ga- 
ą iš apsauginio vožtuvo. 
Dauguma perspėjimų ir 
draudimų akte buvo surašy- 
a tik todėl, kad mašinų 

nesibaidytų arkliai-
Nepaisant protestų, aktas 

buvo patvirtintas ir be pa
keitimų galiojo iki 1878 m., 
kai huvo panaikintas vėlia
vėlės nešimas. Tačiau iki 
1896 m. vienas mašinos ap
tarnautojas turėjo vistiek 
eiti pėsčias pirma mašinos.

M
KELEIVIO PRENUMERA

TORIŲ DĖMESIUI

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

Kol mes tuos numerius 
surašysime, užtruks laiko*

....Todėl jau dabar prašome 
mums pranešti savo pašto 
zip code numerį.
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Nr. 36, 1966 m. rugsėjo 7 KELEIVIS, SO. BOSTON Pirbpi? septintas

Vietinės žinios
Bostone lankėsi 
J. Jakubauskas

J ieškojimai

ŽIN1A STUDENTAMS

Kazimieras Pratapas mir
damas paliko pinigų skolin

K. Zabitį prisiminus

Rugpiūčio 30 d Forest Kiguolis Juozas. Jono ir Ana 
' Hiiis kapinėse palaidojome stazijos Kelminskaitės sūnus. 

sav0 Kazimierą Zabiti. Jis buvo jdmęs Zizėnu km.. *"Porą savaičių pas 
artimą giminaiti Vytautą

L Stelmoką viešėjo Jonas Ja-, .. knr «ukik,i-. u •?—:—~ - ------ * ~***** kubauskas dabar m/venan Jim0 Įstai£°Je„\ kU! Sausu-.Inechnikos institutų, dabar gy- KUOausKas, aaoai gyvenan clrautnJ įr pažjstamų būrys, venantis Suvalkuose, ieško sa- 
j tis Chicagoje, Amerikos t=:Q atiduoti jam paskuti- \°4iminiM bei kitų savo krašto 
lietuvių sporto istorijos“ au-i J r,v„,.knc In karota nuo. dzuk“ tautiečių, kurie norėtų Kultūriniam Subatvakary ! lorius. Jil porą kartų lankė-’1?? Pat:arbos. Jo ka.-rtą puo-' o“ j? “Žm<Tti *^“6

Rugsėjo 17 d. 7 vai. vai. į 11 Keleivio įstaigoje gijų gėlės. Atsisveikinimo pastoviai apsigyventi. Prašoma

Dail. Č. Januso paroda

< I 
::

Miroslavo
pašarvotas J. Lubino laido- Ea,r;; iA!>laus apskr.. baigęs a- paša b _ „aiui1. gimnazijų ir Kauno Po-

ti mokslą einančiam lietuvių Tautinės S-gos namuose 
jaunimui, šiuo skelbiame,' 11 adęda naują sezoną Kul-
kad tokios 
duodamos.

paskolos jau tūriniai Subatvakariai. Tą 
dieną sezono pradžiai ati-

J. Jakubauskas, gimęs žodi čia ir kapinėse pasakė 
f*" , z\rz o » » i»lf» : a__ ..:i— etnVisi lai.

a rašyti šitokiu adresu:

DO VANOS
Žiežmarių vis-, i Ameriką 
atvyko 1911 m. ir apsigyve
no Bostone, čia jis lankė, be

Stasys Michelsonas. Visi lai
dotuvių dalyviai buvo pa
kviesti užkandžių So Bosto-1

Kigo!ewski Josef,
Sukalki. ui. Kynkova 22. 
woj. tiialystok, Poland.

(34)

UKSH

Jas labai mažais procen
tais gali gauti lietuvių kil
mės studentai iš Massachu
setts valstybės, kurie lanko 
aukštąją mokyklą trečius ar 
ketvirtus metus.

Smulkesnių žinių kreiptis 
pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 5:30 
vai. vak- Į advokatą Ray- 
mond J. Dodds. 532 Broad
vvay, So. Boston, Mass. 
02127, tel. A N 8-6000.

Trust istai

oaiorr.a žinomo lietuvių dai-: niokykĮu jr fizinio la- no Lietuvių Piliečių Dr-joje.
vmimosi kolegiją, 1916 m. Kazimieras Zabitis buvo 
laimėjo Bostono miesto sun-, j^jęs Girdenių kaimo, Y- 
kaus svorio ristynes. vėliau Įakįų valsčiaus, Į Ameriką 
New Yorke mokė sporto j- atvažiavo 1912 m. ir apsigy- 
v airiuose klubuose, rengė veno Cambridge. Mass. Ten 
ristynes lietuvių ir svetim- ,ųc tuoj įsijungė i lietuviu 
taučhį tarpe. J. Jakubaus- oreanizaėijas. įstojo ir į so-' 
kas jaunystėje galėjo pakel-! cialistu kuopą- Kai buvo į- ieSk„ R()i
ti 3 didelius vyrus (apie 640 stei<rtas Lietuvių Klubas, ve-

Dail. C Januso paroda' uY^keW n^Su P'“?'
Bostone vyksta pirmą kartą/"* pakelt‘ I lIgus metus buvo sekreto-
ir dailės mėgėjams bus pro-Į K Bostono lis išvažiavo num. Vėliau jis oersikele i 

Įsigyti ir jo darbų-

įininko Česlovo Januso ta
pybos darbų paroda. Daili
ninkai yra realistinės kryp
ties kūrėjas, išgarsėjęs gau
siais ir Įdomiais jūros vaiz
dais. Jis su savo kūriniais 
i Bostoną atvyksta iš New 
Yorko. Ten parodose jis yra 
laimėjęs ir amerikiečių ski
riamų premijų.

Per Amerikos Raudonąjį Kry
žių ieškomi šie asmenys:

1. Bariiora Miškinis ar Bar
bora Meškeliūnaitė, Tado ir O- 
uos duktė, gimusi apie 1896 m. 
L'žubaiiu kaime. Anykščių para
pijos. 1912-1913 m. atvykusi į 
JAV. paskutinis (1961 m.) žino- 

?l mas adresas: 2 Buttonwood St-,

už naujus skaitytojus
—mm—

ųa
Bostono jis 

į Neu Yorką. į Jamaica Plain. Tada jis Į- 
stojo ir i So. Bostono Lietu-

LDD susirinkimas
SLA 43 kp. susirinkimas

Po atostogų pirmasis su
sirinkimas bus trečiadieni, 
rugsėjo 14 d-. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Be kitko, susirinkime bus 
delegatai ir praneš apie SLA 
54-j į seimą.

Visų narių pareiga susi
rinkime dalyvauti ir sumo
kėti mokesčius, nes tris mė
nesius pasivėlinę sumokėti 
suspenduojami.

Juozas Lekys,
sekretorius

Sandaros 7 kuopos 

susirinkimas

Po ilgų karštų vasaros 
dienu kuopos valdyba šau
kia visuotini narių susirin
kimą sekmadieni, rugsėjo 
18 d. nuosavoje salėje, 124 
F gatvėje Pradžia 2 vai. 
popiet.

Šitame susirinkime dele
gatai praneš apie Clevelan
de buvusi Sandaros seimą.

Po susirinkimo mūsų 
darbščios narės žada visus 
dalyvius gardžiai pavaišin
ti, o iždininkas A. Andriu 
lionis jau yra užsakęs ir gė
rimų trokštantiems atsigai
vinti.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti ir atsivesti ir save 
draugus.

Kuopos valdyba

Grįžo Kapočiai

Dr Antanas ir Bronė Ka
počiai jau grižo iš tolimos 
Kanados šiaurės, kur buve 
išvykę giminių aplankyti ii 
pažvejoti.

Svečiai iš Chicagos

Praeitą ketvirtadieni Ke 
leivio Įstaigoje lankėsi teisi 
ninkas Balys Klovas su Ka 
žiu Skaisgiriu, Chicagos lie
tuvių operos choro dalyviu. 
Jie abu gyvena Chicagoje 
bet savo atostogų metu nu 
tarė pasaulio pamatyti. — 
sėdę i automobili ir pasilei
dę pro Torontu, Montrealį 
atsidūrė Bostone, o iš čia 
išdūmė į New Yorką ir ki
tur. kiek suspės per likusią 
vieną atostogų savaitę dai 
nukeliauti.

B. Klovas Lietuvoje buvo 
Keleivio redaktoriaus kai
mynas, todėl jiems buvo tik
rai malonu susitikti, taip il
gai nesimačius

KIEKVIENAM MCSŲ BICIULIL’L SURADUSIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINĮ "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANU K. BIELINIO KNYGA ”TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA S2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMER.\TO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ IS 5IŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—46.00:

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 J SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ {ŽENGĘS

Rozalija Meške- 
liunaitč. gyv. Lietuvoje.

2. Marytė Kriaučiūnienė-Ba- 
ranauskaitė. Rožės duktė, tėvo 
vardas neišskaitomas, gimusi 
1896 m. Riliškių sodžiuje. į A- 
meriką atvažiavusi 1910 m.,
1936 m. gyvenusi Bostone.

Ieško marti Veronika. Juozo 
duktė. Baranauskienė.

.Minėti asmenys arba kas apie 
juos ką žino prašomi rašyti A_ 
merikos Raudonajam Kryžiui 
šiuo adresu: Mrs. Baker. Fo- 
reign I.ocation Inųnirv Service. 
17 Gloucester St., Boston, Mass. 
02115. arba skambinti telefonu: 
262-1231. Ext. 255.

vių Piliečių Draugiją bei 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21 kuopą ir buvo jos 

. „ finansų sekretorius. Pri-
Sestadienj pro Bostoną klausė venOnis ir Brightono

Mus aplankė 
dr. V RamanauskasŠĮ sekmadieni, rugsėjo 11 

d. 2 vai. popiet, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos pa
talpose bus Lietuvių Darbi- • pravažiuodami Keleivio į- 
ninkų Dr-jos visuotinis susi- įtaigoje lankėsi dr. Vladas 

Ramanauskas iš Clevelando,rinkimas, kuriame reikia
išspręsti svarbius klausimus.
Todėl visi nariai kviečiami
dalyvauti*

N. Jonuška,
sekretorius

B. Kontrimas sunkiai serga

Ohio. ir dr- Balys Matulionis 
iš Wallum Lake. R.I.

T* Babuškinaitė pradeda 

baleto studijoje darbą

Tatjanos Babuškinaitės-

Lietuvių Piliečių Klubui.
Velionis 'paliko liūdinčius 

žmoną Antaniną, sūnų Ka
zimierą ir dukterį Viktoriją, 
kuriems reiškiu gilią užuo
jautą, o Tau. Kazimierai,— 
ramiai, ilsėtis Atlanto pa
kraštyje.

N. Jonuška

Ieškau namu šeimininkės, ne 
rūkančius, nevartojančios svai
giųjų gėrimų, ne senesnės kaip 
60 metų amžiaus. Kreiptis:

G. R.. Lodge House.
12 West Avė. N\
Hamilton. Ont. Canada.

Bronius Kontrimas tebe- - Vasiliauskienės baleto stu- 
guli Old Marine ligoninėje j diJa P° vasaros atostogų vėl 
(77 Waren gt., Brightone)..' Pradeda mokymo darbą 
Praeitą savaitę ji lankė joj ateinančią savaitę, 
svainis Petras Gardulis iš!
Haveihill.

GRAŽI JAUNIMO 
DOVANA

Lietuvių Studentų S-ga

ziscsjEiiaaKi. Mt
Siųskite Pinigas į

Studijos adresas: 1108
j Boylston St., Bostone. Šiuo išleidi. 97* pusi. didelio for- 
! menu besidomintieji infor- mato 1966 m. metrašti. Ji
i — 1 — - - |-»n 1 * Lr * x. • • ■ • v * *j niaeijų gan n.iciįh.is i na- ‘ beveik visą prirašė, reuaga- 

Spaiio 16 d. Sandaros sa-l mus leletonu. A\ 2-1135 po vo jr išleido vieni studentai. 
Įėję (124 F gt ) rengiamas 10 vaI- vakaro. į Tai tikrai graži ir Įdomi jau-

Baletininkė T. Babuški- nimo dovana Jaunimo Me- 
jo amžiaus 82 m. ir visuo-j naitė-Vasiliauskienė. kaip ir tais.
meninės veiklos 60 metų su-j praeitą sezoną, baletą dės-i Jame yra daugybė žinių j 

proga. ’ tys Cape Codo konservą-
Į torijoje ir kitose vietovėse.
j Jos studiją ir kitur pamokas Sąjung3- jos paskutini su-j 
; lanko daug amerikietiško važiavimą. New Y orko de- 

. . . . •' jaunimo, nes tai patvinsi pe- i monstram jas, aplamai apie
Praeitą šeštadienį Pianui dagogė ir savo srities gera lietuvių studentų visuome- 

buvusiam So.; Specjaiistė. Derėtų ir lietu- ninį gyvenimą- Knygoje be- 
viškam jaunimui baleto me-; veik kiekvienas puslapis pa-' 
nu daugiau susidomėti.

Jono Tuinilos pagerbimas 
jo amž 
meninė 
kakčių

Pr. Mučinskui surengė 

išleistuves

Mučinskui.
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jo? reikalų vedėjui, buvo 
suruoštos išleistuvės. Apgai
lestauta, kad Pr. Mučins
kas atsisakė iš eitų pareigų, 
ir linkėta jam sėkmės kita
me jo pasirinktame darbe.

Minėtos draugijos reika
lu vedėju Pranas Mučinskas 
išbuvo ilgiau kaip 3 metus.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugsėjo 11 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 

Cape Code baigiasi vasara Pil- Dr-jos salėje Tautos
Gailina sakyti, kad lietin- šventės minėjimas.

:u Darbo Dienos savaitga-j • ♦ »
iu baigėsi ir Cape Code va- į

saretojų linksmybės. Dėl j Spa]io 2 d. So. Bostono 
salto oro, lietaus, isyykų Į Lietuvių Pil. Dr-jos III auk- 
VV ashmgtoną ir Kanadą pa- Bajfo metinis ban-
kutinėm dienom čia svečių 

-kaičius gerokai sumažėjo, 
nors dar vis vienas kitas at
klysta atgaivos ieškodamas. 
Pav- Audronės viloj praeitą 
savaitgali dar viešėjo būre
lis bostoniečių. newyorkie- 
čių ir kitu vietovių keleivių, 
kurie ir lietaus metu. šeimi
ninkų Marijos ir dr. Ed. 
Jansonu bičiuliškai globoja
mi ir vaišinami praleido lai
ką taip jaukiai, lyg būtų Į 
gimtąjį kaimą pas savo tė
vais sugrįžę.

Suėmė 2 moterų žudiką
Suimtas 22 m. Roxburio 

gyventojas Donald Robert
am (jis vadinosi ir Donald 
Joseph Hicks), kuris Įtaria
mas nužudęs 93 m. Minnie 
Sperlir.g ir jos dukterį Mol- 
ly Jacobs, 72 m. amžiaus

ketas-
» • •

Spalio 9 d. 3 vai. popiet 
1 So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje Lais
vės Varpo tradicinis rudens 
koncertas.

• » •

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

• • •

apie jaunimo organizacijas 
ir jų veiklą, apie Studentų j

grąžintas nuotrauka iš jau
nimo gyvenimo. Tam, kuris 
nori žinoti, ką mūsų jauni
mas galvoja, ką ir kaip jis 
veikia (o tas turėtų visiems 
rūpėti), šitas metraštis yra 
geriausias informacijos šal
tinis.

Jame rašo ir kiek vyres
ni: R Šilbajoris — "Įspū
džiai apie dabartinę lietu- 

' vių studentiją Sovietų S-je‘‘, 
' K. Ostrauskas — "Kūrybos 
sąlygos Lietuvoje“. H. Na
gys — "Kodėl ir kaip nety
lėti“. dr. V. Vygandas — 
"Išeivija 25 metų perspek
tyvoje ir kas toliau?“, G. 
Procuta — "Tarp kontrolės 
uolų ir laisvėjimo prošvais
čių“.

Ne tik domėdamiesi mū
sų jaunimo darbais, bet ir 
laikydami savo pareiga jų 
kūrybines pastangas parem
ti. nedelsdami Įdėkime du 
dolerius Į voką ir pasiųski
me šiuo adresu:

Šarūnas Valiukėnas,
6417 So. Oakky.
Chieago, III 60636.
Jis tuoj atsiųs jums mi

nėtą metraštį-

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

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudinga!

LIETUVĄ
TIESIOGIAI PER

CD IMCDfV ui\Hriijiw 1
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSV 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos. Tiesioginis agentas 
Bank of Foreign Trade Maskvoje. 
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudė $20,000.00. O- 
ficiaiūs SSSR kvitai, pasirašyti 
gavėjo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokią atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $:<0.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
714 Broad St.. N'e»ark. N. J.

Rašvkite angliškai arba lietuviškai 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanu katalojru.

GRAMERCY
(Įsteigia 1945)

11S E. 28 St. New York. N.Y.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

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

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

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Boa 9112
Newark 4. New Jemer

ANTROJI PRADALGE

Tai literatūros metraštis, 
redagavo K. Balėnas, 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 pažistamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5. ..

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
r rr'rr tt j a LILI U V A

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti 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,vvC.C0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

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

•J
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Vietines žinios

tautos šventės minėjimas bostone

1966 m. rugsėjo 11'd. (sekmadienį) 10 vaL ryto 5v. 
Petro Lietuvių Parapijos bažnyčioje bus iškilmingos pa
maldos už pavergtų Lietuvų, o 3 vaL po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos auditorijoje įvyks Tautos 
Šventės minėjimas,

.; gi*.:.

Programoje:
• U

Vėliavų įnešimas, himnai, invokacija-

Lietuvių Bendruomenės Tarybos pirmininko rašytojo 
Vytauto V o 1 e r t o iš N J. pa s k a i t a ir viceguber
natoriaus E. Richardson sveikinimo žodis.

Men i n ę dalį atliks. Š v. Petro parapijos choras, 
vad. komp. Jeronimo K a č i n s k o, solistas Stasys 
Liepas, Onos Ivaškienės tautinių šokių sambū
ris.

Po programos — kavutė, muzika ir pasilinksminimas.

Mielas lietuvi, kviečiame Tamstų su draugais ir pa
žįstamais, kaip bažnyčioje, taip ir salėje dalyvauti ir nors 
mintyse prisiminty brangių komunistų trypiamų Lietuvų

Minėjimų rengia

JAV LIET. BENDRUOMENĖS APYL1NĖ BOSTONE

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP* 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

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

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

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

•M******************************

Ketvirtis & Co.

Elektros Prietaisai 
! I Upestingai taisome laikrodžius !! 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
Meeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675

'eoet

Televiziją 
ir radiją

rvor..

More can be done!
VOTE McCORMACK 
Governor

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Cari’obean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiulį, gyvenanti tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.

StrMt.

išrinkite saviški
•r

Edvardą J.NcCormacką gubernatorium!
VISUS LIETUVIUS PRAŠO UŽ JI BALSUOTI PIRMINIUOSE RINKIMUOSE

yra vienintelė oficiali įstai
ga W ore estery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvų ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sųžiningai. 
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

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

įOOOOOOBCCOOCOOOCOOOOH

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan%
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPiL-4 
DOMO MOKESČIO. Tų pati mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTUYRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurj 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."i .» •
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn

Adresas: 390 VVest Broadwav, South Boston. Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

ANTRADIENĮ, 1966 M. RUGSĖJO - 5EPTEMBEK 13 D.

Adv.Antanas Young,
koordinatorius

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

špdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių. ;

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatų. 
389 Broadvay, So. Boston, 

lelefonas: 268-6030

PARDUODAMAS NAMAS 

SOUTH BOSTONE 

8 kambarių 

Alyvos šildymas 

Naujai atremontuotas 

Prašoma $12.500

Skambinti tel. AN 8-3386

i išnuomojamas tik suaugusiems 
' 4 kambarių butas, — Shower, 
gazas šildyti ir virti, nuolat šil
tas vanduo. Nuoma $45. Skam
binti: CO 5-1635.

: Apsidrausk
♦ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
j Draudžiame nuo polio, Vi8O= 

{kių kitokių ligų ir nuc nelai- 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jartiee of thePeaee—Constable 

598 E. Broadvay 
So. Boston 27, Mass.

Tet AN 8-1761 ir AN 8-2483

<»»vvvv»vvv» Vi

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.

£ Lipdau popierius ir taisau 
; viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausių 
medžiagų.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd\
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. !:

šeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*.
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 J 
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 krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvOg {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos--------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

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

FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVĖ
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talko* perkant naujų ar vartotų mašinų su 
nuolaida bei mašinų remontuojant, kreipkitės j 

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptua ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nao 8 vaL ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir sek*.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

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

TEL. AN 8-2712 
Namai ir Ckis:
287 Coacord Rd., Billeriea, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

, A. J. NAIUAKSY *
Real Estate & Insurance :

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Baviniakaa N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms 

Stiklas Lan
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiams 
Visokia geležies daiktai




