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63 - TIEJI METAI

Komunistai Vietname nori 
sutrukdyti rinkimus

Rinkimai bus ateinantį sekmadienį. Komunistai tero
ru nori juos sutrukdyti. Per 2 dienas jie nužudė ar sužeidė 
500 asmenų. Rinkimus stebės JAV ir kitų valstybių dele
gacijos.

Pietų Vietname rugsėjo s Jeruzalėje naikina
dieną renkamas prezidentas

padalinimo ženklus
Jeruzalėj skubama panai-

ir viceprezidentas. Komu
nistai tam priešingi, todėl 
jie visais būdais stengiasi 
juos sutrukdyti.

Vienas veiksmingiausių 
būdų yra žmonių baugini
mas, jų terorizavimas. Tą jie 
jau seniai vykdo, bet pasku
tiniuoju metu teroro veiks
mus dar labiau sustiprino.
Štai vien per dvi dienas jie 
nužudė ar sužeidė apie 500 
asmenų, jų tarpe moterų ir 
net vaikų. Kiek dar bus tų 
aukų iki rinkimų, sužinosi
me vėliau. Jų gali būti labai 
daug, bet vargu tas pajėgs 
rinkimus sutrukdyti.

Rinkimus stebės JAV, Ja
ponijos, Filipinų, Belgijos,
Graikijos, Laoso ir N. Ze
landijos atstovai. JAV pa
siuntė 20 asmenų grupę. Jo
je yra gubernatorių, kongre
so narių, miestų majorų, tei
sėjų, kunigų, darbo unijų 
vadų ir kitokių visuomenės 
veikėjų.

Bombos nebaigs 
Vietnamo karo

Krašto apsaugos sekreto
rius McNamara, liudydamas 
senato pakomitečiui, pareiš
kė, kad vien tik bombarda 
vimu nepriversime priešo 
eiti į taikos derybas, kad ka
ro pabaiga turės išsispręsti 
Pietų Vietname vystančiuo
se veiksmuose.

Karo vadai yra priešingos 
nuomonės. Jie pasisakė, kad 
sustiprintas Š. Vietnamo
bombardavimas gali žymiai raŠO tttsiminimUS 
greičiau priartinti karo galą.

Giria Detroito 
riaušininkus

į kinti tas žymes, kurios pri
mena miesto padalinimą 
tarp Izraelio ir Jordano. Pa
ti aiškiausia žymė buvo 
Mandelbaumo vartai, pro 
kuriuos turistai iš Jordano 
tegalėjo pereiti sieną į Izra
elio Jeruzalę. Tie vaitai jau 
griaunami.

Siena, kuri skyrė abi Je
ruzalės dalis, jau nuversta. 
Tiesiamos naujos gatvės ir 
sodinami medžiai. Izraelis 
yra pasiryžęs padaryti Jeru
zalę vienu miestu žydų ran
kose.

Arabai tariasi, 
bet nesutaria

Užsienio reikalų ministe- 
riai paruošė arabų valstybių 
galvų konferencijos progra
mą. Ta konferencija prasi 
dėjo antradienį. Joje turėtų 
būti susitarta dėl bendros 
politikos, bet tas sunkiai 
vyksta.

Yra žinių, kad Alžyras ir 
Sirija boikotuoja tą konfe
renciją. Jos nepatenkintos, 
kad raginama nesimesti 
kraštutinumus santykiuose 
su Izraeliu ir tomis valstybė 
mis, kurios rėmė jį karo me
tu.

Kaip žinoma, Detroito 
mieste buvo didžiausios neg
rų riaušės, kuriose žuvo 43 
asmenys. Medžiaginiai nuo
stoliai — milioniniai. Net iš
mintingieji civilinių teisių 
kovotojai smerkia tas riau 
šes, bet kitaip į tai žiūri Rap 
Brown. Studentų neprievar
tinio koordinacinio komite
to pirmininkas.

Jis New Yorke buvo pa
sodintas į kalėjimą už gink
lo vežiojimą per valstijų sie
nas, bet išleistas už $15,000 
užstatą.

Taigi tas pats Brown pra
eitą savaitę nuvyko į Detroi
tą ir ten kalbėjo 3,000 nėg
ių viešame susirinkime.

”Jūs gerą darbą atlikote. 
Nors Detroito riaušės buvo 
pačios kruviniausios ir nuo- 
stolingiausios, bet jos atro
dys kaip piknikas, kai juo
dieji susivienys pasiimti tai, 
kas jiems priklauso“, šaukė 
Brown.

JAV. esą, mėgina išnai
kinti negrus Vietnamo kare, 
—ten 22% žuvusiųjų esą 
negrai, gimdymo kontrole, 
negrų vaikų badavimu Pie
tuose ir neteisinga teisine 
sistema, —aiškino Brown. 
Bet. sakė jis, ”po dvidešimt 
metų mes būsime kaip bui
volai. Mes savo apsaugą i 
mame į savo rankas, nes bal
tasis žmogus mūsų negins“ 
Brown sako, neskelbiąs nea 
pykantos ar smurto. Tai ne
są reikalinga, nes tos neapy
kantos negrus mokina balta
sis žmogus.

Nacių jaunimo vadas

Gynybai paskirta 
70 bil. dolerių

Senatas 85 balsais prieš 
3 patvirtino gynybos depar
tamentui skirtas lėšas $70, 
156.420,000. Iš tos sumos 
karui Vietname numatytai 
20 bil. dolerių. JAV istorijoj 
dar niekada taikos metu gy
nybai nebuvo tiek lėšų skir
ta.

Buvęs Hitlerio nacių Vo
kietijos jaunimo vadas Bal- 
dur von Schirach, Niurnber- 

į go teismo nubaustas iki gy
vos galvos, kalėjime išbuvo 
20 metų. Išėjęs į laisvę, jis 
parašė atsiminimus, kurie 
spausdinami ”Stem“ žurna- 

Schirach ten rašo, kaip1
jis tikėjęs Hitleriu.

Vakarų Vokietijos di 
džiausią jaunimo organiza 
cija “Federa“ tais atsimini
mais pasipiktino, laiko juos 
šališkais, iškreipiančiais tik
rovę ir todėl teilflalauja, 
kad žurnalas nustotų juos 
spausdinęs

Unijos nesi pr ieš is
mokesčių pakėlimui

A.F.L. ir C.I.O. vadas Ge
orge Meany pareiškė, kad 
darbo unijos pritaria prezi
dento pasiūlymui padidinti 
pajamų mokesčius, tačiau 
jos reikalauja, kad tas padi
dinimas liestų daugiau tuos, 
kurie išgali daugiau mokėti

Prezidentas siūlo padidin 
ti pajamų mokesčius 10% 
tiek atskiriems asmenims, 
tiek verslo bendrovėms. G. 
Meany nuomone, atskiriems 
asmenims galima pakelti 6 
%, o bendrovėms 12%. Jis 
atkreipė dėmesį į tai. kad 
dabar daug rūšių pajamų 
mokesčiu, todėl reikia per
žiūrėti mokesčių apdėjimo 
tvarką.

Sovietai įspėja

Vandalų nuostoliai
Mokykloms

Dideliu nuostolių daro į- 
vairūs išdykėliai mokyklom. !
Štai per metus New Yorke tų! ^plėsti karo 
nuostolių padaryta net 3 mi- 
lionai dolerių. Chicagoj vien 
90.645 išdaužytų langų su
dėjimas atsiėjo 700,000 dol.
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Marinu seržantas Jimmie Hali iš Burlingtono, Iowa, 
sumanumu ir drąsa išgelbėjo nuo mirties 11 savo ka
rių. Jo 1$ vyrų būrys ištisą naktį kovėsi su batalionu 
komunistų. Prezidentas Johnsonas jam įteikė garbės 
medalį. Po tų iškilmių Hali užtraukė cigarą.

Nes žaidžiam keistą žydimą 
su sovietais

Taip sako šen. Kari Mundt. Ar galima priešą maitinti 
ir tuo pat metu su juo kariauti? — klausia jis.

Bostone šią savaitę vyksta Kar O pajėgos 
JAV legionierių sąjungos 
suvažiavimas, kuriame daly- Baltijoje 
vauja kelios dešimtys tūks- __ , 
tančių legionierių. To legio- Vakarų Vokietijos karo 
no užsienio reikalų komite- ,eikalų ministeiijos duome- 
to susirinkime šen. Kari įį11?!®’ komunistų laivynas 
Mundt kalbėjo apie Rytų-* Baltijos juroje via 8 kartus 
Vakarų prekybą. Savo kal-> didesnis uz Atlanto pakto 
boję jis labai puolė vyriau- valstybių laivyną, 
sybę už tai, kad ji leidžia Komunistai čia turi 807 
parduoti sovietams strategi- karo laivus, o NATO tik 97

Bado didį ginklų 
sandėlį

New Yorko policija užti
ko didelį ginklų sandėli, ku
riame rado prieštankinį pa
būklą. šautuvų, revolverių, 
rankinių granatų, dinamito 
ir daug kitokių šaudmenų.’ 
Suimti 4 įtariami asmenys, j 
iš jų du pasisakė priklausą 
John Birch draugijai. Jie 
pasakė rengęsi nužudyti 
Marksizmo instituto studijų 
direktorių įžymų komunistą 
ApothekerĮ. o taip pat Kovai 
su neturtu P»ronxe grupę, ku
rią sudaro daugiausia stu
dentai negrai ir portorikie- 
čiai, Fordhamo u-to globoj.

Nušautas nacių 
vadas

Arlingtone. Va., nušautas 
JAV nacių vadas George 
Lincoln Rockvvell, 49 m. am
žiaus. Policija suėmė vieną 
iš buvusių nacių vadų Joh- 
ną Patlerį, kuris šį pavasarį 
buvo pašalintas iš partijos

Pelės užpuolė 
Siciliją

Rašėme, kad daug žiurkių 
yra Amerikoje, kad jos čia i 
padaro daug nuostoliu, bet J 
vis dėlto dar čia visko pa-į 
kanka ir žmonėms. Blogiau 
yra kitur.. 1

Štai pranešama, kad peles 
kankina Siciliją (Italijos sa
la) ir Jugoslavijos dali —i 
Bosniją. Čia kai kur pelės 
suėdė 90G javų. Vien 40-ty 
sodžių jos padarė nuostolių 
už $400.000. Ten katės pelių 
bijo, o šių tiek daug priviso, 
kad išnaikinta daug kiaunių 
ir lapių, didžiausių 
priešų.

Sovietų Sąjungą įspėjo 
JAV. kad. jei karas Vietna
me bus plečiamas, tai ir

Mažesniuose miestuose ir , Sov. Sąjungos pagalba Viet-| dėl “pakrypimo į bolševiz- 
tie nuostoliai mažesni, bet’ namo komunistams bus pa-į mą“. Patys naciai sako, kad 
visur jų padaroma perdaug.! didinta. I tai žydų darbas.

. .....
1

Prancūzijos 
Gaulle kalba

prezidentas 
per radiją.

nes prekes.
Mes, sako jis, žaidžiame 

keistą žaidimą. Mes bučiuo
jame Sovietų Rusijos ran
kas, kurios, padeda mūsų 
priešui žudyti Amerikos vy
rus.

Kongresas yra nutaręs, 
kokių prekių negalima par
duoti komunistų kraštams, 
bet prezidentas, statydamas 
tiltus tarp Rytų ir Vakarų, 
iš to sąrašo net 440 prekių 
išbraukė. Mundt suminėjo, 
kad mes parduodame sovie
tams deimantinius grąžtus, 
kuriais sovietai gali išsigręž- 
ti gilesnius šulinius ir nafta 
aprūpinti Vietnamo komu
nistus.

Mes parduodame chemi
kalus, kurių pagalba sovie
tai pasigamina moderniems 
lėktuvams gerą kurą ir kitų 
karo reikmenų. Ir štai sovie
tai pasiuntė į Vietnamą 200 
MIG lėktuvų ir 7.000 prieš
lėktuvinių įrengimų.

Prez. Rooseveltas kitą 
dieną po Pearl Harbor už
puolimo uždraudė išvežti 
prekes, kurios gali būti nau
dingos priešui. O kaip daro
ma šiandien?

Pagrindinis klausimas y- 
ra, kaip įtikinti prezidentą, 
kad patarimai, kad jis gali 
maitinti savo priešus ir 
kartu su jais kovoti, yra 
klaida? Kara laimėti dar ne
reiškia tik žmones žudyti. 
Būtina spausti priešą ir eko
nomiškai, suardyti jo aprū
pinimo kelius, stumti jį į ak- 
ligatvi, kad jam visko pra
dėtu trūkti, ir tuo būdu spir
ti jį pasiduoti.

Povandeninių laivų komu
nistų valstybės turi 214. o 
NATO — 32.

Svetlana nesigaili 
pabėgusi

Iš Sovietuos pabėgusi 
Stalino duktė Svetlana, da
bar gyvenanti Long Island, 
laikraščių korespondentams 
pareiškė, kad ji savo žygio 
nė kiek nesigaili ir kad nie
kad gyvenime nebuvo taip 
tvirtai įsitikinusi, kaip šį 
kartą, kad pabėgdama iš 
Sovietų Sąjungos pasielgė 
teisingai.

Šie keturi mėnesiai, jau 
praleisti JAV, jai buvę ne
paprastai malonūs. Ameri
kos gyvenimo principai esą 
visai skirtingi nuo to, ką ji 
mačiusi savo krašte. Kalbos, 
minties ir politinė laisvė čia 
yra tie elementai, kurie ke
lia žmogaus progresą.

Žinoma, bolševikai sten
giasi ją savo propaganda vi
saip niekinti, nes jiems šis 
pabėgimas Stalino dukters 
iš komunistinio rojaus yra 
didžiausias nemalonumai 
švenčiant revoV' cijos 50 m. 
sukaktį.

Ir Rylų Vokietijoje 
5 dienų darJ savaitė

Pagaliau ir komunistų val
džioje esanti Rytų Vokietija 
įvedė 5 dienų darbo savai
tę (43% darbo valandų). 
Ta proga, žinoma, ir kalną 
melų paskleidė. Girdi, toks 
laimėjimas tegalimas tiktai

"Aš manau, kart bučiuotis' balistinėje santvarkoje, 
nes kapitalistinėse valstybe-

žydu užsienio pagalbos komite 
to vicepirmininko Charles H 

neliu Jordano lavonas rastas upėje 
Čekoslovakijos sostinėje. Jo to
kios mirties priežastis dar neiš 
aiškinta.

ir muštis teorija turi būti vi
so krašto nagrinėjama ir su 
ja reikia baigti“, sakė šen. 
K. Mundt.

MIT mokslininkai vis la
biau domisi iš tolimos visa-

Liepė evakuoti 
Hanojų

Pradėjus bombarduoti š.
Vietnamo sostinę, komunis- tos pagaunamais radijo sig-
tai įsakė daliai civilinių gy- nalais, kurie gali būti kitu 
ventojų tą miestą apleisti, protingų gyvūnų siunčiami 
Visų pirma iš Hanojaus iš- tarp *avęs tusižinoti. 

vežami vaikai ir seniai.

Argentina kovoja 
prieš komunistus

Argentinoje paskelbtas į- 
statymas, kuris už komunis
tinę veikla numato smarkią 
bausmę. Komunistai ten ne
galės būti valstybės ar savi
valdybės tarnyboje, o taip 
pat ir darbo unijų pareigū
nais. Jiems taikomi ir kitoki 
suvaržvmai.

se darbininkų išnaudojimas
Į tebėra taisyklė.

Ir nesigėdi tokius niekus 
pasakoti. Juk JAV, toje, a- 
not komunistų, stipriausioje

j kapitalizmo tvirtovėje? jah 
j ir pamiršta, kada įvesta 5 
darbo dienu savaitė. • ČiaI c.
daug kur nė tiek nebedirba
ma, o mokama už 40 darbo 
valandų.

»**#**«*+****##«+***##**#*#**#**«*

Į Erie ežerą nukrito 18 pa
rašiutininkų, 2 išgelbėti, 2 
paskendę, kitų nerandama.



Puslapis antrai

Nenuoširdus volios - vykdymas
Praeitą kartą esame kalbėję apie Įvairius būdus, ku

liais galima būsų lietuviškoje visuomenėje ilgam įamžinti 
savo vardą ir geidausią atminimą. Kaip žinome, vienas iš 
tokių taurių ir sąmoningų mūsų tautiečių Bostone buvo 
Kazimieras Pratapas, palikęs didelę sumą lietuviškajai 
studentijai paremti.

Bet mums yra skaudu, kad. turime vėl grįžti prie 
jau daug kartų vartyto reikalo,, keliančio lietuvių visuome
nėje tik nusiminimą ir pasipiktinimą. K. Pratapo klausi
mas labai akivaizdžiai liudija,- kad. be geros valios, dar 
reikia ir didelio apdairun^o.surašant testamentą ar pasi
renkant tos paskutinės valios vykdytojus.

Kazimiero Pratapo atveju, tie velionio patikėtiniai 
kaip tik yra gal jau pats blogiausias nepasisekimo pavyz
dys. koks begalėtų būti. H

Pradžioje tie valios vykdytojai, neturėdami pakan
kamo išsilavinimo savo uždaviniui atlikti, kone poią me
tų nieko teigiamo nenuveikė ąr tik vaikščiojo nuo advoka
to pas advokatą, kol atsirado vienas, ėmęs pats už tuos 
"vykdytojus“ savo mintimis galvoti. Ir štai. po eilės metų 
bene tik vienam studentui iš paliktų 30,000 ar daugiau do
lerių buvo paskolinta 600.^

•> / c -
Be to. tik vieną kartą keliom eilutėm apie galimą gau

ti paskolą pranešus, beveik niekas ir nežino, kieno ranko
se tas turtas yra ir kaip jig dalijamas.

K. Pratapo testamento, vykdytojai duodamą paskolą _ • • •
apribojo tik Massachusetts gyventojams, tik 3-4 semestro 
lietuviams studentams, nors apie tokius apribojimus tes
tamente nėra nė žodžio užsiminta. O kodėl neduoti posko- 
los iš kitų valstijų kilusiem^iėtuviams? Juk šitaip velionio 
valią siaurinant, tie vykdytojai galėtų nutarti remti tik' 
kurioje nors So. Bostono gatvėje gyvenančius studentus.

Atrodo, lyg to turto globėjai yra suinteresuoti, kad 
kuo mažiau jo būtų išdalinta paskirtam tikslui, ko ilgiau 
visa suma gulėtų banke ir nešfų nuošimčius bei mažiau kas 
apie tai žinotų. Kodėl taipf.Nįėįi dėl to. kad didesni nuo
šimčiai tektų globėjams už "darbą“ ar "posėdžius“?

*y A
Visuomenė seniai laukiau Tų "valios vykdytojų“ bet 

kokio viešo pasiaiškinimo, nes čia nėra joks privatus jų 
šeimos reikalas. Bet, deją, jie ir pasiaiškinti nenori ar 
nemoka. N - - _

sluoks- lio naujas kūrinys —opera
mus”. į "Dana“, kuriai libretą su-

"Daug dėmesio skiriama kūrė poetas Stasys Santva-
laisvojo pasaulio jaunimui ras. Su tuo veikalu chicagiš-
privilioti. kių operos meno vadovu ir

Propagandą jaunimo tar- kitų muzikų buvo nuodug-
pe varo minėtoji "JUS“ stu- niai susipažinta, jis buvo

: » j dentų organizacija, veikda- teigiamai įvertintas, ir pasi-„derookratine moterų federa- ma ranka ,.ankon ?u tokia žadėta „Graži‘nos

Kas kittir rašoma
KOMUNISTŲ

PROPAGANDA
4) WJDF (Tarptautinė

• - . . IliCt i d 11 d 1 d 11 V711 k. d L vj i\ 1 d i/Ovi v Vd VIa J j J VJ1 1 i1 m \j \J uivc v u

^4<nja, cen ras ty ų Berlyne) ;i pat prOpagandine bendrine pastatyti Kompozitorius ? minėjimų programai vykdy
(Fasaul. prot-Į •jonrnmr* „Tiaria“ g fil ir i Eltos InformacinęGal būt, niekas iki šiol ne-k- - piurių (Fasaul. prof 

moka geriau už komunistuš'-^Jun^l federacija, centras 
vesti propagandos ir niekąs Pragoję);
kitas tam reikalui nesigaijį ’" WFSW (Pasaulinė 
tiek lėšų, kiek komunistai m,°kslo darbuotojų federaci- 
jam skiria. J3- centras Londone);

Teisininkas P. Stravinskas. . 7> JADL (Tarptautinė
demokratinių teisininkų s-Laisvojoj Lietuvoj (nr. 16).

sumini dalį tų propagandos.tS.a- centras Briuselyje);
. 8) FISE (Tarpt, mokyto
jų s>gų federacija, centras

organizacijų, kurias komu
nistai nekaltais vardais vra
įsteigę užsienyje. Jis šitaip?^ ien°je^: 
rašo: j. ,. 9 ) JOF (Tarpt, žurnalistų

s-ga centras Pragoję);
10) GJR (Tarpt, radijo

"Savo propagandą užsie
nyje bolševikai varo visais
būdais ir priemonėmis. Jai transliacijų org-ja. centras
____ a______ •_ a • V'inrtm’oVvienoje); 

y 11) FJR (Tarpt, rezisten
cinių kovotojų, fašizmo au

vadovauja Agitpropo užsie
nio skyrius.

Anksčiau jie savo propa
gandos planus užsieniuos^ 6kų ir kalinių federacija, 
vykdė per vad. VOKS (Vi^Matras Vienoje) irkt.

mišios organizacijos turi 
^gausybę savo skyrių, taip

sasąjungmę Organizaciją 
kultūriniams ryšiams su užfr
sieniu). Nuo 1958 metų tas«Pat Įvairiems specialiems 
VOKS likviduotas. Dabar įj^&Aąms atlikti organų, bol- 
darbą atlieka užsieniuose: seyikinės propagandos židi- 
veikiarčios komunistų parti-, nnL
jos ir visa eilė joms padenk P- Bowen savo knygoje 
dančių bolševikinės propa-'pgWorldwide Communist 
gandos organizacijų. besiva-^Propaganda Activities“ ra- 
dinančių labai nekaltais kad tokjų bolševikų pro- 
vardais, pvz.: -„-į-pagandos židinių yra tūks-

1) WPC (Pasaulinė Tair1 tąečiai. .
kos taryba, centras Vienoj).į ..Minėtos organizacijos lei-

2) JUS (Tarpt, studentų.i.pzia šhvo laikraščius, žuma- 
►ga, centras Pragoję); j ^u-so knygas, brošiūras, ir tuo

3) WFDY (Pasaulinė de-įbntlu varoma bolševikinė 
mokestinio jaunimo g-ga.^propaganda visame žemės 
centras Pragoję); •riStulyjė, tarp visų tautų,1 operą. Ir taip gimė,J. Gaide-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Los Angeles negrą rajono U'atts vasaros šventė, kuri tąsėsi ištisą savaitę. Vidury (su akiniais) 
Rap Broun, studentu vadas, stebi, kaip pravažiuoja šventės maršalas, buvęs sunkaus svorio bok
so čempnionas Cassius Clay.

Reformos Vatikane džetus, kuriuos tvirtins po
piežius.

Pagal naują tvarką Vati
kane bus ir ministeris pirmi
ninkai Juo bus dabartinis 
Vatikano sekretorius, ku
liam suteikiamas popiežiaus 
sekretoriaus titulas. Jis ne

keitimų, prisitaikymų nau- gus, popiežius galės tą ar ki- ves visus santykius su 
joms sąlygoms. Katalikų tą asmenį palikti senose pa- vyskupijom, v atika.no nun- 
bažnyčia yra ypač konser- reigose. ei jais, užsienio vyriausybė-
vatyvi, nemėgstanti daryti i Popiežiui mirus, visi ku- m^s J1? ambasadariais. bet 
reformų, bet gyvenimo eigos rijos nariai praras savo vie-
ir ji negali pakeisti, turi jai tas, kad naujas popiežius 
nusilenkti ir nors mažą dalį Į galėtų pasirinkti pats savo 
savo tvarkos pelėsių išdul- naujus padėjėjus, 
kinti. ; Iki šiol kurijos nariais bu-

Šimtmečius kataliku baž- vo skiriami daugiausia kar- v<>;L-lnaa lritvvirian nyčios reikalus tvarkė seni dinolai italai. Ateity te tvar- šyteS yra r^emjX 
Italijos kardinolai per įvai-I ka bus panaikinta — bus
rias kongregacijas ir tribu-’ daugiau skiriama narių iš Lotvnų kalba nebebus vie- 
nolus. Paskutinis visuotinis kitų tautų, kad tarptautinės nintelė Vatikano susirašinė- 
bažnyčios suvažiavimas pa- katalikų bažnyčios vadovy- jimo kalba, nes leidžiama 

bė iš tikrųjų būtų tarptau-. naudotis ir kitomis "plačiai 
tinė. ! žinomomis“ kalbomis.

Iki šiol kiekviena kongre
gacija atskirai vedė savo fi
nansus. Ateity visus finansi
nius reikalus tvarkys šven
tojo sosto ekonominių reika-

Aną kartą trumpai rašė
me. kad reformos palietė ir 
Vatikaną. Mat, niekas ne
stovi vietoje. Visose srityse 
gyvenimas reikalauja pa

iki šiol kurijos nariai kar
dinolai buvo skiriami iki gy- 
vos gaivos. Ateityje jie bus 
skiriami tik 5 metų terminui. 
Aišku, tam terminui pasibai-

galės šaukti ir visų skyrių 
galvų posėdžius. Jo titulas 
bus rašomas visų kongrega
cijų sąraše pirmoje vietoje. 

Tuo būdu jis bus toks pa

Taigi. ir Vatikane mėgi
nama taip persitvarkyti, kad 
katalikų bažnyčia galėtų 
šiais laikais sėkmingai siek
ti savo tikslų. Sena tvarka 
moderniame amžiuje ir jai 
nebetinka.

IR ALTAS PASKYRĖ 

SAVO ATSTOVUS

Amerikos Lietuvių Tary 
bos pirmininkas A. Rudis 
pranešė Vlikui, kad ALT 
nutarė paskirti savo atstovus 
į Jungtinį Finansų Komite
tą (telkiantį lėšas Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo 50-ties metų sukakties

geidavo. kad šita pasenusi 
tvarka būtų pakeista. Popie
žius buvo sudaręs komisiją 
su Giovani Pinna priešaky, 
kuri per 4 metus pamošė ši
tos reformos planą.

Dabar popiežius Paulius
VI savo rašte "De Romana lų prefektūra, kurios vedė- 
Curia“ paskelbė, kaip baž- jas bus lyg bet kurios vals
nyčios vadovybė, kurija, y- 
ra reformuojama.

tybės finansų ministeris 
Jis sudarys visų įstaigų biu-

braunantis44 1 VISUS

jaunimo organizacija“. Daną“ ir orkestravo, atlik-
Visokio plauko tariamieji damas milžinišką darbą, ža-

"liberalai“ šitų komunistinių dinamas vilties, kad štai 
organizacijų nemato ir jų bent nepriklausomybės pus- 
veikla visai nesipiktina, bet šimtinės sukakties metais iš- 
jie labai jautrūs ir rėkte rė- vys pasaulį originali lietu- 
kia. jeigu JAV vyriausybė viską opera. Na, ir visuome- 
paremia kaikurias organiza- nei to įvykio belaukiant, ė- 
cijas. kad jos galėtų geriau mė kažkas ir atsitiko... Kaip 
atsispirti komunistų propa- Dirva rašo:
gandai. "Sunkiai besuprantama.

tiesiog skaudi naujiena:
KODĖL TAIP DAROMA? Chicagos Lietuvių Opera.

Rugpiūčio 16 d. Dirvos 87i ka’P atrodo, Jul. Gaidelio 
numery tilpo platus Petro Danos statymą atidėjo ad
Gandro straipsnis apie mū- calendam grecam, nors vei- Lietuvos Laisvės Komitetas 

kalas specialiai tam jambo-; ir Pasauljo Bend.
no. raiytaa, nors padarytos 11Jomenės vaId ba du 
operos vadovo pageidautos vo aĮflovus .
pataisos, orkestrais.para. k miaesio

sų kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio kūrybą, jo darbo 
sąlygas ir patį asmenį. Čia 
labai išsamiai nušviečiamas 
šio kūrėjo per metų metus 
sukrautas didis kultūrinis

syta sumažintam w V* crale. Vėliau du atstovus pa- 
_ (nes tokia buvo sutarta ir - . Amerikos

lobis, mūsų ir svetimųjų kri- pageidauta), nors atsakingu Bendrtiomenė į JFK. Su A- 
tiku daugelį kartų labai tei-1ir l operos . žmonių merjkos Lietuvių Tarybos į-
giamai įvertintas, nors, esa-^P3?3^31 lslPareigojimai, , galiotais atstovais dabar a- 
momis sąlygomis, jo tik ma- J bu organai yra galutinai su

komplektuoti.za dalis tebuvo pateikta s,rdūs ir neveidmainingi 
vienam ar kitam koncerte 
publikai, ir didžiausi darbai 
guli rankraščiuose, kurių 
kartais yra tik vienas eg
zempliorius.

Visuotinai pripažįstant 
šio kūrybingo kompozito
riaus talentą, savo laiku Chi
cagos Operos buvo užsaky
ta jam parašyti lietuvišką

Kaip ir dėl ko taip atsiti
ko? Negi tik dėl to, kad ne- Jungtiniame Finansų Ko- 
buvo surašyta pas advokatą1 mite te yra: prel. Jonas Bal- 
brolio su broliu sutartis su kūnas ir Petras Minkūnas 
antspaudais ir liudininkų nuo Vliko, Antanas Reven- 
parasais? Ar kuri kita prie-1 tas ir Vytautas Banelis nuo 
žastis? Vis dėlto visuomenė LLK, Domas Penikas ir
norėti} žinoti tokio sprendi
mo argumentus. Taigi, gal 
malonėsite, atsakingi eperi- 
ninkai, atsiliepti?
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ALB. šio komiteto pirminin
kas yrą prel. J. Balkūnas, vi
cepirm. D. Penikas. iždinin
kas P. Minkūnas. sekretorė 
A. Radzivanienė.

Eltos Informacijų Tarybo
je yra: Romas Kezys ir An
tanas V. Sniečkus nuo Vli
ko, dr. Jonas Puzinas ir Vy
tautas Vaitiekūnas nuo LL 
K. Gintautas Sabataitis, S. 
J., ir Emilija Čekienė nuo 
PLB, Vytautas Abraitis ir 
Povilas Dargis nuo ALT.

JF Komiteto irEL Tary

bos adresas yra: 29 West 57 

Street, 10 FL, New York, N. 

Y. 10019.

DARBDAVIAI VEDA 

PRIE STREIKO

Automobilių pramonės u- 
nijos ('ei\ hs su trimis di- 
džiesiom automobilių bend
rovėmis — General Motors, 
Fordo ir Chrysler) — kur 
dirba apie 650,000 asmenų, 
derybos jau seniai prasidė
jo. Unija reikalauja pakelti 
atlyginimus, garantuoti me
tinius atlyginimus, vienodai 
mokėti Kanados ir J AV dir- 
barniems darbininkams. Da
bar valandinio uždarbio vi
durkis yra 33.41.

Darbdaviai iki šiol dar 
nedavė jokio atsakymo į u- 
nijos reikalavimus, o rug
sėjo 6 d. baigiasi dabartinė 
sutartis. I'nijos vadai sako,

Čekiai ir perlaidos J. Fi- kad darbdaviai elgiasi taip,
nansu K-tui rašytini UNI-i r'!^r’u. kad kiltų

treikas.TED LITHUANIAN FI- 
NANCE COMMITTEE var
du.

(ELTA)

General Motors pareigū
nas pareiškė, kad unijai pa
siūlymą' bus duotas šią sa
vaite.

Maloni naujiena 

knygų mėgėjams !

Amerikot Lietuvių Socialdemokratu 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.

ti) ir i 
Tarybą.

Į Jungtinį Finansų Komi
tetą ALT paskyrė Jokūbą 
Stuką ir Albiną Trečioką, o 
į Eltos Informaciją Tarybą 
—Vytautą Abraitį ir Povilą 
Dargi.

Jungtinis Finansų Komi
tetas ir Eltos Informacijų 
Taryba yra sudaryti vyk
dant 1967 m. sausio 14-15 d. 
New Yorke įvykusios konfe- 
reicijos nutarimus. Vilkas,

Henrikas Miklas nuo PLB, 
Jokūbas Stukas ir Albinas 
Trečiokas nuo ALT. A. Ra
dzivanienė ir J. Balsys nuo

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

Kaina buvo $5.50, dabar ....................... $2.00.

H 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

Kama buvo $6.00, dabar ....................... $2 00.

PENKTIEJI METAI. Kip ro 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.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 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.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną,

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasi joj
636 Broadway, So. Bo»ton, Mass. 02127

1

atika.no
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KAS RUKO nvmu, 
TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

mis kubais vienas ant kito 
sukrautas kažkoks milžiniš
kas pastatas-tvirtovė, ar ka-' 
žin kas panašaus. Ūgio jis 
nėra labai aukšto, tik 120 į 
aukštų, bet kresnas ir savo 
apimtimi ir išore tuojau pa-' 
traukia dėmesį, kad tai yra' 
kažkas nekasdieniška.

Kas netingite, paskaitykite!
S. GRIEŽĖ 

(Tęsinys)

Iki šiol kalbėjome apie at-’ mano pusės kalenimai prasi- 
skirų valstybių paviljonus ir, deda viršuje ir eina žemyn,
jų būdingesnes savybes, bet Pačiame viršuje pro langelį i Nuvykęs vieton, randi, 
toli gražu jų nė pusės nesu- išlenda kažkoks gabalas me- kad tai 150 namų junginys 
minėjom. Tam nebuvo nė.talo (pailgas keturkampis), (housing units). apjungęs 
didelio reikalo. Sakysim, j pašliaužęs žemyn, užlenda į net 20 skirtingų butų tipų. 
koks skirtumas tarp JAV ir, už "langinės“ ir po vieno tinį pradedant nuo buto su vie- 
Kanadcs? Esmėje — jokio vėl išlenda, bet jau su "pri-į nu miegamuoju ir baigiant 
skirtumo nėra, tik Kanadoje juostele“ Dar tan — palindo j keturiais. Buto su vienu į

šitų mergaičių —Jacųueiine Saunders ir Mary Ann 
Marzullo. abi 14 metų. surišti lavonai rasti upelyje Sr. 
racuse, N.Y., priemiestyje.

TAS fiDONOS NVKASO.
I!

vėl po uždangėle. o vėl po Į miegamuoju bendras plotas! 
tin — išlindo su krepšiuku iri 600 ketv. pėdų. Toliau vis! 
tt. ir tt. Kol porą kartų užli- didėja iki 1,700 kv. pėdų. Į 

valstybių (Vokietijos, Pran- po aukštyn ir nulipo žemyn, Ir pati to pastato statybos’ 
cūzijos, Belgijos. Olandijos. pasidarė gatavas nedidelis’technika įdomi. Namai su-Į 
Šveicarijos ir tt.) Tas pat spalvotos televizijos apara-į lipdyti iš 354 skydų (Modu- 
pasakytina ir apie arabus tas. lar construction units). kiek-
arba juodąjį pasaulį. i Tos 'mašinos kita pusė tuo vienas 17.5x38.5x10 pėdų.

Užtatai, palikęs valstybių pačiu metu ir tais pačiais Sukoncentravus juos, gabe- 
paviljonus. pasileidau į da- skambesiais — klin-klen, narni "užbaigimo“ vieton, 
lykinius arba tematinius, ku- tin-tak — surenka nedide- kur įrengiama virtuvė, prau- 
rių vėl negalėjau trumpu liūs rankinius judomiesiems sykla, langai, durys, izolia- 
laiku visu nė aplankyti, nė' paveikslam iš juostelių rody- cija. apšvietimas ir tt. Su- 
nuodugniai apžiūrėti. Ta-į ti aparatus. i lipdytas vienetas, sverian-
čiau būdingesnius noriu
nors trumpai paminėti.

Vienas įdomesnių dalyki
nių paviljonų — iš rausvo 
plieno gabalų, kaip malka- 
pagaliu, suręsta milžiniška 
piramidė, pavadinta Ma'n 
the Producer, Ile Notre Da- 
me saloje (C-440), kurioje

viskas mažesnio maštabo. 
Nėra esminių didelių skirtu
mų nė tarp Vakarų Europos

DETROITO NAUJIENOS

LABAI {DOMŪS

ATSIMINIMAI

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

i miteto pirmininkas išsiunti
nėjo anketą visiems tėvams, 
ragindamas pasisakyti, nori 
sujungtos mokyklos, ar ne. 

i Manau, kad Kudirkos m-los 
i visi tėvai pasakys "taip“, o 
j jei ir atsiras kiek ožiavimo- 
| si. tai tik anoje "Aušros“. 
Asmeniškai aš tik neprita
riu, kad, kaip laiške kartu 
siunčiamame "Mokyklų su
jungimo komisijos“ rašte 
paaiškinama, mokyklas su
jungus, būtų duotas "ALB 
Detroito apylinkės lituanis
tinės mokyklos vardas“. Ko
kiem gi galam? Ar V. Ku
dirkos vardu mokyklą toliau 
vadinti gėdinamasi? Ak, ne, 
žinau, vardas keičiamas tik 
kelių asmenų ambicijoms 
patenkinti, kad nesijaustų, 
jog "Aušra“ prie V. Kudir
kos mokyklos prisijungė, o 
kad kažkas ramintųsi. jog 
susijungė. Deja. vardo keiti
mas — tik labai kvaila ko
medija ir pataikavimas ma
žumai. Manau, kad šį rude
nį ar ateinantį pavasarį vi
suotiniam susirinkimui su-

iis
lt

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai, *’ 
227 psl., kaina........... $4.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL- - 
FO VEIKLOS, prel. J. B. g 
Končius, 404 psl., daug 
iliustracijų, kaina .... $5.00.

abejonės, mes esame pilnai 
pajėgūs šimtą tūkstančių 

_ . . duoti, nes tereikia tūkstan-
Dabar, mėnesiui praėjus, ęj0 asmenų, aukojančių po 

nebeverta rašyti, kiek sude- šimtinę. Iš tikrųjų patys dos- 
ginta. už kiek išplėšta, kokie rieji patriotai jau yra davę
bendri astronominiai skai- po tūkstantį, o visa eilė duo- šaukti 7ėvai mokvkiai Vinco 
ciai. Visa tai Amerika ir pa- da no dvi tris ir nenkias! u?.u,ievai VK . vmco ! saulis seniai patyrė. Visa tai žimt^es. jįjį regis. už. Kudtrkos vardą apgms.

Šv. Antano parapijos 

piknikas

Pati lietuviškiausia Det
roito lietuvių parapija kiek
vieną ruden; turi didelį iš-

Nuo riaušių lietuviai 

nenukentėjo

Kiek žmonių rankų už va- tis nuo 70 iki 90 tonų, kra- 
duoja tokia mašina, neteko nais užkeliamas ir padeda- 
patirti, bet reikia manyti, mas savo vieton. Tokiu bū-
kad mažiausia kokių dvide- du sukrauti vienas ant kito, gerokai išpūsta dažnai pa_ R penkiųįešiifšimtu susi
šimties. Tokiu būdu žmonių įvairiais iškyšuliais ir jdubi- • dvi<rubinta* vnač materiali- teK; P«nK^• - 1 • X-1 1- iraic inin i , j uviguomta, vpac maienan- pratusiu detroitiecių. kadsvajones palengvinti kasdie- ™ s yalP išdėstytų kad niai nuostoliai. Tiesa, žuvu- šimtas tūkstančiu būtu suau-
nini srvo darba, __vis la- ienas butas turi saules, - *. 1 1.a.°,, V1S ia npdidplp aikštele daržpli ir siųjų Vaičiaus nenuslepsi ir kota. Tiesa, auką duoda pa-biau išsipildo. i ™ Viršutbiio^darželfe^it a- nenudad^' Kai Ši0S eiIu’ Prastai Girnos galva.

______ x_______ ,, ____ .. Įdomus paviljonas, ar tik- kt. v likutinio darželis ant a- tės rašomos, tas skaičius jau leiskim kad vidutinė šeima
yra trys skyriai, P^admti nau - bardvmų ai^^ neS keturi mirė vėliau susideda iš 5 narių, tad 6001 važiavimą i įimtą taigi ‘pik- M
atskirais vardais: ištekliai, laukas, su visa eile pavyz- t^Keltuv^ žaizdų. Galimag daik. n LF narių apimtų niką ^^gegužinę ^kar
pažanga ir žmogus valdyto- dzių - tai žmogus tiekėjas tas, kad ateinančių savaičių 3,000 Detroito lietuvių Ne- tą šv. Ant *

---------- (ManThe Provider. Ile Not-i nauja tik Renem butam. lo-.laike dar vienas kitas mirs. | gj mes tiekos 4 , ui

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

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

:a

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

TAU, LIETUVA, Stepo-
480 psl., kai- 

...................$2.00

1?

»t»

-At

jas (Resources for Man, Pro- 
gress and Man in Control).

Apačioje po tuo milžiniš
ku plieniniu vėžliu erdvu ir 
tuščia, jei neminėti nedide
lio tvenkinėlio su visa eile 
suolų pavargusiems prisėsti.
Įdomu, kad po tais plieni-i suars net 34,600,000 žmonių

re Dame C-480). i kiu būdu išvengiama spūs-j
tą šv. Antano parapijos ru- 

sąmoningų deninis piknikas bus sekma-
D1ENOJANT, Kipro Bie

linio, 464 psl., kaina....$2.00
- -y- į . I§ . "Babilone“, ^es li^oninė^ sužeistųjų tautiečių čia neturime? Juk dienį, rugsėjo 10 d., įprasta-

Mokslininkai apskaiciuo- L so važiuotiems dar/ra aPsciab . .. Detroitas priskaito apie 20, me ir žinomame New Liber-
ja, kad per tuos sesis mene-, kuo’ -Ar?S bUV° T**6 000 mūsiškių, jų tarpe 3-4 ty parke, prie Middle Beit
sius kol truks šiųmetine t iaugi j sužeistų lietuvių, neteko su- tūkstančius naujųjų ateivių. kelio. Prasidės 12 vai. ir tę-
Montrealio pasauline paro-j ----- i-------------- — i žinoti. Greičiausia —ne, Kartojau ir kartosiu: tap- sis iki sutemos. Parapijos

niais griaučiais ir be vėsintu
vo gana vėsu. nors tuo pačiu 
metu atvirame lauke gero
kai tenka paprakaituoti.

Pakilus judomais laiptais 
į 3-čią aukštą (Kas turi ge
ras kojas, gali lipti papras
tais) . atsiduri pirmame sky
riuje. kur pavaizduota žmo
gaus sugebėjimai semti gė
rybes iš žemės gelmių, imti 
jas iš jos paviršiaus ir net 
iš tolimų erdvių. Net trijuo
se staluose išdėstyta visa ei
lė cheminių elementų pa-J 
vyzdžių (išskyrus bespalves 
dujas ir radioaktyvius).

Ak, gi žmogus nuo senų 
senovės ieškojo būdų page
rinti savo gyvenimą ir pa
lengvinti darbą. Jau mes pa
tys matome, kokia didelė 
pažanga šiom kryptim pa
daryta per paskutiniuosius 
dešimtmečius. Mūsų pačių

ir pesuems priėjimai 
patogiausi.*’■*'-'•**'* *-'****'-' V I . • • •

da, Expo 67, pasaulyje pi i- ■ naJodvti ateities miestu' n,es. apje tai Kaisa?Pa* ti Lietuvių Fondo nariu — komitetas kviečia tautiečius 
į i (kur labai riboti plotai) erd-' skkd^s.\ Žuvusiųjų tarpe lie- reiškia pasistatyti sau pa-1 suvažiuoti iš visų Detroito a-Taigi, net 15 milionų galvų j ( šviesos klausimo iš- tuv^ nėra- atvi- minklą! Lietuvių Fondo na-1 pylinkiu. Bus visokių valgių, 

daugiau, negu šiuo metu Ka- ^1^-vielos Klausimo is- . kalUnt ZUVUsiųjų trys riu gaiima tapti esant gy-! gėrimu ir 
nada iš viso turi gyventojų. SP™°ątatvbininkai ketvirtadaliai - juodukai. vam ir po mirtieSt per testa- 
Vadinasi, mūsų griesnos že-: a daugiausia patys riaušinin- menta. Lietuvių Fondui au-

gyventojų skaičius: ” kai. kas galima siųsti tiesiog i

PENKTIEJI METAI, Kip- 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ........................ $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN-
to- 
$2.

TYS, Kazio Griniau*, I 
mas, 300 psl., kaina.......

melės
taip greitai auga, kad jau'™™?^ zulinėję Vienintelė išplėšta lietu. ę
dabar mokslininkai ima gal-! ĮJ vių įninku prekyvietė bu- Foundation, 6643 So. M.p-
vas laužyti, kaip reikės juos buvo iftomu pasidairyti po yQ y Kriaučiūno ir Kirklio 
išmaitinti. Va, šiame pavil-i tuos butus ir ypac perzve g-, ukierin krautuvė "Rūta“, 
jone jau ir bandoma paro-j* C?°P!? P11?™’ Ten, sako. buvo šluote iš-
dvti keletas naujų būdu,! dęj,^P pa^^}? , šluoti ne tik svaiginantieji

gėl imai, bet ir vaisvande-
da/Zta^MniaL Ten buT° Par!»- 
dar sunku p yt. ■ patentuon vaistai. \ a- pejkti į
bandymas įdomus. 1 _ £riaučiūnas pa?akojo, įetroito

kaip žemės derliaus našumą Pradnnnkę. Ar pi įgis ta įde-
pakelti ir kaip sėkmingiau j mie^u statyboje  ̂smndie
išnaudoti visokius jos už-
kampius. — dirvas, balas.’ 
vandenis ir kt.

Jie Čia pat paaiškina, kad 
seniau žmonės išsimaitinda
vo bemedžiodami. Bet dau
gėjant žmonėms, tuo pačiu 
metu mažėjo žvėrvs ir 
paukščiai, ir medžioklė jau 
nebeįstengė visų išmaitinti. 
Imta pamažu vystvti žemės 
ūkį. Jis ir iki siu dienu dide-

tus daugiau).

ti. "Rūta“ yra Woodward
»gatvėje, netoli Davison. taigi 

Atidaroma N. Ja»iukynaite»; už kokios mylios į šiaure nuo 
paroda ; karštųjų riaušių ugniaviečių.

Dailininkės Natalijos Ja-j „Rūta“ nebuvo padegta, tai 
siukynaitės kūrinių paroda j j* &yvuo.ia r gyvuos, 
atidaroma rugsėjo 6 d. 3

NEW YORK, N.Y.

muzika.

adresu: Lithuanian

lewood Avė., Chicago, Illi- 
ois, 60629.. arba Detroito 
vajaus vykdomojo komiteto 
vicepirm. adresu: Vytautas

Pagerbt mokytoju*

Rugsėjo 17 d. Lietuvių 
namuose Tautinė sąjunga 
rengia lietuvio mokytojo pa
gerbimą. Ne kurio nors vie
no mokytojo, o Mokytojo 
aplamai. Mokytojo didžiąja 
raide. Minėjimas rengiamas

ATSIMINIMAI IR MIN- 
,TYS, dr. Kazio Griniau*,
II tomas, 336 psl. kaina $5.

VYSKUPO P. BOČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl., kaina $3.50.

Kutku*, 1636 keliu aukštu: prasidės vysk?
Mich. 48209, arba, _____

bet kuriam iš dešim
cys ivnauciunas pa>a.wjo, ties Detroito vajaus narių 
kad vaistai beveik visi pa- jskaitant ir čia rašantįjį, 
likti, tik iš lentynų išbarsty-,'

Bando sujungti mokykla*

Paskutiniais keleriais me-

atmintyje seniau dviratis bu- Įėję pasaulio dalyje toli gra- 
vo didelis daiktas keliaunin-ižu dar nėra pilnai išvysty
tai, o dabar jau ir automobi-' tas. Bet ir gerai išvystvto 
liūs perlėtas, nes lėktuvas j žemės ūkio kraštai ieško 
kur kas greitesnis ir patoges- nauju būdų dar labiau pa- 
nis. O žiūrėk, paskutiniu!kpl* žemės našuma. šis pa-Į 
metu erdvėlaiviai jau ir mė- vii jonas tam klausimui gviP

vai. popiet The Pen and 
Brush klubo patalpose (16 
E. lOth St.).

Lietuviu Fonde 

127 detroitiečiai

tais Detroito metropoly vei
kė dvi lituanistinės šešta
dieninės mokyklos: "Auš
ros“ vardo senose šv. Anta
no mokyklos patalpose ir dr. 
V. Kudirkos vardo — Red-

V. Brizerio laikomomis pa
maldomis šv. Antano bažny
čioje 10:30 vai. ryte. Po to, 
12 vai., Lietuvių namuose 
bus akademija su paskaita 
ir menine dalimi. Pagaliau 
ten pat bus bendros svečių 
ir rengėiu vaišės.

Šis originalus ir neeilinis 
pobūvis buvo numatytas

8IAUBINGOS DIENOS, 
1M4-19S0 meti? ateimhii- 
mai. parai* Juozą* Kapa- 
£m*ka*, 273 pu*l. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytė*-Karvelio-

360 psl., kaina .. $3.50.
k:

VIENIŠO ŽMOGAUS . 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206 '

forde. Detroito priemiestyje. 
( Per paskutinius du mene- Kadangi paskutinioji turi 

Paroda bus atidaryta iki > sius (nuo gegužės 18 iki lie- modernias, nebrangias pa- 
rugsėjo 15 d. kasdien nuo|pos24 d.) į Lietuviu Fondą talpas labai gražiame, sau-

nuli ėmė aplankyti.
Besižvalgydamas po šį

paviljoną, prieinu prie aukš
tos lieknos baltutės, kaip 
sniegas, mašinos, ištjsusios 
aukštyn kokius dvidešimt 
pėdu. Ji aptverta, kad smal
suoliai nekaišiotų pirštų, kur 
nereikia, ir gerai apšviesta, 
kažką dirba. Girdžiu —klin- 
klen, tin-tak, — švelniai ka
lena įvairiuose mašinos lo
pinėliuose. arba langeliuose. 
Tie langeliai-lopinėliai eina 
visu mašinos liemens ilgiu 
nuo apačios į viršų ir atbu
lai. Tokių ruožų yra keli, ži
noma, su visokiais iškyšu
liais ir pasisukimais. Nuo

denti ir yra pastatytas. į 
Augant gyventojų skai- j 

čiui, tuoj kyla ir patalpų i 
klausimas. Montrealio šių-' 
metinėie parodoje ir tas rei
kalas iškeltas ir rodomas.

1 iki 5 vai. popiet.

ŪKININKAI RENGIASI 
STREIKUOTI

Dės Moines, Iowa, Vete
ranų auditorijoje sukviestas 
Nacionalinės Farmerių or
ganizacijos suvažiavimas,

Trečioie parodos paviljo- kuriame dalyvavo 35.000 yra 23,031 doleriai.

Į įstojo šeši nauji nariai, iš vi- giame priemiesčio kvartale 
so įnešdami 1.100 dolerių, ir yra netoli gerų kelių, tai 

Dabar Detroite yra 118 j ją užpernai ir pernai su- 
tikrųjų LF narių. įnešusių plaukė du trečdaliai moki
ne mažiau šimto dolerių, ir niu. Ateityje, atrodo, ši mo- 
9 asmenys davė mažesnes kykla vis plėstųsi, kai tuo 
sumas, žadėdami jas papil- tarpu "Aušros“ mokykla y- 
dyti iki šimtinės. Bendra ra pasmerkta žūti. 
detroitiecių suaukota suma Jau prieš metus buvo sū

rugsėio 10 dieną. Kai buvo 
apsižiūrėta, jog tą dieną yra 
minėtas šv. Antano parapi
jas piknikas, mokytojų pa
gerbimas buvo nukeltas vie-'ksdna 
na savaite, nė nepagalvojus,' 
kad vėl bus užpulta ant kito 
pobūvio-pikniko. Dabar, e- 
są. niekur nebūsią kilojama 
ir viskas vyksią,. kaip pasa
kyta. nes į programą esą į-

psl., kaina • • • ....$2.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrj), Pet> 

Orintaitė*, 234 psl.. 
,..•••••.. ..••..•••... .$3.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
Icžun4i . ..... .$^L

ATSIMINIMAI APIE
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-

traukti asmenys iš kitų mies-|lė# Liūdžiuvienė*, 88 psl., 
tų. (kaina ................................. $1.

PALIK ASARAS MASK-
it*

nų grupė je — Cite du Havre 
yra pastatvta<5 "Babilonas“- 
gyvenvietė (Habitat 67, A- 
245).

Važiuojant iš JAV rytinio

sirūpinta abi mokyklas su-

Lietuvių namam* 
penkeri metai

Stiprūs, visur, kur reikėjo, 
paremontuoti, išgražinti, iš-ūkininkų, pąyedė organiza-1 Jau keletą kartų esu čia jungti, kol dar abi tebegv- 

cijos vadovybei nustatyti^ minėjęs, kad 1F vadovybė, vuoja. Iniciatvvos ėmėsi LB1 puošti Lietuvių namai šį ru- 
laiką ir vietą, kur ūkininkai, pasiryžusi sutelkti milioną Detroito apyl. valdvba. Į- Į denį švenčia penkerių metų 
išeis dar į platesnį streiką.! dolerių, kuriu nuošimčiai traukus abieju mokyklų ve- i sukaktį. Atsitiktinai paty- 
negu buvo pieno streikas šių bus naudojam! kultūriniams dėjus bei tėvų komitetus, šią! riau, kad į minėtas iškilmes

pakraščio, dar neprivažia-, metų pavasąrį, palietęs 25 reikalams, Detroito lietu- vasara imta ieškoti naujų
vus šv. Lauryno upės, Prie: valstijas. viams yra "uždėjusi“ šimto patalpų. Pasirodo, niekur
Montrealio, ypač kas va-j Ūkininkai skundžiasi dėl i tūkstančių dolerių normą, geriau nesurąsta. kaip Red-
žiuoja dienos metu per Jac-1 mažų kainų jų gaminiams, Tai reiškia, kad LF pagei- forde, dabartinėse Kudirkos
ques Carties tiltą, kairėje nore miestelėnams jų kainos dauja, jog detroitiečiai tiek mokyklos patalpose, 
metasi j akis nekasdieniškos vis kyla. Iš to pelnosi tiktai sudėtų, nors Įsakyti čia nie- š. m. rugpiūčio 11 d. V. 
išorės šviesiai pilkas terašo-»biznieriai. jkas nieko negali’. Be jokios Kudirkos mokyklos tėvų ko-

programos atlikti yra pa
kviestas solistas Jonas Vaz-

J

VOJE, Barboros Armonie- 
nė*. 253 psl., kaina .... $8.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina

ŽVILGSNIS I PRAEITI,
K« Žuko, 476 psl., kal

nelis. Jei gerai mane infor-na ...................................
mavo, iškilmės turėtų įvykti Tas knygas galite gauti 
spalio 7 d. Bet apie tai neuž- Keleivio administracijoje •' 
ilgo patirsime iš oficialių as- (638 Broadway, So. Boston, 
menų. Alfonsas Naka* k|*aaą. 02127h Jį

f d
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Rusai okupanŲuįĮšalin iš Lietuvos!

KAS PRIŽIŪRĖS
PRIŽIŪRĖTOJUS?

suvažiavimas

■ iriai piliečiai. O šeštadie- 
, niais savo sūnelių ir dukry- 
* «ų aplankyti atvažiuoja tė- 

Klausimas, "kas prižiūrės f3i,? Į-eningrado ir Minsko.
prižiūrėtojus" esti opus.be-„ ^“!Įnl,!grad!>. ir f, 
veik visose sudėtingose ūki- t Dienos aidai įugp. lo d. 
nėse sistemose, kur 1 •
vien patys gėrybių sav^t^y. 
kai. Bet jis visų onia»SjBgx 
rusų bolševikinėj sistemįg|į|r Esperantininkų 
kuli serga savo prigimtMSrt 
nuodėmės sukelta ytla.ĮKNK
dinio rusų revoliucijos sia$į1 Rugpiūčio pradžioje Lie
tė jimo metu pasklidęs šūkis j v^jg Vilniuje buvo Lietuvos, 
„grobk, kas prigrobta*=įsi-į j^tvijos ir Estijos esperan- 
siurbė į pačią bolševikinės tininkų suvažiavimas. Buvo 
sistemos esmę. Kai, pagą- .^er-500 dalyviu, ju tarpe ir 
liau, beveik visas gėrybes, ;;ek tįek svečių iš Lenkijos, 
pasigrobė Įsigalėjusi naujoji ĘųĮgarijos, Vengrijos, Jugo- 
bolševikinė valstybė, grobi-pavijos ir Suomijos.

. mo apetitas žmonėse ne tik, ’ . . , , , ,
neišnyko, bet dar padidėjo Espeiantininkų klubo pu-
skatinamas būtinybės grobs- mininkas Lietuvoje yra An-
tyti, nes susidarė sąlygos. Įanas ?oįka; kadaise buv«s 
kuriose "kas nekombinuoja. zlnomas Paškevičiaus parar
tas nevalgo". Nelikus vadi-' ’ e; Tada jis gai sėjo Lietu- 
namų "buržuju”, beį eik yie-■ vl)- rne. tjk kaip uolus espe- 
nintelis grobstymo taikinys rentininkas. bet ir kaip dar

Michigano gubernatoriaus Romney, kuris gali būti kan
didatas respublikonų partijos į prezidentus, sūnus 
George su savo jauna žmona.

Lietuvos žydų gelbėjimas 
ir sovietiniai nutylėjimai

P. RAGENAS 

(Tęsinys)

Naujame Kauno rate

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos

liko ta pati viską susigrobu
si valstybė...

Grobstymo apetitas sudė
tinėj sistemoj šiemet irgi 
švenčia 50 metų jubiliejų. 
Kovai su juo prireikė net ke
lių aukštų kontrolės: visur

uolesnis keliauninkas. Žy
miausia jo kelionė buvo 
1929 metais pradėtoji „ap
link pasauli“ (su žurnalistu 
Matu Šalčium), bet keletą 
metų pravingiavusi daugiau- 
ia Indijoje, kur (ypač Kaš-

Ką mums davė vasario 16 
gimnazija?

Derliaus vainikas, J. Mi- 
kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvv lės meilė, P- Orin-, 
taitės apsakymai, 165 pslg 
kaina $1.50. •

1942 m. nusikėliau į Kauną. Žinojau, kad prel. K. Du mediniai ir trys geležį* 
Šaulys rūpinasi žydų reikalais. Kan. P. Dogelis ir buvo | niai kryžiai, savanorio Aį 

j tame pat rate. Tiek vienas, tiek kitas dirbo tiesiog arki- tano sūkio atsiminimai re 
’ vysk. metropolito J. Skvirecko pavedimu. Tame pat rate npnr,l bnis:nmvbps kovu. 

buvo ir vysk. V. Brizgys. prel. B. Česnys, prel. P. Januše-
vičius, kun. dr. Petraitis ir eilė kitų jaunesnių kunigų. Vie
nu laiku už žydų krikštijimą pakliuvo mano klebonas kun.
J. Želvys, pas kurį dažnai užeidavau. 1942 m.žiemą Spin
dulio spaustuvės darbininkas Jameikis parūpino kažkur 
likusio popieriaus, kurį seniau vartojo laikiniems asmens 
pažymėjimams spausdinti. Nežinau, kurioje Kauno ar ki
toje spaustuvėje buvo atspausdinta naujai tų asmens pa
žymėjimų. Iš kažkur buvo gautas sudegusio karo metu 
valsčiaus ar miesto savivaldybės antspaudas, ir šie pažy
mėjimai suantspauduoti. Atrodo, kad buvo pasidaryta ir 
naujų antspaudų tų valsčių savivaldybių, kurių buvę 1940 
m. viršaičiai buvo išvežti Į Sibirą. Tie asmens pažymėji
mai buvo davinėjami vokiečių persekiojamiems lietuviams 
ir galimiems paslėpti žydams. Dalis tų pažymėjimų 1942 
m. kovo mėn. man pačiam teko nuvežti Į Vilnių arkivysku
pui Mečislovui Reiniui ar kun. Alfonsui Lipnickui, žiūrint 

j kurį rasčiau namuose.

Birželio 21 d. Mečiui Lan- čiau ir jam mūsų gimnazija
Vieną 1942 m. sausio mėn. dieną buvau užėjęs pa- 

prel. <B. Česnį. Skolinausi iš jo porą knygų. Jis pasakė, kad

tik prižiūrėtojai, prižiūrėto- m.v^e' Poška surinko ga
jų prižiūrėtojai, o šiems:dar na ctaug Įdomių (kitų tynnė- 
didesni prižiūrėtojai ir.tt. dar nė hgsiol nepatik- 
Taip išsipūtė iki neregėto !1R*lI lr nepatvirtintų) duo- 
masto bolševikinei santvąr- men5 ne. tik apie sanskrito, 
kai būdinga biurokratija, bet ir apie kai kurių dar te- 
kuri bematant pati virto vie- Negyvų Indijos taimių pana- 
na iš patogiausių priemonių sumus su lietuvių kalba, 
grobstyti tiesiai iš valstybės (E)
biudžeto.

Ir Lietuvoj bolševikįnę į _ 
sutverk t. Įsitaisė su VTFniuje bulvių nėra“
čia save prigir ‘>ne yda. Vii-
niškiai mažesniųjų prižiūrė
tojų prižiūrėtojai (dar ne 
patys vyriausi, nes ir juos 
dar yra kas iš Kremliaus pa
pėdės prižiūi I > atrado, kad 
ir Lietuvoj, visose ūkio sri
tyse. o ypač mėsos ir jpitno 
pramonės įmonėse klesti šis

Rugpiūčio 10 d. Tiesa ra
šė: „Šiomis dienomis šeimi
ninkes Vilniaus centre, An
takalnyje ir kitose vietose 
pasitiko prie parduotuvių 
duru orikabintas raštelis 
BULVIŲ NĖRA.

Kalta, pasirodo, ne žemė,
grobstymo būdas (žr. rugp.į ° tik didžioji biurokratija, 
3 d. Tiesoj): j nes:

„Jeigu, pavyzdžiui, garny-į „Rugpiūčio 8 d. bazė tū
bos planas šiais metais paly- rėio 100 tonų bulvių atsar
ginė su praėjusiais padidė- gų. Vadinasi, praktiškai bul- 
jo 6.5 procento, tai adminis-j vių yra. Yra prekybos minis- 
tracinio-valdymo ir cechų! terija, kuri vadovauja vai- 
personalo skaičius išaugoj sių-daržovių prekybai. Yra 
13.1 procento... Valdymo a-! ir Autobilių transporto ir 
paratas ypač padidėjo pie- plentų ministerija, atsakin- 
no pramonės įmonėse.'Pa-i ga už prekybinių organiza- 
vyzdžiui. Vilniaus piefro; cijų aprūpinimą transportu, 
kombinatas šiais metais turi žodžiu, viskas yra. tik... gy-

ventojai ne visada gali nusi
pirkti bulvių“. (E)

VLADO BRADAUSKO 

ĮPĖDINIAMS
.1 /

padidinti gamybos apimti 6 
procentais, o administraci
nis-valdymo aparatas padi
dėjo daugiau kaip 33 pro
centais. Siekdamos sūdanti 
įspūdį, kad valdymo apara-j 
tui išlaikyti skiriamos-vals-1 
tybės lėšos naudojamos tau
piai. kai kurios įmonės į-i
traukdavo į biudžetą kam : Praeitų metų pabaigoje 
tikras „ekonomijos, maži- Conneeticut valstijoje mirė 
nant etatus“ sumas kitų šaT-j Vladas Bradauskas, Ameri- 
tinių sąskaita, faktiškai ne-j koje žinomas kaip Walter 
mažindamos išlaidų aną^ Bradauskas, palikdamas ke
tui išlaikyti“. Rg tūkstančius dolerių. Apie

(Eltą).

Kuo virto Giruliai?

velionį žinoma tik tiek. kad 
buvo 78 metų amžiaus ir 
kad į Ameriką atvyko 1913 
metais. Jo motinos pavardė 
buvusi Ališavičiūtė. Velio
nio giminės ar apie juos ką 
žinantieji malonėkite rašyti

Štai kas pasidarė iš Giriu 
lių, jaukios ir labai ramios 
poilsiavietės Klaipėdos pa
šonėje: .

„Giruliuose, prie ginfkli- Lietuvos Generaliniam Kon 
nės Baltijos ir nuostabitfošė hiatui New Yorke: 
pajūrio pušynuose ilsisi api*6
du tūkstančiai vaikučių, iš 
visos plačios Tarybų šalies 
kampelių. Pionierių ir moks
leivių miestelyje gražiai 
draugauja busimieji tarybh

Consulate General of Li

thuania

41 West 82nd Street 

New York, N.Y. 10024

dui, Alfredui Starukui ir yra nemažai pasitarnavusi, kan. P. Dogelis sirginėjąs ir laukiąs manęs. Užėjau aplan- 
man teko lietuvių Vasario nes jis nemokėjo vokiečių, kyti ligonio. Radau negaluojantį. Jis norįs, kad aš palydė- 
16 gimnazijoje įsigyti bran- kalbos, ir to^pl jam būtų bu-J £jau vieną mergaitę iš Panevėžio pas dr. Juozą Leimoną. 
dos atestatą, šia proga mes vę sunku lankyti vokiečių | j0 įtaigą, kuriai šis pažadėjęs darbo. Taip pat jai padėti
norėtume padėkoti lietuviš- gimnaziją, 
kai visuomenei, kuri mūsų Nors mūsų mokykla daug 
mokyklą palaikė ir tokiu bū
du įgalino mus užaugti lietu
viškoj aplinkoj ir dvasioj.
Mes mokėmės lietuviškoje 
mokykloj ir gavome bran
dos atestatus, kurie yra ly
giaverčiai su vokiečių gim
nazijos pažymėjimais ir 
mums suteikia teisę stoti į 
bet kurį universitetą.

Baigę šią gimnaziją, norė
tume viešai pabrėžti šios 
mokslo įstaigos reikšmę ir 
reikalingumą ypač Vokieti
jos lietuvių jaunimui ir tuo 
pat lietuvybės išlaikymui 
Vokietijoje. Tik šios gimna
zijos dėka daugelis jaunuo
lių turėjo progos išmokti sa
vo tėvų kalbą, susipažinti su 
savo tautos papročiais ir 
problemomis. Tai mes gali
me drąsiai teigti, nes esame 
patys patyrę, kiek mums šio
ji mokykla yra davusi.

Pavyzdžiui. Alfredas Sta
nikas įstojo į gimnaziją, ne
mokėdamas nė žodžio lietu
viškai. Tai buvo 1961 me
tais. Dabar, po 6 metų. tas 
pats jaunuolis puikiai lietu
viškai kalba, skaito ir rašo.
Panašiai buvo ir su manim.
Tiesa, aš, įstojęs į gimnazi
ją, mokėjau šiek tiek lietu
viškai kalbėti ir truputį skai
tyti, bet rašyti visiškai ne
mokėjau. Dar prisimenu, kai

nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvuliu ūkis. George Or-
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą i audrą.. Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 jn. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl.. kaina kietais virbeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

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

Knygos
jaunimui

ALGIS IR ALYTE, spalva-
vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centu).reiksią įstoti į universitetą, nes ji perdaug dabar esanti

baili ir neryžtinga, nes juoda. Jos tėvas buvęs vengras prnvncni
dėmesio kreipia j lituanisti- ... k - švntelėio Man buvo aišku kas ta nane : MEsKILKAS RI DNOSIU-
nius dalvkus, bet ir kitų' . ? P? * ! syPteleJ°- ?lan buw aiskuRas ta pane KAS eiHuota pasaka para.
mokslo šakų neanleidžia Iš vezlete- pasprukusi svetimais dokumentais. Atėjo iš Švie- - - - -
kai kuriu dalykų mūsų mo-’ sos Satvės bendrabučio ir mergaitė. Gana juoda, smulku-
kiniai yra taip gerai paruo-!dar nebaigusi subręsti. Bailutė. Palydėjau pas dr. Lei- i 
šiami, kad net patys vokie- • moną, kuris jai davė darbo. Tik einant pas jį buvo mažy- j 
čiai egzamipatoriai stebisi. I tis nesusipratimas. Pamačiusi vokietį, vis glaudėsi bailiai'
Taip, pavyzdžiui, šiais me- arčiau manęs. O vieną kartą ištarė nuostabiai net žargoniš- 
tais pasirodė Alfredas Sta- ką „gu“ (guck. t. y. žiūrėk). Tyliai pastebėjau, kad mes 

sakome „žiū“. Paskiau eidama visai aprimo. Palydėjau ir 
į universitetą. Tada pastebėjau, kad atestatas vyresnei ir 
ten nuotrauka gerokai skirtinga. Bet visa baigėsi gerai, 
nes karo metu visi palysę. Studijavo ji istoriją. 1943 m. 
ištekėjo už vieno dzūko studento, žymiai aukštesnio tech
niko. Kaip ji pasakojosi, skubėjo, kad nebūtų tokia vie
niša. Pasirodė, kad dar nekrikščionė. Šv. Gertrūdos bžn. 
slapta pakrikštijo, o sutuokė Karmelituos (Šv. Kryžiaus).
Mirė netikėtai. Priglaudė iš Kauno geto seserį. Apsikrė
tė dėmėtąja šiltine, ir abi mirė 1944 m. kovo mėn. Mirė ir 
jos 2 savaičių dukrelė. Vyras 1944 m. liepos mėn. išvažia
vo į partizanus pas vanagus.

rūkas.
Mes, kaip kiekvienais me

tais, egzaminus laikėme kar
tu su Weinheimo abiturien
tais, kurių buvo daugiau 
kaip 60. Iš visų šių gimnazi
ją baigiančių vienas vienin
telis gavo is vftibotinės isto
rijos geriausią pažymį. Tą 
pažymį ir gavo Alfredas Sta
nikas. O jeigu dar turėsime 
galvoje, kad tai buvo pirmas 
toks geriausias pažymys nuo 
1957 metų. tai galima dar 
daugiau didžiuotis, nes tai 
reiškia, kad Alfredas iš 700 
abiturientų, kurie per praei
tuosius 10 metų Weinheime 
laikė egzaminus, buvo vie
nintelis. kuris gavo tokį ge
riausią pažymį iš visuotinės 
istorijos.

Taip pat ir iš kitų dalykų 
mes buvome neblogai pa
ruošti, ir vyrį' 'ėgZaminų ko
misaras prof. Beck iš Hei
delbergo pagyrė lietuvių 
gimnaziją.

Per kelerius metus gimna- 
1961 metais įstojau į gimna- zUa mus ne tiktai paruošė
ziją ir rašiau pirmąjį lietu
vių kalbos diktantą, pada
riau nemažiau kaip 72 klai
das dviejuose mažuose pus
lapėliuose. Jeigu nebūčiau 
galėjęs lankyti lietuviškos 
mokyklos, tai šiandien, tik
riausia. nė tiek nebūčiau 
mokėjęs, o gal sutikęs lietu
vį net negalėčiau su juo su
sikalbėti savo kalba, nes jau 
būčiau ir tai pamiršęs, ką 
namuose išmokau.

Mečys Landas šiuo atveju 
buvo laimingesnis. Jis 1962 
metais su tėvais atvyko iš 
Lietuvos. Lietuvių kalbos jis 
pakankamai mokėjo ir buvo 
pranašesnis už kitus savo 
klasės draugus. Lietuvių 
kalbos egzaminus jis išlai
kė gęrjausiu pažymiu. Ta-

abitūros egzaminams, bet 
taip pat supažindino su savo 
tėvyne ir jos padėtimi. Nors 
mūsų šioji mokslo įstaiga 
veikia labai sunkiose išeivi
jos sąlygose, tačiau ji savo 
tikslo atsiekia. Visos į mūsų 
gimnaziją sudėtosios pa
stangos nenuėjo veltui. Jinai 
išleido 63 abiturientus, ku
rių daugelis jau yna..baigę 
studijas ir gy¥aį()Jreiškiasi 
lietuviškoje veikloje. Reikia 
tikėtis, jog lietuifcpvtonomo* 
tlė ir ateityje pajėgs šį jau
nimo židinį ne tik išlaikyti, 
bet ir patobulinti, kad jis ga
lėtų savo uždavinį pilnai at
likti.

Andrius ‘Smitas,
Vasario 16 gimnazijos 

abiturientas

Kun. J. Želvio ryšys su gelbstimais žydais buvo Radvi- 
lėnų plente krautuvėlė. Ji buvo veik prieš pat Šv. Antano 
bažnyčią, prie Kraševskio gatvės. Krautuvėlę laikė buvęs 
laikraščių bendradarbis mokytojas P. Švėgžda. Jo žmona 
ir padėdavo pasitraukiantiems iš geto žydams. Jie sušelp
davo maistu žydus ir pavaromus karo beleisvius. Iš šios 
krautuvėlės žydus paimdavo globai jau kiti.

. . E. Gurvičienė mini Jonavos gatvės lentpjūvę, iš kur 
ir jai pasisekė pabėgti. Ši vieta ne vienai moteriškei buvo 
kelias į laisvę. Ten dažnai nueidavo viena Žaliakalnio 
moteris ir susitardavo su pabėgančiomis, nusakydama ir 
savo namus. Nuo kelto einant į Savanorių prospektą, jos 
namukas buvo dešinėje pusėje, kalne. Visai netoli prof. 
J. Gruodžio sodybos. Kieme buvo priversta nebaigtų ce
mentinių skulptūrų. Ji buvo lentpiūvėje žinoma Arienės 
vardu (turėjo vilkinį šunį Arą). Ten lankydavosi ir kito 
šuns vardu moteriškė — Nuro, gyvenusi netoli Ragučio 
kalne. buv. Malūnų gatvėje. „Arienės“ vyras dirbo pa? 
gen. VI. Nagių Karo muziejuje ir daugelį pabėgusių žydų 
aprūpindavo maistu.

Šančiuose Kranto gatvėje gyveno senukė su sesers 
dukra. Toji šeima buvo net susigiminiavusi su Vokiečių 
knygynosavininku Scheffleriu. Dalis šeimos repatriavo, 
o šios moteriškės liko. Jų adresą man davė pats arki vysk. 
M. Reinys, nes senoji esanti jo tolima giminaitė, šių mo
teriškių paslauga pasinaudojo ne viena žydė, pasitraukusi 
nuo kareivinių aplinkos darbų ar kai kurių įmonių. Antra 
senukų pora padėdavo, gyvenusi siauroje Siūlų gatvelėje, 
rodos, ar ne nr. 6. Tiek viena, tiek antra šeima buvo susi
jusi su Šančių klebonu, kuris priglaustuosius pasiųsdavo 
toliau.

(Bus daugiau)

se Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai Y. 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. Cibo 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
rūnės eilėraščiai, daug ilius* 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
3TNTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

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

SYS, D. B’ idokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovanu 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

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

ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

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

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Tegul bus pagarbintas,; sviesto žmogus nutunka, su-
Maiki!

—Ei, tėve, nesilaikai sa-
gadina figūrą.

— Nu, matai, ar aš tau ne-
vo žodžio. Žadėjai nebesą-' sakiau, kad svietas varjavo- 
kyti "pagarbintas“. į ja?

— Nu, aš pareinu iš baž- — Žinai, tėve, moterys no- 
nyčios, tai reikėjo pasakyti.! ri turėti gražiai išriestą lie

— Ar vis dar nueini baž
nyčion?

— Jes, nueinu.
— O ką ten darai?
— Poterius sukalbu.
— O kokius poterius kal

bi: senoviškus ar naujuo
sius?

— Poteriai vra tik vieni ir»
tie patys. Maiki. Nėra nei 
senoviškų, nei naujųjų. Taip 
jau paznočyta nuo senų se
novės.

— Bet senovė palieka už
pakaly, tėve. o gyvenimas 
eina į ateiti ( todėl, kas buvo 
seniau, šiandien jau nebe
tinka. Netinka ir senoviškie
ji poteriai.

— Maiki, be poterių nega
lima gyventi.

menj. laibas kojas, kad ga , 
lėtų vikriai šokti ir vyrams ^ai

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Pasaulio lietuvių gydytojų 
suvažiavimas bus rugsėjo 2- 
3 dienomis Sheraton-Cle- 
veland viešbutyje, Cleve
land, Ohio.

Tai jau bus šeštasis tos 
organizacijos suvažiavimas 
kaitų ir buvusios Chicagos 
Lietuvių gydytojų draugijos 
ir naujai atvykusių lietuvių 
gydytojų apjungimo, suda
riusio pagrindą JAV lietu
vių gydytojų draugijai, de
šimtmečio sukakties atžy- 
mėjimas.

Dr. šaulys suvažiamime 
skaitys paskaitą "Medicina 
Lietuvoje“ ir dr. Papročius 
"Išvaizda ir asmenybė“. Čia 
taip pat bus nagrinėjama 
kraujo spaudimo problema, 
dalyvaujant prof. J. Meš
kauskui, dr. G. Balukui, dr. 
J. Valaičiui, dr. M. Eimun
tui. dr. V. Bergui ir dr. A 
Kisieliui.

Rugsėjo 2 d. vakare bus 
koncertas, kurio programą 
atliks pianistas Andrius 
Kuprevičius ir solistas Sta
sys Baras, kuriam akompo 
nuos komp. Darius Lapins
kas. Po koncerto bus banke
tas.

Skaičiuojama, kad už Lie
tuvos ribų vra apie 800 lie
tuvių medicinos ir dantų gy
dytojų. žinoma, dauguma 
jų gyvena JAV. Vien Chica
goje esama per 300 lietuvu, i 
gydytojų. Clevelande ir ki
tuose Ohio miestuose apie 
100, New Yorke apie 40 
tiek pat Kanadoje ir kt. A- 
pie 700 jų priklatiso Pasau
lio Lietuvių gydytojų sąjun-

patiktų. Todėl jos ir vengia 
tukinančių valgių.

— Nu, tai ką tas suvažia-; 
vimas padarė su poteriais?

— Duoną visai išbraukė 
iš "Tėve mūsų 
Įrašė: "Duok mums reikalin 
go maisto“.

— Tai koks čia pagerini 
mas? Juk aš noriu duonos!

— Pagerinimas toks, kad

Lietuvių diena
Informacijos biuras

Atvykstantiems iš toliau padėti Montrealyje šešta
dienį, rugsėjo 2 d., nuo b va!, ryto iki 8 vai. vakaro veiks 
informacijos biuras A. Y. parapijos salėje. 1465 De Seve 
St., Mookęnl. tel. 768-0037. Kitu lj\iku ir nakvynių reika
lais prašome kreiptis Į J. Adomaiti, 591 Gerald St., La 
Salle^ Que., tel. 366-7639.

V
Leidinys

Yra išleistas gražus 13-sios KL Dienos leidinys — 
programa. Redaktorius J. šiaučiulis. Taip pat išleistas 
gražus prie mašinos lango lipinti ženklelis — vytis, daili
ninkų T. Valiaus ir R. Bukausko darbo. Leidinį ir ženkle
lį kviečiame Įsigyti prie Įėjimo i parengimus.

Lėšos

Šios neeilinės Lietuvių Dienos paruošimas pareikala
vo nemažai lėšų. Laukiame, kad Kanados ir Amerikos 
lietuviai prisidės nors ir nedidelėm aukom. Tam reikalui 
Montrealio Lietuvių Kredito Unijoj "Litas“, 1465 De Seve 
St., Montreal 20, Que., atidaryta sąskaita Nr. D-1344. Au
kas prašome siųsti "Litui“ minėton sąskaiton.

Lest e r l^aning su žmona iš Grand Rapids priemiesčio 
skaito prezidento Johnsono laišką, kuriame jis reiškia 
užuojautą dėl ją sūnaus žuvimo Vietname. Laningai 
tą laišką grąžino prezidentui. x

Tautinių šokių grupės sėjo menesio pirmąjį pirma-
dienį skirti Amerikos darbi- 

ExpO pasirodymuose dalyvauja sekančios tautinių nįnkų garbei. P. McGuire 
šokių grupės: "Grandis“ ir Jaunimo Centro iš Chicagos, • * - ~ ‘
“Šilainė“ — Detroito, "Gyvataras“ — Hamiltono, "Bal
tija“ — Londono. Ont.. "Gintaras“ — Toronto, "Sūdu
va“ — Wąterburio ir Montrealio Skautų Vyčių. Šokiams 
groja Mofltrealio tautinių instrumentų orkestras, vadovau
jamas ž- Lapino. Expo pasirodymuose taip pat dalyvauja 
sol. A. Keblys ir Montrealio Aušros vartų parap. mišrus 
choras.

PIRMOJI DARBO DIENA jos New Ycrke, ir pirmoji 
I Darbo šventė — paradas ir 

Prieš 85 metus Peteriui' pasilinksminimai gamtoje,
J. McGuire kilo mintis rug-į Įvyko New Yorke 1882 m.

JAV lietuvių gydytojų d 
jos valdyba eina ir pasaulio 
lietuviu gydytojų sąjungos 
valdybos pareigas. Dabarti
nis jos pirmininkas yra dr

Jos "vieton St Budrys (Chicagoje).
Sąjunga turi savo organą 

—Lietuvių gydytojų biule- 
J tenj. kurį leidžia JAV lietu

vių gydytojų draugija.
šio gydytojų suvažiavimo 

šeimininkai yra Ohi.o sky-

Sporto klubai

Krepšinio turnyre dalyvauja tik Kanados lietuvių 
klubų vyrų komandos: "Vytis“ ir "Aušra“ iš Toronto, 
Hamiltono "Kovas“ ir Montrealio "Tauras“. Turnyras 
prasideda šeštadieni (žiūr. programą) ir baigsis sekma
dienį po pietų toje pačioje salėje.

PROGRAMA
žmogui paliekama pačiam . , . ,, , , .
pasirinkti to. maisto. Jei tė-! "us; kur,° valdvb« radaro
vas nori duonos, poteriai jos j 
nedraudžia, bet amerikie
čiai nuo duonos jau atprato. 
Aišku, kad jiems poteriai su 
duona netinka. Bažnyčia, 
matai, jau taikosi prie žmo-

— Bet jie keičiasi, tėve. nių. Katalikų bažnyčia dar 
vilioja tamsesnes minias 
"stebuklais“, visokiais at
laidais“. puošnia kunigų ap
ranga ir kitokiais būdais, 
bet daugiau apsišvietę žmo
nės tokiais dalykais jau ne
besidomi. Kaip sakiau pra
eitą kartą. Olandijoj, kur 
žmonės daugiau apsišvietę, 
net ir katalikų bažnyčia at
meta stebuklus, nes kultūrin
gi žmonės žino, kad tokių 
dalykų nėra ir negali būti. 
Iš mirusiųjų niekas negali 
prikelti, ir niekas negali 
"nekaltai prasidėti“. Paša 
ka. kad dėl rojuje suvalgy
to uždrausto obuolio visa 
žmonija tapo velniui par
duota, gali tikti tiktai ma
žiems vaikams arba tam* 
sioms davatkoms, bet ne in
teligentiškam žmogui, tėve 

— Tai prasti ragaišiai 
Maiki.

— Visai ne prasti, tėve. 
Bažnyčia ilgai priešinosi 
mokslo pažangai, nevieną 
mokslininką gyvą sudegino.

taikomi prie naujų laikų.
— O kam reikia juos-keis- 

ti?
— Tėvas, turbūt, nežinai, 

kad Amerikoje yra Suvieny
ta Kristaus Bažnyčia, kuri 
turi apie 2,000,000 parapi
jiečių. šiomis dienomis ji tu
rėjo Cincinnatti mieste su
važiavimą ir nutarė dalį po
teriu pakeisti.

— Kodėl?
— Suvažiavimas pripaži

no, tėve, kad "Tėve mūsų“, 
pirmoji poterių dalis, neati
tinka mūsų šių dienų gyve
nimui. Pavyzdžiui, tenai yra 
pasakyta: "Duonos mūsų 
visų dienų duok mums šian
dieną“ Bet Amerikos žmo
nės duonos jau nebenori. 
Jie lyja steikus be duonos. 
Prie aiskrymo duona taip 
pat netinka. Kokiems tad 
galams jos prašyti savo po
teriuose?

— Tai duoną jie išmetė iš 
poterių?

— Iš pradžios jie tuo

tada buvo Dailidžių ir stalių 
brolijos ir Darbo riterių — 
A.F.L. pirmtakūnų Įžymus 
veikėjas.

Jis Įrodinėjo, kad yra 
švenčių, kurios skirtos patri
otiniams, kariniams ir reli
giniams Įvykiams, bet nėra 
nė vienos, kuri būtų skirta 
gyvybingiausiai tautos jė
gai — darbui.

Jo nasiūlymas buvo pri
imtas Centrinės darbo uni-

rugsėjo 5 d.
Oregonas buvo pirmoji 

valstija, kurioje ta diena 
pradėta privalomai švęsti. 
Vėliau tą patį padarė Colo- 
rado, Massachusetts, New 
Jersey ir New Yorko valsti
jos.

1894 kongresas išleido į- 
statymą, kursai Darbo 
dieną laiko privaloma šven
te Columbijos distrikte ir 
JAV teritorijose. Šiandien 
Darbo diena yra švenčiama 
visose JAV-bėse.

10 knygų už $2 Gera
dovana1967 m. rugsėjo 2 d. (šeštadienį):

16+tLryto— krepšinio turnyro pradžia Verdun Catholic 
High sporto salėje, 6100 Champlain Blvd.. Verdun. Daly
vauja Kanados lietuvių sporto klubų vyrų komandos.

1-3 vąL popiet — laisvųjų lietuvių meninių vienetų pasi
rodymas Expo 67 Palestre St. Helene (Pistę et Terre — 
Plain, arba Track and Field. oficialiame Expo 67 vadovo 
21 puslapy pažymėta Nr. 359).

7val. 30 min. vak. — balius, šokiai, ir iškiliosios Kanados 
lietuvaitės rinkimai Paul Sauve arenoje, Pie IX Blvd. ir 
Beaubien gt. kampas (Įėjimas iš Pie IX). Bilietai gaunami
prie įėjimo, kaina $2.50.

1967 m. rugsėjo 3 d. (sekmadienį):

tl vai. ryto — pamaldos R. katalikams Expo 67 bažnyčio
je St. Cttharine ir St. Denis gatvių kampas, Įėjimas iš St. 
Denis. Mišias laiko Montrealio arkiv. kard. Paul Emil 
Leger, pamokslas vysk. Vincento Bl izgio.

11 vaL 30 min. — pamaldos evangelikams Šv. Jono liute
ronų bažnyčioje, 3594 Jeane Mante St. Pamaldas laiko 
kun. A. Žilinskas.

3 vaL 30 min. popiet — Aktas ir koncertas Šalie Glaudė 
Chafflpagne, 200 Bellingham Road (kampas Mount Ro- 
yal Avė., į rytus nuo Montrealio universiteto). Programo
je: Metropolitan Operos sol. L. šukytė. Hamiltono tauti 
nią takių grupė "Gyvataras” ir Montrealio Aušros Vartų 
parap. mišrus choras. Bilietai suaugusiems $3.00. jauni-
mtffir studentams $1.50. gaunami prie Įėjimo. 

fJ.o Ai ■ .
0 «0 VtL vak. — laisvųjų lietuvių meninių vienetų pasiro-
dymas Bxpo 67 Bandshell U.“ (Sainte-Helene saloje. Ex-
po vadovo 21 puslapy pažymėta Nr. 317. netoli Irano ir

, . . . žvefcarijos paviljonų).
500 puslapių, kaina «dak-
štais viršeliais $4.06, gj 10 vaL vakaro— jaunimo pasilinksminimas —šokiai šv 
kietais $5.00, Kashniero parapijos salėje. 3426 Parthenais St.

dr. H. Brazaitis (pirm.), dr. 
A. Marius, dr. VI. Rama
nauskas, dr. E. Lenkauskas 
ir dr. J. Skrinskš. Tas sky
rius yra labai gyvas, jis jau 
kelinti metai skiria po $1600 
premijai kultūriniams reika
lams paremti. Kiek seniau 
viena tų premijų buvo pa
skirta komp„ V,. K. Banai
čiui. kad šis galėtų baigti 
kurti savo operą "Jūratė ir 
Kastytis“.

Linkime gydytojų suva
žiavimui sėkmingų darbų!

lininko, kuriuos nukankino 
už teisybės skelbimą. Mask
va reabilitavo ir garbina re
voliucionierius, kuriuos Sta
linas neteisingai nužudė, bet 
Roma nekaltų savo aukų ir 
prisiminti nenori.

— Stap, Maiki, stap! Ne
būk antras Šliūpas! Aš iš 
bažnyčios pareinu, o tu ma
ne nori bedieviu padaryti. 
Gud bai.

klausimu ginčijosi. Kai kasi bet galų gale buvo priversta
siūle duoną palikti, tik pri
dėti prie jos sviesto: "Duo-

kapituliuoti ir mokslui nusi
lenkti. Iš pradžios ji tvirtino,

nos musų visų dienų duok; kad žemė yra plokščia, o da- 
mums šiandien su sviestu“.! bar ir patys kunigai pripa-

LIETUVIŲ IŠEIVIJA1 A 
MERIKOJE, St Mfchebm 

no vaizdžiai parašyti iii 
krašto lietuvių istortyfc.

Bet moterys tam pasiprieši
no. Jos ir sviesto nenori.

— Kodėl?
— Jos sako, kad nuo

žįsta, kad ji apskrita.. Bet 
vistiek jie nesako, kad pir
ma jie klydo. Ir nepakėlė į 
šventuosius nei vieno moks- XIII KLD RENGIMO KOMITETAS

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio Įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos programinės gairės,
32 psl., kaina 20 centų.

Tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo). 35 psl., 
kaina 25 centai.

Kai rengiatės duoti kokią 
dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga, 
štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

"Selected Lithunian Short 
Stotie*“ (21 autoriau*), 280 
psL, kaina $5.00.

. ,. .. ztjt ) "The Herdsman and the
Ka. yra socializacija (K-l Lin<len Tree“ (Vinco Krė

vė*), 128 psl., kaina $3.95.

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

Socializmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Kauskio). 51 psl., kaina 25 
centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Rusiją. (J. Januškio), 96 
psl . kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė-Sruobienė, 24 
psl.. kaina 50 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.10. bet visos kartu par
duodamos už $2.

Paragink savo pažįstamu* 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

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

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

"The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskąs, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.



Puslapi; Šeštai KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS
K. BALTRUKONIS

Paleistuviai
(Pabaiga).• * * * -•< ■ «.

— Aš tave. paleistuvi, -žetono veisle, pamokysiu !
Tai tarusi, nuskubę  jo,-į-pašiūrę. Už prijuostės užkištas 

kadaravo jos rožančius. Pašiūrėje stovėjo sena kaladė, 
ant kurios buvo malkos skaldomos. Ji gaidį ant kaladės’.
Kairės kojos keliu prispaudė kojas kaire ranka ištempė 
galvą ir — kirviu per kaklą! Galva nusirito ant skiedryno.
Kraujo užtiško ant sterblės ir ant kadaruojančio rožan
čiaus. Nuo kryžiaus mūkelės, Kristaus veido, lašnojo 
kraujo lašai.

Lygiai tuo pat metu. aukštai padangėje virš sodybos 
iškilęs, plačiai sparnus išskėtęs, sukinėjosi vanagas ir dai
rėsi aukos. Jo aštrios akys matė gyvenimo kontrastą: kie
me iš gaidžio kaklo varvėjo kraujas, o ten už kluono pra- j 
pliupo užuomazga gyvybės. j

Čia pat kiemo patvoryje augančiuose krūmuose čirš
kė žvirbliai. Vienas iš jų, lyg pasityčiodamas iš piktos A- 
gotos, aistringai purtė kitą žvirblelį. Agota, skubėdama su 
negyvu gaidžiu per kiemą, matė tą vaizdą, norėjo kažką 
pratarti, bet žodžiai užspringo gerklėje, ir ji nuskubėjo 
tiobon. I

Atitempusi gaidį už kojų virtuvėn, skubiai ėmė pešti j 
plunksnas. Paprastai vištų plunksnas rinkdavo, bet šio iš-j 
tvirkėlio plunksneles sumetė į šiukšlių kibirą. Ten pat at-! 
sidūrė ir jo viduriai. Pripylusi špižinį puodą vandens, gai
dį į puodą ir ant ugnies. Iš maišelio pasėmė keletą saujų 
kruopų, supylė jas puodan. įdėjo porą morkų, svogūnų, 
druskos ir keletą pipii-ų,..Pųode vanduo kunkuliavo, pu
tojo, skleidė garus, kurie dingdavo koptūro skylėje. Ago
ta gaidžio liekanas nunešė patvartėm iškasusi duobę su
vertė jas ir užkasė. Ramiai sugrįžusi virtuvėn, su mediniu 
šaukštu maišė verdančias kruopas su šėtono mėsa.

Kaulas, svečius išleidęs, apsišėrė gyvulius, pagirdė 
juos ir įėjo vidun, tikėdamas, jog vakarienė būsianti jau 
ant stalo. Deja. paleistuvis dar buvo puode, kruopos tebe- 
virė, ir jam teko palaukti. Kada kniopos su vištiena buvo 
bilūde, Raulas kiek nustebo.. Sesuo vakarienei, paprastai, 
išvirdavo arba tarkės. arba zacirkų. arba bulvinių kukuliu, 
arba rūgštaus pieno su paspirgintomis bulvėmis, bet nie
kada vištienos su kiuopomis. Ilgai nesigilindamas į tą ne
aiškų reikalą, jis su dideliu apetitu prikirto kruopu, su-; 
tašė vištieną ir. kiek kvėptelėjęs, su antra dešimtuke ki
šenėje, išėjo kieman apsidairyti. Agota visą vakarą tylėjo, 
lyg musę prarijusi.. Eidamas pro pašiūrę. Raulas pamatė 
ant skiedryno privarvėjusio kraujo. Prieina susidomėjęs 
arčiau ir akis išplečia iš nustebimo: šalia kaladės gaidžio 
galva su nusvirusia ir išbalusia skiautere! Gaidžio skiau
terė išbalo, kraujo netekusi, o Raulo veidas pabalo nuo 
susijaudinimo. Gaidys buvo veislinis, dėsliųjų vištų, agro
nomo parūpintas. Jis neretai, atsisėdęs ant slenksčio, pyp- JAV yra turtingiausias 
ke krapštydamas, linksmai stebėdavo gaidžio žaismą su kraštas mūsų žemėje, bet jo 
vištomis, jo vikrumą, išdidumą, jo gražią didelę skiauterę moksleiviai atrodo tikri 
ir riesta uodega. Paėmė jis galvą i savo nemažą delną, driskiai. O kaikurios mer-

Niek Palumbo iš Clevelando pasirūpino užrekorduoti 
savo sūnaus Antaniuko gimimą i* pasiuntė plokštelę 

naujagimio tėvui, dabar kariaujančiam Vietname, kad 
šis galėtų pasiklausyti savo sūnaus pirmųjų garsu.

Teisės patarimai

v... S

wfc
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Naujausios
KNYGOS

CHICAGOS ISTORIJA,
parašė Aleksas Anmbroze,

V

Benediktas Rutkūnas

BROLIAI

Kas tą linksmąjį beržyną 
paupy ten pasodino?
Sulą varvina ir oiia, 
apsivilkęs balta toie.

Vai, beržyne, tu kvapusis, 
vienas iilto vėjo gūsis 
drumsčia ardo žalią tylą: 
šakos šlamėsią prabyla.

Aš buvau surūpęs, vienas, 
vysdamas it pievos šienas.
Su tavim, skambus beržyne, 
mano takas susipynė.

Ir man linksma, k man gera — 
šiltą meilę lapai šnara.
Pamiršau, kad siela liūdo —- 
Beržynėli, broliai mudu!

(Iš "Trečiosios pradalgės“, literatūros metraščio, 
kurį redagavo K. Barėnas, o išleido Nidos Knygų 
Klubas Londone, Didž. Britanijoje).

MOKINIAI PRIVALO 

PADORIAI ATRODYTI

Advokatž M. Šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir it-
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 664 pSi., daug iliuštrąęjjų, į- 
Laiike reikia pažymėti, kad esate Keleivio rišta, kaina $10. 
skaitytojas. BALADĖS, šitoj labai
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo eiažiai išleistoj, gausiai i- 
adre8UJ Muštruotoj knygoj yra sep

tynios Maironio baladės. Tai 
knyga. labai tinkama dova
noms. Kaina...............$6.00

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

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški

ši. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 02132

Klausimas

Atvažiavus į Ameriką,

bė būtų "bendra“. Tačiau, 
jei įrodoma (ir tai kartais 
gali būti padaroma). kad 

mano vyras dirbo cukraus perkant namus abu suprato !
fabrike, o aš pati valiau į- kad namai priklausvs vie-: lauš poeto dovana. Kaina $5 
staigas. Turime tris vaikus, nam iš jųjų, būtent. Tamstos; ISUSIS BIRŽELIS Ši- 
Vienas iš mūsų dirbdavo iki vyrui, ir kad svainio inves-; ,0;e 23g pd knv^oįe vra 3 
3 vai. popiet, o kitas nuo 5 tacija (trijų tūkstančių do-' d;.,n“ Baisusis* Birželis, 

• šiaurės pašvaistė.
,. , - , .... v- , , . T ..... . . * -—; Pranas Naumiestiš-
iiekami be priežiūros. Vis- kalai gali pasikeisti. Įrodyti kjs Kaina $3 50

i kas ėjo sklandžiai. Po trijų tokį dalyką nebūtų lengva, i dionirc poicpi ini iai
Į metu turėjome užtektinai pi- Faktas, kad Tamstos vvras! , . . ............... *
! nieu namams nusinirkti. ži- mokėio nasknk iJnkn ! kaiP !uos Pramat<vtl ir jų is-

vai. iki 11 vai. vakaro. To- lerių) tebuvo paskola broliui! Va’-'-inė ir šia 
kiu būdu vaikai nebuvo pa- namams pirkti. — tada rei- pa,ar- pran< 
liekami be priežiūros. Vis- kalai -žali nasikeisti Trndvti < 7- -

nigų namams nusipirkti, zi- mokėjo paskolą banke! - T> • . *«,,. u / ~ J f • 4 vengti. Paraše med. dr. Me-noma.su mortgage (pa-, (mortgage) ir mokesčius—I s
skola iš banko). Mano vyras yra svarbus, bet nei a lemia-1,nard M. Gertler.

i

užsispyrė, kad mums sunku 
vieniems namus pirkti, nes,

mas faktorius.
Patarčiau Tamstai nedel- 

irdi. reikia keletą centų pa- siant susisiekti su vietiniu
likti banke, kad, reikalui e- 
~ant, nebūtų krizės. Jis nuta
rė namus pirkti kartu su
broliu, viengungiu. Mes pa-! nos nusistatvmas Tamstos n 
dėjome tris tūkstančius ir, Tamstos vaiku atžvilgiu, 
brolis tiek pat. Dokumentai
buvo sudaryti abiejų vardu.

Mano vyras mokėjo ban
kui už "mortgage“, mokėjo 
mokesčius, ir mes patys gy
venome viename bute (na-

: mai vra trijų butų). Svainis

advokatu. Nepatarčiau aš

, kais. kada širdies
šiais lai- 
aisirgimai

; taip paplitę, ši knyga visiem
reikalinga. Kaina.......$375.

VARPAS NR. 6. 168 psl.
Tamstai laukti, kol pasikei 
Tamstos svainio bei įo žmo-

Jame įdomūs dr. J- Pajaujo,

TREČIOJI PRADALGĖ

Tai Nidos Knygų Klubo 
leidžiamas literatūros met-

11 apsigyveno pas pažįstamus, j ragtįs? iau trečias iš ei 
i Praėjo treji metai, ir svai-i juos visus redagavo K. Ba
ltis nei iš šio, nei iš to užsi-; i enas.
manė vesti. Vedė už save 15 j painiajame rašo: Jo-

( metų jaunesnę moterį, ir jie nag Aistis, Vytautas Alan- 
; susilaukė kasmet. po vaiką. t Pulgis Andriušis. Algir- 
Dabar tun nenkis vatkus.Į dag T .Antanaitis, Balvs Au- 
Daug kartų po to uzsimi-, Petra? Babickas> A1_
niau savo vyrui. kad rei etų bjnas Baranauskas. Aloyzas 
perrašyti nuosavybes doku- Baronas. Liudas Dovvdėnas. 
mentus, njis pripažino kad Pranas Girdžiu? Antanas

: as \et. nle^° n.e( a,^? Gustaitis. Anatolijus Kairvs.
. pa.-imu ė. Advokato as nepa-j Lembertas, Dorius -
- siėmiau. nes viskas, ką mes Remyg Benediktas Rutkū. 1 

i gava-Į ryfime’yra a^ieJlJ.var^u’1S" nas ir Stasys Santvaras. /

naudos, todėl vyriausybė nu
tarė imtis prievartos. Ji pa
ruošė priverstinio vvrų, ku
rie turi daugiau kaip 3 vai
kus, sterilizavimo įstatvmo

dirstelėjo į gaidžio užmerktas akis, ir dvi kaip pupos gai- gaitės ir mokykloje nori at- projektą ir jį pasiūlys, kai
lesčio ašaros nukrito ant gaidžio galvos. Į lodyti kaip filmų aktoiės.

— Na, ir kvaila gi boba. — pagalvojo jis. Susukęs Kaikuriu mokvkIu vado- 
galvą i čia pat pasipainiojusi skudurą, pasiėmė kastuvą ir vybėg - susirįpino gaVO 
po obele ją palaidojo. Sielvarto suspaustas, nužingsniavo mokinių išorės išvaizda. Sa- 
i kluoną miegoti. i kyšime, Peabody, Mass.,

Agota, prišveitusi kruopu ir rūpestingai apgraužusi aukštesnioji mokykla už- 
nevidono kauliukus, plovė puodą. Išliejusi savo neapvkan- draudė mergaitėms ateiti į 
tą. jautėsi kiek aprimusi. Tačiau kaio ramiam kūdros van- mokyklą užsivilkus paskuti- 
deny knibžda milionai neramių gyvų padarų, taip ir jos n^s mados toli virš kelių 
sieloje drumstėsi eibės minčių apie gyvenimo purvyną ir suknele ar kelnėmis, žodžiu, 
žmogaus nutolimą nuo Dievo. Kada ji pasiėmė rožančių,1 m®kinė.' tui i dėvėti, joms 
ji tik dabar pastebėjo, kad jis buvo kntvinas. Jpyiusj i du-
ben, drungno vandens, su muilu sveltna, plovė pabucia- kai Jie ,aukus turf 
vo kryžių ir garsiai ėmėpnelstis. Dažnai dirstelėdama j siki,-pti taip, kad būtų pana- 
mūkelę, švelniai spaudė fožėflčiaus rutuliukus, žodžius ta- gyg j padorius žmones, 
rė jausmingai ir iš gilumos širdies. Pabaigusi melstis, at- [
sigulė ant šiaudų čiužinio, įkišo galvą į pūkinę pagalvę ir į
išnyko miegų karalystėj. \ Į STERILIZUOS VYRUS

Kaimo sodybas apgaubė nepermatoma tamsa. Kai-į 
neliai skendo miglose. Danguje nei žvaigždžių, nei švie- į Indijoje dėl nepaprasto 
saus mėnulio. Negirdėti nė varlių kvaksėjimo. Tik Margis, gimdymų padidėjimo ir mir- 
išlindęs iš būdos, iškėlęs į mįslingą tamsų dangų savo gal- tingumo sumažėjimo gyven

Kadangi raginimai ___ .
noriškai sumažinti gimdy-Į -įkyrus namus, kurie yra ma
mų skaičių mažai tedavė j no miiusio vyro ir jo brolio

susirinks parlamentas. Fe
deralinė vyriausybė jau turi 
atskirų valstijų vyriausybių 
pritarimą, ir tik dviejų vals
tijų vyriausybės pareiškė 
priešingą nuomonę.

Stasys
Jau šitos pavardės rodo,

J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės. H. Blazo, M. Mackevi- 

, čiaus. A. Kučo ir kt. straips-
• niai. Kaina ................... $2.

(Keleivio adm. dar gali- 
; m?, gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris t-ain pat ivairus ir idomus, 
kaina 82.).

LIETUVOS ISTORIJA,
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, 
414 psb. daug paveikslu, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knvga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji.
Kaina ................................ 86.

LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, n 
omas, redagavo Bernarda* 

Brazdžionio ir Beny* Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai. 
«ccoosQcoseccsosQceo<'^e900i

ta rd u.
Broliški 

su manim 
kad aš buvau jų, 

priežas
tis. Svainio" žmona su ma
nim nesikalba, bet kaimy-' 
nams pasako, kad pusė ma
no namų vra jųjų. Mūsų vai
kai yra mokyklinio amžiaus, 
vienas lanko universitetą, o 
kiti high schools (gimnazi- 

i jas).

koks įvairus yra tas metraš- 
o svainis tis. Jo kaina tik 83.75. Jis 
a ir sako’, gaunamas ir Keleivio admi

nistracijoje.

VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA

Širdies priepuoliai- Ją pa-
! rašė dr. Menard Gertler, o 
jai įvadą — garsus širdies li-

_  _ gų specialistas dr. Paul
White. Knygoje aiškinama, 
kaip gali pramatyti savo šir-

Iki šiol "sterilizavimo Į KaiP man reikėtų reikalą 
laisvanoriams“ duodavo do-į sutvarkyti? Ar padėtų, jei
vanų net po radijo aparatė
lį, bet nedaugelis sutiko to
kius "mainus“ daryti.

DANGUS DEBESYSE

Tai įžymaus rašytojo Juo
zo Švaisto išgyvenimai 1918- 
1919 metais. Knyga skaito
ma kaip romanas. Aišku, ji 
bus greitai išpirkta. Jo? kai
na $3.75. Išleido Nidos Kny
gų Klubas (I Ladbroke Gar- 
dens, London, W II .Great i

nueičiau pas advokatą? Gal 
palaukti, kol svainis apsi
svarstė? pats nutars namų 
neatimti iš našlaičių? Mano. 
amžiną atilsį, vyras ir jo 
brolis visuomet gerai sugy
veno. kol tas apsivedė.

Našlė
Nevv Yorko valstija.

Atsakymas

vą, primerkęs akis, iš gilumos savo dūšios skleidė kažkokį tojų prieauglio klausimas!Britein), bet gaunama ir Re- 
paslaptingą šauksmą, staugė ilgai atsidūsėdamas, lyg kaž- taP° Sa^ Pačiu svarbiausiuo- leivio administracijoje, 
ką nežinoma pranašaudamas, lyg kažkokį protestą skleis- Ju' kiekviena nauja bur
damas į tamsias dangaus aukštybes. Žmogus, deja, išvar- gjo’m^ristoUkiel^o o ’o^iTh’ 
gęs nuo dienos darbų, giliai miegojo, to paslaptingo šuns f!“™* J°iIjon2
kaukimo negirdejo, nejautė. Jo kauksmas sklido j dausas žmoniu badauja. Todėl vy- 
niekieno negirdimas, nesuprantamas. Tik duslus kauksmo riaUsybė yra labai suairūpi- 
aidas, atsimušęs į kalnelius ir pagirį, grįždavo atgal į Rau- nusi sumažinti gyventojų 
lo nakties burtuose mirksinčią sodybą. prieauglį.

Motina, reikia bučiuoti 
kiekvieną žemės pėdą. kurią 
yra palietusi tavo koja.

H. Heine

Imkit ir skaityki;

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOJ-

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 

(draugai. Knygos kaina —1 
75 centai.

Paprastai nuosavybės do-Į 
kumentai yra taip interpre
tuojami, kaip jie yra sudary
ti. Prileidžiama, kad žmo- 

i nės, kurie sudarė tuos doku
mentus, taip juos surašė, 
kaip jie norėjo. Jei doku
mentai buvo sudaryti Tams
tos vyro ir jo brolio vardu, 
Įstatymai prileidžia, kad jie
du norėjo, kad jų nuosavy-

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite
gauti už $2.00.

dies priepuolį ir jo išvengti. 
* Kaina $3.75.

MES NEŠĖME LAISVĘ

Tašo aš. Lietuvos savano
ris kūrėjas, invalidas, pava
dinau savo atsiminimu kny
gą, kurios dar turiu 100 egz.

Esu sunkioj padėty, todėl
; man būtina tuos likusius eg- 
! zempliorius parduoti.

Knygos kaina buvo auki- 

tesnė, bet dabar parduosiu 
už $1 ar net mažiau.

P. Pleskevičius,

56 Thomas Street, 

Rochester, N.Y. 14605

(Sk)

noma.su
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Vietinės žinios
Svarbu* pranešima* Svečias iš Kalifornijos

So. Bostono Lietuvių Pil.1 Kas vasarą Lillian ir Po- 
Dr-jos pirmasis rudens įdo- vilas Jonikai iš San Francis- 
inua parengimas bus rugsė- co. Calif., aplanko So. Bos- 
jo 10 d. 2 vai. popiet III-jo tone gyvenančius Jonikie- 
aukšto salėje. Jame bus pa- nės tėvus Petrą ir Emiliją 
gerbti tie nariai, kurie drau- Šankus, senus Keleivio skai- 
gijai priklauso 25 metus ir
dar nebuvo pagerbti.

4 vai. — oficialus atida
rymas. Pradeda 
maisto bufetas.

5 vai. meninė dalis: gros į buvo nuskridusi Į San Fran- 
jauna akordeonistė Johana cisco nas savo tetą ir jos vy- 
Ta mošai tytė iš Cambridge, rą L. ir P. Jonikus ir, ten pa-

tytojus.
Šiemet L. ir P. Jonikai at

važiavo su Debbie Sankaite 
veikti iri iš Harvardo, Mass., Šankų 

anūkė. Ji viena lėktuvu

Mūsų padėk*

Mūsų radijo metinė gegu
žinė buvo rugpiūčio 13 d. 
Nors ir lijo. bet į Romuvos 
parką susirinko daug mūsų 
radijo programų rėmėjų, ku
rie tuiėjo progos pasigėrėti 

i Onos Ivaškienės vadovauja
mo tautinių šokių sambūrio 
ir izraeliečių šokiais.

Gražuolės ”Miss Lithua
nia of N.E“ varžybas laimė
jo Veronika Šnekutytė iš So. 
Bostono. Jos palydove iš
rinkta Loraine Pyragytė iš 
So. Bostono.

VASAROS ATOSTOGAS 
kviečiame praleisti CAPE C O D’ E

MEŠKOJE
VYKSTANTIEMS | EXPO 

Pigiai išnuomojami 4 kam-
Išnuomojami kambariai Mont- 

r.ėalyje .parodos lankytojams ir

o japonas duos progos pasi
klausyti ir jo muzikos.

Visi draugijos nariai su 
savo giminėmis ir pažįsta
mais esate maloniai kviečia
mi tame parengime daly
vauti. Savo dalyvavimu pa
rodysime, kad įvertiname 
draugijos gražų darbą, o 
kartu pagerbsime narius ve
teranus.

šiandien mes galime

viešėjusi, kartu su Jonikais 
automobiliu atvyko į Bosto
ną, Taip važiuodama, ji ma
tė daug gražių Amerikos 
vietų, nes keliavo per Yose- 
mite parka. Petrifield miš
ką, pro didžiuosius ežerus 
ir kitas krašto grožybes.

Chicagoje jie buvo susto
ję aplankyti Joniko motinos.

Jonikai Į Kaliforniją grįš
džiaugtis, kad prieš kelias į rugsėjo pradžioje., 
dešimtis metų mūsų įkurtos! Atvažiavęs į Bostoną. P. 
draugijos gražiai veikia, bet į Jonikas visuomet pratęsia 
taip pat turime vieningai rū
pintis. kad senosios kartos 
įsteigtos organizacijos ir to
liau sėkmingai veiktų. Rem
kime draugijos užsimojimus 
savo atsilankymu ir lėšom.
Parama mūsų draugijai šiuo 
metu ypač reikalinga, nes 
statomas keltuvas (elevato
rius), galįs pakelti 20 asme-

ky tojams — 8424 Govin Blvd. 
East, Montreal.

Teirautis telefonu 721-0003.

CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golfo srovės;
SILV ER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas į KUR SUSTOTI MONTREALY?

bariai Montrealio parodos lan- p^sarndknis pušyne 5-kiem žmo-

šokių varžybas laimėjo: 
Mamės ir papės polkos — 
Marta ir Adolfas Tutliai iš 
Dorchesterio, jaunimo pol
kos — Regina Baikaitė iš 
So. Bostono su Algiu Valan
čiumi iš Dorchesterio, val
so — Maita ir Michel De 
Stasio iš Wollastono, tan
go — Maita Iljinienė su 
Valteriu Rupšiu iš Dorches- 
terio, tvisto—Phyllis Burns 
su broliu Edvardu Prakapu 
iš So. Bostono.

Dovanas laimėjo: Gare 
Goodvvin iš Belmonto, 
Frank Deksnis iš Bridgewa- 
terio, Elizabeth Young iš 
Dorchesterio, Al. Barofka iš 
So. Bostono, M. Rasilkau iš

savo ir savo motinos laikraš-

nų. Nebereikės sunkiai lipti 
į trečią aukštą nei parengi
mų dalyviams, nei rengėjam 
ant kupros nešioti ten mais
tą. Jei visi pasiryžta, tai bus 
padaryta.

Tad iki pasimatymo rug
sėjo 10 d. parengime. 

Valdybos vardu —
A. Andriulionis,

Parengimo komisijos 
pirmininkas

Kad benk naktį būtų ramu

Iš Logan aerodromo pa
kylantieji ir ten nusilei
džiantieji lėktuvai kelia to
kį triukšmą, kad kai kurių 
vietovių gyventojai jau ne
begali jo pakęsti. Todėl šen. 
Umana kelia klausimą už
drausti lėktuvų skridimus 
tarpe 12 vai. nakties ir 6 vai. 
ryto, kad bent naktį gyven
tojai galėtų ramiai miegoti.

Pavyzdžiui, liepos 26 d. 
aukščiau minėtomis valan
domis Logano aerodrome 
pakilo ar nusileido 27 lėktu
vai, iš jų 22 keleiviniai.

Paryžiaus aerodromas už
darytas sprausminiams lėk
tuvams nuo 12 vai nakties 
iki 6 vai. ryto. Triukšmą var
žančios taigyklės įvestos 
Londone ir Kennedy aerod
rome New Yorke.

Skautai dėkoja
Bostono skautams parem

ti vajui vertingų dovanų da
vė Senieji Lapinai, I. Ka- 
mantauskienė, J. Stašaitis, 
So. Bostono Liet. Pil. Dr-ja, 
A. L. Likas, I. K. Nenortas, 
Petchell batų krautuvė. V. 
Stelmokas. P. Kalvaitienė, 
J. Vaičaitis, L. č. Kiliuliai. 
J. Adomonis, O. Saulaitie- 
nė, V. ir S. Minkai, Keleivis 
ir J. Arlauskienė.

čio prenumerata ir nusiper
ka knygų. Ir šį kartą jis sau 
ir kitiems dovanoti nupirko 
net 4 egz. Chicagos lietuvių 
istorijos, kurią parašė A. 
Ambrozė ir kurios kaina y- 
ra 10 dolerių.

Čia primintina, kad abu 
" Jonikai vra šiame krašte gi-

suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.
SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso aikštė ping- 

pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 dieną.

Su užsakomu prašome kreiptis:
M. LŪŠYS 88-01 104 St. Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. (212) 849-1193
I. VEITAS 72 Congress St.. Braintree, Mass. 02185 

Tel. (617 ) 843-2146
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS. 02553 

Tel. (617) 759,3251
MEŠKA
REMIA TAUTOS FONDĄ Bostono

Lietuvos Išlaisvinimo Tau- PARENGIMŲ KALENDORIUS 
tos Fondas vėl praneša kele
tą nekasdieniškos reikšmės 
prisidėjimų prie paramos 
Vliko darbams vykdyti.

Wa!terP. Turulis su žmo
na Pulkerija, pensininkai, 
devintoje amžiaus dešimty
je. jau pradėję septintą de-į Bendruomenės 
šimtį Amerikoje (atvykę Tautos šventės

Rugsėjo 10 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos ilga
mečių narių pagerbimas sa
vo namų salėje.

* ♦ ♦

Rugsėjo 17

Atvykęs į parodą, sustojau 
pas Rzevuckus. 3330 Hays Avė., 
tel. 254 4660. Pigu, jauku, pato
gu pasiekti parodą. Rekomen
duoju ir visiems kitiems pasi
naudoti Rzevuckų pastoge.

J. Vanagas

•tom 35 mylios nuo Montrealio.
Rašyt?: 337 — 9th Avė, La 

Saite; Montreal arba skambinti 
vakare: 336-0031.

(35)

Wor testery. Mass.. išauomo
damas ką tik atremontuotas H 
kambarių butas, 2 vonios, alie
jau* šildymas. didelis medžiais 
apaugęs sklypas.

Skambinti Westboro telefonu 
366-8022.

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD — OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JCROS PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

d. Lietuvių 
rengiama 
programa;

Stoughtono, Richard Stra-Į 1906 metais, dabar gyveną §0. Bostono Lietuvių Pil. D- 
kus iš Saugus ir L. Auseviczį Hollis-Queens. N.Y.) atsiun- jos m aukšto salėje.Saugus 
iš So. Bostono

įėjimo dovanas laimėjo: 
nr.nr. 003731, 078682, 076 
122. 003857, 003866, 003
705.

Dėkojam visiems daly-

mę. išaugę ir išsimokslinę. 
Pažymėtini ir ių pavyzdin
ei santykiai .su savo tėvais, 
kuriuos jie net per didžiu
lius atstumus kasmet aplan
ko. Šį gražu pavyzdį vertėtų 
prisiminti daugeliui ir mūsų 
jaunuolių.

Svečias iš Chicagos

Praeitą ketvirtadienį mus 
aplankė Jonas Jakubauskas 
iš Chicagos. atvykęs į Bos
toną dalyvauti JAV legio
nierių suvažiavime (Jis yra 
vienas iš trijų Dariaus-Girė
no posto Chicagoje atsto
vų). Ta proga J. Jakubaus
kas aplankė ir savo artimą 
giminaitį V. Stelmoką ir jo 
šeimą.

J. Jokubauskas. dabar 
74 m. amžiaus, jaunystėje 
buvo įžymus sportininkas. 
1916 m. jis Bostone laimėjo 
net imtynių čempiono titulą. 
Jis baigė fizinio lavinimosi 
mokyklą, ilgus metus buvo 
sporto mokytojas įvairiuose 
klubuose, pats organizavo 
sporto šventes, kuriose daly
vaudavo tokie pasižymėję 
sportininkai,, kaip Sharkey- 
žukauskas, A. Kundrotas, 
K. Požėla ir kt.

1966 m. J. Jokubauskas 
parašė ir išleido Amerikos 
lietuvių sporto istoriją.

Seneliai — Parko 

pepartamento svečiai

Rugpiūčio 23 d. Bostono 
seneliai buvo Porko depar
tamento svečiai. So Bostone 
Castle saloje jiems buvo iš 
keltos vaišės. Jų čia suplau
kė didelė minia. Vieni patys 
atvažiavo, kiti buvo atvežti.

Ta proga pasinaudojo ir

viams. Tikime, kad jie links- šinsko kapo. 
mai praleido tą popietę.

Hollis-Queens. N.Y.) 
tė $65 ir pažadėjo dar pridė
ti iki 100. Spalio 1 d. So. Bostono

New Yorko ateitininkai ir. Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- 
moksleivių tėvų komitetas t0 saiėje Balfo metinis ban-';
per Br. Bobelį, sudėjo Tau- ketas, 
tos Fondui $50 vietoj vaini- • • •
ko prie gen. konsulo V. Sta- Spalio 22 d. So. Bostono L.

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

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

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

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas. ..

Atidaroma vasarojimui, nuo- BIRŽELIO 18 D. iki 
iUGSĖJO 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.,
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai j vilą AUDRONĖ —- CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

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

>
< k 
::

i:

t -i . i- i f Piliečių D-jos salėje, Illi
Ir vel New lorko Lietu- aukšte. Petro Viščinio vado-• 

Dėkojam šeimininkei Mo- Į”* Moterų Klubas per M. vaujamos Lietuvių Radijo, 
nikai Plevokienei. šeiminin-! kregzciienę gen. konsulo \. Valandos parengimas, 
kui Aleksandruo Dubauskui,! Stasmsko atminimui pa
vartų saugotojai Irenai Wil- f,erbtl Pa&k>le Lapkričio 18 d. Lietuvos'
liamson ir visiems jų pade- 1 a,H. f °™?U1 3-o. kariuomenės atkūrimo mi-

Vmcas Masalams, buvęs; nėjimas So. Bostono Lietu- 
nepnklausomos Lietuvos Į vių pjt Dr.jos m aukšto 
Ministrų Tarybos generali- j-e

jėjams. Ačiū gražuolės ir šo
kių varžybų komisijos na
riams — Onai Ivaškienei,
Julijai Arlauskienei, Juozui, nis sekretorius dabar gj^e- 
Kasperui. Henrikui Čepui ir W a-™e,• J3/: ‘r Jul'.u?

♦ * *

Lapkričio 26 d. ivyks So.’
Milanui Štettin. Į Jrj?an®s’. ^-D. i? Maspeth, gostono Lietuvių Pil. Dr-josi

_ I N.Y., atsiuntė T. Fondui po »šurum.burum« ^.ĮAčiū visiems už paramą $25 metinių įnašų. įsijungė metims
„s . -• -- ~ , - vo patalpose. Bus traukiamipmigais. Jurėnams uz .su-,, premijuojamu Fondo re- laimėjim0 biIietai ir išdali. 

aukotas dovanas gegužinei. • mėjų sąrašą (Premija-El- namoį E!evatoriaus Fondo 
Dėkojame visiems uz dova-i tos Informacijų metine pre- jnvanAe
— laimėjimams, laikras-; numerata).

Žalgirio tunto vadovybėj kandidatai į įvairias vietas 
nuoširdžiai dėkoja visiems! *^le pasirodė susirinkusiems,
aukotojams.

Laimėjimai bus paskirs-
tomi gruodžio 25 d. So. Bos
tono L*P- Dr-jos salėje ren
giamame šokių vakare.

dalino propagandinę litera 
turą.

Lietuvių mažai tebuvo, 
nes jie apie tai nieko neži
nojo.

nas
čiams ir P, Viščinio radijui 
už gegužinės skelbimą.

Steponas ir Valentina 
Minkai

Mirė B. Ruply*

Rugpiūčio 20 d. mirė So. 
Bostone gyvenęs Benjami
nas Ruplys, palikęs liūdin
čias žmoną Veroniką, duk
terį Emiliją McCormackienę 
(buv. Mass. generalinio pro
kuroro žmoną), seseris Emi
liją Rice, gyv. New Jersey, 
ir Pauliną Mataitienę, gyv. 
Pennsylvanijoje.

Vizgirdai krikštynose

Elena ir dail. Viktoras 
Vizgirdai praeitą savaitgalį 
buvo išvykę į New Jersey sa
vo vaikaitės krikštyti.

Pakanka žiurkių ir pas mu*

Aną kartą rašėme, kad ži
novų apskaičiavimu JAV y- 
ra 100 mil. žiurkių. Tuo bū
du kiekvienam gyventojui 
tenka po puąg žiurkės. Pasi
rodo, kad Massachusetts 
valstija ir t^o požiūriu yra 
turingesnė. nes joje žiurkių 
esama apie 5 milionai. Ka
dangi čia gyventojų tėra 5 
milionai, tai kiekvienam gy
ventojui tenka po 1 žiurkę.

Bostone jų esama 1 mil,, 
taigi beveik po pusantros 
žiurkės kiekvienam bosto- 
niškiui.

Ta proga pažymima, kad 
premijuojamų rėmėjų sąra
še yra Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos — 

Į Brighton Park apylinkė, ku- 
rios vardu įnaša i T. Fondą 
atsiuntęs V.S. Šilas yra iždi
ninkas.

(E)

♦ ♦ t
Gruodžio 10 d. 3 vai. po 

pietų Jordan Hali kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko 
kūriniu jubiliejinis koncer-

Vietoj gėlių

Dr. Bronius ir Genovaitė 
Mickevičiai iš Dorchesterio 
velionio Juozo Krutulio mir
ties proga vieton gėlių Lie
tuvių Fondui paaukojo 10 
doleriu.

VEDYBOS
Esu rimtas 48 melu vyras, tu

rįs nuosavus namus Floridoje. 
Noriu susipažinti su tinkamo 
amžiaus moterimi, kuri mėgsta 
šeimyninį gyvenimą ir norėtu 
nuolatos gyventi Floridoje.

Rimtus siūlymus siųsti:

P.O. Bos 3382 
Miami, Fla. 33161
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GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau 
kiami, nuo reumatizmo, ranką 
kojų nutirpimo ir skaudėjime 
juo yru.

Tuojau siųsk iį skelbimą b 
savo vardą nu antrašu, ir me 
atsiusima vaistu išbandymui.

ROT AL PRODUCTS
Nueik Sta, P.O. Bos 9112 

4 New

* * *
Gruodžio 25 d. Žalgirio 

tunto skautų šokių vakaras 
su programa So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje.

DĖMESIUI !

PALENGVINKITE MOŠŲ 

DARBĄ

i Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu- 

; meratoriai nelauktų, kol 
' juos paragina mokėti, o pa- 

♦vs. be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą*

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

Keleivio adm-ja

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris an puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra fa* saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

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

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30tfa Street, New York, N.Y. 10001

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj*’ laba* 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 pianešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joiė Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalie—Moatreal, Canada.

r
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SKAITYTOJŲ DĖMESIUI Mirė A. Juozapaitis

Aleknos susilaukė brangaus! Bostone yra 79,109 negrai
I i

Del Darbo Dienos šventės 
kitas Keleivio numeris išeis 

viena diena vėliau.

mirė Andrius Juozapaitis, 
kilęs iš Gelumbiškių kaimo, 
Sasnavo valse., 69 m. amž.

i

Statistika rodo, kad Bos- SHl^^GS

Mūro kaimynai Emiliia ir' ^°?e £yvena 79,109 negi ai, 70-ties butų naujam namui Mu,ų ka m>nai Emilija ir ui yra 13< ( visų gy. ve.
Antanai Aleknos susilaukė; ventojų. bet miesto savival- dęs „argas, sugebąs daryti rei-
brangaus svečio — juos apė- dybės tarnyboje negrai tesu- kalingus pataisymus, dažyti, va-
lankė sūnus inž. Heroldas daro tik 4% visų tarnauto- lyti ir kt. Duodamas naujas * IS BOSTONO «

i Alekna, kuris eina atsakin- jų* Nedidesnis nuošimtis y- $155 vertės butas ir iki $400!
pareigas Raynold AUu-rą ir visos valstijos tarnybo- per mėnesį algos.

minum bendrovėje. Inž. H. į Gyvenimo aprašymą su reko-
Alekna kelerius metus vado- Tarp 2,500 Bostono poli- "»«“da«jomb siųsti 334 Har
vavo tos bendrovės atstovy-j cininkų negrų tėra 49 ir tik 'a * p ** 330 ar’
bei Venecueloj, o dabar jis ^enas seržantas. (Hartfor-
tokioms pat pareigoms pa- tėia 365 polici-;

1 r mnkai. bet negrų jų tarpe y-Į IŠNUOMOJAMA
ra 36, vienas net leitenantas. „ t ,. ..• - t x .. Į bo. Bostone netoli juros iš-
ir o detektyvai 1. į nuomojamas 4 kambarių butas

svečio

A. ir Z. Shallnai sveikina Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Petronėlę ir sūnų in- 

Lietuvos garbės konsulas žinierių Gediminą, gyvenan- 
adv. Anthony Shallna ir tį SeattĮe, Wash. Jiems reiš- 
adv. Zuzana Shallnienė at- kiame gilią užuojautą. j 
siuntė sveikinimų iš \Yhite- . . , i
fieldo, N. H., kur jie šiemet .3 elio.nispašarvotas J. Lu-! Lietuvių Fondas auga 
praleido atostogas. į bino laidojimo įstaigoje So. į

Bostone. Šiuos žodžius ra-i Česlovas ir Laima Kiliu-
Susirenka L. Darbininku sant, tikra laidojimo dienai*1*1 » Dorchesterio. Mass., 

minėdami ketvenų metų sa- 
v

skilias vykti į Švediją.

Draugija 4 J neai^i, bet turbūt bus
.. . ,. , ? ti ėičiadienTs ar ketvirtadie-

Sį sekmadieni, liepos 3 d.
2 vai. popiet So. Bostono* *
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se bus Lietuviu Darbininku r V. Taurinskienė ligoninėje Į

vard St. 
02139

Cambridge, Mass.

Ugniagesių 
1846. nėgių tėra 12 ar 14.

. . , 1 aukšte, apšildomas gazu. Yra
kurių čia \ ra, jutas vanduo, vonia ir visi kiti

Įrengimai. Labai patogus senes
nio amžiaus žmonėms.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia GySvtaiaa ir Chirurge* 
X RA Y

834 Broadvay,
So. Boston,

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
Tel. AN 8-2712

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY
South Boston. Mi

Tarp 3.500 mokytojų neg-i 
rų yra 100. Sveikatos ir ligo-į

o vedybinę" sukaktį! per ”į- ni"ių, dePartam™“‘ ‘\?601 
galiotinj inž. A. Skudrinską nc^ -vra ;ai:
paaukojo Lietuvių Fondui | JTO ’ *' n.reh«t,ry. palojusi.

sisiekimo rajone, Savin Hill sek
cijoje, išnuomojamas mažas bu. 

žemesnes vietas. Sa-j tas arba *“»bary» vyriškiui, 
koma, kad taip yra ne dėl)dirbančiam idienos raetu- Teirau- 
jų diskriminacijos, bet dėl't,s P® 4 v"* P0*“1- 

(Surgieal nr. 3). Linkime‘dov^o'škluUmsTnkZje'n^ kad negrų tarpe mažiau. Telefoną ----------
" " Lapinams, o dabar jau be- tera t,!lkarnal Pasl,u"'u?,U'

vadovauja a8mem’-

Teirautis tel. 268-7356.
(35)

IŠNUOMOJAMA

1100 dolerių.
Česlovas Kiliulis yra vie-J 

Veronika Taurinskienė •nas. veikliausių Bostono lie-
nariai kviečiami atsilankyti.

N. Jonuška, Į “* ’ “
sekretorius i jai greičiau pasveikti.

jų 14 negrių.
Aplamai, dauguma negro

Dr-jos 21 kuopos narių vi
suotinis susirinkimas. Visi

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ.

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti j
Svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BB PAPIL

DOMO MOKESČIO.

KĄHTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
JSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieR kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo ,

e A
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo 

Rašvti ar skambinti:

9 tai. iki.5 vai. v.X i ■
9 vai. iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

390 West Broad way, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

Veltui
lėliu namelis

t . •

pilnas v i sokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas
’ I » •

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington_St^ Dorchester, Mass.

GE 6 1204

ne treti metai 
Bostono skautų Žalgirio tun
tui. Veikli ir Laima Kiliulie- 
nė. Tai reto pavyzdžio sei-' boję negrų skaičius 
ma. • kiai kyla.

Paskutiniais metais savi
valdybės ir valstijos tarny-i 

s m ar- i

Mokėkite gryiais ir taupykite 1

FUEL 0IL
$14.90 už 100 galionų 
Veltui dalys t

Alyvos degiklis ir kontrolė

Veltui taisymas
Patarnaujama 24 valandas per parą

BI - RITE FDEL CO.
152 Harvard Street 

Brookline, Mass. 02146 

Telefonas

232-4110
po 5 vaL popiet

734-3900

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU

IR REMONTUOJAME GERIAU
O

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

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

FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS-DALYS 

24 VAL- MASINU VILKIMAS 

KAROSERUOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotą mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

3271000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

PONIA MURRAY 

spėja iš 

KORTŲ IR DELNO.

Teikia patarimus ir pagalbų 
visokiais gyveninio atvejais.

149 Massachusetts Avė., ,11 a. 
Boston.

Telefonas: 262-1368

ATLAS PARCELS CO.

82 Harriaon Street,

Worcester, Maaa. 01604

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 

i vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

169 Milbury St. 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- 

' jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs—

Laikrodžiai-Deimantal

Elektros Prietaisai 
lUkpMtingai taisome laikrodžio* 

modos. pspooftslus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Ką tik gavome:
buvusio JAV atstovo ne

priklausomoje Lietuvoje 0- 
i wen J. C. Norem knygą — 

tinės gamybos ir importuotų j Jimeless Lithuania, II-ji lai
da. 399 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

Varpas Nr. 7, 168 psl., 
daug įdomių straipsnių, kai
na $2.

Vysk. P. Bučio atsimini
mai. II tomas, 282 psl., kai-

prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. na 83.50.
Patarnavimas atliekamas grei- . . _
Ui ir „iiiitapd. AUM.nk' F«ti- po^U. Juozo
kinsite. Audėno atsiminimai, 

psl. kaina $4.00.
277
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Dažau ir Taisau ;
« Namus iš lauko ir viduje. ’

Lipdau popierius ir 
; viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 6-5864

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tek AN 8-1761

Vedėjas A. Schyrinski

Ę , The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

tasdaoikuM tikisi valetas, išpildome gydytojų rs 
csųtos ir turims rims gatovu vaistus.

M reik vaistų — eikit i Notarišką vaistinę.

8av. Bemanei L. Boeengard, B. S„ Reg. Pharm. 

ttt a W. Breedeay, tarp I ir F gatvių, SO. BOSTON. 

JtiafanmAN MM8
Nae 8 vaL ryto ki 8 vaL vw Įbkjiaa šveatadieaiaa ir

RADUO PROGRAMA

Seniausia lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iž stoties WLYN, 1360 U- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie* 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. dio* 
ną. Perduodama: Vėliausią 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai* 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate St Insurance

321 County Club Rd« 
Nevrton Centre, Mase. 02159

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
SavtafokM K. J. ALEKNA
S» EAST BBOAOVVAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN S-414S 

Banjaata Moom Datai 
Pepiarm 8ianoiua 

Stiklai Laa 
reik many!

t i
t


