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Susirinko ir Europos
Pavergtųjų Tautų seimas

Dalyvauja 9-nių tautų atstovai Jį atidarė pirminin
kas V. Sidzikauskas. Pareiškė protestą dėl neteisingo 
atstovavimo Jungtinėse Tautose ir dėl Sovietų Sąjungos 
okupacijos.

Susirinko Jungtinės 
Tautos

Rugsėjo 20 d Jungtinės 
Tautos pradėjo savo 23-ją 
sesiją- Savo piimininku iš- 

Prsdiniame posėdy svei- brinko Pakistano atstovą 
kinimus ir linkėjimus sei- pazhuwaką Atidarymo dže
mui pareiškė Free Europe n3Joms priklausė 117 vals- 
prezidentas J. Richardson. tybių. bet tas skaičius tuoj 
jr. Taip pat gauti sveikini-, padidėjo: sugrįžo Indonezi- 
mai iš šen. Javits ir kongr-, Ja *r Priimta neseniai tapusi 
Rodino nepnk»ausoma Guiana.

Seimas pasveikino JAV Siūloma priimti Kiniją ir 
prezidentą Johnsoną ir nau- Rytų Vokietiją. Dėl to kils 
jai išrinktą Jungtinių Tautų smarkūs ginčai, ir vargu tie 
pirmininką, pareiškė protes- pasiūlymai bus priimti. Bus 
tą dėl to, kad komunistų pa- aštrių ginču dar ir kitais 
vergtos tautos neteisingai ar 1 klausimais.
visai neatstovaujamos Jung-' Dabartinis JT ralinis 
t,nesc Tautose, kad Sovietų, v ^an kurfs
fc«J^ga..laik0paVe,gUS1V1-i atsisakė būti renkamas ki- 

sutiko laiki-

Rugsėjo 20 d. New Yorke 
prasidėjo nauja Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo sesi
ja. Atidarė ligšiolinis pirmi
ninkas V. Sidzikauskas. In- 
vokaciją atliko prel. J. Bal
konas

sa eile tautu. i . , -XT _______ 12 • tam terminui,
kas „u^aaUrP=o ”ai
seimo posėdžio ir paminėjo 
vieną kitą ateities darbų.

Buvęs Rumunijos min. 
pirm. Constantin Visoianu 
padarė pranešimą, tema 
"Tarptautinė padėtis ir pa
vergtosios tautos“.

Seimo Generalinis komi
tetas išrinko vadovaujan
čius pareigūnus ateinan
tiems metams. (Laikantis 
dėsnio, kad tas pats asmuo

O gal jis pasiliks ir ilgiau, 
nes tai padalyti daugelio 
prašomas.

Teisiu bilius senate 
užkliuvo

Senate nepavyko nutarti 
baigti plepėti (filibuster) 
civilinių teisių įstatymo pa
pildymo reikalu. Už tų kai

nebūtų renkamas pirminin-j bų sustabdymą balsavo 54. 
ku dukart iš eilės). Paverg-I 0 prieš 42. klausimui spręs
tųjų Europos Tautų Seimo-ti reikėjo dvieju trečdalių, 
pirmininku dabar išrinktas, taigi trūko 10 balsų
S. Korbonskis (lenkų atsto
vas), vicepirmininku — A Už plepėjimą balsavo
Kutt (estų atst.). Generali-; daujpausm pietų demokra- 
nio sekretoriaus rinkimai a-1 ^ai. dešinieji respubliko- 
tidėti kitam posėdžiui. į I131- nulėmė respubli-

Pavergtųju Europos Tau-, konų vadas Dirksen, kuris 
tų Seimą sudaro šių devynių ^la. tam įstatymo papildy- 
tautų delegacijos: Albani-į mui Priešingas, 
jos, Bulgarijos, čekoslova- Papildyme numatyta vi
kijos, Estijos, Latvijos, Lie
tuvos, Lenkijos, Rumunijos 
ir Vengrijos. Kiekviena de
legacija sudaroma iš 16 as
menų. egzilų (politinių išei
vių). nepakeitusių savo pi
lietybės. Dalis delegacijos 
nariu yra iš Europoje gyve
nančių tarpo. Jie dalyvauja 
Europoje vykstančiuose Sei
mo posėdžiuose ir Seimo de- 
legatūių darbuose.

Lietuvių delegacijoj yra:
J. Audėnas. Valt. Banaitis 
(Vokietijoje), M. Brakas. J.
Brazaitis, P. Karvelis (Vo
kietijoje), J. Lanskoronskis 
(Prancūzijoje), J. Miklovas.
B Nemickas. J. Puzinas. V.
Rastenis, V. Sidzikauskas,
J. Sonda. P. Vainauskas, V.
Vaitiekūnas. J. Vilčinskas 
(Anglijoje.). Delegacijos na-
ę s E. Turauskas mirė prieš iWMis ^.Wiko„M kandWato 
Seimui susirenkant naujai . «
sesijai. Todėl šešioliktas de- ' p"'-' duktė Vak
legacijos narys Seimui bus rie- kun nužudyta savo miega- 
pristatytas atskirai.

sokios nėgių diskriminaci
jos uždraudimas. Tuo būdu 
šitam kongrese įstatymas y- 
ra palaidotas.

majame miegant.

Amerikos lakūnas Įeit. Dieter Dengler. ištrūkęs iš šiaurės Vietnamo komunistu nelaisvės. Kairėje 
taip jis atrodė, kai išsilaisvino. Jis buvo visaip kankintas, pakartas žemyn galva ir ant veido pa
leistos skruzdėlės. Dešinėje jis jau atsigavęs ramina savo motiną. Pasak Sandarą, Dengler yra 
gimęs Prienuose, Lietuvoje. Pirmosios bolševiką okupacijos metu Denglerią šeima repatriavo į 
Vokietiją. Karo metu Dengleris žuvo, todėl ir trijų vaiky auginimo naštą teko nešti vienai Oigai 
Aldonai Denglerienei, kuri dabar gyvena Los Angeles priemiesty, CaL

Pasikeitimai JAV Japonijoj del viesulo Kinija ruošiasi
vyriausybėje

Teisingumo sekretorius 
Nicolas Katzenbach paskir
tas valstybės departamento 
vicesekretorium, vieton pa
sitraukiančio George Bali.

JAV ambasadorius Mask
voje Foy Kohler paskirtas 
valstybės sekretoriaus padė
jėju i atsisakiusio Johnson 
vietą.

Valstybės sekretoriaus 
padėjėju paskirtas ir Yale 
universiteto prof. Eugene 
Rostov.

žuvo 309 žmonės
Japonijoje siautė baisus 

viesulas, pūsdamas 100 my
lių per valandą, žuvo 309 
žmonės, sugriauta 900 na
mu, paliko be pastogės 100. 
000 žmonių

Reikia mokėti už 
sovietiškas žinias

Dabar užsienio laikrašti
ninkai, norėdami pasikalbė
ti su kuriuo nors sovietų val
džios pareigūnu, turės pir
ma sumokėti mokestį, maž
daug apie $50 Norėdami 
filmuoti, turės naudotis so
vietų "specialistais“.

Taio begėdiškai jie truk- 
do užsienio žurnalistų dar
bą ir medžioja pinigus.

Švedijoje esdekų 
nepasisekimas

Švedijoje socialdemokra
tai pralaimėjo rinkimus, te
surinkdami tik 42.89< bal
sų. Nors socialdemokratų 
partija yra gavusi aplamai 
tik 8'/» balsų mažiau, negu 
1962 m. rinkimuose, ir ji 
pasilieka stipriausia parti
ja.

Beveik dvigubai daugiau 
balsų gavo komunistai — 
6-6% visų balsų

Švedijoje jau 34 metai,' 
kai vyriausybės priešakyje 
stovi socialdemokratai.

t*#*#*##**####******##*#***#*#*###*

Ir japonai mėgino paleis
ti savo gamybos erdvėlaivį,1
bet nepasisekė-i

Pietą Vietnamo ambasadorius 
Washingtone Vu Van Thai at
meta komunistą tvirtinimus, 
kad rinkimai buvo vyriausybės 
suklastoti.

Worth Adams ramina savo
žmoną tuo metu, kai darbinin
kai stengiasi atkasti užgriuvu
sius 3 angliakasius netoli Mor- 
ristown, Ohio. kurią tarpe buvo 
ir Adamso sūnus.

Apie taiką daug kalba, bet jos 
nėra, nes komunistai nenori

Visi kalba apie taiką. Aiškus JAV pasiūlymas karui 
Vietname baigti, bet komunistai jį atmeta ir reikalauja 
pirma JAV pasitraukti iš Vietnamo.

karui su JAV
Dip’omatų sluksniuose y- 

ra kalbama, kad valymai ir 
"kultūrinė revoliucija“ Ki
nijoje yra pasiruošimas ka
rui su JiAV. Mao Tse-tung 
laiko katą su JAV neišven
giamu. todėl jis nori kinų 
tautą taip sudisciplinuoti, 
kaip senovės spartakiečiai. 
Kiniečiai visi turi virsti ka
riais. kurie būtų pasiruošę 
savo gyvybę atiduoti už tė
vynę, kaip sako jų vadai. 
Mao stengiasi Kiniją pa
versti nepaimama tvirtove.

Mao Tse-tungas tiki, kad 
tas karas įvykdys jo svajo
nę. Jis yra įsitikinęs, kad 
JAV pirmosios puls Kiniją, 
norėdamos sutrukdyti jos 
atominį apsiginklavimą. So
vietų Sąjunga kiniečių dik
tatorius nepasitiki. Raudo
nąją gvardiją, į kurią jau į- 
stojo daugiau nei 2 mil. jau
nuolių. Mao laiko "didžio
sios nenugalimos Kinijos 
kariuomenės avangardu“ 
(priešakine sauga).

Nuteisė už valdžios 
kritiką

Jugoslavijos diktatūra ne
pakenčia kritikos, kaip ir vi
sos komunistinės ir kitokios 
diktatūros, todėl ir rašytojas 
bei mokslininkas M- Michai- 
lovas neva už klaidingų in
formacijų apie Jugoslaviją 
skleidimą užsienyje nuteis
tas 1 metus kalėti Jis jau 
seniau buvo nuteistas už So
vietų S-gos "šmeižimą“.

Michailovas teisinosi, kad 
nė nemanęs Jugoslavijos 
šmeižti, o rašęs tik teisybę. 
Jis negalįs vadinti socialis
tine tvarka tokios tvarkos, 
kurioje tik 7% gyventojų tu
ri laisvę (o kiti yra belais
viai). Amerikos negrai tū
li daugiau laisvės, nes gali 
kurti savo draugijas, kovo
jančias dėl jų teisių, o Jugo
slavijoje šitokios galimybės 
ir teisės nėra.

Michailovas planavo leisti 
opozicinį žurnalą.

Šiandien apie taką kalba 
tiek paprasti piliečiai, tiek 
valstybių vadai- Paskuti
niuoju metu taikos reikalu 
pasisakė popiežius Paulius 
VI, Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius U Thant, 
JA Vviešėjęs Filipinų prezi
dentas Ferdinand Marcos, 
Visi jie nori taikos.

Dabar posėdžiaujančių 
Jungtinių Tautų posėdyje 
JAV viešėjęs Filipinų prezi- 
išdėstė ambasadorius Gold- 
bergas. JAV tuoj sustabdys 
bombardavimą, jeigu jos 
bus privačiai ar kitais bū
dais užtikrintos, kad šiau
rės Vietnamas taip pat su
stabdys savo karinius žy
gius. JAV išves savo kariuo
menę iš P. Vietnamo tarp
tautinėje priežiūroje, jei tą 
patį padarys priešas. JAV 
sutinka sėstis prie stalo ir 
svarstyti Vietkongo (komu-į 
nistų partizanų) taikos są
lygas, tarp kurių yra reika
lavimas prie derybų stalo 
pasodinti ir sukilėlių atsto
vus.

Ką į tai atsakė komunis
tai?

Sovietų užsienio reikalų 
ministeris Gromyko Jungti
nėse Tautose seniai bebuvo 
taip aršiai puolęs JAV, kaip 
šį kartą. Jis JAV ambasado
riaus pasiūlymą pavadino 
gėda ir sakė. kad kalba apie 
taiką tegali būti tik tada. 
kada JAV išves savo ka
riuomenę iš Vietnamo-. "Ag
resorius (suprask: JAV) at
ėjo į Vietnamą, agresorius 
turi ji apleisti“, kalbėjo Gro
myko.

Atmetė JAV pasiūlymus 
ir Šiaurės Vietnamo komu
nistini! vyriausybė, visaip 
rasityčiodama iš JAV, ir 
pakaltojo seną reikalavi
mą — visų pirma JAV iš 
Vietnamo turi pasitraukti.

Taigi, jei nenorima komu
nistams nusilenkti ir ati
duoti P. Vietnamą, kad, ten 
laimėję, jie galėtų žygiuoti 
toliau. — tenka karą tęsti.

Suėmė gengsterių,
ministerius

Ne\v Yorke suėmė 13 
gengsterių "ministerių“. ku
rie buvo susirinkę savo biz
nio reikalų tvarkyti. Iki teis
mo jie paleisti kiekvienas 
už $100.000 užstatą. Taiki 
jie visi turėjo sudėti užstato 
1 mil. 300 tūkstančių.

1957 m. panaši gengste- 
rių konferencija buvo už
klupta Apalachine. N.Y. Ta- 
ta ten suėmė net 60 asmenų. 
Vienas iš dabar suimtųjų 
dalyvavo ir anoj konferenci
joje.

Vokietijos kancleris 
Washingtone

Sekmadienį į JAV atvyko 
Vokietijos kancleris dr. 
Ludwig Ehrhard. Jam rūpi, 
tarp kitų reikalų, sutvarkyti 
mokėjimą už ginklus — 1 
bil. 350 mil. dolerių. Jis pra
šys galutinį terminą — 1967 
m. birželio 30 d — pratęsti- 
Svarbus jam ir JAV kariuo
menės Vokietijoje mažini
mo klausimas. Jis nori. kad 
jos skaičius nebūtų suma
žintas.

Surveyor ll sudužo 
į mėnulį

Paleistam į mėnulį Sur
veyor II erdvėlaiviui nepa
sisekė. Jis turėjo nusileisti 
minkštai mėnulyje, ir iš ten 
jo aparatai turėjo siųsti ži
nias ir nuotraukas į žemę. 
Deja. sugedus valdymo įren
gimams. jis sudužo.

Lenką kilmės kunigas Harold 
Koch. pasitraukęs j Sovietą Są
jungą. kad galėtą sėkmingiau 
kovoti prieš JAV politiką Viet
name. Jo vyresnybė jau seniai 
jam buvo pasiūliusi kreiptis į 
psichiatrą, nes įtarė jį esant 
nesveiko proto.

' .lohanes Vorster. Pietą Afrikos 
ministeris pirmininkas, tą vie
tą užėmęs, nužudžius Henriką 
Verwoerdą. Ir jis yra toks pat

1 rasistas, kaip ir jo pirmtakūnaa.



Puslapis antras KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 39, 19CG m. rugsėjo 28

Prietarai tebevargina ir mus s&tsptfone ^ip.
Juo toliau žvelgiame i praeitį, tuo aiškiau matome, 

kad seniau žmones kankino ar jiems padėjo vis daugiau 
visokių piktų ir gerų "dvasių“. kurios maišėsi i žmogaus 
gyvenimą, kad žmonės vis daugiau ir tvirčiau tikėjo vi
sokiems burtininkams, kerėtojams, visokiems prietarams.
Ir šiuo žodžius rašančio apylinkėje anais senais laikais 
beveik kiekviename kely prie tos ar kitos koplytėlės ar 
kryžkelės, pakely kurio numirusio, užmušto ar gimusio 
vietoj pasirodydavo šmėklos, keleiviui nuriedėdavo teki- 
nys, žmogus paklysdavo ir jrioglindavo i pelkę: tai vie- j 
nuošė, tai kituose namuose įsiveisdavo "pikta dvasia“ ar. 
tiesiai su arklio kanopomis velnias kaip savo pragare Įsi- ( 
viešpataudavo ir krėsdavo visokias "špitokeles“. j

Ir jei anuomet kas mėgino tokius vaiduoklius nunie- o i - , , , . .-, J ............ x. . , "o pirmojo pasaulinio karo, kol Lietuvoje dar neveike universitetas, nemažas lietuvių burvskinti, paneigti, žmonėms išaiškinti paprasta tiesą, niekas į ... . . . ... .... . .•; 11 * i aukštuosius mokslus ėjo Vokietijoje. Iš jų vėliau ne\ ienas buvo aukštas valdžios pareigūnas ar
jam ne 1 ėjo. , įįvmus visuomenininkas, šioje nuotraukoje matome Berlyne studijavusių lietuvių gegužinės 1920

Moderniais laikais visa tai išnyko: velniai išsikraustė metų vasarų Wansee miške (netoli Berlyno) dahvius. Skliausteliuose žjmima specialybė, ka- 
į tamsesnius kraštus, o kitos, kad ir "geros“ dvasios, su- 
sikomprovitavusios prieš naujųjų laikų techniką ir nega

me dabar gyvena ar miręs. Visur skaiėiuojai 
kietija). Vincė Jonuškaitė (operos solistė, JAV)

kairės Į dešinę. Sėdi Jonas Augustaitis( inž. Vo- 
Pranas Gyžas (teis. miręs), Juozas Sakalauskas

Iėdamos Čia nieko gero nuveikti, aplamai iŠ šio pasaulio (i-stor. dr.. Vokietija), Zocė Laucevičiūtė (komere. JAV), Zosė Orvidaiiė (gamt-, mirė Sibire), 
išgaravo. Mat. Įsteigta daugiau mokyklų, daugiau laik
raščių, pakilo žmonių kultūra, o tokioje aplinkoje ne mūsų 
pasaulio sutvėrimams nėra kas veikti.

Šiandien tik atsilikusiuose kraštuose pilna visokių 
kerėtojų ir iš mūsų apylinkių iškeliavusių dvasių. Jos da
bar dar knibždėte knibžda Afrikoje, Azijoje, jų pranašai 
dar ton gąsdina gyventojus. ir geresni ar blogesni velniai gė, greta jos klūpo svečias dr. Jurgis Alekna ir Janina Mackevičiūtė (med. d r.. Lietuva), greta 
formuoja žmonių pasaulėžiūrą, net jų politinę galvoseną 
ir veiksmus.

Ten "dvasių“ apsėstų žmonių galvojimas yra kartais 
dar toks primityvus, kad jie burtais gydosi, buliais kariau
ja, burtais remia savo visuomeninį gyvenimą ir ateitį. į
Geriausias pavyzdys bene bus Kongo sukilėliai, kurie, ’ sėjo 17 d. prašneko ir \ il- 
1964 m. puolant Bukavos miestą tūkstančiais ėjo stati nis. Jos tos dienos vedama- 
prieš kulkosvaidžius, tikėdami, kad jų turimi įvairūs talis- Jan;e rašoma: .. .
manai, pasirišti po kaklu ar kur kitur, padaro juos kui- Pagaliau Kinijos vadei- 
» - -j— i vos pasisakė atvirai, jie no-
kų nepa2e.dz.amus .. j ri gauti iš Tary bų Sąjungos

Bet neabejotina, kad yra likę daug prietaringumo 600,000 kvadratinių mylių 
dar ir kultūringų tautų tarpe. Jis čia dažnai pasireiškia
iškreiptu religingumu, primityviai suprastomis vieno ar 
kito tikėjimo tiesomis, visiškai sužemintu "dangaus pa-

Piepolis ( med. dr_, komunistų nužudytas Papilėj). Rozalija Mileikaitė (mirė Vilniuje); prieša
ky guli svečias aktorius Antanas Vanagaitis. Stovi Elena Jacevičiūtė (med. dr.. mirė Kaune), 
Edvardas Jatulis ( ekon. dr_ mirė Lietuvoj, grįžęs iš Sibiro). Kazys Radusis (ekon„ Lietuva), 
priešais ji atsiklaupęs Petras Karvelis (ekon. dr.. Vokietija), Zofija Lukauskaitė (agr., JAV), 
Viktorija Graurogkaitė (gamt^ grįžo iš Sibiro, Lietuvoje); už jų—Pijus Grajauskas (ekon.. mi
ręs Lietuvoje). Jackus Sondeckis (ekon.. JAV), priešais klūpo viešnia vengrė. Januškaitės drau-

Sondeckio stovi Juozas Pajaujis (ekon. dr.. JAV) rodos. Lapinaitė. Valteris Didžvs (med. dr. Aust
ralija). užpakaly Aleksandras Mačiūnas (inž-. mirė JAV), paskutinis dešinėje Jonas Remeika 
(ist. d r.. Vokietija).

■■iiiKi** ir iri gyveniniais. Mažiau nuostabu, kad štai Ame-

teritorijos Sibire ir Centrali- 
nėje Azijoje.

"Jie dar galutinai neap
skaičiavo, kurias dalis jie 
nori paimti iš TSRS. bet tiek 
jau žino, kad jie nori daug 
žemės “

"Jie sako. kad tai Kini-

rikoje įvairios tamsesnių juodukų praktikuojamos sektos 
skelbia savo "stebuklus“, jais gydo ar pakenkia savo prie
šininkams, bet liūdniau, kad ir lietuviu tarpe lygiai primi
tyviai skelbiami įvairūs stebuklai. V a. net šiaip šv lesesnių priklausė gera dalis tos 
vienuolių spauda savo skaitytojams jau taip primityviai žemės“, 
aiškina Mergelės Marijos pasirodymus, kad visa tai ir j q toliau Vilnies redakto- 
šviesesnį krikščionį kataliką verčia suabejoti ir tik nusi- rius stengiasi įrodyti, kad 
šypsoti iš tų pasakų. Jeigu jau patikėti., kad mergaitė tos kinų pretenzijos neturi 
štai žemaitiškai kalbasi su dangaus sutvėrimais, tai kodėl pagrindo, ir baigia Įspėjimu 
nepatikėti, kad Dievas vaikščioja po žemę. persirengęs dabartiniam kinų diktato-
baltabarzdžiu seneliu, kad velnias tikrai panašus į vo
kietuką ir būtinai raišas, kad raganos andarokus pasikė- 
lusios jodinėja virš kaminų ant šluotų ir tt. ir t..

Ne, mieli žurnalistai. Ir katalikų tikėjimo dogmos 
visais stebuklais neverčia tikėti. Ir šie lietuviškieji ’ ste
buklai“ nėra Vatikano aprobuoti, ypač. kad jie taip dirb
tinai ir nepatikimai sukurti. Taigi, ar negeriau būtų jų 
skaičių truputį sumažinti, o kai kuriuos kiek aukščiau pa
kelti nuo žemės, kad taip aiškiai nematytume blogai pa- 
siūtų baltų dvasių suknelių ar ploščių? ;

riui Mao Tze-tungui, kad jo

rys dtl asmenir.ių-šeimyni- klausimus, kiti atsakymai 
nių reikalų rungtynėse ne- buvo penašyti Atradus, 
galės dalyvauti Jau seniai kad kovo mėnesio egzami- 
kilo abejonės dėl šių pašau- nui buvo neteisingi. Bacon 
linės klasės atlečių "mote- nutarė pravesti dar vienus 
rų“. Taip ir dabar nebeaiš- egzaminus, sakydamas, kad 
ku, ar jos jau iš viso bepasi- tie. kurie juos išlaikė vieną 
rodys sporto arenoje. karta, gali išlaikyti ir dar 

'"Be šių. dar rumune Jo- kartą.
landa Balas, i aukšti šuolio "Vakar paaiškėjo, kad iš 

233 kandidatų išlaikė tik 15 
asmėnų. Jų tarpe yra Sesi. 
kurių ir pirmųjų egzaminų 
lapuose nebuvo pastebėta 
jokių suktybių. Iš 39 asme
nų, kurie išlaikė kovo mė
nesio egzaminus suktybių 
pagalba, astuoni visai nepa
sirodė egzaminuose, o liku
sieji savo egzaminų neiš
laikė. Tas įvvkis gali sukel
ti Chicagoje skandalą ir pri-

šokėja. taip pat priskiriama 
šiai grupei "moterų6, pareiš
kė. kad dėl fizinio susižei
dimo nestartuosianti“.

KOKIV SUKČIAVIMŲ 

ESAMA!

Štai ką rašo Naujienos 
rugsėjo 19 d.:

"Šeštadieni pasitvirtino į- 
tarimai, kad Chicagos sani
tariniame distrikte privertė vers^j pasišalinti iš pareigų

valdžia nusisuktų sprandą, superintendantą Vinton Ba- Re viena sanitarinio distrik-
jei kada nors pultų Sovietų 
Sąjungą ir ginklu mėgintų 
prisijungti dabar Sovietų S- 
gos valdomas žemes.

SOVIETŲ "ATLETĖS“ — 
VYRAI SIJONUOSE...

con pravesti antruosius eg- pareigūną.“ 
zaminus 233 kandidatams i 
gerai apmokamus distrikto 
mechanikų darbus. Pirmieji 
egzaminai pasirodė buvo 
neteisingi. Egzaminų lapai 
kažkieno buvo pataisyti

SUSIJUNGĖ ITALUOS 
SOCIALISTAI

Maloni naujiena iš Itali-

Kas kitur rašoma
KAS BUS PALECKIO 

VIETOJE?

Jau buvo rašyta, kad 
Justas Paleckis, dabartinis 
Lietuvos "prezidentas“, pa
skirtas Sovietų Sąjungos 
Tautybių Tarybos pirminin
ku. Ryšium su tuo paskyri
mu kilo klausimas, ar Pelec- 
kis begalės "prezidentauti“. 
Vilnyje rugsėjo 17 d. pa
skelbus paties J. Paleckio

mis, teks Lietuvoje rinkti
! naują Prezidiumo pirminin
ką.. “

i Taigi. J. Paleckis nebebus
Lietuvos "prezidentu“. Kas 
bus jo vietoje? Tą nuspręs 
Maskva, o "išrinks“ Lietu-

Ne naujiena, kad sovietai 
! moka viską "sufiksyti“ taip, 
į kaip jiems kada reikalinga 
i ir naudinga. Bet pasirodo, 
j kad jie komunizmo propa- 
į gandos labui sugeba net vy

rus paversti bobikėmis ar 
merginomis..- To tai jau tik
rai vakariečiai nebūtų su
galvoję.

Kovo mėnesio egzaminus jos — ten suskilę socialistai 
išlaikė 47 kandidatai, tačiau susijungė į vieną partiją, 
iš jų tik 15 išlaikė antruo- p0 karo Italijos 
sius. kune buvo pravesti rnokratai suskiIo 1947 m

8ea(af*le.ni- . . Italijos socialistų partija, 
Ch'cagoje. jau seniai p;ennj vadovaujama, suda- 

sklido gandai, kad, nonnt bloką su komunistais. Ta-
gauti sanitanmame distnk-i da Giuseppi Saragat su ki
lę gerą darbą, reikia tam uis vienminčiais atsiskyrė
tikrose vietose . patepti .. jr js4ęjga Socialdemokratų 
Šiuos gandus patvirtino pats. partl-.-a

Aišku, toks susiskirsty- 
pakenkė demokrati- 
socialistiniam sąjū-

Apie lZ "išradimą“ Dirva ™Perinten^ntast .X™t0" -
rugsėjo 19 d. taip informuo- a^°n* P™ ,e^ rnas
ja: Y° tarnauto-’u elgesi- 1)61 to? niam

Vokiečių spauda rašo. di d-žiuL Jis.buv0 naudingasiciM rvioioi, dvta jį nužudyti, įdedant di- ..-j. vOrnUr,ictanic :r vitipmcvos "Aukščiausioji Taryba“. metais tarptautinė namįto į jo automobilio mo- ’ {
Ką? Gal dabartini J. PaJ lengvosios at etikos sąjunga Jį^ingu atveju tasKą? Gal dabartinį J. Pa

leckio pavaduotoją J. Baltu
šį. Yra spėjančių, kad į Pa
leckio vietą gali atsisėsti 
Mečius Gedvilas, net nuo

rp i - , sąjunga (t Laimingu atveju
Tokyo mieste nusprendė,, asikžsinimas priež 
kad ateityje atletes-moterys r. „„-„„L,gyvybę nepavyko.

Suktybė* egzaminų lapuose

What’s the number? 
if s easy to find-

when you’ve got it 
underiined!

Koks numeris? 
Lengva surasti, jei ji 

pasibrauktumėte

Nevv England Telephone
Pan st the Bationwi*e Bell System

Maloni naujiena 
knygų miege j amsi

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis. norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
PAŲGĮAIJ NEGU PER PUSE-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. Čia įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina buvo $5.50, dabar.................... $2.00.
II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ......... ...... . $2.00.

DIENOJANT. žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar .................... $2-00.

PENKTIEJI METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar .................... $2.00.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

TERORO IR VERGUOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2J>0. dabar ............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ARTĖJA ILGI ŽIEMOS VAKARAI, — 
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

tik komunistams ir kitiems 
priešams

Laikui bėgant atvėso karš
tis tų, kurie buvo pasišovę 
bendradarbiauti su komu- 
r.istaic, nes jie pamatė, kad 
tas bendradarbiavimas yra

turi būti dviejų daktarių gy- 
nekologių ir vienos gydyto
jos intemistės patikrintos, 
ar iš tikrųjų jos yra moterys.

tižioje Vidais 'reikalų, vėliau! ?.° dvie™ P’™1? kartą 
i ! sitas sprendimas taikomas
bar izip rimn ’ ' ^66 m. įvykstančiose Euro- sunkius klausimus raštu at-

pos pirmenybėse dalyvau-; sakė labai didelis dalyvių 
iančiom moterim. Kai paaiš- skaičius, superintendentas 
kėjo. kad patikrinimui nu-, Bacon pakvietė iš Philadel- 
matvta ir Sovietu "superat-' phijos specialų egzamina- 
letės“ Tatjana Šelkanova, j torių Forbes McCann. Jis 
Maria Itkina, Tamara Press įvairiais būdais ištyrinėjęs

laišką, tas klausimas paaiš-l okupaciją pradžios se
kėjo. J. Paleckis L. Jonikui ™!natro kedeje — pra-
Urp kitko rašo: , J „TiSro “S’ sprendimas taikomas ra įtartini. nes ,palyginus.

"Be abejo, žinote.
TSRS Aukščiausiojųi Tary
ba patikėjo man atsakingas 
pareigas — išrinko vienų 
savo rūmų — Tautybių Ta
rybos — pirmininku. Gal 
jums bus suprantamiau pa
sakius. kad dabar esu tų rū
mų spikeris.

"Kadangi šios naujos pa
reigos nesuderinamos su 
mano ligšiolinėmis pareigo-

VILNIS GINA SIBIRĄ 

NUO KINIEČIŲ

Nekartą esame rašę. kad
rusų carai yra užėmę dide
lius žemės plotus Sibire, ku 
rie priklausė Kinijai. Jų ati

ir Irena Press, tai po viešu
mon pasirodžiusio šio pa
skelbimo sovietų sparto va

"Pastebėjęs, kad kovo mė- mūsų liaudies pasakai
nėšio egzaminų rezultatai y- ar)’e o’ouoliavimą su velniu:

■ ‘ ’ toki biznį pradėjęs, paliksi
be obuolių ir be kasės. Pra
dėta ieškoti kelių vėl sueiti 
į vienybę... ir pagaliau jau 
yra abiejų partijų priimta 
berdra programa. Vadinasi, 
Italijos socialistai vėl veiks 
suvienytomis gretomis, ir. 
aišku, jų įtaka plačiose ma
sėse vis didės. Neabejotina, 
kad tada pradės smukti ir 
komunistų akcijos.

egzaminu lapus, rado, kad 
iš 47 išlaikiusių net 39 išlai
kė įvairiomis suktybėmis. 
Lapuose buvo jau po egza-duoti Kinijai nemano ir ko-j (įovybė teikėsi pranešti, kad

munistai. Tuo klausimu rug- išvardintos penkios mote-į minų įrašyti atsakymai į Šiuo metu socialistų parti-’

ffVH P ........... .. IIIIIHB Į

jos dalyvauja valdžioje, rasis krikščionis demokra- 
Saragat yra respublikos pre- tas Aldo Moro. 
zidentas, o Nenni ministe- Socialistai ir toliau bend- 
rio pirmininko pavaduoto- radarbiaus su krikščionimis 
jas koalicinėje vyriausybė- demokratais Italijos vyriau- 
je, kurios priešaky stovi kai- sybėje.

f
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS Kitas kanadietis Detroite 'I
Dailininko Antano Tamo

šaičio kūrinių paroda yraPraėjo gražiau,;, Va«ra , V Pazukaitė. panevėžie- |en Deuoi Lietuvi
” Vasara kvatojo, vasara te’ ten P™nazw baigusi, namuosc Atidarymas - 

žydėjo’ / Rauda vėjo smui- I^elJ°,„ ojrist pas j , Tęsis iki
kas, rudeninio vėjo./ Gluos- Įlipto™, J. Zikan, baigus. '0 fHenos !
niai nusiminę vieškelin žiū- ..aunoal.ea,°.mo J ' 3 11 įu" Taovtojas, meno pedago
go: / Vasara nuėjo, vasa- d,Javus.‘ VjIn?a^ Me"?.aki?-'gas, eilės meno temomis
ra nuėjo!“ _ nejučiomis ku»a ke l<)mls. knygų autorius. A. Tamošai-

J kryptimis. Jos paveikslus su- • . r .< • k r, „i • j ui. ltJs ?v\bna netoli Montrea-daro spalvoti ir juoda-balta
lino raižiniai, guašas. alie-

nuejo
prisimena didžiosios poe
tės Salomėjos Nėries pos
mas. kai medžių lapai pra
deda gelsti, kai dienos su
trumpėję. kai ankstyvi, vė
juoti vakarai vėsa pašiurpę. 
Tiesa, Michigane ruduo tai 
ne Lietuvoj- Michigane ru
duo ilgas ir šiltas, saulėtas 
beveik kasmet ir tik prieš 
Padėkos Dieną orai subiū-

raizimai, guasas, 
jiniai paveikslai drobėje. 
Viskas— nuo natūralistinių 
portretų iki mįslingo visaip 
interpretuojamo moderniz
mo. Negana to, V. Pazukai
tė yra aukštos klasės pianis
tė, litei atė ir pedagogė. Pa
nevėžio gimnazijoje po karo

iio. Detroite jo kūrinių pa
roda bus pirmąjį kartą. 
Prieš einart jo kūrinių ap
žiūrėti, verta pirma pasi
skaityti išsamų H Nagio i 
straipsnį Lietuvių Enciklo
pedijos 30-tame tome. 322- 
24 pusi.

ra. Bet ruduo - vis ruduo.! d^iu£i men« bei svetimas 
primenąs gyvenimo trapu- a as‘ 
mą. praeinamybę, keliąs 
melancholiją.

O šįmet — Jaunimo me
tuose — vasara! šilta, bet 
nepei kaista, saulėta išvien,

Nuo vaikystės labai men
kos sveikatos, silpnutė, tra
pi, V. Pazukaitė dešimti kū
rybingiausių amžiaus metu

Paiodą rengia LB Detroi-: 
to apylinkė.

Kalbėjo J. Jasaitis

JAV LB centro valdybos 
pirmininkas Jonas Jasaitis 
rugsėjo 18 d. buvo Detroite

tik retkarčiais prapliupda
ma sodriu lietumi (jo. atro
do, ūkininkams buvo mažo
ka). Detroite nei mano se
niausi (amžiumi) bendra
darbiai neatsimena kitos to
kios. Turbūt, šiame šimtme
tyje pirma. Ak. turėjome čia 
ir Kaliforniją, ir Floridą 
kartu sudėjus!

turėjo iš gyvenimo išbrauk- kalbėjo Lietuvių namuo- 
ti. Pritaikius 58 paragrafą. * bendruomenės temomis, 
nuo 1947 iki 1956 m. ji iš- Jo paklausyti susirinko 38 
duvo Sibire, pirma nuteista vis,10nlenininkai ir po pa
tirčiai. paskui pakeičiant i skaitos davė eilS klausimų. 
25-rius metus katorgos, iri ‘.kurių kiekvieną svetys ra
uk už trijų metų po Stalino!'10 ’doinM atsakymą. \ ėliau 
grąžinant Lietuvon. !J- Jasaitis turėjo pasikalbė-

~............ . ' jima su Detroito žurnalis-Giminaičio (sesers su-|tai -yė, atsakvdamas į eilę 
naus) Regimanto Med,uno!k ,ausi 0 ta; ; prašyda_
ir Wmdsoro Lietuvių Bend- mas ta,kjnti Kultūros Fon.

Viršuje baltieji pradeda pulti iš integruotos Grenados, 
Miss.. mokyklos išeinančius nesrru vaikus. Vaikai buvo 
mušami ir grasinami nebeeiti i tą mokyklą. Apačioje 
užpultas fotografas, kuris mėgino Įvykius fotografuoti.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE -
■: Vj.

Paminėjo K. Zaikausko ’ g?likų liuteronų konsistori-
mirties 5 metų sukaktį Jos Pakurom, Tarptautinės 

i Nusikaltėlių Tvrinėjimo ko- • 
Rugsėjo 11 d religinėmis misijos narvs, nuo 1935 m rd 

pamaldomis evangelikų hu- Ramisijos narvs baudžiama- 
teronų Ziono parapijos baž- Jaj teisei suvienodinti. Lie- .... 
nyčioje. kui pamaldas laikė tuviu-Estų Dr-jos pirminin-./.. 
n giažų tai piogai pritaiky- kas, Mažosios ir Didžiosios . - 
tą pamokslą pasakė kun. J.! Lietuvos kultūrinio bendra- 
Pauperas, ir susirinkimu darbiavimo draugijos pirmi- 

ninkas Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų S-gos centro .ri? 
vadovybėje ir kt.

Bolševikams okupavus 
Lietuvą, jam grėsė suėmi
mas. kaip lietuviui patrio- ' 
tui ir daug dirbusiam savo 
kraštui, tad anksti slaptai 
per sieną pasišalino į Vokie- - 
viją. Jo vardas Vokietijoje

sakaitis, valstiečių liaudinin- J,uvo ^noir*a^ kaip ^P- >- 
ku - adv. A. Sugintas, kun. Uolines Nusikaitimų Tyn-

nejimo Komisijos nario ir ,<#.v 
Baudžiamosios Teisės Suvie- . . 
nedinimo Komisijos nario, "’.į 
tad tuojau gavo darbą Leip- 
zigo universiteto bibliote- 
koie. 'I

Karui pasibaigus, velio- 
i nis dirbo prie amerikiečių 
! karinės vadovybės teisiu /

Šarkos restorane, kur daly
vavo velionio našlė Kotryna 
žnlkauskienė, giminių ir. 
draugu, bendradarbių ir ki
tų, buvo paminėta Karolio 
Zaikausko mirties 5 metų 
sukaktis.

Susirinkime apie velionį 
kalbėjo Lietuvos gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis. Tei
sininkų Dr-jos vardu J. Ka

ruomenės pastangomis. V. 
Pazukaitės meno kūrinių 
paroda buvo surengta Willi-

Ar Jaunimo metai jau 
pasibaigė?

Po ilgesnio tylėjimo. . 
pradėjau apie orą. Ką gi. vi
suomet šnekta pradedama radiją, o Detroite 
apie orą. O dabar — prie, tarpe paskleistais lapeliais; b' 
konkretesnių dalykų, prie

dą populiarinant. į kitais 
metais įvykstančius LB Ta
rybos rinkimus dėmesį krei-

stead Meno galerijoj. Wind-. iant h. a pIamai Bendruo. 
sore (Kanadoje) Wind3oreįmenfe reikšmę ke,iant. Kai.
angliškoje spaudoje ir P?rjkurjuos Detroito žurnalistų

• rūnilu a IlofrAitn lipflivill ' • , - »pasiūlymus pažadėjo nuvez-
vnnrcniA X UgCVJV —-X

lietuviškų.
Jaunimo metų didieji įvy

kiai Detroite paliko 
pėdsakus. O tai vis per tą 
puikią jaunimo stovyklą 
Dainavą. Skaitytojui apie 
Dainavą aiškinti nebereikia, 
nes jos vardas buvo mini
mas mėnesių mėnesiais, kai 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso delegatai stovyk
lauti ten ruošėsi, na, ir tuoj 
po stovyklavimo. Detroitas 
gi — kuo ne Dainavos savi
ninkas ir šeimininkas- Det
roito lietuviai šimtais pas 
jaunimą ten važinėjo, jau
nimo programose bei litera
tūros vakaruose dalyvavo, 
jaunimą pas save vežiojosi, 
vaišino.

Bet argi iau viskas su tuo 
jaunimu ir su Jaunimo me
tais? žiūriu, rengiamasi vi
sokiems minėjimams, paro
doms. sukaktuvėms, baliam, 
bet jaunimo vardas nebemi
nimas. Neiau Jaunimo me
tus Detroitas jau užbaigė? 
Ponai visuomenininkai ir 
jaunimo atstovai, kalendo
riuje dar geri trvs mėnesiai! 
Ar neverta dar kuo nors pa
sireikšti?

Kaimynuose V. Pazukaitės 
kūrinių paroda

Vanda Pazukaitė iki šiol 
buvo gerai žinoma Rytu Eu
ropai. Ne tik pavergtoje Lie
tuvoje. bet ir Rusi ioie, Len
kijoje, Čekoslovakijoje bei 
eilėje kitų raudonų valsty
bių paskutiniu metu buvo 
rengiamos jos kūrinių paro
dos. ir visur buvo aukštai 
vertinamas jos daugeriopas 
talentas. Tš raudonojo "ro
jaus“ didžioji menininkė iš
sivadavo tik prieš kelioliką 
mėnesių, 1965 m. pradžioje 
vargais negalais giminių iš
vaduota. Apsigyveno Kana
doje, netoli Toronto.

gerai įgarsinus, į parodos; d , c,eveland,, kur bus 
atidarymą rugsėjo 14 d va- ,Av LB Tarvbos val. 
kare susinnko per 200 tmo- dvbos fidžiai. 

ginusj mų. gal per pusę anglosak- •
sų ir lietuvių. Oficialią dalį 
atliko minimos galerijos 
prezidentas Garnet Humph-' 
rey, direktorius Kenneth;

Lietuvių namuose vėl 
gyvas judėjimas

Vasaros metu L. namus 
pamiršę. Dabar vėl 

1 visoks lietuviškas gyveni-
SaPmarche ir miesto bur
mistras John Wheelton, visi 
pasakydami po keletą malo-1
,r 'jos kūrvba. Bunnisti-ui'^^?1’-. net? ka“ kunalS 
perkirpus juostą, į patalpas i ?1.ck,ad,eraa,s kas nors vel' 
sugužėjusi minia vos tilpo.'131?a , T • *. *
Kad visų nuotaika būtų ge- ^^10S me.u. ie 
resnė, keturios gražios lie- nan?31 ?uv0 n3UA 1 . Qy"
tuvailės. tautiniais drabu> ^deKoruoti, išpuoštu Sli
žiais pasirėdžiusios, nešiojo'tvarkytas stogas, gnn ys.
kavą ir pyragaičius. i Nu° r!«se?. la d: Pare!gas

; , , , pradėjo eiti naujas admi-
Is 42 išstatytų darbų, dus nįstratorius Jonas Grikavi-

jau buvo nebe menininkės! ^us
nuosavybė. Kiti 40 buvo par-i giomis Hienomis L. na- 
davimui. Kainos — nuo 50' mam? ?Ueina ketveri metai, 
dol. iki 1.100 dolerių. Pirmą Kaj vigada metinių proga, 
vakarą buvo parduota 6 ar jr kartą vadovybė 
7 paveikslai, irtai visokiu, .ja banketą. Jis bus spa-

w . i • • • ____ _

; i buvome

mas ten užvirė ir kiekvieną

no uždarymas bus spalio 2 
d. Tai tradicinė jaučio kepi
mo išvyka. Ji įvyks nesvar
bu kokiam orui esant. Čia

NEW YORK, N. Y

Pagerbė prel. J. Končių

Rugsėjo 18 d. buvo pa-
rašančiam ne kartą tokioje gerbtas buvęs ilgametis Bal- 
įšvvkoįe teko dalyvauti, ir fo nirmirinkas prel. dr. Jo- 
įspūdžiai neišdyla ištisus na - Končius jo amžiaus 75 
metus. Tuo laiku Dainava
jau pilna ir krintančių la
pų ir nepaprastai gražiu 
spalvų. Jautienos kepimui 
šį kartą vadovaus dr. Vytau
tas Mileris.

Gi tradicinis rudens Dai
navos balius bus lapkričio 
12 d. St- Clements salėje 
(19600 Ford Rd.. Dearbor- 
ne). Dėl meninės programos 
dar nesusitarta, bet ji bus 
gera. kaip visuomet. Stalus

kairu, nuo 70 dol. iki 650 
dol. ‘

Kai šios eilutės pasieks 
detro’tiški skaitytoją, deja. 
paroda bus tik ką pasibai
gusi. nes ii yra uždaroma 
rugsėjo 29 d . Manau, kad 
ir visi paveikslai bus išpirk
ti. ne? buvau liudininku su
žavėtų lietuviu ir kanadie
čiu. Tai pirmoji Vandos Pa
zukaitės kūriniu paroda Va

lio 8 d., šeštadienį, ir meni 
rei programai yra pakviesta 
chicaciškė dainininkė, kele
to šokiu plokštelių autorė 
Vanda Panavaitė-Stanku- 
vienė. šokiams gros Neoli
tuanų orkestras-

Pirmas scenos veikalas šį 
rudenį Lietuvių namuose 
statomas spalio 29 d. —LB 
pakviestas, atvažiuoja Ha
miltono Lietuvių teatras su 
ponios Kudabienės sureži- 

drama
kaiuose, pirmoji šiame kon
tinente, laisvėje. Dalis dar-' įuota j Griniaus 
bų atvežti iš Lietuvos (labai ^Gulbės giesmė 
daug Palangos ir Klaipėdos1
vaizdų), dalis gi jau Kana
doje tapyti. Dvasia ir kūnu 
atsigavusi, turėdama sesers 
šeimoje nepaprastai geras va, kuri pereitą vasarą iš- 
sąlygas. dailininkė žada garsėjo priimdama Pasaulio 
kurti. Tatai ji man pačiam Lietuvių Jaunimo Kongreso 
pasakojo. Manau, kad se-' svečius ir kuri šįmet atšven- 
karti jos kūrinių paroda bus, tė dešimties gyvavimo me- 
Detroite, o paskui ir kituo- tų sukaktį, yra verta dėmė
se Amerikos lietuviškuose1 šio visada, ir visada remtini 
didmiesčiuose. Laukiame su jos vadovybės darbai. Ofici- 
nekantrumu! alus Dainavos vasaros sezo-

Nepamirština Dainava
Jaunimo stovykla Daina-

J. Pauperas, adv. R. Skipitis, 
profesorių draugijos vardu 
M. Mackevičius, kuris ir pir
mininkavo. Šeimos vardu vi
siems padėkojo velionio 
brolis Vilius.

Karolis Zaikauskas mirė 
1961 m. mgsėjo 16 d. \Va-
shingtone. D.C., palaidotas , -
tame pačiame mieste Creek Besitvarkant hetu-
kaoinė«e ! vlų tremtinių organizaci-

Jis gimė Biržų apskrityje joms;. Jisu buvo trinktas 
1892 tn. gegužės 29 d-, bai- tremt'n«l bendruomenės tei- 
gė Mintaujos gimnaziją ir
Maskvos universiteto teisių 
fakultetą. 1916 m. buvo mo- 
odizuotas rusų kariuomenėn 
ir. baigęs karo mokyklą, pa
keltas karininko laipsnin.iiam>- . .

1 se ir ne savo specialybėje,

iu- ir kunigystės 50 m. su
kakčių proga.

Iškilmingam posėdy Nevv 
Yorker viešbuty dalyvavo 
daug svečių, sukaktuvinin
kas gavo daug sveikinimų 
raštu ir . žodžiu. Pokyliui 
vadovavo J. A. Laučka.

A. Diržiui 60 metų

Antanui Diržiui, tautinin-
ku
tų

ve’Kejui.

..S:

sėju.
Į JAV velionis su žmona 

atvyko 1948 m. balandžio 
29 d- čia jam teko kurtis, 
kaip ir visiems naujiems at- 

neįprastose sąlygo-
Karui pasibaigus ir aprimus, ... . .
Rusiioje revoliucijai, ms! sveikatos įstai-

guse prie jaooratorijų irm. errižo į Lietuvą ir tuojau e ^raiunjų ir
Įstojo' Lietuvos kariuome-; gen?1!lia tyitmų. Netrukus, 
nėn, kur, kaip teisininkas,! ‘venantls JAV Lietuvių 
buvo paskirtas į Kariuome
nės teismo prokuratūrą pro-( 
kuroro padėjėju. Lietuvos 
kūrimosi metu teko jam da

tveriantis JAV 
Bendruomenės organizaci
jai, velionis įsijungė į Laiki
nąjį Organizacinį Komite
tą ir buvo vicepirmininku. 
Taip pat 1949. m. įstojo įlyvaut.’ daugelyje svarbių f m. 1

bylu. ginant jaunos respub-: Teismmkų Tremti-
nių Dr-ją ir nerūkus ir i sulikos reikalus kovoje su įvai

riais nusikaltėliais. Kariuo
menėje pasiekė majoro laip
snį

Kaip reikalingas besiku
riančiai valstybei, iš kariuo
menės teismo prokuratūros 

vidaus
sukako 60 me-

o______ r _______  ______ Ta sukaktis buvo iškil-j jis buvo pakviestas
rezervuoti pas Jurgi Idzelį, minemi pamirėta rugsėjo 25! reikalų ministerių. Tose pa- 

' * reigose išbuvo nuo 1923 m. 
birželio 29 d. iki 1925 m. va
sario 4 d. Ministerių kabine
tui keičiantis, išėjo į labai 
svarbias teismo pareigas— 

CHICAGO. ILL. Vyriausiojo tribunolo pro- 
t •• i' y - c- j • kuroro pavaduotoju, bet 
Lctenja Kultūros Fondui 1926 m. paskirtas Klaipėdos 
Žiemas Dailidka, JAV krašto gubernatoriumi-Iš tų 

LB Kultūros Fondo pirmi- pareigų 1927 m. vėl grižo į 
Vyriausiojo tribunolo pro-

tel. 274-4506 Vienam asme- d. Winter Garden salėje, 
niui 9 dol.. o studentam po Minėjime pagrindinę kalbą
2.50 dol.

Lituanistinės mokyklos 

jau dirba

pasakė rašytojas Stasys 
Santvaras iš Bostono, Mass.

Tiek Aušros, tiek ir Vinco 
Kudirkos vardo lituanisti
nės mokyklos darbą pradė
jo rugsėjo 10 d.

Abi mokyklos šiuo metu 
turi daug ir didelių proble
mų. Apie tai parašysiu kada 
noi-s plačiau, kai dūmai tru
putį išsisklaidys...

Alfonsas Nakas

r.inkas, savo bute buvo su
rietęs Chicagoje gyvenan- kuratūrą 
cius lietuviškos spaudos ir 
ūdijo valandų atstovus pa- 
-itarB Kultūros Fondo pini
ginio vajaus reikalais. Taip 
pat buvo pranešta, kad be 
piniginio vajau? dar vyksta 
dovanų paskirstymas. Yra

1939 m. buvo pa
skirtas Kauno apygardos 
teismo pirmininku.

Šaha teismo pareigiu K. 
Zaikauskas dirbo ir kitose

ją
siorganizavusią 
Profesorių Dr-ja.

195l m. gegužės 28 d. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvini- ' 
mo Komiteto nutarimu jis 
buvo pakviestas Vykdomo
sios Tarybos pirmininku ir 
išvyko į Vokietiją. Tas pa
reigas ėjo iki 1955 m pra
džios.

Jam teko paruošti planą 
1952 ra. liepos 21-24 d. pa- - 
gitariniams tarp Vliko ir di
plomatų Paryžiuje. 1953 m. 
birželi, 18-24 d.d- jis pats 
drauge su Vliko pirm. M. 
Krupavičiumi dalyvavo Ro
moje pasitarimuose su S. 
Lozoraičiu ir Lietuvos atsto- 4 
vu pie Vatikano S. Girdvai
niu. Tada buvo paskelbtas 
septvr.ių punktų komunika
tas.

Lietuvos

DĖMESIO, VISI ROCKhURDO LIETUVIAI! 

IŠGIRSITE N A l J Ą RADIJO PROGRAMĄ

Per radijo stotį VV-J-R-L 1150 kc.
BUS LEIDŽIAMOS RADIJO BANGOMIS SVARBIOS

PASKAITOS IŠ ŠVENTOJO RAŠTO
PRADEDANT

1966 M. SPALIO - OCTOBER 2-RĄ DIENĄ 
IR KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 7:30 VAL. RYTE.

Kiekvieną kartą bus skirtinga tema. Išgirsite tokių 
dalykų, kurie palinksmins jūsų širdį ir kurių dar nesate 

girdėję lietuvių kalba.

1954 m gegužės 4 d. Žai-' ? 
svarbiose srityse. Dešimt. kauskas drauge su prel M. ?' 
metų jis išbuvo Lietuvos u- Krupavičium lankėsi JAV. " 
niversiteto teisės fakulteto dalyvaudamas įvairiuose 
baudžiamosios teisenos ir pasitarimuose Lietuvos Iais- " 
kriminalistikos dėstytoju.! vinimo reikalais ir lankyda- ' 
Jis ilgus metus pirmininkavo ■ mas atsakingų Amerikos pa- 1 
Rotary klubui, buvo evan-! reigūnų įstaigas. Tais me-;:“ 

tais jis dalyvavo politinėje 
lietuvių konferencijoje irV;: 
drauge su kitų veiksnių at
stovais 1954 m. birželio 2 d. 
pasirašė Lietuvos vadavimo . . 

kuri padovanojo J.’ Liepo- reikalu atsišaukimą Tau-' 
nis, radijo aparatas — pa- tą“, paskelbtą tuo metu vi- ' 
dovanojo J. Gradinskas, ir soje patriotinėje lietuvių 
du mūsų dailininkų piešti spaudoje. Sekančiais metais ' 
paveikslai, kuriuos padova- K- Zaikauskas grižo į JAV, ’ 
nojo J. Pautienius ir A Pet- apsigyveno AVashingtone. •’ 
rikonis. Dovanų paskirsty- D.C., kur netrukus pradėjo-'; 
mo bilietai platinami per negaluoti ir mirė.
LB apylinkių valdybas. J. T.

padovanotos 4 vertingos do
vanos: televizijos aparatas.
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JUO DAUGIAU TEISINA, Nėra kaip į darbą nuvyktiI
TUO LABIAU KALTINA Kai kurios Įmonės Lietu- 

' voiė-Husų valdžiai leidus, 
Rusų kolonijinės politikos pradeda dirbti po penkias 

advokatai Vilniuje širšiskai dienas savaitėje (8 darbo 
lebesijauaina dėl būsimų-U- dienos kasdien). Daugumas 
teros ir Plungės fabrikų jų dirba dviem pamainom, 
reikšmės atskleidimo užsie- tad pirmoji pamaina prade- 
nio lietuvių spaudoje Z. da 7:30 vai. rytą (Maskvos
Ambrazaičio pavarde ar laiku. Lietuvoj žiemą tai yra 
slapyvardžiu pasirašęs toks dar prieš saulės tekėjimą)

Moterys, kurros rinkimuose nugulėjo vyrus: kairėje — 
WAC pulk. Įeit. Ruth M. Briggs, Rhode island respub
likonė. nominuota i senatą, su ja varžęsis vyras tegavo 
balsu 3 kartus mažiau. Dešinėje — Margaret Heckler 
iš Massaehusetts, taip pat respublikonė, kuri nugalėjo 
net 21 kartą perrinktą i atstovų rūmu.- Joe Martiną.

NEW BRITAIN, CONN-

Vasara baigėsi, 
bet ne darbai

MPasibaigė vasara, baigėsi 
atostogos, ištuštėjo Paeže
riai ir pajūriai, bet nepasi
baigė mūsų kasdieniniai as-
meniniai ir visuomeniniai KELEIVIO PRENUMERA 
rūpesčiai. Prieš akis turime 
Įvairių svarbiu darbų. Vie- TORIŲ DĖMESIUI

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet Į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
Įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

rusu "nekaltybės“ gynėjas 
rugsėjo 4 dienos Tiesoj, širs- 
aamas prieš ”ponus iš už-

Yilniuie ir Klaipėdoje pa
sipylė skundai dėl nepritai
kyto susisiekimo: pirmajai

sienio“ už pirštu parodymą pamainai nebūna autobusų 
i rusų pramonės ministerijų i da»bą nuvykti, paskutinei, 
pirmuosius naujus "gegu- po vidurnakčio, nebūna kaip 
žiukus“, vėl uždėjo seną grižti namo. O yra darbinin
plokštelę, tebegrojančią rau
das apie buvusi "pramonės

kų. kuriems net autobusu 
važiuoti i darbovietę reikia

slopinimą“ Lietuvoj ir valandos laiko. Be to. vaikų 
"dirbtini Lietuvos atskyri- darželiai atidaromi tik 8 
mą nuo Rusijos rinkos4-.-Bet' vai. Motinoms tenka gauti 
čia pat smulkiau, negu pir- leidimus vėluoti i darbą ir 
ma, išsipasakojo, kad rusu nustoti dalies atlyginimo, 
valdžia iš tikrųjų savo žalia- (E)
va atveža, gaminius pasii
ma, o naudojasi Lietuvoj tik SOVIETŲ ANEKDOTAS 
savo nustatyta kaina apmo
kamais darbininkais, siek
dama sau pelno jų sąskaita.

Ši kartą teisinasi nebe 
Šveicarijos, o Japonijos, pa
vyzdžiu. Mat, japonai gami-

-' Sovietuose, kaip žinoma, 
dažnai skelbiama, kad Kau
kaze surastas vienas ar ki
tas senis, turintis žymiai 
daugiau. negu 100 metų am
žiaus. Na, ir buvo surastas

na geriausią pasaulyje dirb-' vienas net 180 metų. Kai ta 
tirę odą irgi iš importuotos! žinia pasklido, tuoj pas se-
žaliavos, o parduoda ją sve
tur. Tik vėl pamiršo paste-

ni nuskubėjo liikraštinin 
kai. ilgo gyvenimo tyrinėji-

i ėti tą paprastą skirtumą, mo instituto bendradarbiai 
kad japonai tą daro patys jr kiti paieigūnai. 
sau ir savo krašte, o rusų su-' Tikrai tas senis buvo la- 
permonopolija dirbtinės o- bai senas. Tai visi ir puolė 
dos fabriką kažkodėl stato-: j; prašyti papasakoti apie 
si. nors ir sau, bet Plungėj-.. favo jauras dienas.
Lietui os žmonėms iš to vie-;
nintelė nauda — galimybė

Dr. tari Coppolino su savo žmona apleidžia teismo rū
mus Sarasota, Fla.. kur sprendžiama jo byla. Jis kal
tinamas nunuodijęs savo pirmąją žmona. Jo reikalauja 
ir New Jersey teismas, kuris kaltina jį nužudžius at
sargos pulkininką.

gauti bert išnaudotojiško, 
pigiau už šykščiausius kapi- 
talisfcus apmokamo darbo...

nedriso

Senis, atsikosėjęs ir kiekj 
palaukęs, pradėjo:

— Kada Įvyko didžioji 
spalio revoliucija...

— Seneli, apie tai vėliau 
tu pirma papasakok apie sa-Rusų gynėjas

griežtai užginčyti. •
naujais fabrikais neatsiras: la'krastin.nka. ir jau-
Lietuvoje ir naujų kolonis-J
tų, bet bando kalbą apie tai 
paversti "juokais“. Girdi.

kad su vo jaunystę! — vienu balsu

Senis vėl pradėjo:
— Kai Įvyko didžioji spa-

' Tokie prasimanymai ir U-| Ho revoliucija...^ 
Ienoj?, ir Plungėje sukėlė Gausiai susirinkusieji jj
tik iuoką“. Jeigu tai tiesa, j tuoj nutraukė šaukdami:

— Tu vis ne apie tai! Me-
Plungėje' £i “J kartl< ?rdėj°-

«įine. Tu mums. jauniesiems
tai reiškia, kad jau ir Uteno
je, ir
nojo, kad "Prasimanymas 
apie rusų kolonistų plūdimą 
Lietuvon su pramone jau ži
nomas ir užsieniuose.

Nenuostabu, kad toks pa-

papasakok apie savo jau
nystę !

Senis supyko:
— Aš jums juk ir norit 

tuos laikus nušviesti, betg 
tyrimą- sukelia juoką ir šleki jūs neleidžiate man papasa
liek vilties, kad gal didieji 
"aniikolonialistai“ ber.t kiek 
susigėdys ir ne taip akiplė
šiškai plės savo kolonizaci
nius kėslus. .

Bet turėjo būti ko nusi
juokti Utenoj ir Plungėj, te
gu ir ne taip linksmai, kai 
ten paskaitė rusų kolonistui 
teisintojo "Įrodymus“. Nes- 
gi kaip "rodymą“ paminėjo

koti. Taigi, kada Įvyko di 
džioji snalio revoliucija, ta 
da Rusijoje prasidėjo toki; 
paleistuvystės namo tvarka 
kuri taip viską sumaišė, ka< 
ir man tada prirašė nereika 
lingu 100 metų...

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
Laumių juosta, akimirks- 

i iu kronikos I dalis. Ta:
net penkias lietuviškas pa- Broniaus Railos straipsnii 
-varde; Utenos fabrike pa- Įvairiais kultūriniais klausi 
skirtų pareigūnų! Ir nurodė, mais rinkinys, 348 psl. Iš- 
net tris lietuviškas pavardes) leido Nidos Klubas (I Lad 
prašančių darbo tame fabrf-i broke Gardens, London M 
ke... Ir dar pranešė, kadi II. Gr. Britain). Kaina na 
Plungės fabriko direktorius riams minkštais viršeliais 
(lietuvis!) esąs Įsitikinęs.! $2. kietais $3, nenariams — 
kad "su kadrais vargo nebū-! 25' • daugiau.
šią“ (Lyg jo kur būtų buvę! Lietuvos Atsiminimų Ra-

dKai "čiabuvių“ pristinga, į dijo, kuriam vadovauja Jo-
“didieji broliai“ visada pri-į Rūbas Stukas, 25 m. sukak-
sistate spragų užpildyti!), i ties koncerto Įrekorduota

_ „ . -- , x- * i programa. 11 dalykų. JuosBvw is ko nusijuokti iri ‘ diekn Rūtog choras ži.

„ Vizgintojo įUoklių moterų šešetukas, 
aiškinimą, kad uz savo ga-; Lionė Juodvtė, Algir-
mimus gausime is Rusijos j das Brazig akt yitaHs žu_ 
U> ir to- (Kompresorių, sai- kaugkas if A Petrutis. lški- 
dvmo įrengimų...) Nes vi;( do f j stukas (10l6 
siems aišku, kas tie mes,-; gchlcifcr Rd.. Hillside, N.J. 
kurie sako, kad gausime . 07200) Plokštelės kaina

(Elta) nepažymėta.

nas jų — Vasario 16-sios mi
nėjimas. JĮ visuomet rengia 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius. Tie minėjimai vi
suomet būdavo sėkmingi 
Toks bus ir kitais metais, jei

DU MEDINIAI IR TRYS 
Tie, kurių gaunamo Ke- GELEŽINIAI KRYŽIAI, 

leivio kamputyje šalia adre- Antan° Šukio atsiminimai iš 
so nėra pašto numerio — Lietuvos Nepriklausomybės
zip code, malonėkite pirma 
proga sužinoti savame pašte

kovų, 376 psl. kaina . .$3.00
PER GIEDRĄ IR AUD-

visos di augijos jam iš anks- i »r mums pranešti, nes nuo R . Mykolo Vaitkaus atši
lo ioi viafnc lietuviai Naujųjų 1967 m. sausio I d. /įtino iv tnto mosis, jei vietos lietuviai 
Į ji gausiai atsilankys.

Minėdami paskutini kar
tą Vasario 16-ją. turėjome 
gražią Jono Beinorio pa
ruoštą programą. Jis tada 
pasakė, kad kitą kaitą turė
sime dar geresnę, todėl ne
abejojame, kad Vasario 16 
minėjimas bus Įspūdingas.!

Auksinio Jubiliejaus Klubo 
banketas

Šito klubo metinis ban-« 
ketas septynerių metų kiu-! 
uo veikiai atžymėti bus spa
lio 18 d. (ketvirtadienĮ) 
6:30 vai. vak. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. įėji
mas veltui. Pageidaujama, 
kad tie nariai, kurie dar nė
ra sumokėję nario mokes
čio, jį tuoj arba atsilankę Į 
banketą sumokėtų.

Šitas banketas bus Įvai
resnis. negu buvę. Jame tu
rėsime ir meninę programą, 
kurią paruoš Jonas Beino
rius. Pr. Naunčikas

Naujųjų 
be zip code numerių paštas 
laikraščio adresatui nej- 
teiks.

Kol mes tuos numerius 
nurašysime, užtruks laiko-

Todėl jau dabar prašome 
mums pranešti savo pašto 
zip code numeri.

Administracija

minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ................... $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-/ ' y -

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio, 416 psl, kai
na ..............................$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai-

j na ..............................$2.00

niekas durklo po skvernu 
nelaiko, prisipažino:

niai prie tokio sta-
mIV7

— St
nzvgzi/imon i*- uvtjvvivjau ji frvlrL/'ki 1qu_ tVTVIVJ

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

PARŠIUKAS
Gal po savaitės ar 10 die

nų apie 1 vai. po pietų skam
bina žmona man Įstaigon ir 
sako:

—N. miestelyje turguje 
nupirkau paršiuką ir. va, 
parsivežusi kepu. Bet mes 
dviese jo nesudorosirr.?. Pa
sikviesk kelis bičiulius tal
kon.

— Na, kur dabar aš jų 
eškosiu?!.. Būtum paskam
binusi bent pora valandų 
anksčiau, na. o dabar— 
jau nebeia kada, — aiškinu.

— Negi balių rengiu .. 
Kiek pagausi. tiek gana. Pa- 
pietausim, pakalbėsim-.. Ry
toj rytą aš grįžtu pas vai
kus. tai vienas likęs supūdy
ti ir išmesi..

Taip ir buvo: ką pagavau, 
tą ir pakviečiau. Pagaliau 
susimetėm 10 žmonių, 4 mo- 
terys ir 6 vyrai. Bet dar prieš 
sėdant už stalo žmona ir sa
ko:

— Žinai.S., pakvieskim 
•mą. va, komandierių. Man 
atrodo, jis kitoks. Jis vis vie
nas ir vienas..

— Tau galvoj negerai, 
moteriške. — sakau. —Te
gul jie prasmenga visi...

Bet tuo metu prišoka prie 
žmonos Vilniaus komendan
tas A.V. (buvo tarp kvies
tųjų). čiumpa už parankės 
ir. vilkdamas skersa, garsiai 
besikvatodamas sako:

— Stasys pavydi... O mes 
tyčia eikim ir pakvieskim,

padilginkim jam širdį... Ir 
abu ko ne bėgte iškuria iš 
kambario

Užoakalimame name jau 
kuris laikas pavakariais, 
dažniausia duryse, ilgokai 
stoviniuoja, rūko vieną pa
pirosą po kito jau arti 50 
metų, vidutinio ūgio, kapi
tono laipsnyje komandie- 
nus. labai negražiai surai
žytu a>, tiki iau, blogai sugy- 
dytu randų veidu. Lyg akė
čiom būtu pervažiuotas. Gy
veno pirmam aukšte. Šeimos 
neturėjo. Visada vienas ir 
dažniausia, grįžęs iš darbo, 
tūnodavo kambaiyje prie 
lango aiba, kaip sakiau, du
ryse.

A.V. be kepurės, kas mū
sų kariuomenėje uniformuo
tam buvo nepraktikuota, 
prieina su mano palydove 
prie jo ii pakviečia. Jis— 
mielu noru (Kur tau atsisa
kys!). Ir va. visai netikėtas 
"svečias“. Ką gi. pakvie
tė! — pakvietėt: dabar ma
no pareiga visais vienodai 
rūpintis.

Užkandus ir kiek Įšilus, 
atsipalaidavo liežuviai. O jų 
būta i; labai smailių, kaip 
dr. V.K , ponų B.G., tai kle
gesio — aukščiau lubų. Ne
trukus isijudino ir koman- 
ūietius- Tiesa, pradžioje 
stengėsi laikytis šaltai ir 0- 
iai. bet visu kitų linksma ir 

nerūpestinga nuotaika už
degė ii ii. Kiek nedrąsiai ap
sidairęs ir Įsitikinęs, kad čia

DIENOJaNT, Kipro Bie- 
• linio, 464 psl., kaina....$2.00
1 PENKTIEJI METAI, Kip

ro Bielinio, 592 puslapiai,
! kaina ...................... $2.00
: ATSIMINIMAI IR MIN- 
•TYS, Kazio Griniaus, I to- 
■ mas, 300 psl., kaina ...... $2.
: ATSIMINIMAI IR MIN- 
TYS, dr. Kazio Griniaus,
Iii tomas, 336 psl., kaina $5.

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

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

Tai Antano G u s t a i č i o
ir kai VIENIŠO ŽMOGAUS 

■noi.iniy eilelėj’ įmygė GYVENIMAS (apie Dėdę 

kuri. puošniai išleido Algi- Sern«)’ Antano Ruko’ 206
manto Mackaus Knygų Lei-įPs •’ kaina .........................$2.
dimo Fondas. Ji papuošta KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
dailininko Romo Viesulo (apie Salomėją Nėr?), Pet= 
aplanku, kietais apdarais ir

★

t

IR ATSKRIDO JUODAS 

VARNAS.-.

kioj kompanijoj nebuvau.
Tarp mūsų juokas labai re-įkainuoja tik 3 dolerius, 
tas svečias. Nuo pat revoliu- šįojc satyrinėje bei hu- 
cijos laikų tokius dalykus!

ronėlčs Orintaitės, 234 psl., 
kaina ...............................$3.

... .... SIAURUOJU TAKELIU,
monsttneje poezijoje Ant. K g Kriaučiūno, 178 psl.,*------ X------X-----------
čių visos musų visuomenes

mes jau pamiršome. Mažas Gustaitis neša ant savo pe-!įai a 
kraštas, o žiūrėk, kaip gra - - - -
žiai susitvarkęs; kaip rū- nusidėjimus. Galit įsitikinti.

Gal ten ir savo kaimynų y- 
das atpažinsite.

pestingai apdirbti laukai, 
kokie gražūs gyvuliai. Ir
žmonės. n jų api ėdąs visai; gį knyga Bostone gauna-

......................... Į ma Keleivio administracijo-
patylėjęs ir išpūtęs Užsisakiusiems išsiun- 

gihai ^rauktus pamroso dū- čiamc ir j kiu# Stovės- 
mus. prislopintu balsu, lyg
nenorom, tęsė:

— O kur mes užeinam,— 
tai kain šalna: viskas tuoj i- 
ma nykti, tiktai vargas ir de
jonės ima keroti.

— Plati ir turtinga šalis, 
nespėjote visko aprėpti ir 
dėl to pasitaiko visokių ne
sklandumų. —bandau tei
sinti tarybų šalį.

— Ne čia priežastys .. Na,1 
bet pa gyvensit, patys pama
tysit...

Nukrypus kalbai Į meške
riojimą ir medžioklę, nety-j ; 
čiom prasitarė, kaip kartą, 
vykdamas medžioti, išgirdo 
žmogaus riksmą ir nubėgę 
su a raugu ton kryptin, atra
do sumuštą ir papiplėštą 
žmogų.

— Ar ir tokių dalykų pas 
jus pasitaiko? — paklausė 
kaŽKuri viešnia.

— Būna dar blogiau: už 
vailokus ar kailinius išplau
na visą seimą.

Atsisveikindamas

★

ADMINISTRACIJOS 

PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci 

ia prašo gerb. skaitytojus 

kurie keičia adresą, prane 

iant naująjį adresą neuž 
'niršti oarašvti ir senaji

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — zip code.

ATSIMiNIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienes, 88 psl., 
kaina ..............................$1.

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ...............................$5.

ŽVILGSNIS Į PRAEITJ,
K-
na

Žuko, 476 ps! kai-
$5

DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 
"BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ J MĖNULJ“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėk;' pradžiuginti savo vai
kus, nupirkite jiems tą kny-ir dė- į

kodamas šeimininkei, įo žo-! , .. . «_ . -
džiais tariant, už nepaprastą GERA KNYGA DOVANAI) ptaVgo^^^013 e C1V1° 
popietę, tyliai pratarė: Jej.n, norite kaIbančiar(1! Je"

— Gaila man jūsų... Tok? , , ...
vakaras gali būti ir jums an.g1"'tal. padovanoti knygą.. a . g
vienasis paskutiniųjų... pasirinkite dr. A. šano-
tote. ir šitie randai mūsų k°s "Vilnius in the Life of 
sistemos išraižyti, —brauk- Lithuania“, 174 psl., daug 
damas ranka per veidą pra- paveikslų, kaina tik $1.50. 
tarė. į

(Bus daugiau).

„Keleivis“ 
jūsų draugas!
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

I daryti 3

NEPASIVĖLINKITE

Kiekvieną mėnesi apie 
120,000 amerikiečių sulau
kia 65 metų amžiaus. Dau
gelis jų klausia, kada jiems 
geriausia prašyti teikti ”me- 
dicare ‘, tai yra pasirūpinti 
formalumais, kad galėtų 
gauti medicinos pagalbą so
cialinės apsaugos įstaigos' 
itšomis.

Įstatymas leidžia tai pa- 
mėnesius prieš tą

mėnesi, kada sukanka 65f •
i m., ir 3 mėnesius po to mė

nesio Jei įsiregistiuosite 
prieš mėnesį, kada sukanka 
65 metai, tai pagalba galė
site pradėti naudotis jau 
nuo mėnesio, kada sueina 
65 metai, o j ei lauksite iki 
sukaks 65 metai, tai pagal
bą tegausite tik nuo kito 
mėnesio. O jei nepasirūpin
site Įsiregistruoti ir per 3 
mėnesius sulaukę 65 m., tai 
jau begalėsite Įsiregistruoti 
tik metų pabaigoje nuo spa-i 
lio 1 d-, pagalbą tegausite 
tik kitais metais nuo liepos 
1 d. ir mokėsite 10% dau
giau.

Todėl pasirūpinkite re
gistruotis ii anksto per tris 
mėnesius prieš sulaukdami 
65 metų amžiaus.

/Z
Marvin G. Shields Milton L. Olive UI Larry S. Pierce

Penki kariai, gavę aukščiausią ordiną už pasižymėjimą 
kovose — Medai of honor. Trys, apačioje, jį gavo po 
.mirties.

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYT^ 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje” DAUG PA

Ar skaitei
t

šias knygas?
STEPONO STRAZDO 

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
156 psL, kaina $2.50.

ANTANAS SMETONA
VEIKSLŲ. KAINA MINK- IR JO VEIKLA. Parašė J.

Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

ČIAIS VIRSAIS $4-06 

KIETAIS—$5.00

..... « . .Į— « i

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbi 

mo akto pasirašytojo Stepo 

no Kairio spalvotą portretą 

8x6 colių dydžio už 80 cnt

— Ar girdėjai, Maiki. 
kad Šventas tėvas pareika
lavo sustabdvti Vietnamo
vaina?

Ne,

tėve; jie turi užėmę dauc 
pozicijų ir dažnai saviškių 
pozicijos neatskiria nue 
pi iešo- Įvyksta tragiškų klai 

tėve. jis negali to dų. Rodos, pradeda šaudy
reikalauti. ti i komunistus, o pasirodo

— Maiki, gazietos rašo, kad tai saviškiai. Ypač dauį
kad pareikalavo. tokiu klaidų padaro lėktų

— 'I ėvas klysti. Jis tik vai, kuriems sunku iš aukš 
paskelbė kunigams laišką, tumos pažinti, kas murks< 
kad per spalio mėnesi jie žemėn Įsikasę — saviškis a 
melstųsi už taiką. Bet tai priešas.
nieko naujo. tėve. Melstis —Jes, Maiki, tas gali bū 
jis dažnai kviečia, bet tos ti teisybė, 
maldos nieko pasauliui r.e-I — Ne tik gali būt, be 
duoda- Ir dabar jos nieko; taip ir yra. Užpereitą savai 
neduos. Karą galėtų sustab-j tę atsitiko trys tokios klai 
dyti tiktai prezidentas John- dos. Vienas amerikiečii

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

SmVAITĖ N. ANGLIJOJ

Pavergtųjų Tautų Savai
tės N. Anglijos Komitetas 
išsiuntinėjo spaudai prane
šima apie tos savaitės šią 
vasaią Įvykusį minėjimą.

Vis: 5 gubernatoriai ir 
Bostono majoras ta proga

KULTŪROS FONDO 

VAJUS

Šitas fondas yra JAV Lie
tuvių Bendruomenės Įstaiga. 
Jo tikslas — ugdyti tautinės 
kultūros vertybes, skatinti 
kūrėjų veiklą ir jų kūrinius 
patrauklia forma pateikti 
visuomenei.

Fondas išleido daugumą 
vadovėlių lituanistinėm mo
kyklom, prof. V. Biržiškos 
Aleksandrvno 3 tomus, ke
letą knygų ir lietuviškos mu
zikos gaidų jaunimui, tauti
nių šokiu vadovėli ir kt 
Fondas leidžia Gimtosios i 
Kalbos ir Knygų Lentynos!

JAU SPAUSDINAMAS

1967 METŲ ”KELEIVIO‘

KALENDORIUS
JĮ redaguoja Stasys Michelsonas

Kaip kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų" ——X V711 VIiVivtZjiu nu vvm ve |

išleidę proklamacijas. Be- Kalbos ir Knygų Lentynos i
veik visi 25 kongresmanai; žurnalus. Kalendorių galima uzsisazyti Kartu su Keleivio
Kalbėję kongrese aiba savo! Jis yra numatęs išleisti prenumerata arba atskirai. <
pareiškimus išspausdinę ‘ Neprkliausomos Lietuvos is-'

oėt ton ją
.o negalima pasakyti apie
. onsmessionai necoru, žemėlapi jLietuvos 

mokvkloms, Lietuvos istori- 
nių vietovių aprašymą ir le-;

tr *— *_ "__ ■__*__ <_n_ __ ;Fkaienaoriaus Kaina eik

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, 
lll psl., kaina...........$2.00

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00. 
VYNUOGĖS IK KAKTU- 
«,SjAL Julijos Švabaitės ei

lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.

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

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 130 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
i fv-ri -------1 lAi-uaniai

sonas, bet ne popiežius, nes 
jis tą karą veda.

— C) gal ir prezidentas su
sipras. kai popiežius nori 
pakajaus: gal atšauks savo 
vaiską iš Vietnamo? 
tu rokuoji?

batalijonas pradėjo liuobt 
iš patiankų i kitą amerikie 
čių batalijoną Kol klaidt 
buvo pastebėta, jau pasipy 
lė saviškių kraujas. Bet ta 

Kaip' ne viskas. Vos praslinko po 
ra valandų, apšaudytą bata

— Aš, tėve, kitaip galvo-, ’i joną pradėjo bombarduo
ju.

— Na. o kaip?
— Jeigu ponas Johnsonas 

nutartų karą baigti, tai bū
tų ne dėl to, kad popiežius 
meldžiasi už taiką, bet dė 
to. kad savi piliečiai reika 
lauja taikos. Ypač paskuti 
niais bukais tas karas prade 
jo Amerikos žmones erzinti 
Jeigu taip eis toliau, tai at 
einančiuose rinkimuose pre
zidento partija galės būt 
palaidota. Vėliau galės ir j 
pati koks Kennedis isstumt 
iš prezidento kėdės Jis ge
rai tatai nujaučia ir jau pra
deda rūpintis. Važinėjasi 
po visas valstijas ir miestus 
sako prakalbas ir, eidamas 
per minią, kiekvienam spau
džia ranką. Vadinasi, politi- 
kieriauįa, žvejoja balsus.

— O kodėl tu rokuoji.

ti iš oro saviškiai bombone-' N-H.
Keliolika vyru buvo Komiteto

senatorius.
Komiteto 

juvo išsiųstas 
Tam«. bet jj išspausdinę tik 
> laikraščiai, jų tarpe Bosto- 
o Herald.
Trijuose laikraščiuose bu- 

ę išspausdinti straipsniai.
/ieša, susirinkimas tebuvęs xJitūšš
tik Ashland-Manchestery,

. PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA-
atsisaukimas gendu rinkini, Aiškinamąjį
34 laikraš- lietuvių kalbos žodyną ir tt. LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET NEPAS1VĖ-

Savo darbams fondas y- LINKITE UŽSISAKYTI, 
ra reikalingas lėšų. todėl jis'

sekretorius uk- 
užmusta ir sužeista? Kai to- iainietis 0. Szczudluk pra- 
kios žinios pasiekia Ameri-: ^mą baigia, ragindamas 
ką. žmonės baisiai erzinasi ateity pavergtųjų tautų at-| 
ir smerkia prezidentą su vi- stovams labiau padirbėti.

šiai.

sais jo "karo vanagais“. Net kad Pravergtųjų Tautų Sa-
jo paties partijos demokra- vaite naštų didesnį atgarsi
tai reikalauja Vietnamo ka
rą baigti.

— O kažin, Maiki. ar tik 
r.ebus čia kartais šnapsasj 
kaltas, kad saviškiai apšau- 
io sav iškius, ką?

— Koks šnapsas?
— Nu. ar tu neskaitei ga- 

zietose?
— Apie ką?
— Apie šnapsą. Juk Pen-

an:en Kiečių visuomenėje.

vykdo vajų ir prašo padėti 
jam nors kuklia auka. 

Čekius ar pašto perlaidas i 
Fondo!

vardu prašo siųsti adresu:
J. Bertašius. 5348 So- Tal-

man Avė., Chicago. III. 606į
32.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“

636 East Broadvvay — South Boston. Mass. 02127

KAD VISI MOKYTŲSI

JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdyba rug
pjūčio 12 dienos bendraraš- 
čiu prašė visas apygardų ir; 
apylinkių valdybas dėti pa-

Svaibios knygos
Karo departamentas nema-j stangų, kad neliktu nė vie-i 
Lotame nieko blogo. Sakoj no lietuviuko, kuris relan-Į 
s.iprus gėrimas armijoj bu-j kytu lietuvišku mokyklų-į 

Dauguma apylinkių i Cent
io valdybos prašymą atkrei
pė dėmesį ir rūpinasi moki
nių sutraukimu i lituanisti-

premijuota knyga, 80 psl, 
kaina $2.00.
RASTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., karna $].o0

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina...............$3.50
IČEIDU 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

G a vome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir minty* l-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.......................................... $6.5<

Yof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama...........................................................$2.00

Dan Kui učio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusia
ujų, laba: idomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................$3.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo

vo vartojamas ir seniau.
— Jes, Maiki. bet ar se

niau, tokių pra javų nebūda
vo. ar saviškiai neapsišau-

ageno generolai Vašinkto-į dydavo? Ar per Korėjos, nes mokykla 
ne aiškiai pasakė korespon-i vaina taip nebūdavo, ką? 
deniams, kad ant vienų bin-! — Bet Korėjos karas, tė- 
zu vaiskas nesimuša- Kad1 'e, buvo panašus Į Vietna

mo karą. Kaip tenai, taip ir
_____________ čia kariaujama džiunglėse.

ti. Šia vasarą pradėjo siųs- krūmuose ir pelkėse, Į balas! 
ti i Vietnamą kas mėnesį po sulindus. Apkrauti sunkio- 
128.000 bonkų snapso. Jęs. mis kuprinėmis, kareiviai 

— Karas, tėve, visada Maiki, tas yra parašyta Bos- turi dažnai kapanotis per 
žmones erzina, tik ne visa-į tono gazietose
da vienodai. Dabar žmonės

kareiviai būtų krabresni, 
kad tik dabar Vietnamo vai- .jiems reikia duoti ir išsiger- 
na piadėjo Amerikos žmo
nes erzinti? Ar pirma neer
zino?

IR SENOVĖJE ŽMONĖS

NEBUVO SVEIKI

Kažkodėl daug kas mano, 
kad senovėje žmonės buvo 
sveiki is nesirgo jokiomis li-

pradėjo daugiau jaudintis 
dėl to. kad beveik kas savai
tė amerikiečiai Vietname saviškiu apsišaudymai, 
apšaudo saviškius. — Skaičiau apie tai ir aš,

__ Sakai, apšaudo saviš- tėve. Rašė apie
kius?

— Taip. tėv-
— Kodėl?
— Todėl, kad jau per

daug jų ten yra prigabenta.

juodu ant dumblą iki kaklo. Gal dėl gomis. Mokslininkas Roch- .879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
balto. Ir kaip tik pradėjo , to ir duodama jiems išgerti. lin savo knygoje "Senovės ouvo $6.00, o dabar tik.................................................... $2.0<
tiek snapso kareiviams siųs- — šiur, Maik. išgėręs žmonių ligos“ rašo. kad
ii. raidavei prasidėjo ir tie žmogus pasidaro krabresnis Rentgeno spinduliais gali- Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl

Rašė apie tai ne tik 
Bostono laikraščiai, bet ra
šė ir Nevv York Times ir ki
ti. Krikščionių Blaivininkų 
Sąjunga pakėlė net protestą 
dėl kareivių girdymo. Bet

________ (_______  ~ .50 cnt
ir nebijo smerties- Valuk to. ma ištirti tūkstančius metų čieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
Maiki, ir aš myliu trūktelėti žemėje gulėjusius kaulus ir 95 puslapiai, kaina.......................................................... $1.00
lašeli. Įsitikinti, kad ir senovėje

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulė* kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .......................................................... $1.00

— Ret užteks, tėve: man žmonės sirgo džiova, artri-
jau laikas i pamokas. čiu, podagra, vėžiu, sifiliu

— Nu, tai gali sau eiti į ir kitom ligom. Tada gilios
pamokas, o aš užsuksiu dar senatvės tik retas žmogus te
pąs Zacirką. sulaukdavo. t-Jn.SniHl. lt iii! <>' ■- M . • -• t»

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygų

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 — 
75 centai.

Zi



Puslagis Se’tas T KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 29, 1966 m. rugsėjo 28

MftTFRU SKYRIUSITlv lLliv UU 1 UI VU •;z ............ i
JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1940. 8- 10
Šiandien ūpas daug ramesnis, galima sakyti, visai 

ramus. Tai tik patvirtino, kad tokie nesusipratimai, kaip j 
vakar, Įvyksta Įtakoje karščio, nuobodulio, paskalų ir ne
tikru mo dėl demobilizacijos datos.

Čia daug žydų. Sako, net 80' . esą žydų iš Įvairių 
kraštų, lai elementas keistai bailus ir nachališkas. pasi
duodantis panikai. Po paskutiniųjų metų Įvykių \ okieti- 
joje žydai yra linkę manyti, kari viskas yra "prieš juos“. 
Jie linkę manyti, kad bet kokie vilkinimai dėl demobiliza
cijos yra daromi specialiai žydams Įgelti. Jie visur links
ta matyti antisemitiškumą. o kur jo nėra, ten jie patys 
inteipretuoja ir už plaukų ištraukia

1940. 8. 10
Mūsų bausmė tęsis iki sekmadienio vakaro — neiš

eisimi rytoj Į apylinkes. Šiandien situacija visai pasitaisė, 
jausti tik vakarykščio nesusipratimo nuosėdos.

Skaitau Andre Gide dienyną, Įvariau virš 100 pus
lapių. Įdomu skaityti, o, be to, tai didelis dalykas tiems. 1 
kurie domisi literatūra, žurnalistika, polemika- Kai kurias, 
vietas norėtųsi stačiai nusirašyti, deja. geros knygos nei- | 
pirksi...

1940. 8. 10
Jau kuris laikas stovykloje siaučia vidurių epidemi

ja— viduriavimas, pilvo raižymas, dezinterija ir pana
šios ligos. Jų priežastis esanti blogas vanduo ir nešvaru- 
mai — blusos, žiurkės, musėlės, švaros klausimas čia sto
vi gana aštriai: išeinamos vietos arti barakų, musėlėms 
maisto begalės ir ant stalų, ir išeinamose vietose, išmatas 
(virtuvės ir barakų) verčia visai arti. Apie tas išmatas 
zvimbia pulkai musėlių Barakuose pilna blusų. Žiurkės 
šiuo tarpu išsikraustė Į laukus/bet ir jų dar neką užten
kamai. Karštomis dienomis čia kvapų netrūksta, o karštų 
dienų čia daugiau negu reikia. Sergančių viduriais bega
lės, bet vis lengva forma. Dargi dezinterija reiškiasi gana 
nekenksminga forma. Kalbama net. kad visa stovykla 
bus internuota, kad kareiviai neišnešiotų ligos po apylin
kes- Išeinamų vietų nešvarus laikymas, kaip ir išmatų ne
tvarkingas mėtymas, yra netvarkos reiškiniai: tokius da
lykus nesunku būtų sutvarkyti. Tiesa, reikia kiek daugiau 
pridaboti žmones, skatinti prie švaros ne tik savo kūno 
(šiuo žvilgsniu čia apsileidėlių mažai tematyti), bet ir ap
link save.

1940. 8. 14

Vakar gavau laišką iš Tatjanos Jakovlevnos. Ji sako, 
kad aš esąs Įtrauktas Į "papildomą sąrašą“ tipų. norinčių 
vykti Į Ameriką. Sako. gal pasimatysime Nevv T orke.
Gal? ‘ — /.........................

Vakar prasidėjo efektyvinė demobilizacija — da
bar kas dieną išvažiuoja po 2-3 šimtus. Aš dar tebelaukiu 
"certificat dLebergement“ iš Tuiūzos.

Įdomu, kai atėjo demobilizacija — džiaugsmas, at
rodo, nusmukęs Visi "panikoje“ buvę žmonės laiko, kad 
demobilizacija yra normalus dalykas, o visas jų baukšti- 
nimasis ir panašūs savęs gąsdinimai savaime užsimiršo

Epidemija neaplenkė ir manęs. Susirgau vidurių li
ga — raižymas. Laimei lengva forma- Liga, porą dienų 
susilaikius nuo maisto, atrodo, praeis.

1940- 8. 15

Šiandien liga sustiprėjo. Užpuolė viduriavimas. Bala 
žino. ai- tai kas rimto, ar paprastas vidurių suglebimas...

Demobilizacija žengia pirmyn — šiandieną ketina 
paleisti gana daug. Mes dė! demobilizacijos esame "con- 
signes“, nes turės pranešti, kas važiuoja. Aš dar nedėjau 
pirštų nuospaudų, nes i okupuotą zoną iš viso dar nelei
džia. o iš Tuiūzos aš vis dar negaunu "certificat d’Leber- 
gement“. Taip ir laukiu. Čia vyrauja bendra nuomonė, 
kad Į Paryžių leis giįžti be didesnių kliūčių — demobili
zuotus prancūzus jau leidžia Į Paryžių. Jei taip,—leis ir 
mus. Šiuo tarpu mano artimiausios ateities situacija dar 
nėra paaiškėjusi. M-me Rubinšten iš Tuiūzos rašė, kad 
esą menševikai mane Įtraukė Į jų papildomą sąrašą. Tai
gi, daug triūsiant. mobilizuojant pinigus, gal galima būtų 
patekti Į Ameriką. Ten jau būtų galima bandyti kaip nors 
verstis- Konsulatas nieko neatsako paso reikalu. Po rug
piūčio 8-tos konsulatų ir pasiuntinybių "nėra“, bet jei 
konsulato ponai nėra visai liurbiai, jie visgi pasiųs tą 
popierį.

Nuotaika pas mus šventadieniška — žolinės, "užsiė
mimų“ jokių, laukiame, kada išvažiuosime. Tokioj atmos-

JONUKAS KELIAUJA

Pasaka
Pagal M. Kanapnickienės pasaką iš lenkų kalbos 

lietuviškai parašė
Jonas Valaitis

(Tęsinys)

UŽ AGOTOS TVOROS

Vėl Jonukas eina, žengia 
Tarp žolių, javų, kiek stengia.

Miežiais brido, žengė, ėjo —
Jo tik skrybėlė mirgėjo,

Ir švytravo ji j šonus.
Kaip aguonžiedis raudonas.

O Jonukas nei nežiūri,
Miežių akuotai kai duria.

Ir prisikasė Jonelis 
Prie Agonos jau trobelės.

Už tvoros kažkas ten straksi —
Nagi vištos zuja, kvaksi.

O prie pat tvoros sutarška —
Agota ten valgo varškę,

Po truputį jinai duoda 
Savo gaidžiui, jos paguodai.

Betgi antys, žąsys pyksta —
Kyla triukšmas, ausys plyšta.

—Tai nelemtos triukšmadarės!
Žiūri — prie tvoros Jonelis.

—Kur, berneli, taip eini?
—Žolę mano čia mini!

Įsirėmęs rankom šonus,
Mūs Jonelis pats sau ponas.

—» • _ 1_  __ •__ <_i ana, muko su»ipracę>:
—Į pasaulį noriu platų!

Tik kuris čia būtų kelias?
Sako Agota Joneliui:

- „ »
—Į pasaulį? Tai dėl Dievo —
Nagi ten, kur miškas, pieva,

Kur saulutė vakare 
Eina gulti į marias,

Ir aušrelė jos nakvynei 
Kloja patalą auksinį.

Eik, berneli, per pievaitę.
Dar paklauskie piemenaitę!

(Bus daugiau)

Teisės patarimai

Klausimas

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

1

Mano klausimas trumpas 
ir aiškus: ar gali darbinin
kas. kuris yra atleidžiamas 
iš darbo ne dėl savo kaltės, 
gauti dvigubą pensiją: vie
ną iš nedarbo Įstaigos, kitę 
iš senatvės pensijos Įstai
gos?

Aš buvau atleistas, ka 
man sukako 65 metai. Išė 
jau Į pensiją tuoj pat, nei 
nebuvo iš ko gyventi. Dar 
bovietėj visi darbirinka 
man sakė. kad aš negausii 
dvigubos pensijos, taigi a j 
ir nesikreipiau. Dabar mar 
kiti sako. kad aš nustojai 
6-šių mėnesių atlyginimi 
dėl to. kad nežinojau, kar' 
išeinant Į pensiją, darbinin 
kui priklauso dar šešių mė 
nėšių alga. Prašau pasakyti 
katras iš mano informanti 
yra teisus ir- katras netei 
sus

Pensininkas
New Jersey

Atsakymas

Kai darbininkas, nutaręs 
išeiti Į pensiją, palieka dar
bą VBVO noru, jafn nėpi"i- 
klauso jokia nedarbo pašal
pa. Jei jis yra atleidžiamas 
iš darbo ne dėl savo kaltės, 
jam priklauso nedarbo pa
šalpa. Įstatymai, kurie nu
mato nedarbo pašalpas, ne
kalba apie atleidžiamojo 
darbininko amžių: nesvar
bu. ar jis via jaunas žmo
gus. ar pensininko amžiaus 
sulaukęs. Jei jis yra atlei
džiamas iš darbo dėl ne nuo 
jo priklausančių aplinkybių, 
o tuo tarpu jis "gali“ ir "no
ri“ dirbti, — tada jam pri
klauso nedarbo pašalpa.

Darbininkas gali gauti! 
"dvigubą mokėjimą“: vieną 
iš vietinės valdžios Įstaigos 
(statė), kuri moka nedarbo 
pašalpas (tokios Įstaigos pa
prastai vadinamos "Em- 
oloyment Security Office“): 
ir tuo pačiu laiku iš federa
linės valdžios (federal) Į- 
staigos. kuri moka senatvės; 
ir panašias pensijas (Sočiai: 
Security Office), jei jam to-! 
kia pensija priklauso (if | 
eligible)-.

Yra Įmonių, kurios yra! 
nusistačiusios atleisti darbi-! 
ninkiis, kai jiems sukanka 
35 metai (company policy). 
Priežastis čia aiški: senes-j 

nis darbininkas gali dažniau! 
susirgti arba gali lengviau1 
susižeisti. Todėl kompanija.! 
norėdama išvengti atsako-! 
mybės, iš anksto nusistato; 
atleisti tam tikro amžiaus! 
iarbininką. Nors darbinin-1 
kas i»- žino iš anksto, kad! 
iis bus atleidžiamas, sulau-' 
kęs tokio amžiaus, tačiau šis'
žinojimas“ neatima jam 

teisės gauti nedarbo pašal
pą. kai jis susilaukia to am
žiaus ir yra kompanijos at-1 
leidžiamas iš darbo.

Tai "Miss America“ Jayne Jay- 
ree.

c

_ _ * V • v
reiKia netizmirs-i ariau

ti. kad nedarbo pašalpai
iauti darbininkas turi "ga
lėti“ (be able) ir būti pasi 
ruošęs (available) dirbti.

VIENUOLĖS ŠOKA 

ROCK ’N ROLL

Anglijos Baltųjų Sesei-ų 
vienuolės misijų reikalams 
nori surinkti 40,000 svarų 
sterlingų. Jų vyresnybė lei
do vienuolei amerikietei 
Karlai, 23 m., ir belgei Ere- 
iiinicai, 28 m., važiuoti i pa
garsėjusių kūtvėlų (beatles) 
gimtinės miestą Liverpooli 
ii- ten kabar etuose groti gi
tara ir šokti rock ‘n‘roll. kad 
tuo būdu galėtų surinkti mi
sijom? reikalingų lėšų.

IŠMUŠA DANTIS DĖL
UAnnc

Mada nežiūri jokios logi- 
j kos. Tai tinka tiek laukinių, 

tiek ir civilizuotų žmonių 
madoms

Brocktoniškei: Deja., ne
galiu išskaityti Tamstos 
laiško. Jei turite kokį pažis- 
tamą. kuris Tamstai surašys 
klausimą angliškai arba lie
tuviškai, paprašykite, kad 
Tamstos klausimą man su
rašytų ir prisiųstų. Tada ga
lėsiu i ji atsakyti.

Štai vienoje Indonezijos 
salyno saloje gyvenančioje 
roradži gentyje laikomos la
bai madingos neturinčios 
priešakinių dantų moterys. 
Nors valdžia tokią "madą“ 
yra uždraudusi, bet ten mo
terys nueina Į džiungles ir 
paprastai akmeniu išsimuša 
savo priešakinius dantis.

feroj, neblogai pavalgę, dargi amžini rėksniai, pasiduodą 
panikai ir kitokie suglebę tipai laikosi ramiai. Kaufmanas 
turi išvykti, bet jo kelionę atidėjo (dienai ar kažkokiam 
kitam laikui). To užteko, kad jam Įvarytų baimės, nes jis 
pamanė, kad tik jĮ "atidėjo“. Kai paaiškėjo, kad visą 
grupę sustabdė, tada jis šiek tiek nurimo Bet yra kažkoks 
kitas Kaufmanas, ir mūsiškis pradėjo bijoti, kad kitas jo 
vietoje neišvyktų, o jis paliksiąs... Tokios bailios dūšios aš 
dar nesu matęs, nors, tiesą pasakius, toxių bailių inteligen
tiškų žydelių čia netrūksta... Mūsų "c’nef de route“, kve
palų fabrikantas Bemšteinas. vakar paleistas. Gavo vi
sus popierius, bet grįžo atgal, nes nori pakeisti savo kelio
nės kryptį: vietoj Nicos į Biatntz’ą- Wolmanas išvyko su 
pirma partija. Mano lovos kaimynas Fridmanas. chemi
kas, kas dieną vis labiau pasirodo kaip tipiškas Lietuvos 
žydelis, su psichologija smulkaus pirklio iš Pušaloto ar 
Viekšnių, nors kalbėti "bendro labo bendromis frazėmis“ 
moka puikiai. Nežiūrint, kad jis buvęs "Darbininkų Bal
so“ redaktorius, bet jo proi-usiškas karštis nuvėsęs. Sva
joja apie Ameriką ir mokslinę karjerą.

1940. 6. 16
Nakčia išvažiavo Kaufmanas. Pirmadienį turėjo būti 

Tulūzoje. Pakalbės dėl "certificat d’Lebergement“. Mano 
liga vakar staiga pasuko ką tik ne į dezinteriją — visi 
simptomai, bet šiandien nutariau neiti pas daktarą. Neval
giau nieko. Gal praeis taip, tuo labiau, kad tokia liga 
labai platus reiškinys. Jei bus blogiau, ryt eisiu pas dak
tarą-

(Bus daugiau).

Monako kunigaikštienė Grace su savo 3 vaikais atooto. 
gauja 2 savaites Ocean City, N J.

KĄ PASAKYTU 

IŠ KARSTO ATSIKĖLĘS

Turtingas italas Piti buvo 
nepermaldaujamas automo- 

! bilių priešas- Jis arba ėjo 
pėsčias, arba važiavo vežė
ju, bet jokiu būdu ne auto- 
mobilium. Jis aukojo dide- 

i les sumas pinigų kovai su 
: automobilizmu. Mirdamas 
pusantro miliono lyrų jis už
rašė savo trims vežėjams, 
kurie, tik suspėįę gauti pali
kimą. tuoj nusipirko po au
tomobilį.

PER BRANGIOS 

NUOTAKOS

Musulmonų drūzų sektos 
jaunuoliai, kurie gyvena 
Pikvino sodžiuje (Izraely), 
pareiškė viešą protestą dėl 
brangių nuotakų. Savo va

dams jie pasiūlė nustatyti! 
nuotakos aukščiausią kainą j 
2.000 Izraelio svarų (686 
dolerius). Jaunuoliai tvirti-' 
na. kad dabar nuotakos kai-! 
na pasiekia 15,000 svarų ir 
tai priverčia juos metų me

tus dirbti mieste, kad galėtų! 
tiek užsidirbti.

VIENĄ DIENĄ JOS YRA 
LYGIOS VYRAMS

Viename Graikijos so
džiuje ir šiandien nepamirš
tas keistas senas paprotys. 
Ten vieną dieną per metus 
moterys turi lygias teises su 
vyrais. Tą dieną vyrai pasi
lieka namie ir ten šeiminin
kauja, o motervs susirenka 
kavinėje, geria vyną ir dai
nuoja, kol pajėgia. Vyras, 
kuris šitą paprotį sulaužo, 
susilaukia sunkios bausmės: 
jis nuvelkamas nuogas ir 
maudomas šaltame vande
nyje.

I
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Laisvės Varpo koncertas !

Tradicinis Laisvės Varpo' 
rudens koncertas įvyks spa
lio 9 d 3 vai. po pietų So.! 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoje salėje,; 
trečiame aukšte. Tai bus jau' 
keturioliktas šios radijo pro
gramos kultūrinis parengi
mas. Ligi šiol ji yra suorga
nizavusi du vaidinimus, 
Maironio minėjimą ir 10 
koncertų, kuriuose pasirody
davo vis nauji mūsų daini
ninkai. Taigi išeina, kad 
kasmet Laisvės Varpo pa
stangomis Įvyksta bent vie
nas kultūrinis parengimas. 
Šia prasme jam prilygsta be
ne Baltų Draugija, kurios 
rūpesčiu kiekvienais metais 
surengiama po vieną lietu
vių. latviu ir estų menininkų 
koncertą- Šiaip jau neturi
me kitos organizacijos, kuri 
pastoviai kasmet surengtų 
bent po vieną kultūrinį pa- 
į engimą.

Laisvės Varpo rengiami 
kultūriniai parengimai tu
ri du tikslu: 1) supažindinti 
visuomenę su turimais mū
sų talentais ir jų pasiektais 
laimėjimais. 2) bent iš da
lies sudaryti lėšų, reikalin
gų būtiniausioms išlaidoms 
padengti visuomeninės ir 
kultūrinės lietuvių radijo 
programos, kuri perduoda
ma kiekvieną sekmadienį. 
Ligi šiol tie parengimai bū
davo labai sėkmingi abiem 
atžvilgiais: parengimų pro
gramos buvo aukšto lygio ir 
įdomios, visuomenės para
ma įsirašymu į parengimų 
knygutę ir parengimų lanky
mu gana didelė.

Šiemetiniame koncerte 
programą atliks sol. Daiva 
Mongiraaitė (sopranas) ir 
Algis Grigas iš Chicagos 
(baritonas). Dainininkams 
akomponuos komp. Julius 
Gaidelis. Tai bus piratas so
listės Daivos Mongirdaitės 
pasirodymas Bostone po jos 
įsijungimo į lietuvių opera 
pastatymą Chicagoje. kur 
jai teko atlikti žymias par
tijas "Traviatos“ ir "Lokio“ 
operose O sol. Algis Grigas 
iš viso čia dar nėra girdėtas. 
Jis žinomas tik iš sėkmingų 
jo pasirodymų "Traviatos“ 
operoje Chicagoje.

Koncerto proga leidžia
ma koncerto programos 
knygutė, i kurią kviečiami 
vienu ar kitu būdu įsi rašyt' 
visi, o ypač organizacijos 
verslininkai, profesionalai 
ir kiti, kurie norėtų paremt' 
Laisvės Varpo atliekamą 
reikšmingą darbą.

Gausus atsilankymas į 
koncertą bus parama ne tik 
rengėjams, bet taip pat mū
sų menininkams, kurių ke
lias i meno aukštumas nėra 
lengvas-

Mirė J. Heskellienė

Rugsėjo 21 d. mirė Joze- 
fina Heskelienė, gyv. 928 
Broadvvay, So. Bostone-

Aukojo Balfui

Dr. Bronius ir Genovaitė 
Mickevičiai Balfui aukojo 
10 dolerių.

Paragink savo pažįstamu® 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

$5.

Darbininkų Draugijos 

susirinkimas
Lietuvių Darbininkų Dr- 

jos 21 kuopos susirinkimas 
bus ši sekmadienį, spalio 2 
d 2 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se. Visi nariai kviečiami da- 
lvvauti.

N- Jonuška,
•-ekretorius

Baigėsi Č. Januso paroda

Rugsėjo 24 d- vakare bai
gėsi daiiininka Česlovo Ja
nuso paroda, kuri buvo ati
daryta ragsėjo 17 d. Ją už
baigė trumpu žodžiu Subat- 
v?karių rengimo komisijos 
pirmininkas inž. E. Cibas, 
pasidžiaugdamas parodos 
pasisekimu ir dėkodamas 
dail. č. Janusui už sutikimą 
sa' o kūrinius Bostone paro
dyti.

Č. Janusas padėkojo ren
gėjams. atskleidė vieną kitą 
lapą iš savo sunkaus gyve
nimo kelio į meno pasauli.

Parodą aplankė apie 300 
asmenų, parduota pusė pa
rodos kataloge pažymėtų 
paveikslų. O jų ten buvo 65

Pastebėtina, kad č. Janu
sas yra plačiai žinomas A- 
merikos dailininkų realistų 
tarpe, renkamas į jų prof e-į 
sinių sąjungų vadovybę, ar 
kviečiamas ekspertu ir kt. 
-Jis ir dabar turi Amerikos 
dailininku Drof. saiungosT J- ---- - ę -- J-,-
□'kvietimą dalyvauti Ameri
kos dailininkų meno paro
doje sprendėju premijoms 
skirti.

Dramos sambūris grįžo 

po didelio pasisekimo

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris praeitą šeštadienį 
"Brandos atestatą“ vaidino 
Philadpiphijoje, Pa-, Tauti
nės S-gos skvriaus suruošta
me vakare. Vaidinimas vy
ko Philadelphijos Lietuvių 
Muzikalinėie salėje. Publi
kos prisirinko pilnutėlė salė, 
ir spektaklis praėjo su dide
liu pasisekimu, vaidinimo 
metu dažnai pertraukiamas 
publikos karštu aplodismen
tų. Pc spektaklio režisierė 
Al. Gustaitienė ir vaidinto
jai apdovanoti gėlėmis, o or
ganizatorių atstovas inž. V. 
Gruzdys tarė šiltą padėkos 
žodį.

Reikia pažymėti, kad ren- 
Tėja’ mūsų vaidintojus pasi- 
iko nepaprastai nuoširdžiai 

-r rūpestingai: tik atvykus, 
riems buvo paruošti pietūs, 
po vaidinimo apatinėj salėj 
causus vaišiu stalas, o vė- 
liau visuomenininkų Buinių 
rezidencijoj dar šaunus pri
ėmimas visiems vaidinto- 
iams ir būreliui vietinių sve
čių.

Dramos sambūris sekma- 
dierio vakare autobusu grį- 
i Bostoną, gerais žodžiais 
minėdamas savo Philadel- 
phiios išvykos globėjus ir 
kitus bičiulius.

Tuneliui $21 mil. 700 tūkst.
Pradėtas kasti tunelis, ku

ris jungs Haymarkt su Char- 
’estovn. Jis atsieis 21 mil. 
700 tūkstančių dolerių. Jis 
bus 4,000 pėdų ilgio ir eis 
po Charles upe 25-60 pėdų 
gilumoje.

Taip atrodo mūsų žemelė iš erdvėlaivio Gemini 11. Tai 
Australijos šiaurės vakarų pakraštys, fotografuotas iš 
850 mylių aukščio. Priešakyje smaigstis — Agenos 
erdvėlaivio antena.

Patriotizmas Kult Klube

Rugsėjo 24 d. buvo pir
masis šį rudenį Bostono 
Kultūros Klubo susirinki
mas. Klubui šiemet vado
vaus Beatričė Kerbelienė, 
kuri savo "kabinetan“ pasi
kvietė Ritą Durickaitę. Da
lią Vakauzaitę-Lizdenienę, 
Antaną Saulaitį ir Paulių 
Žyga- Jie visi jaunosios kar
tos atstovai — vos baigę ar 
dar tebelanką aukštąsias 
mokyklas. Ir pati pirminin
kė nedaug ką už juos vyres
nė. todėl šiemet — Jaunimo 
metais — klubas bus tikrai 
jaunųjų rankose.

Šio susirinkimo paskaiti
ninkas buvo Vincas Raste
nis iš New Yorko. Jis kalbė
jo apie patriotizmo kryžke
les. Pasak V. Rastenį, patri
otizmas nėra žmogui įgim-

Bostono
PARENGIMŲ KALiNDORIUb

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau- 
Kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėj imi’ 
jau yra.

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

ROYAL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Box 9112 

4 lersev

Geri
žodynai

PALENGVINKITE MOŠŲ 

DARBĄ

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, o»3 puslapiai, 
k~ina .......................  $6.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi-

Kiek laiko ir pinigo šutau naitė ir Šlapoberskis. apie 
pytume, jei mielieji prenu- 27,000 žodžių, 511 psl., kai- 
meratoriai nelauktų, kol na — $5.00.
juos paragina mokėti, o pa-, Lietuviškai angliškas žo- 
ty., be paraginimo, prieš dvna^ VįHaus Peteraičio, II 
atsiųstų reikalingą sumą- ,alda daugiau Kaip 30,000

Esame labai dėkingi žodžių, 586 psl., kaina $7.00. 
kurie tokių raginimų nelau-1 Dabartines lietuvių kalbos 
kia, ir tikime, kad ateityje žodynas, ?edagAvO prof. J. 
prenumeratai pasibaigiant, Balčikonis ir kt-, yra apie 
vis mažiau bebus tokių, ku- 45,000 žodžių, 990 psl.,
riems reikės siųsti primini-Į kaina ...... .............  $12.00
mus.

Keleivio adm-ia

ĮDOMIOS KNYGOS

i Romanai
i Jurgis Gliaudą, DELFINO
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2,50

1 Albinas Baranauskas,
; KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl.,

• kaina $2.o0.
Kazys Almenas, UPĖ į 

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

Alė Rūta. KELIAS J
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl.. 

f kaina $3.00-
Vytautas Volertas, GY-

Bostono VĖMIMAS YRA DAILUS.
romanas is lietuvių emigran-

to'alėje* Skautų" Tėra Ko- tų fJvenira0' 242 Psk kai' 
miteto rudens balius. įna o2.50

• * * Jonas Aistis, POEZIJA
c .. „ , o . I Joje yra šio žymaus poete
Spauo So. Bostono eilėraščiai, 420 psl., kai

Lietuvių Pil. Dr-jos III auk- Ra <»g
što salėje Balfo metinis ban
ketas- Jurgis Gliaudą, SIKŠNO

• • • SPARNIŲ SOSTAS, premi
Spalio 9 d. 3 vai. popiet iu0.tas r°manas S. P°!it"Š 

So. Bostono Lietuvių Pil. gyrenuno, 2W
Dr-jos III aukšto salėje Lais- usl- ka,na S2 5°- 
ves Varpo tradicinis rudens Vytautas Volertas, UPĖ 
koncertas. TEKA VINGIAIS, romanas

• * * 332 psl., kaina $3.50.
Spalio 22 d. So. Bostono Vacys Kavaliūnas. KAL 

Lietuviu Pil. Dr-jos III aukš- NŲ GIESMĖ, premijuotas

Spalio 1 d- So. 
Lietuvių Pil. Dr-jos III auk

oras ištisus metus.

ATOSTOGOS ŽIEMĄ IR VASARĄ 

BAHAMOS SALOJE 

Gražus birželio mėnesio
Maudymosi baseinas* Čia pat balto smėlio paplūdy- < 
miai. Atskiras kambarys su vonia, galima naudotis 
virtuve.

Vienam asmeniui savaitei $15, dviem — $20.
!; Atveža iš aerodromo ir nuveža į jį. Rezervuokite sa- 

I vaitę — rašykite:

Eleonora Baranauskienė, P. O. Box 84 
Freeport, Grand Bahama Island<:

tas, jis tik vėliau tuo ar kitu to salti Bostono L. Kultūros romanas. 201 dsL. kaina
oūdu įžiebiamas, todėl nė
ra nei nuodėmė, nei nusikal
timas žmogui nebūti patrio
tu. Jis nėra ir pareiga. Nėra 
nenatūralu pamilti ir ne sa
vą tėvynę. Kitur gimę nėra 
kaiti, jeigu jiems nebuvo į- 
žiebra Lietuvos meilė 

Patriotizmas prievarta ne-, 
įkalamas, jis įžiebiamas. Jis 
gali ir atvėsti, jei nėra įvai
riais būdais gaivinamas. 
Vien praeities pavyzdžių ne
pakanka, reikia ieškoti ir 
dabartinėj Lietuvoj to. kas 
galėtų palaikyti kitur gyve
nančių patriotizmą. Reikia 
ryšių su kraštu. Tai rizikin
ga. bet vis geriau, negu nie
ko nedalyti. Tie ryšiai gali
mi nepakenkiant ir dabar
tinėms mūsų politinėms są
lygoms ir siekimams, jei tai 
daroma apgalvotai-

Palietė V. Rastenis ir ne
vieną Kitą patriotizmo kryž
kelę. kada reikia pasirinkti, 
kuriuo keliu eiti. Tarp jų ir 
sprendžiant klausimą, kaip 
eiti prie nepriklausomybės 
atgavimo: jėga ar palaips
niui. Ai leistina kalbėti apie 
Lietuvos satelitinę padėti?

Pranešėjas sakė. kad ne
žinia. kas galėtų duoti į vi
sus tuos kryžkelėse atsidū
rusiu patriotų klausimus tei
singą ir visus patenkinantį 
atsakymą.

Klubo išraiškos šokio ir li- $2.50.
teratūros vakaras. . ... __

Juozas Kraiikauskas, T II -, 
; NAGO UGNIS, premijuotas' 

Lapkričio 13 d. So. Bosto-'‘Omanas, 205 pusi., kaina 
no Lietuvių Pil Dr-jos III $2.50.
aukšto salėj Lituanistinės Alovzas B«rona«. VIENI 
mokyklos metinis banketas, j, MEDŽIAI, 117 psl. tau-

♦ * * na $ 1,50.j
Lapkričio 20 d- So. Bosto-! Juozas švaistas: 21OB-

no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj RIAI PLAUKIA, romanas
Lietuvos kariuomenės atkū- iš knygnešio kun. M. Sida-
r'mo sukakties minėjimas- ravičiaus gyvenimo, 233 psL,
Kalbės Lietuvos konsulas A. <aina $2.50.
Simutis iš New Yorko. i . - . ei.Juozas Sva’«tas: JO SU

ŽADETINĖ, premijų o t a s
Lapkričio 27 d. So. Bosto- romanas Iš Vinco Kudirkos 

no Lietuvių Pil. Dr-jos na-' gyvenimo, 394 pual kaina 
riams šuram būram savų *4.00
namų III aukšto salėje- A|Oyza* Baronai: LIEP

* * * TAI IR BEDUGNĖS, pre
~ ~ , mijuotas romanas, 279 psl.

• G™0*10 I,8 • 3,v?b p0-’l -aina $3,00. 
piet Jordan Hali salėj smui-i 
kininko Izidoriaus Vasyliū
no koncertas.

* * *

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
ousl., kaina $4.56.

Graodžio 31 d. So. Bosto- Alė Rūta, MOTINOJ 
no Lietuvių Pil Dr-jos III LANKOS, romanas apie

motinos meilę, jos tikslą b 
,-ūpestį išauklėti savo vai
sus pilnais žmonėmis ir ti
grais lietuviais, 397 psl.. 
<aina $4.00.
mo.

Pranas Naujokaitis: U- 
PEL1AI NEGRJŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl. 
raina $2.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Krahkausko 

premi luotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.

, __ _į——, . i Tos knygos gaunamos i»
iš Revere, 66 m. Neabejoja- Detroite. ^ich^L^pat^ aVba keleivio administraciioi. 
ma, kad juos nužudė kiti kas apie jį ką nors žino prašomi
gengsteriai. Tuo būdu jie ■kį*“’ atsilieptibus patys nužudę jau net1 ’JSn?"’'-1 ,,

32 savo draugus. Tel. AN 8-5297.

aukšto salėje tos draugijos 
Naujųjų Metų sutikimas.

* * *

Balandžio 9 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
m aukšto salėje Minkų ra-Į 

irAišku, paskaita sukėlė ne- talentų popietė ir N. 
mažai klausimų, į kuriuos Anglijos lietuvių gražuolės 
pranešėjas stengėsi atsakyti. Į .
Štai į vieną jų — ar Lietu- 
voje yra komunistų patrio
tų, — atsakyta, kad yra, bet

JieskoluTuri
Ieškau Levusės Kuneikaitės- 

Hazenhain. gyvenusios, o gal ir 
tebegyvenančios Chicagoje. Ji 

Nužudjb d«r du geng. ter i. i ad™:'

, J4‘ "h^ K Chariet' ''
liai - Hughes 1S Charles-. Yorks, Gr. Britain. 
town. $ m . ir Lindenbaum

nedaug...

I

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA
kaa 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 įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $l,Gv0.C0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance ef America
307 West 36th Street, Nevv York, N.Y.10001 I
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Vietines žinios
Ramo venų literatūros 

vakaras
Ar atsiras tiek išmintingų?

Spalio 16 d. susinnks dar
"Ramovės“ Bostono sky- hkę $v. Jono Dr-jos nariai

Nepamirškime Balfo 

parengimo

Vasaros sezonas taip iš
blaškė žmones, kad su kai 
kuriais draugais bei bičiu
liais bent keletą mėnesių ne
tenka susitikti.

Po ilgo nesimatymo bus 
gera proga vėl drauge pabu
voti metiniame Balfo paren
gime, kuris bus ši sekma
dieni, spalio 2 d. 5 vai. po 
pietų Lietuvių Piliečių Dr- 
jos treciojo aukšto salėje-

Čia susitiksime ir su Balfo 
centro svečiais. Jie parodysi Dr-ios patalpose 
Sibiro Lietuvaičių Malda- Maloniai prašau

rius s: sekmadienĮ, spalio 1 
d. 7 vai. vak. Tautinės S-gos 
namuose (484 4th St.) ren
gia literatūros vakarą.

Programoje dalyvauja 
Kario redaktorius Z- Rauli- 
1‘airis. rašytojai J. Rūtenis 
iš Ne\\ Yorko ir St. Santva
ras.

Po programos kavutė ir 
pašnekesiai.

Vakaro pelnas skiriamas 
Kario žurnalui.

Ar atsimenate?

Kad spalio 1 d., šeštadie
ni, 7 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III 
aukšto salėje bus Skautų 
Tėvų Komiteto Įdomus ir 
malonus banketas. Visi ma
loniai kviečiami jame daly- 
\ auti.

Svarbus susirinkimas

Bosiono Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės svarbus J 
narių susirinkimas Įvyks š.i
m. rugsėjo 30 d. 8 vai. vak { Dorchesterio Lietuvių Pi- 
So. Bostono Lietuvių Pil. liečiu Klubo susirinkimas 

bus ketvirtadienį, spalio 6 d.

Dorchesterio L. Klubo 

susirinkimas

paskutini kaitą ir spręs, ką 
daryli su kasoje dar esan
čiais pinigais.

Remiantis kitais panašiais 
likviduojamų draugijų pa
vyzdžiais. galima spėti, kad 
bus pasiūlyta pinigus išsida
linti. Jei taip bu9 nutarta, 
tai kiekvienam dar gyvam 
tos draugijos nariui teks gal 
po keliasdešimt ar šimtą ki- 
tą dolerių, ir draugija bus 
palaidota O kai ir jos na
riai bu« palaidoti, nebeliks 
nė atminimo, kad kada ten 
buvo veikta, rūpintasi lietu- 
v iškaiš tautiečių reikalais., 
Gal kada ateities istorikas 
netyčia atras tik parašus tų, 
kurie nutarė pasidalinti pa
skutinius draugijos likučius.

Socialinio draudimo įstaigos COSMOS PARCELS 

lankytojams j E X P R E S S CORP-

Suinteresuotųjų patogu-, ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
mui Socialinio draudimo Į-
staiga (Sočiai Security) I »*unčia betarpiškai
naujuose John F. KennedyĮ Iš BOSTONO 1 LIETUVĄ
federaliniuose rūmuose, bei. .. _ .. ,

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Įprastinių valandų, trečia
dieniais dar atidaryta nuo 
5 vai. vak. iki 9 vai vak.

Tomis valandomis taip 
pat atidaryti tos Įstaigos 
Roxbury ir Cambridge sky
riai.

Glorija Razvadauskaitė 

susižiedavo

Glorija Razvadauskaitė 
susižiedavo su Algiu Adom

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068
kaičių. Glorija yra ilgokai Vediii, j Vaičaiti, 
dirbusi Keleivio administra
cijoje. šį pavasarį ji baigė 
universitetą ir' mokytojauja 

i Bostone.

Ketvirtis & Co.
Laikrodžiai-Deimantai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai 

Rlpoatingai taisome laikrodžius ; > 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

TH AN 8-4649

knygės filmą. Po to bus de
klamacijos ir O. Ivaškienės 
vadovaujami tautiniai šo
kiai.

Nebūsime ten ir alkani, j 
nes šeimininkės ruošia gau
sų bufetą. Nebūsime ir iš
troškę, nes baras gaivins Į- 
vairiais skysčiais. .

Balfas nuoširdžiai 
čia visus atsilankyti.

Tad iki malonaus pasi
matymo!

Balfo valdyba

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieka visus pataisymo, remon
to rr projektavimą aarbos iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

caooacoceooooBcccnrr
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Televiziją 
i ir radiją

visus 8 vai- vak. So. Bostono Lie- 
j tuvių Piliečių Draugijos pa
talpose. Darbotvarkę užbai
gus — užkandžiai. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

Adv- A. Young,
sekretorius

Labai Įdomu, ar atsiras j 
nor? vienas, kuris pasiūlys 
tuos pinigus panaudoti ko
kiam nors visuomeniniam, 
švietimo, kultūros ar labda
rybės tikslui?

Kaiji džiugu būtų, jei kas 
toki pasiūlymą iškeltų ir na
riai jam pritartų. Jie įeitų 
ne tik Į Bostono, bet ir Į vi-

nęs jo redaktorių St. ~ lichel- ruomenėS Dieną minint, po istoriją, kaip labiausiai są- 
;>ona- oficialiosios programos da-! moningi žmonės. Jie būtį

gausiai dalyvauti.
Antanas Matjoška,

pirmininkas

Vėl keleiviečių šeimoje

Daktaras I B. Bronušas 
iš Baltimorės atsiuntė meti-! 
nę prenumeratą ir laiške ra
šo, kad Keleivi skaitęs prieš 

kvie-. 55_rįns metus ir tada paži-
Bendruomenės padėka

Tautos Šventę ir Bend-

Malonu vėl daktarą turė
ti keleiviečių šeimoje.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

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

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių. L ;

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 huo 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

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

Vedėja: Aldona Adomonis

lies buvo kavutė, kurią pa
ruošė šios šeimininkės: J. 
Bajerčienė. J. Lapšienė, 
Renteiienė ir A. Liutkonie- 
nė; tortus ir pyragus auko
jo D Izbickienė. M. Žiaug- 
rienė, B. Vasienė. J. Lapšie
nė, A. Dabrilienė, A. Sta- 
rinskienė. A. šimėnienė, S. 
Leimonienė, P- Jakutienė. 
A. Liutkonienė ir J. Bajer
čienė. v '

šviesus pavyzdys kitom pa
našiai besilikviduojančiom 
draugijom. Ir tokį nutarimą 
padariusiųjų vardas būtų il
gai visuomenės minimas su 
gilia pagarba.

Ar atsiras tokių?

{•tojo į Lietuvių Fondą

Birutė ir Alfonsas Svilai 
iš Avono, Mass,

Minėtoms ponioms už į per jo įgaliotinį
darbą jr aukas_Boslono Lie- Broniq ftenj Įnešė 100.
tuvių nėnaruurneįies apyuif 
kės vardu nuoširdžiai dėko
ju.

Antanas Matjoška,
LB apylinkės pirm.

Mūsų vaidintojų iškylos

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris, kuriam vadovau
ja akt. Aleksandra Gustai- 
tienė. rugsėjo 24 d. sėkmin
gai vaidino ” Brandos ates
tatą“ Philadelphijoje,. o 
Beatričės Kerbelienės vado
vaujamas Modernusis Te
atras spalio 9 d. vaidins 
"Mūsų miestelį“ Nevv Yor
ke.

REIKIA BARTENDERIO
South Bostono Lietuvių Pilie

čių Draugijos barui reikalingas 
pa r da vė jas-ba rt enderis.

Pastovus darbas, neblogas at
lyginimas.

Kreiptis bet kuriuo laiku te
lefonu AN 89058.
Išnuomojamas tik suaugusiems 
4 kambarių butas, — Shower. 

Lietuviu £aMs Šildyti ir virti, nuolat šil
tas vanduo. Nuoma $45. Skam
binti: CO 5-1635.

ĮįVI Alirkl S.M 1CW-- ----------
Oe Gegužienė grįžo namo

Ona Gegužienė iš ligo
ninės jau grįžo namo.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant i

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę tr sveikatą.
389 Broad way, So. Boston, 

'telefonas: 268-6030

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

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

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

Vedėja B. Sviklienė

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

5 kambarių butas antram aukš
te So. Bostone. 342 Silver St. 
(arti G St.). šiltas ir šaltas van. 
guo. gražus porčius. nuoma $40. 
Kreiptis į Magaudda Real Es-

< ta t e Ins., 497 Broadway, So.
! Boston. Mass.

Išnuomojama 5 kambarių hu
tas su visais įrengimais 102 
Emerson St„ II aukšte.

Kreiptis bet kuriuo laiku ten 
pat į pirmą aukštą.

Apsidrausk į 
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j 

Draudžiame nuo polio, viso-♦.!j

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd\\
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro
X X C7V-,---------

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Jelgn nebus panaudotos tuoj 
pat apsaugos priemonės, š i r. 
d i e s priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančių 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. 

minist racijoje.

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 VVASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

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

FORD TRICKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL* MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP) '
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talko* perkant naują ar vartotą mašiną ra 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į

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

327-1000
COVENEY FORD Saleslnc.

1716 CENTRE ST. 
VVEST ROXBURY

, ,, t 445 BROADVVAY
kių kitokių ligų ir nuo nelai- J ■ t SOUTH BOSTON, MASS. j: 
mių (ugnis, audra ir kt.) .. t »

“ 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- 

Namus iš lauko ir viduje. <nos ir Magdutės pasaka. 
Lipdau popierius ir taisaus Biznio reikalais kreiptis j 

viską, ką patajsytireikia. J Baltic Florists gėlių ir dova- 
5 nų krautuvę, 502 E. Broad- 
v,pay, So. Bostone. Teief o- 
J nas AN 8-0489. Ten gauna- 
i mas ir Keleivis.1

Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jaetice of thePeaee—Constable 

598 E. Broadwav 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

E Dažau ir Taisau J

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

182 a W. Broedvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vat ryto iki 8 vaL v^ išskyros šventadienius ir

lOOGfMOOOOCt

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirargaa 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

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

TEL. AN 8-2712
Namai ir Clris:
287 Coocord Rd., Billerica, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate &. Insurance

321 County Club Rd* 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Square. 
Hardieare Co.
Saeiainkaa N. J. ALEKNA
S28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Lan 
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiama 
Visokio geležies daiktai

I 1




