
KELEIVIS
Prenumerata: 

Amerikoje ir užsieniuose
metams.................................
pusei met.............................

KELEIVIS
636 Broadw*y, So. Boston, Mass. 02127

$5.00 
. 2.50

THE TRAVELER--------- - LITHUANIAN VVEEKLY

KELEIVIS 
Lithuanian Ytyeekly 

Published in So. Boston, Mass. 
Since February 9, 1905 

Address:
KELEIVIS

636 Broadvay, So. Boston, Mass. 02127

NR. 50 SOUTH BOSTON, MASS., 1960 GRUODŽIO - DECEMBER 14
“Keleivio” Telefonas AN 8-3071 Second-class postage paid at Boston,Massachusetts Atakiro Numerio Kaina 12 Centų

62-RIEJI METAI

Darbingas, vieningas Vliko 
seimas New Yorke

Vlikas, sutvarkęs visus nesklandumus, dar labiau 
suglaudė savo jėgas. Seimas apsvarstė darbo gaires ir at
naujino laisvės kovos ryžtą. Naujas Vliko pirmininkas ir 
nauji veidai jo valdyboje. Jaunoji karta kovos kely j Lie
tuvos laisvę.

Gruodžio 10-11 dienomis 
New Yorke posėdžiavo Vy
riausiojo IJetuvos Išlaisvini
mo Komiteto (Vliko) sei
mas. Ji atidarė atsistatydi
nusios, bet einančios parei
gas iki bus išrinkta nauja 
valdyba, senosios valdybos 
pirmininkas Vaclovas Sidzi
kauskas, kusis. pasveikinęs 
dalyvius, savo žody paaiški
no ir valdybos atsistatydini
mo priežastis. Į prezidiumą 
jis pasiūlė pirm. Jackų Son- 

vicepirm. Karolį Dran
gą ir sekr. Galvydį,

Prieš pradedant svarstyti 
darbotvarkėj sužymėtus da
lykus, pirmininkas pasiūlė 
visiems atsistoti ir susikau
pus prisiminti prieš 2 metus 
mirusi Steponą Kairį, pir
mąjį Vliko pirmininką, ir 
vėliau tas pareigas ėjusį, ir 
prieš—metus mirusį -Kiprą 
BielTnį, kuris trumpą laiką 
pavadavo pirmininką, o val
dyboje išbuvusį iki mirties.

Išrinkus reikalingas ko
misijas. seimą sveikino žo
džiu Lietuvos atstovybės 
Washingtone patarėjas dr. 
Stasys Bačkis, Amerikos 
Lietuviu Tarybos pirmasis 
vicepirmininkas dr. Pijus 
Grigaitis, Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos var
du Algimantas P. Gureckas 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos pirm. Vincė Les 
kaitienė, Lietuvių Teisinin
kų Dr-jos centro valdybos 
pirm. Jonas Šlepetys ir tele 
grama Algis Zaparackas, 
Jaunimo Kongreso Komite
to pirmininkas, ir visi linkė
jo seimui našių darbų.

Apie valdybos ir tarybos 
veiklą pranešimą padarė 
Juozas Audėnas (jo prane
šimas bus išspausdintas ki
tame numery), apie Tautos 
Fondą jo pirmininkas prel. 
Jonas Balkūnas, kontrolės 
komisijos vardu pranešė 
Jonas Pakalka.

Atstovai gyvai svarstė 
pranešimus, pripažindami, 
kad buvo padaryta tai, kas 
esamomis sąlygomis buvo 
galima, ir reiškė jai už tai 
padėką. Iškėlė jie ir naujų 
minčių, kurios bus naudin 
gos ateities darbe.

Seimas išklausė ir išdis
kutavo politinės komisijos 
pirm Stasio Lūžio praneši
mą — „Lietuvos laisvinimo 
gairės 1967-68 metais“. Jos 
netrukus bus paskelbtos.

Seimas priėmė visą eilę 
rezoliucijų, kurias paruošė 
komisija: dr. Domas Krivic
kas, dr. Antanas Vasaitis, 
prof. Balys Vitkus, agr. Jo
nas Daugėla ir inž. Pranas 
Razgaitis.

Rezoliucijose seimas pa
reiškė tvirtą pasiryžimą to
liau tęsti kovą dėl Lietuvos 
laisvės, megzti kuo tamp
riausius ryšius su lietuvių vi
suomene, ypač jaunąja kar
ta, stengtis kuo daugiau į- 
traukti ją į aktingą Vliko 
veiklą ir kt.

Seimas dėkojo buvusiam 
valdybos pirmininkui ir val
dybai už atliktus darbus, di
plomatams, Altui, įvairioms 
kitoms organizacijoms bei 
paskiriems asmenims, kurie 
rėmė ir remia Vliko veiklą, 
prel. J. Balkūnui, kurio pa
rapijos salėje seimas posė
džiavo ir kuris visus seimo 
dalyvius pavaišino (ne iš 
Tautos Fondo lėšų).

Seimo pabaigoje naujasis 
valdybos pirmininkas dr. 
Kęstutis Valiūnas tarė žodį, 
kuriame" pareiškė."kad nau
joji valdyba tęs Lietuvos 
laisvinimo darbą su tokiu 
pat uolumu, kaip ir senoji, 
ypač stengdamasi į jį į- 
traukti kuo daugiau jauno
sios kartos, nes kova dėl 
Lietuvos laisvės neturi pasi
baigti su senąja karta, jeigu 
’aisvės atgavimas ilgiau už
sitęstų

Seimas baigtas visiems 
dalyviams sugiedojus him
ną.

NAUJA VLIK© VALDYBA

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto (Vli
ko) vykdomasis organas y- 
ra valdyba, kurią renka Vli
ko taryba. Joje yra 7 asme
nys. Kaip žinoma senoji 
valdyba atsistatydino. Jos 
vietoje Vliko taryba, susi
rinkusi seimo metu. sudarė 
šitokios sudėties naująją 
valdybą:

pirmininkas dr. Kęstutis 
Valiūnas, nariai: Juozas Au
dėnas, dr. Algis Budreckis, 
Romas Kezys, dr. Bronius 
Nemickas, Jackus Sonda ir 
Pranas Vainauskas.

Iš jų keturi (Valiūnas, Ke
zys, Sonda ir Vainauskas) 
yra nauji, o kiti buvo ir se
nojoje valdyboje.

Erdvėlaivio Lunar Orbiter II padaryta mėnulio ugniakalnio Copernicus nuotrauka. Tai pirmoji iš 
taip arti (vos 28.4 myliu) padaryta nuotrauka..

Lietuvių priėmimus Maskvoje pagerbė 
Žukovą ir StalinąP. Vietnamo atstovui

„Laisvės Žiburio“ radijo 
New Yorke vadovybė gruo
džio 18 d., sekmadienį, 
Mažeikų namuose rengia 
priėmimą Pietų Vietnamo 
ambasadoriui Jungtinėms 
Tautoms Nguyen Duy Lien

Prez. Sukarno rėmė 
Sukilimą

Kremliuje, minint Mask
vos apgynimo 25 metų su
kaktį, iškilmingame susirin-

ginant Maskvą ir vadovau
jant sovietų kariuomenei

Kaip žinoma. Stalinas Žu
kovą buvo pašalinęs iš visų 
svarbių vietų, nes jis Žuko-

. .. , ,vo asmeny matė savo kon-politinių organizacijų atsto-: kurentą Dabar žukovas ap.
vaE dovanotas Lenino ordinu.

„Laisvės Žiburio“ vedė-|
jai yra Romas Kezys ir An- Jegoriševas liaupsino ir 
tanas Mažeika. ~ Staline nuopelnus, kuris bu

vęs vyriausias Maskvos gy
nybos vadas. Dalyviai, ku
rių tarne buvo daug karinin
kų. išgirdę Stalino vardą, 
sukėlė dideles ovacijas.

Chruščiovas buvo linkęs 
Stalino vardą visai išbrauk
ti iš istorijos lapų, bet jam 
pačiam nuo valdžios laktų

Anglijos liūtas nekeįveikia 
mažos Rodezijos

Anglija Rodezijos bylą perkėlė į Saugumo Tarybą 
ii prašo ją paskelbti ekonomines sankcijas.

Indonezijoje kariuomenės 
teismas svarsto aviacijos vi- 
cemaršalo Omaro Dhanio 

kime kalbėjo įžymus partie- bylą. kur jis kaltinamas or 
tis Jegoriševas. kuris iškė-į ganizavęs žinomąjį komu 
lė marš. Žukovo nuopelnus, nistu sukilimą ir jame aktin-.

ir jo žmonai. Šia proga yra 
organizuojama ir- spaudos" 
konferencija.

Priėmime, be „Laisvės Ži
burio“ darbuotojų, dalyvaus 
ir lietuvių visuomeninių bei

Nužudytas įžymus 
Vietnamo politikas

Praeitą savaitę du komu
nistų teroristai, pravažiuo
dami motociklu, nušovė au
tomobiliu vykusį žymų P. .
Vietnamo politiką. Van Van, { nuvirtus, Stalino vardas vėl 
58 m. amž., kuris ketino dažniau minimas. NikRa ir

gai dalyvavęs.
_ ..Vicemaršalas savo- paro- 
dvmuos aiškina, kad prezi
dentas Sukarno apie tą su
kilimą žinojęs, jam pritaręs, 
raginęs tą revoliuciją pra
vesti iki galo ir užgyręs kai 
kurių generolų nužudymą, 
ką atlikę sukilėliai.

Kadangi šios bylos eiga 
yra transliuojama per radi
ją. tai tie Dhanio pareiški
mai nepaprastai sustiprino 
Indonezijos visuomenės nu- 
sistatvmą prieš Sukarno, ku
ris dar vis sėdi prezidento 
kėdėje, nors daug valdžios 
ir neturi.

Kaip žinoma. Rodeziją 
(buvusi Anglijos kolonija 
Afrikoje), yra valstybė, ku
rioje keli šimtai tūkstančių 
baltųjų valdp milionus juo
dųjų Ji be Anglijos sutiki
mo 1965 m. lapkričio 11 d. 
pasiskelbė nepriklausoma. 
Anglija paskelbė jai kai ku
rių prekių boikotą, bet tas 
Rodezijos vyriausybės, ku
riai vadovauja Smith, neiš
gąsdino.

Neseniai Anglijos prem
jeras Wilsonąs Anglijos ka
ro laive netoli Gibraltaro 
tarėsi su Rodezijos vyriau
sybės galva ir susitarė nau
jos konstitucijos reikalu, bet 
Rodezijos vyriausybė tą su
sitarimą atmetė ir nežada 
juodųjų įtraukti į krašto val
dymą.

Tada Anglija kreipėsi į 
Saugumo Tarybą ir prašo 
paskelbti boikotą 12-kai Ro
dezijos išvežamų prekių 
(geležies rūdo.s-cukraus. ta-

New Yorke mirė
Janina Jonynienė

Po ilgos ir sunkios ligos 
gruodžio 10 d. New Yorke 
mūsų Įžymaus dailininko 
Vytauto K. Jonyno žmona.

Jam, dukrai ir visiems 
giminėms reiškiame gilią 
užuojautą.

Taip atrodė prezidentas Johnso- 
nas,~ pirmą kartą po operacijos 
darydamas pranešimą laikrašti
ninkams.

maršalo Žukovo bijojo kaip 
konkurento, todėl nemfenė 
jo vėl iškelti, nors ir Stalino 
nuskriausto.

Nuskendo laivas,
žuvo per 200 žmonių

Gruodžio 8 d nuskendo 
graikų laivas, plaukdamas 
tarp Kretos salos ir Graiki
jos. Jame buvo 282 keleiviai. 
Iš jų pasisekė išgelbėti tik 
apie 50.

Tai viena didžiųjų laivų 
nelaimių.

kandidatuoti į P. Vietnamo 
prezidentus.

Van Van buvo konstituci
nio seimo narys ir yra buvęs 
armijos tarybos pirminin
kas. Jis buvo išsimokslinęs
Paryžiuje ir dalyvavo kons- J>e Gaulle pašlovino 

titucijos projekto paruoši-
Kosyginą

Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle, pastaruoju metu 
lankstydamasis sovietams, 
atsilankė sovietų ambasado
je Paryžiuje surengtose iš
kilmėse, skirtose sovietų mi- 
nistei iui pirm Kosyginui 
pagerbti.

Tai pirmas toks vizitas, 
nes de Gaulle ten nėjo net 
lankantis Paryžiuje Chruš
čiovui. Jis nėra lankęsis nei 
amerikiečiu ambasadoj. Ma-

bako. vario, mėsos ir kt.). 
Tą klausimą svarstant,

Afrikos'valstybių blokas rei
kalauja labai griežtų prie
monių — visiško Rodezijos 
boikoto, taigi ir aliejaus.

Bet Anglija to nesiryžta, 
nes ji tada turėtų nutraukti 
aliejaus tiekimą ir Pietų Af
rikai, kurią taip pat valdo 
baltųjų mažuma. Tada ir P. 
Afrika nebepirktų Anglijoj. 
0 Anglija su Pietų Afrika 
daro didelį biznį — jis sie
kia net 13 bilionų dolerių. 
Kadangi Anglija ir taip yra 
sunkioje ekonominėje padė
tyje. tai užraukti savo pre
kėms eksporto skyles ji ne
gali pasiryžti. Prieš tai pro
testuoja ir vyriausybės opo
zicija — konservatoriai 

Taigi biznis neleidžia 
Anglijai imtis pačių griež 
tųjų priemonių prieš Rode
ziją, kurios gal ir būtų veiks
mingos.

Ką nutars Saugumo Tary
ba. dar pamatysime.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius burmietis U Thant 
vėl išrinktas toms pareigoms 
5 metams.

me

Susitarė mėnulyje 
nekariauti

Jungtinių Tautų taikos 
reikalui erdvei panaudoti 
komitete susitarta, kad mė
nulį ir kitus „dangaus kū
nus“ draudžiama naudoti 
karo reikalams, o taip pat 
draudžiami erdvėje ir masi
nio naudojimo ginklai.

Tam pritarė JAV ir So-

Vietnamo karui 
30 bil. dolerių

Krašto apsaugos sekreto
rius McNamara pasakė, kad 
Vietnamo karui biudžete 
iau Įtraukta 20 bil. dolerių 
ir kad po kitu metu liepos 
d. reikalaus dar 10 bil. do
lerių daugiau.

Didėjant karo reikalams 
išlaidoms ir bijant infliaci
jos, tenka karpyti kitas iš
laidas, tenka biudžetą steng
tis išlaikyti pusiausvyroj, 
nors jau ir dabar gali būti 
apie 10 bH. dol. deficito.

Bijomasi, kad gali pri
trūkti lėšų „kulkom ir svies
tui“ kartu, todėl teks išlai- ********************************** 
das „sviestui“ mažinti, teks 
atsisakyti didesnių išlaidų

**********************************
KUNIGAS SOCIALISTAS 
BERLYNO MAJORAS

V. Berlyno majorui Wil- 
ly Brandt tapus Vokietijos 
užsienio reikalų ministerių 
tos pareigos dabar atiteko 
jo padėjėjui Albertzui, ku
ris yra protestantų kunigas, 
bet priklauso socialdemo
kratų partijai.

vietų Sąjunga, bet sutartis tyt, politiniais sumetimais 
įsigalios 5 valstybėms ją pa- jis šį kartą nutarė sulenkti 

! tvirtinus. JAV senatui ji bus net savo išdidų nugarkau- 
pateikta tvirtinti po Naujų

l Metų.

socialinės apsaugos, medici
nos. švietimo ir kitiems rei 
kalams.

Išlaidos Vietnamo karo 
reikalam sudaro 8.9% visų 
krašto pajamų, o Korėjos

Sovietai Siaurės Vietna
mui atsiuntė 100 naujausių 
naikintuvų MIGų„ tuo padi
dindami tenykščių komunis
tų aviacijos jėgas beveik 
dvigugai. Jordanijos karalius Hussein kal

basi su laikraštininkais, kuriem 
jis pareiškė, kad neramumus Vi
durinėj Azijoj kelia Sovietų Są
junga.

lį ir išgerti vodkos taurę, ku- karo metu jos buvo prašoku- 
rios šiaip jis nemėgsta. sios!4%

Sovietai šiemet į JAV lei
do emigruoti jau 700 pilie
čių, o 1958 m. teišvyko 10.

t
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Sveiko kūno reakcija
Praeitą kartą rašėme, kad Vyriausiame Lietuvos Iš

laisvinimo Komitete (Vlike), ryšium su jo kai kurių na
rių dalyvavimu Santaros-Šviesos susirinkime, kuriame 
pasireiškė ir Sovietų Sąjungos pareigūnas, kilo tam tikras 
sukrėtimas. Kai kas dėl to įvykio nudžiugo ir sakė. kad 
Vlikas jau griūva. Bet tai buvo tuščia Lietuvos priešų 
svajonė.

Tie greiti lietuviškųjų laisvės veiksnių graboriai pa
miršo paprastą dalyką: kiekvienas sveikas kūnas labai 
greitai ir griežtai reaguoja, kovoja su kiekvienu jame pa
sireiškusiu sunegalavimu. Viena dalis, kuriai tas negala
vimas yra artimesnis, labiau, kita mažiau, bet visos dalys, 
visas kūnas stengiasi jo sušlubavusią dalelę sutvarkyti.

Lygiai taip pasielgė ir Vlikas. Jis tuoj ir smarkiai 
reagavo. Kai kas sako, kad taip nereikėjo daryti, kad ga
lima buvo tai negirdomis praleisti. Bet reikia atsiminti, 
kad Vlikas yra Lietuvos laisvinimo organas, jis turi būti 
labai jautrus ir dėl kiekvieno savo nario elgesio ir turi 
daboti, kad jis būtų suderintas su visumos nusistatymu. 
Drausmingumas visų pirma jam pačiam būtinas. Todėl 
Vlikas minėtu atveju gruodžio 7 d. padarė šitokį vieningą 
nutarimą:

”Vliko taryba, išklausiusi pirmininko informaciją 
apie 1966 m. lapkričio 19 d Vliko žmonių dalyvavimą 
ŠviesCiy-Santaros susirinkime, kuriame netikėtai pasireiš
kė Sovietų Sąjungos pareigūnas, apgailestauja jų nerea- 
gavimą dėl to pasireiškimo ten pat vietoje. Vliko taryba . 
tame Šviesos-Santaros susirinkime buvusį įvykį laiko ne- 1 
kas kūnas, sveika organizacija.

Vliko tarybos pasielgimas rodo, kad Vlikas yra svei- 
suderinamą su tautine drausme“.

Tą patvirtino ir gruodžio 10-11 dienomis New Yorke 
posėdžiavęs Vliko seimas, kuris parodė, kad visos jį su
darančios partijos ir kiti sąjūdžiai yra vieningi kovoje 
dėl Lietuvos laisvės, kad tas jų vieningumas ir ryžtingu
mas nemažėja, kad į tą kovą įsijungė jaunesnioji karta, 
garantuojanti kovos tęstinumą tol. kol Lietuva bus išlais
vinta.

Karta sa Kiprą Bielinio
MIRTIES METINIŲ PROGA

J. VILKAITIS

(Tęsinys)

Urnos su Kipro Bielinio ir Stepono Kairio pelenais, kurtos padėtos Chicages Lietuvių Tautinėse 
kapinėse šių metą gegužės 30 d. Jas čia matome ant stalo iškilmių metu.

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 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

K. Bielinis ištrėmimo metais'

K. Bielinis dingo ištrėmi
mo metais iš Lietuvos visuo
meninio ir politinio gyveni
mo. Kadangi buvo aišku, 
kad atsėdėjusieji kalėjime 
skirtus metus bus ištremti 
Sibiran, tai visi politiniai 
kaliniai kalėjime stengėsi i- 
sigyti kokią nors specialybę 
Tarp kalinių visada atsiras- 
dovo vienos ar kitos srities 
specialistų. Jie kitus moky
davo. Gauti pamokoms va
dovėlių kalėjimo viršininkai 
nedraudė. Tokių vadovėlių 
buvo galima rasti net kalėji
mo bibliotekose. K. Bielinis 
pasirinko buhalteriją.

Ano meto kalinių, kartu ir 
ištremtųjų Sibiran, likimu 
rūpinosi Kankinių kasa, ar 
dar kaip kitaip vadinama. 
Jos priešakyje buvo žymios 
Lietuvos moterys, kurios da
bar gerokai mūsų spaudos 
pamirštos. Tai pirmoji dr. 
K. Griniaus žmona Paval- 
kyfcė-Gfriniuvienė, Felicija 
Bortkevičienė, buvusi Lietu
vos Žinių redaktorė ir leidė
ja, Filomena Grincevičiūtė 
ir dar viena kita vilnietė. 
Jos pasirūpino sudaryti K. 
Bieliniui padirbtą vidaus pa
są, kad jis galėtų iš ištrėmi
mo nabėgti ir kitur laisvai 
apsigyventi.

Toks gautas pasas su ati
tinkama pinigų suma K

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

Bieliniui buvo įteiktas. Bet 
tada Lietuvon jis nesiryžo 
grįžti, nes policijai būtų bu
vę lengva išaiškinti jo tikrą 
asmenybę. Jis liko Sibire ir 
ten gavo sąskaitininko dar
bą vienoje stambioje verslo 
įmonėje. Plačiau apie tai 
bus aprašyta K. Bielinio at
siminimų trečiame tome 
"Gana to jungo“, kuris išeis 
1967 metais.

1917 m. kilus revoliuci
jai, K. Bielinis sugrįžo iš Si
biro ir sustojo Maskvoje. 
Čia jis įsirašė studijoms Ko
mercijos Institute ir įsijun
gė į Maskvoje gyvenusių lie
tuvių politinę veiklą.

pažintis su 
Kipru Bieliniu

Į Rusijoje išblaškytų Pir
mojo pasaulinio karo metu 
lietuvių seimą Petrograde 
1917 m. vasarą iš Maskvos 
atvyko ir K. Bielinis. Čia 
seimo patalpose nelauktai 
susėdome vienas greta kito. 
K. Bielinis sėdėjo visą laiką 
dešinę ranką uždėjęs ant 
kelio. Dirstelėjo vieną, kitą 
kartą ir, savaip nusišypso
jęs. sveikinasi su manimi, 
sakydamas:

— Mudu pažįstami iš Ry
gos. Kunigas, — pridūrė jis. 
Tada aš pastebėjau, kad K. 
Bielinis delnu saugo ties ke
liu praplyšusias kelnes.

1

Kas kitur rašoma
KAS RENGĖ 1927 METŲ 

GRUODŽIO 17 DIENOS 

PERVERSMĄ?

Sekmadienį sukanka 40 
metų, kai buvo nuversta Lie
tuvos demokratinė vyriausy
bė... ir prasidėjo diktatūri
nis laikotarpis, kuris tęsėsi 
iki okupacijos. Iki šiol apie 
tą įvykį buvo nemažai rašy
ta. A. Valuckas yra parašęs, 
bet. gaila, neišleidęs, net di
delį veikalą, kurio ištraukos 
prieš kelerius metus buvo 
Keleivy spausdintos. Bet vis 
tai buvo raštai tų, kuriuos 
vertė, bet iki šiol beveik vi
siškai tylėjo tie. kurie vertė. 
Nuo to įvykio praėjo jau 40 
metų. todėl jau galima jį 
šaltai panagrinėti, galėtų 
jau ir buvę perversmininkai į 
žodį tarti.

Generolas V. Grigaliūnas 
-Glovackis bene bus pirma
sis iš perversmininkų įžymių 
asmenų, kuris Argentinoje

Dėl karo ir revoliucijos 
mudviejų su K. Bieliniu pa
žintis ir vėl kuriam laikui 
nutrūko. 1918 m birželio 
mėn. pabaigoje jau aš par
vykau Vilniun, o jis Lietu
von grižo kiek vėliau. Tų 
pačių metų lapkričio 10 d. ir 
vėl mudu susitikova Lietu
vos socialdemokratų parti
jos konferencijoje Vilniuje. 
Jis konferencijon atvyko iš 
Šiaulių.

Konferencija buvo aud-' 
ringą. Ginčas kilo dėl Lie
tuvos Tarybos nuvertimo ir 
sudarymo laikinosios Lietu
vos vyriausybės. Mat, LSDP 
konferencija įvyko jau kilus 
Vokietijoje revoliucijai. Tie 
įvykiai sukėlė stipresnes 
nuotaikas ir skatino kitus 
imtis drąsesnių žygių.

St. Kairys, nors jau išėjęs 
dėl Uracho karaliumi išrin
kimo iš Lietuvos Tarybos, 
kietai laikėsi tokios nuomo
nės, kad nėra leistina Lietu
vos Tarybą paneigti. Ji jau 
plačiai žinoma užsieniuose, 
su ja skaitomasi, o jeigu jos 
vietoje bus sudaryta laikina 
vyriausybė, tai vėl reikės iš 
naujo dėti pastangas, kad ji 
būtų pripažinta. K Bielinis 
ir dalinai K. Venclauskis 
taip pat buvo tokios nuomo
nės.

Tuo metu K. Bielinis jau 
įsikūrė Šiauliuose ir čia pra
dėjo savivaldybininko ir ko
operatininko darbą ir kartu 
įsijungė į Dartizaninę veik
lą prieš įsibrovėlius bermon
tininkus į Lietuvą. Ir vėl 
mudviejų pasimatymai nu
trūko kuriam laikui.

(Bus daugiau).

leidžiamame Laike 1951 
metais gruodžio 20 d para
šė ilgoką straipsni ”Kodėl 
mes sukilome prieš 25 me
tus?“ Štai ištrauka iš to jo 
straipsnio:

"Nei pulk. šarauskas, nei 
Gudynas nebuvo tie, nuo 
kurių priklausė sukilimas. 
Nors jie ir dalyvavo sukili
me, bet jie sąYo vadovybėje 
neturėjo jokių ginkluotų jė
gų. o sukilimui pravesti pir
miausia reikia turėti kumš
tį — smokiamąją jėgą. Pvz. 
man, kaip sukilimo pastaty
tam Kauno Komendantui, 
nepakako 2-jo pėst. pulko 
bataliono ir pasidavusios 
karo policijos visiems užda
viniams įvykdyti. Teko 
kreiptis prie savo bičiulių 
studentų ateitininkų, nes ir 
pats tuo metu buvau V. D. 
Universiteto studentu ateiti
ninku. Todėl ir tikraisiais 
sukilimo vadais buvo tie. 
kurių žinioje buvo kumštis 
ir kurie turėjo visišką valdi
nių pasitikėjimą. Sukilimo 
tiesioginiais vadais iš kariš
kių buvo pulk. Petrutis, 2-jo 
pėst. pulko vadas, ir pulk. 
Mačiuilca. iš aviacijos Gen. 
Plechavičius buvo pakvies
tas diktatoriaus pareigoms 
ligi kolei nebus išrinktas 
naujas prezidentas ir suda
ryta vyriausybė. Jis tebuvo 
primų? inter pares, kaip ir 
aš kad buvau Kauno miesto 
komendantu. Gen Plechavi
čius pasiliko sau tik provin
ciją ir kariuomenę. Du vy
riausieji sukilimo organiza
toriai ir vadai buvo preL M. 
Krupavičius ir A. Smetona 
visi kiti buvo tik vykdytojai. 
Sveikindami vienas kitą dėl 
pasisekusio perversmo. M. 
Krupavičius su A. Smetona 
nuoširdžiai pasibučiavo, ir 
tik dėl kuklumo M Krupa
vičius nesutiko užimti resp. 
prezidento posto. užleisda
mas jį A. Smetonai“. (Vi
sur mūsų pabr. Kei. red.).

MIZARA PATENKINTAS

"VIENYBĖS“ KURSU

Lapkričio 26 d. Vienybės 
leidėja V. Tysliavienė buvo 
sukvietusi būrį žmonių savo 
laikraščio 80 m. sukakčiai 
atžymėti.

Laisvės redaktorius R. 
Mizara savo laikrašty pasi
gyrė. taip pat ten buvęs, ir 
platokai apie tą minėjimą 
parašė. Tarp kitko Mizara 
šitaip rašo:

"Mes su daug kuo, telpan
čiu "Vienybėje“, nesutinka
me. Bet per pastaruosius ke
lerius metus laikraštis vie
nu klausimu vykdė, mūsų 
nuomone, teisingą politinį 
kursą: jis stoja už kultūrinių 
ryžių tarp Tarybų Lietuvos

ir JAV lietuvių stiprinimą
(Laisvės pabraukta Kei. 
red.). Dėl to kai kurie "va
duotojai“ skelbia laikraš
čiui boikotą.“

R. Mizara susirūpinęs ra
šo, kad Vienybės moterys 
(Tysliavienė, Narkėiiūnaitė 
ir Vaivadaitė) Vienybei 
daug aukojasi, kad ji dėl lė
šų stokos 3 savaites neišėjus 
si. Jis paminėjo ir tai, kad 
Vienybė spausdina "įdo
mius p-nios Lapienės įspū
džius iš Lietuvos“ (Kokie 
tie įspūdžiai, mes jau rašė
me).

Ir nebuvę tame minėjime 
žino, kad Vienybės padėtis 
sunki, bet gal ji pagerės, jei- į 
gu jau net Rojus Mizara ta 
padėtim susirūpino...

KAS {DOMAUS MŪSŲ 
STUDENTUOSE *

Lapkričio 24-26 dienomis 
Toronte buvo Š. Amerikos 
I -iptiiviii studentų 
XVI-sis suvažiavimas. Apie 
jį iš Tėviškės Žiburių imame 
šias žinias.

Sąjungoje yra 410 narių Į 
(Iš viso lietuvių studentų Š.į 
Amerikoje spėjama esanti 
apie 2.500)'. Suvažiavime j 
užsiregistravo 378. iš jų išl 
Chicagos 72. Detroito 36, j 
Clevelando 28, Worcesterio 
22. Toronto 20, Bostono 18 
ir tt.

Suvažiavimo proga anke
tas užpildė 263 studentai. Jų 
duomenys rodo. kad iš jų 
skautams priklauso 100. at
eitininkams 70, neoKtuanam 
16, santariečiams 4, vyčiams 
7. Neparašyta, kam priklau
so likusieji 66. Turbūt, jie 
jokiai jaunimo organizacijai 
nepriklauso.

Suvažiavime buvo skai
toma ne viena paskaita. T 
Žiburiai rašo. kad "diskusi
jose tik vienas ar du pasisa
kė, o kiti tylėjo. Aplamai, 
suvažiavimo dalyviai kažko
dėl viešųjų paskaitų disku
sijose mažai tesireiškė“.

Iš skyrių atstovų praneši
mų taip pat aiškėja, kad 
daug kur studentai labai pa
syvūs. kad sunku net valdy
bą išrinkti. Štai Bostono at
stovas skundėsi, kad narių 
turima 80, bet niekas neno
ri eiti į valdybą. Clevelande 
taip pat iš 80 narių veiklių 
yra tik 15

Žodžiu, sąjungos ir jos 
skyrių vadovams esama 
daug sunkaus darbo. Linki
me jiems sėkmės.

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

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.

Kain* 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

Kam* 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 VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSUA, parašė Kipras Bielini*, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar ...........  75 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ARTĖJA ILGI ŽIEMOS VAKARAI, — 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broachray, So. Boston, Mas*. 02127

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA—didiUusia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraodą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško p tins, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa pase milono dolerią 
kapitalą, tad jo apdraada tikra ir saagi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairią klasių
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją
dourmeut Insurance, kad jaunuolis gautą pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klabą ir draugiją nariams. Ui $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA—kuopos yra daugumoie lietuvią koloniją. Kreipkitės 
Į kuopą veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausit* spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Utbaanian AHlanee ef America
307 West 30th Street, Nem York, N.Y. 10001
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
WORCESTERIO NAUJIENOS

WORCESTER,\MASS. j LAWRENCE, MASS.

Ruošiasi minėti Vasario 16 Mirė dr. P. A. Oskar

Worcesterio Lietuvių Dr- 
jų Tarybos susirinkirpas bu
vo gruodžio 4 d. Jame tar
tasi Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo 49 m. sukakties minėji
mo reikalu. Išrinktas komi
tetas. kurio pirm. Pr Sta- 
nelis, vicepirm. J. Svikla,
Kazimieras Tagmėnas ir 
Pranas Račiukaitis. Rezoliu
cijų, radijo ir kvietimo ko
misijon išrinkti adv. Ri
chardas Sarapas ir adv. An
tanas Mileris. Programos ir 
spaudos komisijon — Pra
nas Pauliukonis, Vytautas 
Mačys. J. Krasinskas, Vio
leta Matulevičiūtė, Genė 
Česnaitė ir kt. Finansų ko
misijon — Petras Molis, An
tanas Tamkus ir kt. Svečių 
pavaišinimo komisiion —
Kleopas Zurlis, Marcelė 
Vaitkinienė ir Julija Lend
raitienė. i

Minėjimas bus vasario 19 
d. 2 vai. popiet Lietuviu Pi
liečiu Klubo salėje. 67 Ver
non gatvėje ,

SLA 57 kp. susirinkimas

Kuopos susirinkime gruo
džio 1 d. išrinkta šitokia 
1967 m. valdyba: pirm. Vin-j 
cas Mitrikas. vicepirm. My-j 
kolas Žemaitaitis, sekr. Juo
zas Krasinskas, fin. sekr. A- 
lena Lendraitienė-Kriauče- 
lytė, ižd. Jonas Dvareckas, 
iždo glob. Kleofas Zurlis, 
Ona šilinskienė ir Juozas 
Jankauskas, org. Antanas’ 
Tamkus. Atstovais j Wor- 
cesterio Lietuvių Dr-jų Ta
rybų išrinkti Julija Lend
raitienė ir Juozas Krasins
kas

Kuopa per metus neteko 
10 narių, sergantiems na
riams ir mirusių šeimų na
riams išmokėta $5,678

Kuopa turėjo du sėkmin
gus parengimus.

Nauja sandariečių vadovybė
Sandaros 16-ji kuopa 

gruodžio 3 d. susirinkime iš
sirinko šitokia valdybą: pir
mininkas M. Žemaitaitis, vi
cepirm. Jonas Stankevičius, 
sekr. Julius Svikla, fin. sekr. 
J. Krasinskas. ižd. Ignas Pi
gaga, iždo glob. Vincas Mit-1 
rikas, Petras Kraunelis. At
stovais i Dr-jų Tarvbą iš
rinkti. Antanas Tamkus ir 
Kleofas Zurlis

Dar tik susižiedavo

Keleivio Nr. 48 klaidin
gai išspausdinta, kad Juozas 
Šipas ir Alice Grubenskaitėį 
susituokė. Kol kas jie tik su
sižiedavo.

J. Krasinskas

Mirė dr. Paul A. Oskar, 
čia gimęs, bet gerai lietuviš
kai kalbėjęs paslaugus ir 
geras gydytojas, turėjęs sa
vo tautiečių tarpe didelį pa
sisekimą. Jis per 37 metus 
buvo nuolatinis Šv. Onos 
D-jos narių ir jų šeimų gy
dytojas. Labai iškilmingai 
palaidotas lapkričio 30 d. 
Šv. Marijos kapinėse.

Moterų klubo banketas
Lietuvių Moterų klubas 

gruodžio 4 d surengė prieš- 
kalėdiri banketą. Jame me
ninę programą atliko K 
Kinderio vadovaujamos dai
nininkės ir jaunas pianistas 
William Stundza. Dalyviai 
jiems smarkiai plojo.

Kitos naujienos
Amerikos Lietuvių Tary

bos skyrius Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 49 
metų sukakties minėjimą 
rengia vasario 12 d. Lietuvių 
klube.

Alto susirinkimas bus 
sausio 8 d. 3:30 vai. popiet 
Lietuvių klube. Visi delega
tai prašomi dalyvauti.

Legūnienė. pagerbdama 
savo vyro Williamo, miru
sio prieš 7 metus gruodžio 
23 d., atminimą, pasiuntė 
Maikiui su tėvu dovanų.

M. Stonie

CHICAGO, ILL.

Dr. J. Byla—diplomuotas 
neurologas

Dr. Jonas Gediminas By- 
la-By!aitis jau yra plačiai 
žinomas galvos chirurgas, o 
šiomis dienomis jis išlaikė 
valstybinius neurologijos 
chirurgams nustatytus eg
zaminus ir tuo būdu tapo be
ne vienintelis lietuvis diplo
muotas smegenų chirurgas. 
Jis automatiškai tapo ir mo
derniosios smegenų chirur
gijos specialistų — Cushin- 
go draugijos, nariu.

Dr. J. Byla gimęs 1921 
m. lapkričio 19 d . taigi te
bėra pačiame jėgų subren
dimo aukštume. Jis medici
ną studijavo Prancūzijoje, 
Anglijoje ir Vokietijoje. Čia 
Bonnos universitete jis gavo 
medicinos ir filosofijos dak
tarų laipsnius. Specializavo
si pas garsius smegenų chi
rurgijos profesorius. Priva
čią praktiką jis pradėjo Chi
cago je 1961 metais.

Sveikiname dr. J. Bylą!
NEW YORK, N. Y.

L. Urbono paroda
Ši penktadienį uždaroma 

iš Australijos atvykusio dai
lininko Leono Urbono kūri
nių paroda Quantas galeri
joje. 542 Fifth Avė. Paro
da atidaryta nuo 10 vai. ly
to iki 5 vai. vakaro.

Viršuje Texaso žemėlapis. Apačioje JAV prezidentas 
Johnsonas su .Meksikos prezidentu Gustavo Diaz Orda- 
zu, susitikę Del Rio, Tex.. apžiūrėti bendrai statomos 
Amistado užtvankos.

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Riaušių vaizdas Berkeley universitete, kur maža da
lis studentų ir nestudentų drumsčia visą universiteto 
gyvenimą.

KANADOS NAUJIENOS
MONTREAL, P. Q.

GILBERTVILLE, MASS.

Mirė A. Velička

Spalio 7 d. mirė Augusti-( 
nas Velička, 74 m. amž , ki-l 
lęs iš Veliuonos valsčius, A- 
merikoje išgyvenęs 50 me
tų. palikęs liūdinčią žmoną 
Uršulę, kuriai reiškiame gi
lią užuojautą.

Velionis buvo ilgametis 
Keleivio skaitytojas.

BROCKTON, MASS.

Operavo A. Barkauską

Senam Keleivio skaityto
jui Antanui Barkauskui pa
daryta akių operacija. Lin
kime jam vėl atgauti tokį re
gėjimą. kokį anksčiau turė
jo.

MIAMI. FLA. 
Dvigubos sukakties 

minėjimas
Šauniai paminėta Ratkų 

vedybinio gyvenimo 25 me
tų ir Ratkaus 75 m. amžiaus 
sukaktis. Vaišės buvo kara
liškos. Pokyliui vadovavo 
Verbelienė. T. Aleksynas ir 
šiugžda papasakojo apie su
kaktuvininko J. Ratkaus 
veiklą Lietuvių klube. Kai 
klubą plečiant reikėdavo pi
nigų, Ratkus ima savo če
kių knygelę ir rašo čekį. Jis 
ir dabar sielojasi klubo ir 
Lietuvos išlaisvinimo reika
lais.

Aišku buvo priverstas ir 
pats sukaktuvininkas kalbė
ti, išpažintį atlikti.

Pabėgau, sako, nuo rusų 
kariuomenės 1914 metais. 
Atvykęs į Ameriką stojau į 
kariuomenę, kad galėčiau 
kariauti dėl Lietuvos lais
vės. Sveikas sugrįžęs, suor
ganizavau chorą, tvarkiau 
radijo valandą Kai Lietu
va tano nepriklausoma, su- 
organizavom bendrovę ju- 
domirms paveikslams ga
minti. pasamdėme to dalyko 
specialistus, o aš važinėjau 
po Ameriką tuos paveikslus 
rodydamas.

Kalboms pasibaigus, bu
vo linksmoji dalis — dainos, 
šokiai ir kt. Ir sukaktuvinin
kė šoko rumbą taip, kad 
grindys braškėjo.

Mudu su žmona linkime 
Ratkams dar ilgų džiaugs
mingų metų.

L. J. Stasiulis

iiriirc j. ir____________r^arpa vičius

Lapkričio 23 d. mirtis pa
siėmė Rosemount gyvenusį 
Joną Karpavičių. 84 metų i tis spaudoje, 
amžiaus. Tai Lietuvos sū
nus. kilęs iš Salakupių kai
mo, Vilkaviškio apskr.. Ka- 
nadon atvykęs 1911 m. ir il-

, Washingtono katedroje, bet 
net nebeįsileidžia ir į menką 

' Maizville bažnytėlę.“
kyklos XII klasę, gavo net ateik TAVO KARALYSTE 

i 3 pagy i imus už pažangumą į Brangus skaitytojau! Būda- 
moksle. Rūta, kaip ir jos se- mas krikščioniu, tu esi susipa- 
SUO Aldona, aktingai veikia žinęs su Šiais Viešpaties maldos 
skautuose ir pradeda reikš- VZ.’į”,

Geriausiakaledųdovana

danguje, taip ir žemėje44. Nors 
Jos yra montrealiečių ši- tu gal ir kasdien kartoji šiuos 

melair*lU vaikaitės i ^^Ūižus, \ištiek dar lieka klau-!
t ; ~ i-- »» išimas, ar tu kada rimtai tiagal-Llgonmeje gulėjo Alfon- vojai ir stengeisi sužinoti, ką ši- 

S3S Vainauskas ir P. A. Y O- ta pavyzdingos maldos dalis
giausiai gyvenęs Montrealy. lungė. Dabar ten guli Aldo- reiškia? 
Jis paliko liūdinčias žmo- “ Volynę. Visiems linkt j
ną 0 ną ir dukteris — Al
biną Astrauskienę ir Anelę 
Kukenienę, daug giminių 
Kanadoje, Amerikoje, Ar
gentinoje ir Lietuvoje.

Velionis buvo labai hu
maniškas žmogus. Nors jis 
sunkiai dirbo, bet nesigai
lėjo dolerio artimam nelai
mėje pagelbėti. Po Antrojo 
pasaulinio karo jis su savo 
žmona pirmieji surado ke
lius savo giminėms atsiim
ti iš Y’okietijos, o kol tai i- 
vvko, rėmė juos siuntiniais 
ir spauda.

Jis buvo Keleivio ir Ne
priklausomos Lietuvos skai
tytojas.

Į laidotuves susirinko ir 
i Mount Roval kapines pa
lydėjo ne tik iš Montrealio 
didelis būrys riminiu ir bi
čiuliu. tuo norėdami visi pa
reikšti jam savo pagarbą ir 
padėką už gerus darbus.

statomas ne 
bet

visai geru tikslu, būtent: para
ginti, jei galima, visus mąstan
čius krikščionis rimtai apsvars
tyti šios maldos žodžius. Paty
rimai parodo, kad daugelis tų, 
kurie mano esą gerai apsipaži- 

į nę su šiais žodžiais, tačiau turi 
A. Žarskus iŠ Kalifornijos visai ūkanotą išmanymą apie jų

atsiuntė mums rašinį, kuria- *va.rbcn?l- Vi.si rturėY'į sutikti, 
, . ;’ . . kad artinimasis Dieviškoje aki-

me smerkia vysk. V. Bnzgį vaizdoje maldoje yra labai rim-
UŽ tai, kad V’ashingtono tas dalykas ir kad dėl to tas,
bažnyčioje irenętoji koply- kVris m.eldž‘a< n<*uri kartoti 
-• „ , 17-1 • , tiK tuščius žodžius, bet supran-
ca^ pavadinta ne Vilniaus tamaj pareikšti Diev ui savo rei- 
Aušros Vartų Marijos, bet kalą. Norėdami pagelbėti vi, 
Šiluvos Marijos vardu. 1 Šiems, kurie nori pilnai suprasti

Tio loe r,o šia Viešpaties malda, kad nuoJis pnmme, kad tas pa- |aik;; jje galžtų-tarti sio8 
vyzdys jau turi negeių tai- mylimos maldos žodžius pro- 
sių, nes vysk. V. Blizgį seka tingai ir ištikimai, mes ragina- 
kiti kunigai. me tokius atidžiai skaityti šį

o ® i - • i straipsnį ir be jokiu prietaru
Spalio 18 d. Datbimnke apsvarstyti jo turini. Tokių da-

me greitai pasveikti.
P Š.

BLOGO PAVYZDŽIO 

VAISIUS

buvo parašyta, kad Maizvil
le, Pa . lietuviai sukruto sta
tyti bažnvčią.

”Allentown vysk. McShea.

lykų ištyrimas apšvies daug 
svarbių dalykų ir suteiks dvasi
nių palaimų, ramybės ir paguo
dos daugeliui.

Visų pirmiausia mes pastebi
matydamas jų triūsa, davė me, kad Viešpaties Malda, visų
leidimą bažnyčiai ‘statyti, i mak^ buvo P*1”*- J zaus. Dievo Sunaus, sutaisyta

kaipo atsakymas j Jo mokytinių_ . _ ________ Kartu išreiškė norą. kad
Mielas Joną? ilsėkfs po bažny«a būtu Allentown prašymąpamokyti juos/ kaip

sunkios ligos laisvosios K a- vyskupijos lietuvių švento- melstis rodei reikia suprasti 
suniuub ilgos laisvosios rv a - c - —Y kad šita mama susideda vien iš
nados žemėje, kuriai atida- Ye* "a^are bažnyčios globė-. Um tikrų žodžių, bet turi savy 
vei savo jaunystės jėgas ku- • pasirinkti Ausi os v artų ypatingus ir galutinius prašy-
ria laistei savo nrakaitu ir Dievo Motina. Tik Frack- mus to. kas sutinka su Dievo ną .laistei .savo praKaitu ir . . valia ir MnUarta; tai yra pra-
kuriai likai ištikimas iki na 
skutinio savo atdūsio. Lai 
būna tau lengva šios šalies į 
žemelė!

P. S

villes klebonui kun. Narbu „ . , , , , .. . „ . . . . i i i symas tų dalykų, kuriuos mes
tUl prašant ir vietos klebo- galime gauti tik pilnu ir nesvy
nui kun A. Bielskiui prita 
riant. vyskupas McShea 
naujos _ bažnyčios globėja
paskyrė Šiluvos Dievo Moti- liai. tikriau reikia manyti, kad 

. 1 tokio** maldos arba prašymai tu.
’i A Žarskna Qovn strain^ne- ri būti Pilnai s»derinti su visaisi a. žarskus savo straipsne T_vo tiks,ais ir kad dėl t0 p^.
Į ll baigia šitaip: į Jiau bus suteiktas atsakymas.

”0, Marija! Kaip Tau yra! (Bus daugiau)
Rūta Volungytė. Antano skaudu, kad Tavo vaikai— Kas domisi Tiesa, reikalauki

ir Aldonos Volungių jau- lietuviukai, atbėgę čia į A-
niausioji duktė, baigusi Ca- meriką, ne tik nebepuošia ir 
thedral aukštesniosios mo- negarbina Tavęs puikioje

ruojančiu Tikėjimu. Negalima 
tikėti, kad Jėzus būtų liepęs sa
vo mokiniams prašyti ko nors 
tokio, kas priešinga Dievo va-

KI-.-l! K-Į-- _ nciun i\tucuu>. -..L-—u-----
duoti savo giminėms ar bičiuliams. Nepamirškime, kad 
geriausia ir pigiausia dovana — išrašyti metams Keleivį 
arba pasirinkti kurią nors ii jo skelbiamų knygų.

KELEIVIO karna tik $5, o jis lankys tą, kuriam bus 
dovanotas, ištisus metus kas savaitė.

Už $8 galite gauti labai įdomių, vertingų STEPONO 
KAIRIO ir KIPRO BIELINIO ATSIMINIMŲ 4 knygas, 
arba vienų už $2.

Kiekvienas bus dėkingas, gavęs didelę Stasio Mi
cheisono parašytų knygų LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERI
KOJE, kurioje ras smulkiai aprašytų lietuvių gyvenimų 
ir veiklų JAV ir kitur. Jos kaina tik $4 minkštais, o $5 
kietais viršeliais.

Kas nepasigalėtų $12, tas gali dovanoti didžiulę dr. 
Vandos Sruogienės LIETUVOS ISTORIJĄ. O jei nebūtų 
pasiryžęs tiek išleisti, tai už $6 gali gauti tos pačios auto
rės Lietuvos istorijų, skirtų mokykloms.

Galite pasirinkti ir lietuvių knygų anglų kalba tiems, 
kurie nemoka lietuviškai.

Vaikams galite dovanoti gražiai išleistų J. Narūnės 
SNAIGIŲ KARALAITE, kurios kaina tik $1, arba Vylės 
Nemunėlio MEŠKIUKĄ RUDNOS1UKĄ, kurio kaina $3, 
dovanotas, ištisus metus kas savaitė.

Pasirinkti yra ko, tik rinkitės!

HAMILTON, ONT. 

įvairios naujienos

te spaudos veltui šiuo adresu: 
Lithuanian Bible Students 
212 East 3rd Street 
Spring Valley, III. 61362

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

N.L. dabar pradeda duoti ptanešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal,

t
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Kavos duoda puoduką, 
o degtinės kiek nori

Ne kas kitas, bet pačių 
komunistų Tiesa lapkričio 
22 d. pateikė toki vaizdelį iš 
\ ii maus kavinės:

” - kavos mėgėjai užsu- 
k" K^gždutės“ kavinę. 
F ašė Kavos — Kavos 

riirna atnešti tik po šimtą 
mu. — O konjako? — 

Tie', kiek pageidaujate. — 
Kai piliečiai tuo nusistebėjo, 
padavėjos pareiškė, kad ši
tokią tvarką įvedęs pats 
trestas“ (valgyklų administ
racija).

Tokia "apsvaigusi“ pre
kyba vyksta ir mieste, ir kai
me. todėl ir girtavimas yra 
pasiekęs nematyto laipsnio.

biurokratizme pavyzdžiai

Vilniuje leidžiamas Švy
turys spalio 19 d. numery- ra
šo apie Vilniaus Tarpmiesti
ni technikinės inventoriza
cijos biurą. Pilietis, nuėjęs 
į ii gauti pažymėjimo, kad 
neturi ruosavo namo. Jam 
pažymėjime išrašė, bet liepė 
puma nueiti į centrinę tau- 
I ~mąją kasą. ten sumokėti 
30 kaoeiku. atnešti kvitą... 
ada jis rausiąs prašomąjį 

pažvmėjimą.
Pilietis prašės tas 30 ka

peikų ?š jo paimti, bet nieko 
negeri ėio. Jis turėjo daiyti 
tain. kaip buvo vaidininko 
reikalaujama.

Jdinėtame biure seniau 
buvusi kasa ir kasinirkė 
Žmonės mokestį mokėję vie
toje. Tačiau kasininkė apsi
vogusi, prasidėjusios revi
zijos. tardvmai, nemalonu
mai. Ir tada viršininkas nu
sprendęs: jokiu kasu, jokių 
nemalonumu. Tegul neša j 
taupomai?, kasą. Tegu Į- 
staigoįe bū-a ramu ir pato
gu. o kad tūkstančiams žino
mu tai bus neramu ir nepa
togu. biurokratams dėl to 
nei ši’+a, nei šalta.

Antras pavyzdys šitoks:
Vilnietis įsimylėjo nevil- 

niete ir su ia nuėjo regist
ruoti- i metrikacijos biurą. 
Ten pareiškė:

’T-s ‘nokiame tik vil- 
• TAsu sužadėtirė tu- 

i n.- • • "įsiregistruoti Vil-

Ji nuėio i namų valdvba.
— Me? galime nrirerist- 

rmti tik žmoną. Pirma ap
simeskite.

y čPq ’Tm’a“ turėjo -ciVĮS. 
t* pnk'i+esm nvo-anai t’a- 
viln'oH’-: aalėtų susituokti s”
Įpvihiinfp.

šitnkin biu’-pk’’ati'’rn^ 
t»"« a^do- 

vnnoin m’fu nžnlūdęs "vv- 
resnvsis brolis“.

Lietuvis kardiologų 
valdyboj

Kauno Medicinos Instituto 
rektorius prof. Z. Januške
vičius dalyvavo tarptauti
niame kardiologų kongrese 
N. Delbi. Indijoie. ir tapo iš
rinktas i pasaulinės kardio
logu są jungos valdybą.

Vilniškiai laikraščiai, pra
nešdami tą aujieną, pagris
tai pasididžiavo tokiu lietu
viu kardiologų pripažinimu 
bei pagerbimu. Tik, cituo
dami indu laikraščio The 
Sunday Standart straipsnio 
antraštę, atskleidė, jog kiti 
nei nepastebėio, kad ta gar
bė bus tekusi lietuviams. In
du laikraštis (anglu kalba) 
rašė, kad "Sovietų kar-

diologas mažina mirtingu
mą“.

Prof Z. Januškevičius 
kongrese dalyvavo kaip So
vietų Sąjungos Medicinos 
Akademijos atstovas, naiys 
korespondentas. Buvo tokioj 
pat padėtv, kaip ir lietuviai 
sportininkai esti tarptauti
nėse rungtynėse, laimėdami 
garbę ne lietuviams, o ru
sams, kuriu imperijos ženk
lais ("CCCP“) esti pažy
mėtos iu uniformos.

(E)

Kovoja fu vandens teršimu

Vilniškė valdžia, negalė
dama sudrausti pramonės j- 
moniu nuo vandens teršimo, 
priėmė naują nutrimą. nu
kreiptą tiesiai Į tokių įmonių 
direktorių ju pavaduotojų 
ir vyriausių inžinierių kiše
nes. Būtent, grasina nemo
kėti jiems premijų už planų 
Įvykdymą (pirma laiko su 
kaupu), jeigu tos įmonės 
nebus įrengusios nustatytu 
laiku priemonių apsaugoti 
vandeniui nuo teršimo atma
tomis. Tas rutarimas liečia 
taip pat statybininkus ir' 
maitinimo Įmonių vadovus, j

Premijos daugelyje Įmo
nių yra beveik nuolatinis at
lyginimo papildymas, tad 
grasymas jas sulaikyti dėl 
vandens teršimo gali būti 
Įspūdingesnis, negu ligšioli
niuose potvarkiuose numa
tytos baudos.

Prieš kiek laiko dėl Šešu
pės užteršimo buvo sustab
dytas cukraus fabriko dar-; 
bas Mariiampolėje. Kaip ta 
tarpžinybinė kova vyko ir 
kuo ji pasibaigė, viešai ne
paaiškėjo. Tačiau cukraus 
fabrikas jau vėl dirba.

(E) j

Knygos
! jaunimui
I SNAIGIŲ KARALAITĖ, 
j graži pasaka. V. Stanči- 
i kaitės liustruota, parašė 

J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ......................  $1.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva-! 
vimo knygelė su Įdomiu! 
vaikam tekstu, kaina 50 c.; 
(Šias knygutes išsirašant, 
prie' pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemurėlis. labai 
gi a žiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina..............$3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50:
ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 

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

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

GINTARO TAKAIS, J. Na-
I rūnės eilėraščiai, daug ilius 
| tracijų. 64 psl., kaina $1.80

(GINTARĖLĖ, J. Narūnės•
I iliustruota pasaka, 24 psl. ■
' kaina .............................$1-
Ta pati anglų kalba, . .$.!.'

Lapkričio 29 d. angių kolonija Barbados (Hėst Indies 
salyne) gavo nepriklausomybę, čia matome tose iškil
mėse atstovaujantį Anglijos karalienei Kento kuni
gaikštį ir Barbados ministerį pirmininką Errol Walton.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimoj 

S. GRIEŽE

(Tęsinys)

prie manęs visu balsu sušun
ka rusiškai:

— Imkite greičiau!
— Aš žiūriu, ką imti — 

ryšulėlius ar vaikus
— Bet ji nelaukia, kol ap- 

sispręsiu, ir vėl šaukia:
— Berite radi Boga (im

kite dėl Dievo)!
Abiese rankose turi po 

nedidelį ryšulėlį, rankos su
kryžiuotos ant pilvo, o abu 
vaikučiai pakibę smakriu
kais ant sukryžiuotų moti
nos rankų tabaluoja plikais 
pasture aleliais, apsiseilėję. 
pridusę.

Matomai motina buvo ap- 
1 glėbusi juos glėbin, bet ne
norėjo palikti ir skurdžių 
ryšulėlių, tai, kol viską ap
glėbusi nubėgo žemyn, vai
kučiai nusikratė nuo krūti
nės. o bijodama išmesti ant 
laiptų, prispaudė juos prie 
savęs. Bet tie vis smuko ii 
smuko žemyn, kol užsikirto 
smakriukais. Bijodama už
dusinti, ji tokiu persigandu
siu balsu ir šaukė, kad grei
čiau imčiau. Maži dar buvo: 
vienas gal metų, o kitas ne 
ką per dvejis.

Kiek apraminęs savo "i- 
gulą‘.‘ (o moterėlių su vai
kais prisirirko geras būre
lis). noriu išeiti iš prieme
nės. bet neleidžia. Įsikibę

ĮDOMIOS KNYGOS

- LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Tfr • Atsiminimus visuomet Į-
ŲfllO.T1 a.1 domu skaityti, todėl siūlome 

Įsigyti šias mūsų žinomų 
. Petr. Tarulis, VILNIAUS žmonių gyvai parašytas at- 
RŪBAS, 495 psl., kaina siminimų knygas:
minKstais viršeliais $3.15. ______T. 1 DU MEDINIAI IR T RYS

Jurgi. Gliaudą, DELFINO GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
ŽENKLE, premijuotas ro-į Antano Šukio atsiminimai iš 
manas, 234 psl.. kaina $2.50 j Lietuvos Nepriklausomybės 

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

Kazvs Almenas. UPE ) 
RYTUS, UPE J ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
lalis 302 psl.. kiekvienos da- 
ies kaina $3-00.

Alė Rūta. KELIAS J
KAIRĘ, premijuotas roma
ms iš JAV senosios kartos

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

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

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

TAU. LIETUVA, Stepo-
. , . ._ ojo i no Kairio, 480 psl., kai-įetuvių gyvenimo, 248 psl. n 1 ’ 9
kaina $3.00- ,ra ............................... u

Vytautas Volertas. GY iR1E*°JA^T. Kipro Bie- 
VENIMAS YRA DAILUS I llnl°- b- Ps!-’ kaina....$-.00 
omanas iš lietuvių emigran ! PENKTIEJI METAI, Kip- 

tų gyvenimo, 242 psl.. kai- ro Bielinio, 592 puslapiai,
Pagaliau per garsintuvus vadintinos Bierflasche — 

pasigirdo iš Maskvos dikto- alaus bonka. 
riaus Levitano balsas, kad 2 Pirmas krikštas, kaip jau 
vai. Maskvos laiku kalbės minčiau, ištiko man dar na-i IIC°I 
užsienio reikalų komisaras rr ų nepasiekus. Pirmos bom- an orn J s ’vernus*
V. Molotovas, nors iau ir bos krito abipus Vilniaus 
taip visiems buvo aišku, ką gatvės prie Žaliojo tilto ir 
iis pasakys. Tačiau iki jo sudaužė vienaaukštį mūriu- 
kalbos tas mieste sukeltas ką, kuriame buvo restoranas i ~ Ką *d tas vyras jums 
nerimas viešai buvo aiškina- ar alinė. Buvo ir žmonių au-j Perles? Pe]nu neuždengsiu 

aš jūsų nuo bombų, — ban
dau aiškinti.

— Visvien mums dvasiau 
kai vra vvras su mumis, — 
aiškira jos. Moteriška logi 
ka. nedali jos nuneigti.

Fagaliau aptilo sprogi
mai, grįžtu butan, šluoju šu
kes, statinėju išvartytus bal
dus. Užpakalinio namo pir- 
rr.n p. likit n došinin hntan i. 

lėkė pro langą skeveldra ii 
perdaužė bufeto sienelę ii 
porą lentyrų, gerokai ap
lamdė lėkštes ir kitus stalo 
padarinis, bet nieko nebuvo 
namie, tai žmonės nenuken
tėjo. Kitoje pusėje gatvės 
degė mūriukas. Mūsų kie
mas ir visi pastatai šį kartą 
laimingai išliko tiesioginiai 
nepaliesti

Netrukus išsiaiškinome, 
kad po užpakaliniu namu e- 
sarn.a slėptuvės. Tai papras
tas namų rūsys, dar lenku 
laikais mediniais ramste
liais "tufcaitii“ kiek sustip- 
rintom lubom.

Naktį kai kurios motery? 
su vaikais buvo susinešę pa 
tarines ir nakvojo. Buvau ir 
aš kelis kartus trumpam už
ėjęs. Nepatiko ji man save 
"sustiprinimais“. Senos sta 
tvbos lubų balkiai, kaip ži
nome. buvo mediniai, medi 
niai ir tie "sustiprinimo“ šu- 
leliai (tikriau —tvorai tver
ti tumeliai), kaip šiaudeliai. 
Tik dėl akiu!

Tiesa, iš kiemo pusės laip 
tų bliauna buvo mūrinė ii 
galėjo nuo skeveldrų dūri? 
apsaugoti, bet iš užpakali
nės gatvės, kuri buvo že
miau. negu mūsų kiemas 
durys visu aukščiu buvo virš 
gatvės lygio ir jokio mūrr 
neapsaugotos. Va. nakti. 
man būnant ten. žnekterėjo 
bomba gana tolokai, o mūsų 
slėptuvėn pro tas duris ūžte- 
rėjo tokia oro banga, kad 
nuo sukeltu dulkiu per porą 
žingsniu vienas kito negalė
jome gerai Įsižiūrėti. Žino
ma, geriau ir tokia, negu at
viras laukas, arba butas di
deliais langais.

Nakti praleidome apsi
rengę ir sėdom kiek kas nu
snūdęs, bet laimingai.

(Bus daugiau)

mas kaip "manevrai“. ku. Kitos krito šalia ramų
Vilniaus ir Vokiečių gat- kiemuose ar daržuose, nepa- 

vėse tiesiog žmonių kamša- darę mūrams didelės žalos, 
tis. Šiaip taip prasisprau- tik išakiio sienų glaistą
džiau i Vokiečių gatvėje čia (tinką) ir išgūrino langus, 
pat netoli kampe buvusią Bet vos pasiekus namus, 
antrame aukšte gana erdvią pasipylė nauja kruša jau vi- 
valgyklą. kurioje sutikau ke- sai arti ir ištratino man vi- 
lis pažįstamus. Užsisakėme sus langus iki paskutinio 
pietus, ir tai labai laiku, res stiklelio.

irarcziius jausmai,
kai tau stiklu skeveldros

ir* iroIzTrxrLrliz-k mimo nnrr/\ 
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minutėm, bet sekundėm. 
Greitai tiek prisikimšo, kad 
padavėjos sunkiai galėio 
praeiti su patiekalais prie 
stalu.

Čia išklausėme ir Mo’o- 
tovo kalbos. Susiiaudinęs ir 
matyti, apsigandęs buvo. tai 
ir kalbėjo drebančiu balsu.

Išėjęs iš valgyklos, norė- 
iau aplankyti vieną šeimą 
Didžiojoje gatvėje, netoli 
Š. Jono bažnyčios, bet vos 
Įžengęs kieman pamačiau 
NKVD sunkvežimi su gink
luota sargyba paskutiniu 
momentu dar tebekraustan- 
čia kažkokią lenkų šeimą. '

Tai neaplankęs norimos 
šeimos, grižau namo, bet 
kelias atgal buvo jau sunko
kas: miesto centrinės gat
vės buvo tiek užtvindrtos 
minios, kad vietomis sunku 
buvo prasistumti.

Dar nepasiekus namu. ė- 
mė kristi pirmos bombos.

i
i

KARAS

Iš Molotovo kalbos paty
rėme. kad iau 4 vai. rvto. be 
kai kuriu Rusijos miestu, ir 
mūsų Kaunas buvo apmėty
tas bombomis. Tačiau Vii-j 
niuie iki geros popietės jo
kio karo mes dar nejautėme, 
jei neminėti nervingu masi
nių žmonių susigrūdimu 
miesto širdyje — jo centri
nėse gatvėse. Bet ir Vilniui 
ilgai laukti nereikėjo: apie 
4 vai. po pietų ir čia pasiro
dė Stukos (vokiečių dvilie- 
menių bombonešių vardas) 
ir viena no kitos smigdamos 
žemyn ir kaukdamos ėmė 
svaidyti "alaus bonkas“. 
kaip vėliau vokiečiu kariai 
juokavo. Esą, nemėtę sun
kesnių kaip 100 kg., o tokios 
kariškam vokiškam žargone

skambėdamos švilpia apie 
ausis dulkiu ir dūmų sūku
riuose. o didžiulis mūras, 
tartum laivas ima siūbuoti, 
drebėti, skambindamas vi- 
°°is indais ir kitais namų ū- 
kio padargais Laimė, kad 
rėksnių nebuvo namie, tai 
vienam daūg lengviau judė
ti ir mažesnė atsakomybė.

Išbėgu i priemene ir noriu 
bėgti j sode!’ ir sukristi ant 
žemės po liepom, kad griū
damas pastatas neužverstu. 
Bet vėl pasipila visa eilė 
pragariško trenksmo. Susi
laikau ir užsiglaudžiu po 
laiptais už storo mūro sie
nos. Kiemas aptemsta, kaip 
per sau’ės užtemimą: oro 
siūbavimas liepas lamdo ta
rytum šimtas viesulų. Jos 
raitosi, blaškosi i visas pu
ses: čia braškėdamos gula 
išskčtę šakas prie žemės, tai 
vėl stenėdamos apsuka jas 
aplink liemeni ir suglaudę 
kelia nukštvn, lyg nugalėtas 
karys, nelaisvėn pasiduoda
mas. Plytgaliai ir visokios 
šukės su atlaužom švilpda
mos ir skambėdamos daužo
si po kiemą, lyg raganų 
svaidomos.

Dešinėje mūsų fligelio 
pusėje, kaip jau žinoma, ap
gyvendintos raudonųjų ko- 
mandierių šeimos. Vyrai jau 
seniai kariuomenės dali
niuose: namie vienos mote
rys su vaikais. Pakvla klyks
mas. Apglėbę vaikus ir ko
ki ryšulėli, viena per kitą 
bilda laiptais žemvn. Visos 
jaunos, visų vaikai maži; vi
sos persigandę ir bejėgės.

Nubėga ir viena juočkė 
(brunetė, ne negrė, nes ten 
tokiu nebuvo) nuo trečiojo 
aukšto išplėstom nuo išgąs
čio akim, pora pusnuogiu 
bamblių nešina, ir pribėgusi

a ; 2.50

. Vytauta* Volertas, UPE

kaina ...................... $2.00
ATSIMINIMAI IR MIN-

TEKA VINGIAIS, romanas TYS, Kazio Griniaus, I to-
►2 pal., Rama $3.o0. i mas, 300 ps!.. kaina ...... $2.

— Ners vienas vyras su 
mumis! — šaukia keli bal
sai.

- t

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,

20) psl.. kain* H tomas, 336 psl., kaina $5.
VYSKUPO P. BŪČ1O 

ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psi-. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1844-1S50 metų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa
činskas, 273 pusi. kaina $3.

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

VIENIŠO ŽMOGAUS 
(apie Dėdę 

Šerną), Antano Rūko, 206
psl., kaina ..................... $2.

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

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

ATSIMINIMAI APIE
Juozas Sva’stas: JO Sc iJUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 

iAUt i INE, premijų o t a f i lės Liudžiuvienės, 88 psl..

Vacys Kavaliūnas. KAL 
NŲ GIESME, premijuota 
omanas
■2.50.

Jonas Autis. POEZIJA
fojė yra šio žymaus poett 
isi eilėraščiai. 420 psl., ka1 

na $6.
Jurgis Gliaudą. SIKSNO 

PARNIŲ SOSTAS. urenu 
uotas romanas iš politinu 
•migrantu gyvenimo, 26‘ 
»sl., kaina $2.50.

Juozas K rai. kauskas, TUVIL’____i-mū, prem
205 pusi.,

ITZ^Vlt!___ __ZZ____ __________ ____ _ _____________uu mj, premnuora. JUT VfcNIMAS 
kaina□manas,

52.50.
Aloyzas Baronas; VIENI 

»i MEDŽIAI, 117 pal. Kai 
>a $ 1,00.

Juozas Švaistas: ŽIOB 
*<1AI PLAUKIA, rumana. 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 ps*. 
kaina $2.50.

omanas ls \ inco Ku<lirk<x 
;yveintno, 394 pusi kaina 
4.00

Aloyzas Baronas: LIEP 
* Al IK BEDUGNES, prt 
uijUotas romanas, 2<P psi. 
.aina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
>ViEJŲ GYVENIMŲ. 
usl., Kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U na 
dELiAl NLGKĮZ 1 A j | 
BALNUS, pusi., kaiiir 
55.00.

Vincas Ramonas: MIC 
lOTAS RYTAS, 166pus» 
<aina $2.00.
MINDAUGO NUŽUDY 
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuoti? romanas. 24• 
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administraeiioi.

kaina ............................. $1.
PALIK AŠARAS MASK- 

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

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

ŽVILGSNIS J PRAEITĮ,
’K- Žuko, 476 ps!.,psi., kai- 

.......................... $5
Tas knygas garite gauti 

Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiu* padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

---------- — :
ANTROJI PRADALGE
Tai literatūros metraštis, 

redagavo K. Barėnas, 39 ra
šytojų. pradedant J. Aisčiu

"Lithuania 
roes,“ parašė 
kaina $4.75.

land of he- 
L. Valiukas,

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J. B. 

• v • • x nr t, -.i . , _ . Končius, iliustruota. 211
kaina kietais viršeliais 

$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
A N RECIPES- paraše Juzė 
Daužvardienė. kaina $2*

rimų pavyzdžiai. 446 psl., 
gė turėjo dideli pasisekimą, 
nemažesni turėtų turėti ir 
antroji. Gaunama Keleivio 
administracijoje.

f
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

RAŠAU NE RAŠALU,

BET AŠAROMIS...

Nėra abejonės, kad dau
gelis vargan patekusių lietu
vių tikrai išlieja daug ašarų, 
o rašalo daugis ir visai ne
turi.

Laimingi tie. kurie JAV- 
se ar kitus laisvame pasau
lyje turi pasiturinčių gimi 
nių. Tokie susiranda ir ra 
šalo, ir susilaukia net pra
banginių dalykų. Daug kas 
siunčia į Lietuvą giminėms 
brandus kailius, motociklus 
ar net automobilius. Tačiau 
daug daugiau vargstančių 
lietuvių visai neturi į ką 
kreiptis, ir tokių laiškai kaip 
snaigės nuolat krinta ant 
Balfo stalo. Per mėnesį gau
nama apie 200 įvairių prašy
mų. kurių didelę dalį tenka 
tenkinti tik trupiniais, o ki
tus net į stalčių gilumą nu
kišti dėl labai menkų moty
vų.

Va, ir labai taupant, daug 
prašymų atidedant į šalį, 
Balfas nuo š. m liepos 1 d. 
iki lapkričio 15 d. išleido 
šalpai 15.000 dolerių dau
giau, nei turėjo pajamų. 
Šiuo keliu riedant netrukus 
tektų prašyti pašto įstaigą, 
kad visus prašymus grąžin
tų atgal, nors jie būtu ir aša
romis. ne rašalu, rašyti.

LEIVIS, SO. BOSTON

Vokietijos naujosios vyriausybės vadai — kairėj kanc
leris Kiesinger (krikščionis demokratas), dešinėje — 
W. Brand t ( socialdemokratas).

CoL Farber, 
vietini

Dr. Coppolino Mrs. Coppolino, 
vietini

— Maik, šiandien aš no- džiui. iki 1940 metų mokslu
riu su tavim pasikalbėti apie buvo žinomi tik 92 elemen 
gryną mokslą. tai, o šiandien jau yra 115

—’ O ką tėvas apie tokį Vandenį sudaro du elemen 
mokslą žinai? ‘ tai: hidrogenas ir oksige

— Aš. Maiki. nieko apie nas. Mūsiškiai kalbininką 
tokį biznį nežinau, ale aš yra pritaikę jiems lietuviš 
girdėjau Saubostono lietu- *'*s pavadinimus, būtent 
viu klube tris dypukus apie vandenilis ir deguonis. Di 
tai besiginčijant. Gėrė alų atomai vandenilio ir vienas
prie staliuko ir ginčijosi.

— Apie ką?
— Pradžios negirdėjau, 

ale supratau, kad tai buvo 
svarbus klausimas, ba smar
kiai ginčijosi Vienas sako, 
kad tai bobų plepalai, o ki
tas atkerta: klysti, klysti: 
tai yra grynas mokslas. Nu, 
tai aš ir noriu, kad tu man 
išvirozytum, kas tai per 
mokslas, jeigu jis grynas? 
Ar yra dar ir dortinas moks
las?

— Grynas mokslas reiš 
kia precizijos mokslą, tėve

— Maiki, tokio žodžio a? 
dar negirdėjau.

— Tiesa, tėve, mūsų kai 
boję tas žodis kol kas da: 
neprigijęs. Lietuviai tokiir 
mokslus vadina tiksliaisiai 
mokslais

— Man vistiek neaišku.
— Tikslusis mokslas, tė 

ve. reiškia organizuotą i 
sistematizuotą pasaulio pa 
žinimą.

— Aš. Maiki, ir be toki*- 
mokslo pasauli gerai pažįs 
tu.

— Ne. tėve. nepažisti.
— Nu, tai bečykim!
— O kam?
— Parodysiu tau, kad pa 

šaulį aš pažįstu.
— Jei pažįsti, tai paša 

kyk, kas vra vanduo?
— Nedaryk juokų. Maiki 

Juk visi žino, kad vandu< 
pasidaro iš lietaus ir sniego

— Lietus ir sniegas yr; 
tas pats vanduo, tėve, be 
pasakyk, iš ko jis pasidaro'

— Nu, tai tu pasakyk, je 
toks kytras.

— Variauo. tėve. yra che 
minis dviejų elementų jun 
ginys

— O kas yra tie lementai"
— Elementais yra vadina 

ma pagrindinė cheminė me 
džiaga, iš kurios susideda 
visas pasaulis, tėve. Jų y r? 
daug. ir mokslininkai suran 
da jų vis daugiau. Pavy

deguonies padaro vandenį 
— Tai tu rokuoji, kad bt 

šitų lementų mes neturėtu
me vandens?

— Neturėtume, tėve.
— Maiki. meluoji. Kaipg,

mes gyventume be van
dens? Juk nebūtų iš ko ne. 
alaus pasidaryti.

— -Jeigu vandens nebūtų 
tėve, tai ir mūsų čia nebūtų 
Nebūtų jokios gyvybės. Že
mė būtų tuščia ir negyva, 
kaip mėnulis.

— Kažin, Maiki, ar ta: 
teisybė ?

— Teisybė, tėve 
— Nu. tai kodėl šventa: 

raštas to nepasako?
— Šventas raštas, tėve 

rėra joks mokslas.
— Maiki. negali taip sa 

kyti. Juk šventas raštas pa 
sako. kaip svietas buvo su 
vertas.—ar tai ne mokslas?

— Ne, tėve, tai ne moks 
las.

— Nu. tai kas yra moks 
las?

— Mokslas, tėve, reika 
lauja faktais paremto žino 
jimo. Ir jis tvirtina tikta 
tą. ką galima patikrinti ir Į 
sitikinti, kad iš tikrųjų yn 
taip, kaip rašoma ar žodžii 
pasakojama. Bet šventa? 
raštas jokių įrodymų save 
pasakoms neturi.

— Ar tai tu netiki, kad 
Dievas sutvėrė Adomą?

— Netikiu
— Kodėl?
— Todėl, kad nėra įrody. 

mų.
— Kaip tai nėra? Juk vi

si kunigai taip tiki, vyskupą’ 
taip tiki, ir pats popiežius 
taip tiki. Ar tai neįrodymas. 
kad Adomas buvo Dievo su
tvertas?

— N e,tėve. ne įrodymas. 
Kai teologai liepia mumsti-J 
keti. kad Adomas buvo Die
vo rankomis iš molio nulip
dytas. tai mes klausiame: 
kur įrodymas, kad taip bu-

? Ar galima tokį teigi-

Tačiau yra dar daug 
gražių vilčių, kad taip neat
sitiks. Nuo Kalifornijos iki 
Nev Yorko, nuo Floridos i- 
ki Winnepego idealistai lie
tuviai ir šį rudenį lesinėja 
dolerį prie dolerio, su ku- 
iais Balfas stengiasi tas a- 

saras nušluostyti. Esu tikras, 
kad visi Balfo veikėjai ir rė- 
nėjai dėl savo gražių žygių 
.urėjo puikią Padėkos Die-j 
ną ir turės linksmas Kalėdų 
šventes, nes padarė truputį 
laugiau, negu privalėjo pa
daryti.

Kun. L. Jankus

mą patikrinti? Ar popiežius 
galėtų gyvą žmogų iš molio 
nulipdyti? Įrodymų nėra. 
Todėl mes ir sakom, kad te- 
ilori.ja nėra joks mokslas, 
tik fantazija.

— O ką tas reiškia?
— Tai reiškia nebūtų da

lykų įsivaizdavimą, tėve.
— Nu, tai kaip tu rokuoji 

kokiu spasabu žmogus galė
jo atsirasti ?

— Biologija parodo, tė
ve, kad žmogus atsirado ne 
vieną dieną, bet vystėsi evo
liucijos keliu milionus metų, 
kol iš amebos išsivystė da
bartinis jo organizmas ir kū
no forma

— Sakai, biologija tai pa
rodo. O kas ji per viena?

— Biologija, tėve. yra 
mokslas apie viską, kas tik 
gyva, ir kaip visa tai prasi
deda. kaip vystosi ir formuo
jasi. Ji turi keletą šakų. Vie
na jų vadinasi botanika ir 
aiškina augalų pasaulį; ki
ta vadinasi zoologija ir nag
rinėja gyvūnų evoliuciją. 
Toliau biologija dalinama į 
morfologiją, anatomiją, fi
ziologiją, embriologiją ir 
paleontologiją.

I kur 
|vo‘

Keuper, prosecutor Simniill, judge Bailey, defense

Pagarsėjusios žmogžudystės bylos dalyviai. Viršuje 
dr. Coppolino. kaltinamas nužudęs savo draugą atsar
gos pulk. Farberj iš Freehold, NJ.. o taip pat pasmau
gęs ir savo žmoną. Apačioje kairėje prokuroras Keu- 
per, vidury teisėjas Simmill. dešinėj gynėjas Bailey, 
neseniai laimėjęs dr. Sheppardo bylą. kuris taip pat 
buvo kaitinamas nužudęs savo pirmąją žmona.

KĄ JIS MATĖ LIETUVOJ

Mums gerai žinomas as
muo atsiuntė lištraukas iš 
laiško, kurį gavo iš savo gi
minaičio, gyvenančio anoje 
”geležinės uždangos“ pusė
je ir aplankiusio Lietuvą. 
Ten rašoma:

"Žmonės, norėdami gauti 
pigesnės mėsos, stovi eilėse 
nuo pusiaunakčio. Kartais i 
krautuves atveža mažą kie- 

į kį mėsos, todėl jos nevisieir. 
pakanka. Sviesto kilogramas Į 
(du svarai su ketvirtadaliu)’ 
atsieina vienos dienos už
darbis, dešros kilogramas 
mažai ką pigiau. Mano 8 
valandų darbas atneša man 
Jūsų (suprask: JAV) 65 
centus.

"Architekto su ilgų metų 
praktika mėnesinė alga 240 
rublių. Jaunesnio inžinie
riaus — 120 rublių, farma
ceuto — 65 rubliai.

"Žmorės gyvena be vil
ties, labai geria. Kaimai blo
gai atrodo, niekur nematyti 
naujų statybų. Visur kolcho
zai. Miestai statosi, ypač 
pramonė plečiasi.

"Kalėjimai miestuose pa
naikinti. iškelti toli už mies
tų Tikyba baigiama likvi
duoti. Bažnyčios uždarytos. 
Sekmadieniais krautuvės a- 
tidarytos, pirmadieniais už
darytos.“

JEI AUKOSI BALFUI, ’ nusirašyti ir to šėro vertę ir 
i turimą nuostolį, jei Šeras 

VALDŽIA DALĮ GRĄŽINS kainuoja, rinkoje daugiau, 
nei už jį mokėta. Yra ir kitų 

Šiuo metu JAV vyriausy-i valdžios privilegijų Balfo 
neiį rėmėjams.bė nebeduoda Balfui 

maisto, nei pinigų. Mat. da
bar Balfas stipriai šelpia Si
biro lietuvius, valdžia tai 
šalpai pritaria, bet lėšų ne
duoda. res ta: būtų kišima
sis i sovietu vidaus reikalus

Vokietijoje ar kur kitur 
esančius lietuvius tremti
nius. pagal JAV vyriausy
bės manymą, turi išlaikyti 
Vokietija ar tie kraštai, kur 
tremtiniai yra. Tuo būdu 
savųjų šalpos darbo dirvo
nuose mes. lietuviai, esame 
palikti vienui vieni. O tie 
dirvonai platūs.

Tačiau JAV mokesčių į- 
staigos teikia Balfo rėmė
jams privilegijas. Pvz., jei 
Balfui paauk< si šimtinę, tai 
federalinė valdžia grąžins 
25, 30 ar daugiau dolerių. 
Tai vadinamoji Ta\ Deduc- 
tible privilegija, ši privile
gija galioja paaukojus Bal
fui gėrybes: maistą, rūbus, 
vaistus, knygas ir pan. Pvz., 
už vai totų rūbų 100 sv. duo
dama 100 dolerių aukos pri
vilegija. .

Kai kurios darbovietės 
darbininkų auką Balfui pa
dvigubina Pvz.. darbinin- 

1 kas paaukoja Balfui 10 dol

Pvz.. Balfas nemoka jo
kių mokesčių (income tax), 
jei ką perka, nemoka sales 
tax. Jei kuri pramoga ruo
šiama Balfo labui, taip pat 
nereikia mokėti pramogų 
mokesčio. Dar daugiau, jei 
kas keliauja Balfo reikalais, 
jis nemoka mokesčio val
džiai (tax free) Tuo būdu 
Balfo rėmėjams vyriausybė 
dovanoja kasmet apie 20, 
000 dol. ir kita tiek palieka 
Balfo iždui, neimdama pa
jamų mokesčio. Taigi nega
lima sakvti, kad valdžia da 
bar visai nepadeda Balfui. 
Priešingai, valdžia Balfo iž 
dui ir jo rėmėjams prideda 
trečdalį tų sumų, kurios su 
aukojamos

K.L.J.

— Džiūsta minut MaikPerdarbovietę-tai darbovie- 
uziusta minut, Maik . tės vadovybė prideda antrą

dešimtinę. Reikia tik dar
bovietėje pasiteirauti, ar ji 
nėra "Matching Corpora-

Apie ką tu čia man šneki?
Aš nieko nesuprantu.

— Tėvas norėjai pasikal 
bėti apie mokslą, taigi aš šį' įon“
tą ir paaiškinau. ‘ l Jei’ paauko?i Ralfui sayi-

— Dac inaf! Aš eisiu pas kainos verte kuri nors šėra
Zacirka išsigerti. į (stoek). tai nuo taksų gali

VAIKŲ DŽIAUGSMUI
Nauja Janinos Narūnėt 

kalėdinė pasaka SNAIGIŲ 
KARALAITĖ. Spalvotos ii 
dailios VL Stančikaitės i- 
liustracijos. Spausdinta Ko 
lumbijoje. Didelis formatas. 
Kaina 1 doleris.

ALGIS ir ALYTĖ, spalvi
nimui knygelė. Kaina tik 50 
centų

Abi knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje.

Pašto perlaidoms reikia 
pridėti 15 centų.
r.-z.,e ■ ■ >

RAGINA KELTI

PABALTIJO KLAUSIMĄ

Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo Generalinis Komi
tetas priėmė du nutarimus, 
liečiančius Baltijos kraštus.

Remdamasis Politinės ir 
Teisių Komisijos pasiūlymu, 
nutarė kreiptis į Valstybės 
Departamentą, kad jis, pa
siremdamas JAV Kongreso 
priimta rezoliucija Nr. 416, 
Baltijos valstybių klausimą 
pateiktų svarstyti Jungti
nėms Tautoms, reikalaujant 
panaikinti Sovietų Rusijos 
kolonializmą ir atstatyti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Reikiamą dokumentaciją 
parengti Generalinis Komi
tetas pavedė Baltijos kraštų 
atstovams?

Ateinančių metų darbų 
programoje Generalinis Ko
mitetas numatė iš naujo rū
pintis, kad Laisvosios Euro
pos radijas (Radio Free Eu- 
rope) Įsteigtų skyrius per
duoti radijo programoms į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Abu tuos klausimus komi
tetui svarstyti pateikė Lie
tuvių delegacijos atstovas J. 
Audėnas.

(Elta)

Jau parduodamas

1967 METŲ "KELEIVIO

VAI CMnADIIKnHLLHUUniUJ
Jo turinys:

Ii pat pradžios eina gamtos reiškiniai, toliau kalen- 
doriumas su krikščioniškais ir tautiškais vardais.

Be to, kalendoriuje aiškinama: ką reiškia ameriko- 
nizmas, anarchizmas, imperializmas, socializmas, bolše
vizmas bei komunizmas ir kaip pasidarė komunizmo fron
to skilimas? Kaip atsirado fašizmas, nacizmas, sindika- 
lizmas, technokratija ir šaltasis karas?

Kas yra 15-kos valstybių blokas, kuris vadinasi 
NATO?

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?
Vietnamas faktų šviesoje-
Straipsnis Jaltai prisimintu

Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?

Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo ebro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.

Be to, kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 
geresnių juokų.

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi
sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant, Užsaky
mus galima siųsti kartu su prenumerata ir galima atskirai. 

Prašome adresuoti taip:

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

« »*
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JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašę
(Tęsinys)

1940. 9. 15.

Senatoriaus Percy duktė Sharon ir jos sužadėtinis 
John D. Rockefeller. Kaip žinoma, Sharon vienmetė 
sesuo šį rudeni buvo nužudyta Chicagoje tėvų namuos.

Teises patarimai

Pranciškus Bacon mėgsta plačiai kalbėti. Išplečia 
savo dėstomą dalyką, daro begales pašalinių pastabų ir 
nemaža vietos užleidžia anekdotams, kurių tarpe yra įdo
mių. Kalbėdamas apie mokslininkų gyvenimą, jis cituoja 
Diogeną, kuris, paklaustas, kodėl filosofai ieško turtuolių, 
o turtuoliai visai netrokšta susiartinti su filosofais, atsakė: 
„Tai todėl, kad filosofai žino. ko jiems trūksta, o turtuo
liai to nežino“. Aristipas. filosofas, turėjo Kažkokį prašy
mą į tironą Denisą. Tironas į filosofo prašymą nekreipė Į 
dėmesio. Tada filosofas puolė ant kelių ir dideliu nusiže
minimu išprašė, ko norėjo. Kai Aristipui jo draugai dėl to 
darė priekaištų, jis atsakė: „Ko jūs norite, ar tai mano 
kaltė, kad Denisasturi ausis prie savo kojų letenų?“ Filo- j 
sofas Demonoksas viename dispute su karvedžiu Adrianu 
jam nusileido, sakydamas: „Teisinga yra nusileisti tam, 
kuris vadovauja 30-čiai legionų “

Mokslininkų (filosofų) pataikavimai dienos galingie
siems nėra tik šios dienos reiškinys, bet senas, kaip ir pati 
priklausomybė nuo galingųjų. Bacon mano. kad už tai 
nereikia perdaug filosofų smerkti, nes, arčiau pažiūrėjus, 
esą matyti, kad jie nusilenkia ir pasijungia ne asmenims, 
bet sąlygoms...

1940. 9.16

Kalbėdamas apie mokslo trūkumus ir mokslininkų 
ydas. Bacon pareiškia, kad scholastikų tiūkumas buvo tas. 
kad jie turėjo perdaug siaurą akiratį, o sukdamiesi siau
rame idėjų rate (imdami Aristotelį, kaip visų tiesų tiesą), 
vertėsi skaldymu plauko į keturias dalis; tuščia agitacija, 
gražbylystė, užpildė tuštumą, kuri gavosi dėl perdaug 
siauro jų mokslo pagrindo. Jie kovėsi dėl menkniekių, 
barėsi dėl žodžių, triūsė dėl niekų ir nepastūmėjo mokslo 
pirmyn.

Tas, kuris viskuo domisi, yra kartu ir nediskretiškas. 
Tas, kuris lengvai tiki, yra lengvai apgaunamas. Dideli 
klausinėtojai yra kartu dideli plepiai.

1940. 9. 19 •
Gavau laišką iš „Liolės“. Ji rašo, kad man nėra jokių 

perspektyvų patekti į sąrašą žmonių, galinčių gauti amer. 
vizą. Aišku. Kai ji būsianti Amerikoje, ji dalysianti viską 
ir t.t. Iš to. man regis, šilta nebus.

Gavau laišką iš Šapkarovo. Jam reikalingas certificat 
de travail iš jo žmonos Kadangi vykstu į Paryžių, tai už
eisiu pas jo žmoną ir pasakysiu jai. ko jos vyras iš jos lau
kia. Jis mano. kad jei jo žmona kreipsis į Bernio, chef du 
personnel, tai jis neatsisakysiąs. Sara rašo, kad jai striu
kai — jos reikalus Paryžiuje sutvarkys D., bet čia jos biz
nis nekoks esąs, o į Paiyžių jos, kaip žydės, nenori leisti. 
Žddžiu, „masterstva“ prasideda. Dar tik prasideda.

1940. 9. 22.

Užvakar įsirašiau į skaičių asmenų, norinčių „se re- 
patrier“. Vakar ėjau bilieto ir gavau fiche individuelle 
de rapatriement su atkarpa, kurią iškeisiu į geležinkelio 
bilietą. Važiuoju ketvirtadienį — rugsėjo 26 d. Važiuoju 
kaip rusas, nes „lietuvių nebėra“, yra tik rusai. Taip tai 
vokiečiai aplinkiniu keliu mus. lietuvius, padarė lyg ir sa
vo sąjungininkais, kaip italus ir ispanus Tiktai rusai, ispa
nai ir italai gali po rugsėjo 15 d. vykti į okupuotą zoną. 
Žinoma, tiktai arijai, tai savaime suprantama. Aš rusas? 
Keistai skamba, bet politinėj „Europos tikrovėj“ aš esu 
„rusas“. Tegu taip. Paryžiuje eisiu į rusų konsulatą aiš
kinti galimybes grįžti į Lietuvą ir aiškinti mano pilietybę. 
Rusų ambasada nieko neatsako į mano laišką. Jie perdaug 
patogūs žmonės, kad atsakinėtų į laiškus privačių žmonių. 
Jiems ne mes, lietuviai, bet mūsų žemė buvo reikalinga 
Tą jie pasiėmė, o lietuviai gali išnykti. Bent rūpintis jais 
ponai išvaduotojai visai nė nemano.

* T"
(Bus daugiau).

Kazvs Binkis

RUDUO

Rudenį ramu laukuose.
Tik prie kelio šlama uosiai, 
Varna tik surėks ar kuosa.
Ir vėl tylu kaip kapuose.
Tyli ir miškai išblyškę,
Sutiksi tik kartais kiškį,
Arba lapė sau pakrūme 
Kažkur paskubomis dumia. 
Šiaip voratinklių raizgyne, 
Rodos, viskas susipynė.
Rods, gamta jėgų pristigo, 
Susipynė ir užmigo.
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Mūsų brangiai draugei

NORAI GUGIENEI

mirus Chicagoje, mes reiškiame giliausią užuojautą 
jos seseriai, giminėms ir draugams. Mes liūdime karta 
su jais.

Gerbdami jos atminimą, mes skiriame auką Balfui, 
kuriam ji visą laiką sekretoriavo ir atsidavusiai dirbo.

Margareta ir Stasius Michelsonai.

Kodėl aš be dantų?
Vasaros metu, paežerėje 

begulinėdamos. girdžiu kal
basi dvi bičiulės:

— Tu pasakyk, juk ji jau 
sena ir nei vieno svetimo 
danties burnoje neturi!

— Na, tai ką tu jai pada
rysi. gal jai stiprius dantis 
Dievas davė.

— Ką ten kalbėti, visi di
pukai gerus dantis turi. To
kius iš Lietuvos atsivežė. 
Galgi jiem Dievas davęs 
geresnius, negu mums?!

Antroji bičiulė 
nusižiovavo.

saldžiai

Nusipelniusiai visuomenės veikėjai 

NORAI GUGIENEI

mirus, giliai liūdime su jos netekusiom lietuviškom 
organizacijom ir jos giminėms bei artimiesiems reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos Centro Komitetas

— Čia. mat. yra visai ki
ta priežastis. — nerimsta 
pirmoji — Reikia labai da
boti savo dantis, neapleisti 
ir kas pusmetis parodyti 
dantų daktarui, kad laiku 
užplombuotų skylę, kol ne- 
pagenda visas dantis. Kai 
jau išpūva, tai nieko kita 
nebelieka daryti, tik trauk 
laukan!

— Oi, kiek jau dantų man 
ištraukė, — atsiduso klausy
toja.

— Aš skaičiau amerikie
čių laikraštyje, jog ir mes 
patys privalome savo danti
mis rūpintis ir juos gerai 
prižiūrėti. Reikia ir būtina 
šepetuku su pasta dantis ge

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko ataa* 
kyti į Keieivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

, Žinoma, svarbiausias klau
simas čia yra. ar Floridoj į- 

Kreipiamės į Tamstą su vykusios skyrybos yra „ga- 
šiuo klausiniu: lioje“. Jei jos galioja, tada

Mūsų duktė yra ištekėju- antros vedybos „atšaukė“ 
si už amerikono, kuris yra testamentą, ir Tamstų žento 
labai geras jai. savo vaikam tėvas mirė visai be tėsta- 
ir mums. Šiuo atveju mums mento (intestate). Tada jo 
atrodo, kad jis yra skriau- antroji žmona yra jo našlė, 
džiamas ir gal net apgauna- ir jai priklauso (su tęstą
sias, todėl, jam nežinant, mentu arba be testamento) 
rašome Tamstai šį laišką. į trečdalis palikto turto. Jei 
Reikalas toks: žento tėvas skyrybos „negalioja“, tada,

VEL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite savo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.09. Gauna
ma ir Keleivy.

buvo labai turtingas ir svar
bus asmuo ir turėjo labai 
svarbią valdinę tarnybą ir 
dar, be to, daugelį metų už-

: siiminėjo „real estate“. iš ko į vardu turtą.•• 1 J 1 J L. .

rai išvalyti ?rieš einant gul
ti ir iš ryto. bet ar šitaip da
rome? Vakare tingisi, pa
vargusi. o ryte skubėti rei
kia. nėra kada. Taip ir pa
lieka. O po kiekvieno val
gio, sako. reikia išplauti bur
ną. kad neliktų maisto liku
čių tarp dantų, nes jie grei
tai suiūgsta ir gadina dan
tis. Be to, rašo tame laikraš- 
tv, kad būtinai reikia burną 
dezinfekuoti druskos skie
diniu. Mat, druska užmuša 
bakterijas, neduoda joms 
burnoje veistis.

— Vaje, tai mūsų burna 
lyg koks garbičius! — susi
juokė antroji.

— Žinoma, kai nevalysi, 
tai ir bus toji blogybė. 0 
kad dantys greit neiškristų, 
reikia patrinti dantų smege
nis, pamasažuoti, kad pri
plauktų, atseit, kraujas, kad 
smegenys gyvesnės pasida
rytų. Labai gerai yra prieš 
saulės spindulius smegenis 
palaikyti, kad jos nors tru
putį gautų oro ir šviesos..

— Gerai sakai! Na, tai 
mes pačios dabar iš
sišiepkime kuo plačiausiai 
prieš saulute, kad jau taip 
sako tavo laikraštis.

Abidvi bičiulės nutilo. 
Turbūt, laikė atidarytas bur
nas...

Naujausios
KNYGOS

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais $3.75.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova- 

‘ noms. Kaina................$6.00
DELFINO ŽENKLE, pre- 

1 mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai, kaina....................$2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko
Radausko poezijos rinktinė,

................. . 237 psl- Poezijos mėgėjams
pradžioje, jis, susipažinęs, tjj yra nepaprasta šio iširi- 

su visomis aplinkybėmis ir poeto dovana. Kaina $5 

nuodugniai ištyręs faktiškus

bei teisinius reikalus, galė
jo nuoširdžiai ir sąžiningai

žinoma, testamentas nebu
vo atšauktas, ir „antroji 
žmona“ nėra našlė ir neturi 
teisių į paliktą vieno tėvo

jis sukrovė nemažą turtą.
I Jis turėjo tris vaikus, iš ku- 
1 rių vienas, kaip minėjome.
: yra mūsų žentas. Vaikams 
dar jauniems esant, prasidė- 

1 jo nesantaika tarp tėvų. ir 
po ilgų gičų ir nemalonumų, 
motinai nesutikus duoti jam 

' skyrybų, jis, tėvas, turėda- 
i mas daug pinigų, išvažiavo 
i Floridą, kur gavo skyrybas, 

į Vaikai pasiliko su motina, 
ir tėvas juos šelpė ir leido į 
mokslus Netrukus tas tėvas 
vedė kitą, už save žymiai 
jaunesnę moterį. Praėjo ke
letas metu, ir jis mirė. Pasi
rodė, kad visi namai buvę 
palikti jo antrosios žmonos 
vardu, o pinigai banke ir 
„stocks“ buvo jo vieno var
du. Iš viso pasiliko netoli 
100,000 dolerių.

• Visi tuojau pasiėmė po 
advokatą, antroji žmona tu
ri net du advokatu. Mūsų 
žento advokatas iš pradžių 

j buvo tos nuomonės, kad 
i Floridos skyrybos buvo ne- „priimti“ 
tikusios ir kad antroji žmo
na nėra teisėta žmona. Pra
sidėjo visokie teismai ir teis- 
meliai. Visi tu pinigėliu no
ri. Vaikų advokatas iš pra
džių sakė, kad antroji žmo
na nieko negausianti, nes ii

Tamstų žento ir jo brolio 
bei sesers advokatas gali 
nuoširdžiai būti tos nuomo
nės, kad „divorce“ klausi
mas yra abejotino pobūdžio 
ir kad, klausimui iškilus 
teisme, jis gali būti išspręs
tas vienos arba kitos pusės 
naudai. Todėl jis gali būti 
tos nuomonės, kad esamo
mis sąlygomis geriausia iš
eitis yra kompromisas. Nors 
jo nuomonė buvo kitokia

nėra „našlė“. Pastaruoju 
laiku iis iau pradeda sakyti 
žentui ir jo broliui bei sese
riai. kad reikia taikvtis. kad 
reikia antrajai žmonai su
tikti duoti 15.000 doleriu. 
Testamente parašyta kad 
viskas pasilieka vaikams,

, nes testamentas buvo suda- 
rvtas, kai jis dar neturėto 

1 kitos žmonos, o buvo ką tik 
išsiskyręs su nirmąja.

Mes negalime suprasti., 
kodėl vaiku advokatas taip 
esminiai pakeitė savo nuo- 

I mone. Gal iis susitarė su 
į advokatu iš kitos pusės „po 
stalu“, taip sakant? Mums 
atrodo, kad jei ta pamotė 
dėl nevykusiu skvrvbų nėra 
pamotė, o tik „kartu rvve- 
no“ su mirusiu žento tėvu, 
tai ji neturėtu gauti nė cen
to. Prašau pareikšti savo 
nuomonę

Atsakymas

Tamstų klausimas yra i- 
Į tin komplikuotas ir painus. 
Tamstos, matomai, labai įsi- 
gilinot į tą bylą. kuri liečia 
Tamstų žentą. Noriu Tams-! 
tom pasakyti, kad ši byla,

prieiti kitokią išvadą.
Noriu Tamstas užtikrinti.

kad paprastai nėra lengvas 
reikalas įrodyti, kad tos taip 
vadinamosios „užsienio“ 
(foreign) skyrybos negalio
ja. Jei Floridos teismas tu
rėjo jurisdikcijos (jurisdic- 
tion). to teismo sprendimas 
(decree) yra privalomas 

visoms kitoms 
valstijoms pagal Jungtinių 
Amerikos Valstybių konsti
tuciją ir ios interpretavimą. 
O jurisdikcijos klausimas 
priklauso nuo vadinamo „re- 
sidence“ arba „domicile“ 
klausimo. Tik advokatas ga
li tokiu painiu reikalu turė
ti nuomonę skyrybų „galio
jimo“ arba „negaliojimo“ 
reikalu Patarčiau tamstoms 
tokius painius klausimus pa
likti specialistams ir dėl jų 
sau galvos nekvaršinti.

kiek aš ją suprantu, turi štai ką tegalvojo mady kūrėjai: jį)
j J—.... ^AiainSn nnrtHtamii n te minku kailio “siionas“. kurio!daug teisinių 
ne tik vieną.

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

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir ju iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina.....  .$375.

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

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina .....................  $6.

UETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab-
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

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

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 

Chicagoje yra susuktas 
Imas, kurio paveikslais pa

puošta ir ši knygą.
Abi knygos labai tinka

mos dovanoms.
(Keleivio adm. dar gali

ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus,

problemų, O kailio “sijonas“, kurio
j kaina $556.
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Vietinės žinios
Sandaros susirinkimas

Sandaros 7 kuopos susi
rinkimas bus sekmadieni, 
gruodžio 18 d. 2 vai. popiet 
nuosavoje salėje, 124 F St. 
Jame bus renkama 1967 m. 
kuopos valdyba. Kadangi 
lapkričio mėnesį susirinki
mo nebuvo, tai šiam susirin
kimui svarstyti yra užsivil
kę daug reikalų. Todėl visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Šia proga trumpai apie 
kuopos veiklą šiais metais.

Be kelių mažesnių paren
gimų, turėjome gražią gegu
žinę, pager'bėm du nusipel
niusius kuopos narius — 
Antaną Andriulionį sausio 
23 d. ir Joną Tuinilą spalio 
16 d Padėkos Dieną įvyk
dėme kalakutų ir kt. laimėji
mus.

Turėjome ir nemalonių 
dalykų, šiemet mirė du įžy
mūs kuopos nariai ir veikė
jai: Florijonas Janulis ir 
Bronius Kontrimas, šiuo 
metu trys veikliausi kuopos 
nariai serga. Sandaros cent
ro valdybos vicepirminin
kas Aleksandras Čaplikas 
jau ilgiau kaip du mėnesius 
guli karo veteranų ligoninė
je, kur jam padaryta opera
cija. Netrukus jis galės ligo
nine apleisti.

Sena nenuilstanti ir nepa
keičiama veikėja Jadvyga 
Tumavičienė ilgiau nei du 
mėnsius išbuvo Robert Brig
ham ligoninėje gydvdama 
savo sena reumatą. Ji jau 
grižo i namus, bet negali 
vaiksGrOti.

Darbšti kuopos narė Ka
sė Janeliūnienė, pora savai
čių pasigydžiusi miesto li
goninėje. grįžo namo žymiai 
pakeikusi.

Visi sandariečiai linki 
jiems greitai visai nasveikti 
ir grižti i visuomenini darbą. 
Jie mums labai reikalingi.

J Lekys

Vasario 16 gimnazijai 

4,600 dolerių

Jau 15 metų Bostone vei
kia būrelis Nr. 120 Vasario 
16 gimnazijai paremti. Jam 
vadovauja Juozas Vembrė. 
Būrelio nariai kiekvieną mė
nesi moka po 1 doleri. Per| 
tą laika iš narių surinkta ir 
per Balfą gimnazijai pasiųs
ta 4.602.65 dol.

Visiems žinoma tos gim
nazijos didelė reikšmė lie
tuvių jaunuomenės auklėji
me. Jei kas norėtų vietoje 
kalėdinių sveikinimu parem
ti šią gimnazija, aukas pra
šome iteikti arba prisiųsti: 
Keleivio redakcijai. 636 E. 
Broadwav„ ar Baltic Real- 
tv, 389 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127

Išrinko naujų So. Bostono 

Lietuvių Draugijos valdybų

Praeitą sekmadienį bu
vo valdybos rinkimai, ku
riuose dalyvavo 509 nariai 
(tai maždaug trečdalis visų 
narių).

Pirmininku išrinktas Stan
ley Drevinskas, vicepirm. 
Longinas švelnis, fin. sekr. 
Adam Druzdis, ižd. Edmund 
Ketvirtis Į tas vietas kandi
datų tebuvo po vieną, todėl 
niekas kitas negalėjo būti 
išrinktas.

Sekretorium išrinktas Al- 
bin Neviera.

Maršalka pasiliko tas pat 
Juozas Markelionis. kuris 
tas pareigas eina jau ilgus 
metus.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti pagal balsų daugumą: 
Juozas Kapočius, Justinas 
Vaičaitis ir Julija Arlaus
kienė. Kandidatais liko ( 
Andrius Keturakis, Jadvyga 
Keslerienė.

Di rektoriais išrinkti (pa
gal balsų daugumą): adv. 
John Grigalus. Joseph Lubi
nas, adv. Anthony Young, 
Antanas Matjoška, Joseph 
Casper. John Shilalis ir An
tanas Andriulionis. Kandi
datai : Alfonsas Baika. Hen
rikas Čepas, Jonas Jonaitis 
ir kt.

Išrinktųjų pavardes šį 
kartą surašėme taip. kaip 
jos buvo išspausdintos rin
kimų biuleteny.

Nauji LF šimtini

Lucija ir Zigmantas Ba
ranauskai, gyv. 542 E. 6th 
Street, So. Bostone, Mass., 
per S. Griežę-Jurgelevičių į- 
mokėjo Lietuvių Fondan 
šimtą dolerių ir tapo jo na
riais.

L. Baranauskienė, praei
dama pro Keleivį, kiekviena 
proga niekieno neraginama 
nepamiršta užnešti savo au-! 
kos ar tai Balfui, ar kitiems, 
labdaros tikslams. Tai gra
žus pavyzdys kitiems.

Ačiū Lucijai ir Zigman-į 
tui Baranauskams už kilnų 
mostą.

LF Vajaus Komitetas

Kad daugiau tokių būtų
Aldona Adomkevičienė iš 

Dorchesterio, Mass.. apsi
lankiusi Keleivio raštinėje, 
pasirinko knygų už 11.50 
dol. ir užsiprenumeravo Ke
leivį metams

Ačiū Aldonai Adomavi
čienei už dėmesį lietuviškai 
spaudai.

Prisipirko knygų 
Kalėdų dovanoms

Vienas So. Bostono lie
tuvis, kuris nesutiko, kad jo 
pavardė būtų paskelbta, nu
sipirko knygų už $50, kurias 
jis rengiasi padovanoti sa
vo bičiuliams Kalėdų proga.

Ar daug kas paseks šio 
tauraus lietuvio inteligento
pavyzdžiu?

Mirė Valerija Jasiūniene
Praeitą penktadienį stai

ga širdies smūgio ištikta mi
rė bostonietė Valerija Jasiū- 
nienė, naujoji ateivė, kilusi 
iš Rokiškio apskrities. Pa
laidota pirmadienį Forest 
Hills kapinėse.

Jos vyrui ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Stasy* Santvara* New Yorke
Poetas Stasys Santvaras 

praeitą sekmadienį dalyva
vo New Yorke S. Baltrušai
čio vyrų choro koncerto pro
gramoje, kur skaitė savo kū
rybą.

Tenykščio choro vedėjas 
S. Baltrušaitis išsikelia į Chi
cagą. ir tai buvo atsisveiki
namasis koncertas.

Vel viena gengsterių auka
Praeitą savaitę Bostono 

mieste ir apylinkėje nužudy
tas dar vienas gengsterių 
gaujos narys. Viso labo jie 
patys jau išžudė saviškių 41 
žmogų. Kas žino. kiek jų 
dar yra ir kiek jų dar bus 
išžudyta.

”Dirvo*“ 50 metų sukakties < 

minėjimas

Piaeitą šeštadienį L.T.S-, 
gos namuose s-gos skyrius 
surengė „Dii-vos“ laikraščio 
50 metų sukakties minėjimą.!

Minėjimo programą vedė 
inž. P. Ambraziejus, o pa
grindinį žodį tarė svečias iš 
New Y orko Antanas Diržys. 
Jis kondensuotu žodžiu api
būdino „Dirvos“ nueitą ke
lią, jos redaktorių įnašą ir 
vaidmenį laikraščio turinio 
bei linijos formavime, san
tykius su bendradarbiais ir 
tų spaudos bendradarbių į- 
taką laikraščiui A. Diržys 
ypač pabrėžė, kad redakto
rius neturi leistis įvairių 
bendradarbių užgožiamas ir 
jų iškreipiamas iš nusibrėžto 
kelio, šia proga buvo pami
nėti ir „Dirvos“ finansiniai 
reikalai, kurie nesą blogi.

Dar po žodį tarė inž. Ed. 
Cibas. A. Matjoška, o įžan
goj skyriaus pirm. B. Utenis.

Meninėj daly komp. J. 
Gaidelio vadovaujamas vy
rų sekstetas sudainavo ke
lias dainas. Vėliau buvo vai
šės ir kt. Minėjime laikraš
čiui paremti buvo sumesta 
apie 400 dolerių.

Minėjime buvo svečiu ir 
iš Bostono apylinkių, ju tar
ne ir adv James Tvvohig su 
žmona, čia buvo prisimintos 
ir V. Vaičjurgienės vardinės 
ir sugiedota jai Ilgiausių 
metų.

Baika—geras futbolininkas

Vietos amerikiečių spau
da rašė apie Conolly klube 
žaidžiančio A. Baikos lai
mėjimus Jis jau turi 70 taš
kų.

Sportininkas Al. Baika y- 
ra So. Bostone gyvenančių 
Alfonso ir Aleksandros Bai- 
kų sūnus.

GERA DOVANA

ŠVIESIAM BIČIULIUI

Užuot dovanoję Kalėdų 
proga savo bičiuliam* kak
laraiščiu*, naktinius marški
niu* ar puodynes, padova
nokite jiem* tikrai vertingą 
dovaną — Aldonos Stempu- 
žienės ir Dariaus Lapinsko 
lietuviškos muzikos plokš
telę DAINOS.

Jų dar galima gauti pas 
Lapinską, 169 Boven St., So. 
Bostone,

Kaina: Mo. $6, stereo $7.

Z. Girdauskas

BROCKTONE
10 Huntington Place po Kalėdų 
išnuomojamas nedidelis butas 
su baldais.

(51)

KAMBARYS MIAMI
pigiai išnuomojamas. Pageidau
jama lietuvė ar lietuvis.

J. Pakštienė, 3338 SW 25 St„ 
Miami, Fla. 33133.

Vedybos
Vedybų tikslą ieškau susipa

žinti lietuvę rimtų moterį nuo 
45 iki 55 metu amžiaus.

Atsiliepti: — P.O. Box 533, 
Hartford, Post Office, 
Conn. 06101.

J ieško jimai
Ieškomas Stasys Medušaus- 

kas iš Kelmynės kaimo. Garlia
vos vaisė., gyvenęs JAV ar Ka
nadoje. Jis pats arba apie jį ką 
žinantieji prašomi pranešti Ke
leivio administracijai.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gao.il pagalbą. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau- 
«iami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 

yra.
Tuojau siųsk šį skelbimą lr 

savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsimo vaistų išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sta. P.O. Bos 9111 

N*wark 4, Now

Parduotas Juodvarnis
Faktas nesugriaunamas: Antano Gustaičio „Juodas 

Varnas“ išparduotas. Gal kokį nusipešusi pasislėpėlį dar 
rasite Minkaus „gėlių slėnelyje“ arba Keleivio palėpėje 
Kitur niekur nė su žiburiu. Taip!

Man pačiam nusipirkti tą juodvarnį buvo rimtas rei
kalas. Matote, mano geroji tetulė Agnieška, kuriai aną 
kartą taip neapsakomai skaudėjo dirbtiniai dantys, gerai 
perkedenusi ir net atskilas plunksneles to juodvarnio ap
žiūrėjusi, kategoriškai nusprendė:

„Ką aš ten visokiems savo tikriems ir netikriems 
vaikaičiams siuntinėsiu i Lietuvą vien kramtomus daiktus? 
Šį kartą šv. Kalėdoms dovanų nusiųsiu po popierinį juod
varnį. Tegu ir jie pasiskaito, kokių gražių paukščių mūsų 
rašytojai šitame krašte išperėti gali...“

Gi tetulės noras man tarytum prezidento įsakymas 
vykti į Vietnamą kariauti. Nelabai džiaugiausi tą jos ulti
matumą išklausęs. Bėda, žinote, su tais siuntiniais į Lie
tuvą: eik pas Vaičaitį ar Adomonį. tarkis su jais. derėkis, 
vark. Būtų daug smagiau tą laiką praleisti L. Piliečių 
Klubo ar kitos panašios užeigos bare. Užtat ir bandžiau 
tetulytei išaiškinti, jog tas siuntinėlis su juodvarniais ne
praeis : dabar Lietuvoje ponaują burliokai jį — tą juod
varnį — nušaus ir. iškamšą padarę, paslėps ją kokiame 
raštų archyve, kad liaudies priešų akis jo nepamatytų 
Juk burliokai nemėgsta tokių paukščių, kurie apie tuos 
burliokus moko giedoti tikrą teisybę:

„...Liepi man dainuoti — kaip gulbė pragystu,
Liepi man tylėti — kaip grumstas tyliu,
Liepi man kentėti, kad mintys pakistų —
Vorkutoj ant sniego prišalęs guliu...
Liepi man regėti, ko akys neranda —
Iš rūko tau rimais pasaulį kuriu,
Dėkoju už terbą, už lopą ir skrandą.
Kad, žemę praradęs, mėnulį turiu.
As ploju tau šlovę, kol rankos nudrimba.
Kol himnuos pritemsta vaizduotė laki.
Suklupęs ant kelių bučiuoju tau rimbą,
Iš džiaugsmo kvatojuos. kai nuogą plaki...“

Tetulė, sužinojusi, jog juodvarnio nusipirkti nebe
galima gauti, nuliūdo, kaip skaisčioji mergužėlė, pirmą 
kartą rūtų vaįnikėji prauliavojusi. Visaip ją bandžiau 
raminti, guosti. Tuščios buvo pastangos: tetulė liūdi ir 
skudžiasi:

„Nejaugi tie ten, kur knygas leidžia, negalėjo šim
telį kitą daugiau atspausdinti? Kiek gi jie dėl to kašto 
būtų turėję? Doleriukas šen ar ten. Didelė čia bėda!“

Net jos akelės pasprunguliavo šitaip besiguodžiant.j 
Senų pažiūrų žmogus, ir daugiau nieko, toji mano tetulė 
Agnieška: nei ji virtuvėje triūsdamosi radijo duodamų 
muzikos melodijų klausosi, nei televizijos žiūri. Nors tokią 
puikią, įvairiai spalvotą turime įsitaisę. Jai geriau prie 
širdies kokią knygą pasiskaityti arba paprasčiausią mūsų 
liaudies dainelę paniūniuoti. Visai, kaip senoviškais 
laikais.

Išeidamas rytą į darbą tokią ją ir palikau nuliūdusią. 
Grįždamas baiminausi: rasiu, antai, dar labiau nuliūdusią, 
o gal ir apsiverkusią. Man podarbinę nuotaiką galutinai 
sugadins O įėjęs į vidų. girdžiu: dainuoja ji sau virtuvėje. 
Ale ir taip gražiai traukia, net miela klausytis. Kaip su
brendusi lakštingala. Ant galų pirštelių stipsendamas. 
prislinkau prie virtuvės durų ir klausausi: melodija lietu
viška, kaip ir visų mūsų gražiųjų liaudies dainų. Tiesiog 
širdį tirpina. Bet žodžiai, va. žodžiai, neįprasti liaudies 
dainelėms:

„Kur žvelgsi — geltona, raudona ir žalia, 
Kutenąs gyvvbė po rojaus kerais.
Tirpina saulutė ir šilką, ir valią,
Praskleidžia vėjelis krūtinę apvalią —
Dairais ir poetu darais:

Dainuoji pasaulį, kurs žydi ir šlama,
Palikęs vienatvėj, iš meilės žudais,
O raudom apgerbus ir vyrą. ir chamą.
Numauna poniutė šuneliui pižamą 
Ir nuogą apkaišo žibučių žiedais...“

„Kad tu suburbėtum,“ galvoju sau, „tetulė pasidarė 
kompozitorium. Susiposmavo, va, iš juodojo varno iš
griebtus žodžius ir sukūrė naują liaudies dainušką“. O 
tetulė, nė nejusdama, jog jos klausausi, pabaigusi tą. už
traukė kitą:

„Raliuoja dūduoja tau girios ir sodai,
Klausaisi žąselės ir žvirbliu žavies,
O jaučiui Lš džiaugsmo net širdį parodai 
Ir naktį svajonėj ilgiesi avies.
Artėji tarp arklų, ir lyrų, ir knygų.
Kur kvepia ramunė, kur žemė sava, —
Prie vartų sulujęs. kaip lygus į lygų,
Įkanda j kulnį gimtinės šuva.. “

HAM

Leagvai atidaromose nuo 2 iki 12 sv. 
dčiuiese, visada tinkamai paruoštas valgyti 

šaltas arba šiitas, be jokių riebalų ir sultingas

LENKŲ KUMPIS
už itarnavo Amerikos rinkoje pirmenybę ir šj 
apsaugos ženklų. kokybė simboli,

garsus visame *»..ijv pasaulyje savo
žinomaisiais trim vardais
KRAKVS. ATALANTA ir TALA 

visada vienodo skonio, dėt to tas kumpis

GERIAUSIAS

Nebesusilaikiau ir suprunkščiau iš juoko. Tetulė at
sisuko ir visai rimtai tarė:

„Zeniuti. vaikeli, tame juodvarnyje yra gražių dai
nuškų. Nieko nė mainyti nereikia: pritaikai natą ir tiauk. 
Kelis punktelius pati pabandžiau, ir gerai išeina. O kodėl 
jūsų visokie muzikontai negalėtų tokioms dainuškoms 
natų parašyti? Turėtume visai dar negirdėtų dainelių.

Su tetulytės nuomone visiškai sutikau. Ir kaipgi ne. 
nuotaikingų, linksmesnio turinio mūsų kompozitorių su
kurtų dainų teturime vieną kitą. Kitos — arba rimto tu
rinio liaudies poetų sukurtos dainelės, arba liūdnos rau
dos. Praskiestas sentimentalizmas. O kiek gi turime tokių, 
kaip, tarkime:

„Pamylėjau vakar, pamylėjau šiandien, 
Rytoj vėlei pamylėsiu,
Jei tik mergelę regėsiu >
Mėlynom akelėm.. “? x

„Taip, taip. tetulyt, galėtų, žinoma, galėtų mūsų 
kompozitoriai suposmuoti linksmesnio turinio dainelių. 
Ir šiame pat Bostone turime, kaip kai kas juos vadina, 
“tris didžiuosius“ (Jeronimą Kačinską. Julių Gaidelį, 
Darių Lapinską) ir ketvirtąjį, iki šiol Čia viešai ne pasi
reiškusi — Kerbelį, kurių kiekvienas galėtų patiekti 
mums skanios šviežienos“.

Tetulė pritariančiai nulenkė galvą ir. paėmusi čia 
pat ant stalo gulėjusį varną, atvertė jo vieną vietą, tar
dama:

„Gražios, tai gražios tos dainuškėlės, bet kai kurių 
jų vietų nesuprantu:

„...Rods, rankos už rankų nuo tilto lig tilto 
Dar vingiais pakrančių jaunystę vedies,
Kvatoji, kad gėlos krūtinėj nutiltų,
Ragauji jos žvilgsnio, troškimų pripilto,
Ir lūpom klausaiti plakimo širdies...“

„Aš mislinu. kad tas rašytojas čia sublūdijo: 
kaipgi lūpomis galima klausytis širdies pla
kimo?

Vos, vos neprasižiojau aiškinti jai. kaip gali
ma lūpomis klausytis širdies plakimo, tik, mano 
laimei, tetulė atvertė kitą puslapį: \

„...O jei rytą po šarados 
Jie susipačiuotų. —
Vėl, po lova susiradus.
Ji mane bučiuotų ..“

„Kas yra šarada, Zeniuti?“

„šarada vadinasi skiemeninė mįslė, tetulyt...“
„Hm, mįslė? Argi ji tokia sunki atminti? Net iki 

paryčių reikia kamuotis?“

„Jos nevienodos: vienos lengvesnės, kitos tik pary
čiais teatspėjamos...“

Tokiu paaiškinimu ji buvo patenkinta. Po to mūsų 
turimąjį „juodvarnį“ nutarėme pasiųsti Lietuvon: gal 
praeis. O mudu su tetule, kai užsimanysime jį pavartyti 
ir panagrinėti, pasiskolinsime iš gerų pažįstamų. Dabar 
yra mada skolintis ne tik knygas, bet ir laikraščius: ma
žiau išlaidų. Jeigu niekas nebeskolins, tada palauksime 
naujos Antano Gustaičio knygos: gal apie nuskridusi 
žvirblį, čiulbančią gulbelę ar pilkąjį giesmininką vyturėlį. 
Kad tik greičiau tokią paruoštų ir išleistų. Tegul visagalis 
Praamžius jį mums stiprų, sveiką ir kūrybingą ilgai ilgai 
išlaiko!

1966 XII. 4.

I
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Vietines žinios
Jie dalyvauja didžiuliame meno ir šokių vakare gruodžio 15 dieną Foto nuotraukų konkursą* 
7:30 vai. vakaro Lietuvių Piliečių Draugijos III aukšto salėje.

Vakarų rengia Jaunimo Metų komitetas.

I. Vasyliūno 6-sis koncertas 

Jordan Hali

Ši sekmadieni, gruodžio 
18 d. 3 vai. popiet Jordan 
Hali bus smuikininko Izido
riaus Vasyliūno ir pianisto 
Vytenio Vasyliūno šeštasis 
konceitas. Jo programoje, 
be Mozarto ir Brahmso kū
rinių, pirmą kaitą Ameriko
je bus atliktos lietuvių kom
pozitorių Antano Račiūno 
sonatina A moli ir Gražinos 
Bacevičiūtės sonata Nr. 4.

Reikia manyti, kad kon
ceitas sutrauks nemažą būrį 
lietuvių ir nelietuvių.

Pavyzdingi ramovėnai

Keleivis patarnauja įvai
rioms organizacijoms, gar
sindamas jų veiklą ir nerei
kalaudamas už tai atlygini
mo. bet labai reta tų organi
zacijų susipranta Keleiviui 
už tai taip ar kitaip atsily
ginti.

Garsina Keleivis ir vietos 
ramovėnų veiklą, taip pat 
nesitikėdamas už tai atlygi
nimo, bet, pasirodo, apsiri
ko : ramovėnai neprašyti at
nešė $10 auką. Ačiū jiems 
už tai.

Susirenka inžinieriai

ALIAS Bostono skyriaus 
nariu visuotinis susirinkimas 
Įvyks gruodžio 16 d. 7 vai.
45 min. vakaro pas inž. Č.
Mickūną. 77 Alban St., Dor
chester. Mass.

Visus narius, o inžinie
rius ir architektus ir nena- 
rius, taipgi techniką studi-, .... 
juojanti jaunimą maloniai kviečiame dalyvauti, 
kviečiame dalyvauti Kas ateis, nesigailės.

Skyriau* vaidyba i Rengėjos

Sandaros moterų kalėdinis 

vakaras

Sandaros Moterų Klubas 
gruodžio 17 d. 7 vai. vakare 
rengia Christmas paity San
daros svetainėje, So. Bosto
ne.

Visus ir visas maloniai

išnuomojami butai
. , Išnuomojamas 5 kambarių bu-

Bostono skautų vyčių La- tas su \ isais patogumais — 364 
pinų būrelis 15 metų veik-! Broadway, So. Bostone, 
los sukakčiai paminėti skel-1 sk?mbintl AN H-4618. 
bia dvylikos mėnesių Foto
konkursą, kuris prasidėjo 
1966 m. lapkričio 1 dieną ir 
tęsis iki 1967 m. spalio 31 
dienos. Laimėtojams paskir
tos premijos: $5, $15 ir $25 
už geriausias juodas-baltas 
nuotraukas ir $10 už geriau
siai Įvertintą spalvotą foto
grafiją.

Konkurso teisėjai: žurn.
Jackus Sonda, d ail. Vy
tautas Dilba ir inž. Romas 
Bričkus

Taisyklės:
1. Konkurse gali dalyvau

ti visi Žalgirio ir Baltijos 
tuntu skautai ir skautės, iš
skyrus Lapinų būrelio na
rius.

2. Nuotraukos turi būti 
vienos iš sekančių temų:
a) Skautiškas gyvenimas,
b) Gamta ir gyvuliai, ir c)
Įdomūs momentai.

3. Konkurso nuotraukos 
(dydis nesvarbus) su nega
tyvu siunčiamos sekančiu 
adresu iki 1967 m. spalio 31 
dienos:

Roma* Bričkus 
94 Ocean Street 

Dorchester, Mass. 02124.
4. Dalis prisiųstų nuotrau

kų dalyvaus 1967 metų Ru
dens foto parodoje.

Bostono Lapinai

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotu* 
kraštus

Pristatymas greita* ir 
gara ntuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaiti*

: Ketvirtis * Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
apenūntfsi taisome laikrodžius ! 

Medus. papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Td AN 8-4649 
■ ****♦♦*****#*#♦#***♦**#*♦♦*♦♦♦**<

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo oar bus is lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados tki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

coGoeeeoeGoeeoeeoeeeeooar.
Televiziją 
ir radiją

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiuli, 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 kurj galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius i* užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Adresas: 390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrevr 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Dorchesterio klubo 

susirinkimas

Metinis klubo susirinki
mas bus gruodžio 21 d. 8 
vai. vak. So. Bostono Lietu
vių Piliečių Dr-jos II-jo auk-j 
što salėje. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, nes bus taria- 
masi 1967 metų veiklos į , 

klausimais.
Kartu bus ir kalėdinis po

kylis, todėl nariai prašomi 
atsinešti po dovaną, ne ma-į 
žesnės kaip 1 dol. vertės.

Ją suvyniokite, bet nepasi
rašykite, nes ji bus Įdėta Į 
’laimės maišą“, iš kurio visi 
bus apdovanoti.

Bus ir skanių užkandžių. 
Iki pasimatymo susirinki-

me!
Adv. A. J Young,

sekretorius

99
66

jūsų draugas!

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

špdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvvbę Tr sveikatą.
389 Broadvray, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

Juozas Kapočius išvyksta 
Kalėdų atostogų Chicagon

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius šĮą 
savaitę išvyksta Kalėdų at
ostogų ir savo dukters, žen
to ir vaikaičių bei kitų arti
mųjų aplankyti Chioagon. 
Ten is mano pabuvoti apie 

• porą savaičių.

Nužudė gydytojo žmoną

Praeitą ketvirtadienį tarp 
7:30 ir 9 vai. ryto savo bute 
nužudyta Somervilles gydy
tojo Grillone 37 metų žmo
na. Spėjama, kad žmogžu
dys Į butą apiplėšimo tikslu 
įėjo kaip pacientas ir tada 
užpuolė daktaro žmoną, už
mušdamas ją plaktuku Po
licija nusikaltėlio ieško.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Wcrces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jo* valdomas sritis- Cia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvstrkingai.

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sizht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

ębnoeooeeoooeeoeoeeoooeno*

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

Cia galima gauti įvairiau-
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

TEL. AN 8-2124

\\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI ST* 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

So. Boston* Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

*T-.nAinHiaTĮiaig_ Il7/4qy-a
445 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

»WTTT

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.

. _ Lipdau popierius ir taisau
jų aukštų namai. Apatinė patai- į ► yjgką, ką pataisyti reikia.

----------1» - - ——J L-ifot lrss_ u

PARDUODAMI NAMAI 
Brocktone (Montelloje) labai 
geroje vietoje parduodami dvie-

pa tinka restoranui ar kitai ku
riai verslo (biznio) įstaigai, o t 
viršuje 5 kambarių butas gy- • • 
venti.
Kreiptis bet kuriuo laiku adre 
su: John Gureckis, 191 Howard 
SU Brockton, Mass. Telefonas: 
JU 8-0897. (-51)

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie- 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. di&- 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 

i r komentarai, muzika, dai- 
4 nos ir Magdutės pasaka.

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

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FŪEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatini* alyvoj {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už bumerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilno* šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kain*

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimi* — Sekmadieniai* — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERUOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talko* perkant naują ar vartotą mažiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais : 327-8078

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

ooooooooooooooeooeooosar

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visas gatavus vaistas.

Jei nik vaistų — eikit į Uetovišką vaistiaą.

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

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

Telefonas AN 8-8020
Nao 9 vaL ryto Ri 8 vaL v„ išskyras šventadieniu ir

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN 8-2712
Samsi ir Ūkis:
287 Coocord Rd_, Billerica, Mass. 

TEL. MO 3-2948

Foeoooooe#eooe*oo*******ooo#***##*s

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance ;

321 County Club Rd- 
Nevvton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardumre Co.

Sariaiakas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys narnami

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai
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