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Kosygino ir (W En Lai 
nelauktas susitikimas

Ar pasiseks Vietnamo
„suvietnaninimas

Netikėtas priešininkų pasitarimas Vakaruose sukėlė 
daug spėliojimų. Manoma, kad tarp jų taikos dar nebus.

Sovietų Sąjungos-Kini jos jo ilgą pasikalbėjimą su ki- 
santykių kaitaliojimosi va
kariečiai niekada neišleido 
iš akių. Juos stebėdamos ir 
Jungtinės Valstybės plana
vo savo užsienio politiką a- 
biejų šių Rytų milžinų at
žvilgiu

, riausybė būtų vėliausiai po
šį dvieju priešiškų vals- į? di?n« n.uver?u; 

lybės galvų praeitos savai- k!ecIal' ku™ aP'« toMk“; 
tės susitikima kaikurie žur- aliein* vynaU8ybę SvaJOJa> 
nalistai jau pasiskubino ko-' labai. ap^udmeja. | 

Sovietų ir kiniečių komu- mentuoti. kaip naują komu-'. J}8 pareis e, kad jaunųjų 
nistų posūkį į savo jėgųl karnunkų totpe yra kilęs 
glaudinimą prieš Vakari "mtas sus.rap.mmas dėl 
Imta daryti toli einančių iš- prea-Th.eu Paryžiuje daro-; 
vadų, dar net nenugirfus, “1 komumstams nuolaidų., 
apie ką ir kokioje nuotaiki Jel “V? ?*» .bu8 dar.da“’’

nistų "medaus mėnesio“ me
tu atrodė, kad Vakarų de
mokratijom gresia didesnis 
pavojus iš Sovietų S-gos pu
sės, o Azijos laisviesiems 
kraštams — iš Kinijos. Tai 
buvo pajusta Berlyno ki
virčuose, Korėjoj, Indijoj ir 
kitose Kinijos kaimyninėse 
srityse.

Vakarai ir JAV kiek atsi
kvėpė tik sovietiniam ir ki- 
nietiškajam komunizmui iki 
kruvinumo susikirtus ir ide
ologiniai skilus per visas že
mės rutulio komunistų par
tijas. Politiniai ekspertai 
reiškė nuomonę, kad tarp 
tarp šių komunistinių blokų 
atsiradęs plyšys yra nesulip- 
domas, kad dėl vadovavimo 
pasaulio komunizmui varžy
bų ir teritorinių ginčų, pa
sireiškusių kruvinais pasie
nio susirėmimais, tas skili
mas vyks dar toliau ir grei
čiau ir jj reikia vakariečiam 
tiktai tinkamai išnaudoti.

Taip buvo galvojama iki 
Ho Chi Minh šermenų, ku-
riose tos pranašystės dar ir- prekių, nes ten šeimininkau 

’ ‘ jama "buržuaziniais meto
dais" ir partijos vadai parsi
davę Amerikai...

Yra manančių, kad Kosy-

gi lyg pasitvirtino, nes ki
niečių ir sovietų vadai prie 
šio komunistų chano karsto 
sąmoningai prasilenkė, kad 
nesusitiktų. Bet po dienos— 
vakariečiai su pagrindu nu
stebo. Pasirodo, sovietų 
premjeras Aleksejus Kosy
ginas, grįždamas iš laidotu
vių. sustojo Pekinge ir turė-

'Apollo Dfapoteh“ laikraštį, ku
ria bėra apiriaBai IŠMstas Neil 
Armstrongo sutikime iškilmių 
proga jo gimtinėje Wapakoneta, 
Okie.

Viceprezidentas Ky
prieš koaliciją

Pietų Vietnamo vicepre
zidentas Nguyen Cao Ky 
praeitą savaitę pareiškė už
sienio spaudos atstovams, 
kad betkokios pastangos P. 
Vietname sudaryti koalici-į 
nę su komunistais vyriausy-j

mečių premjera Chou En ■ Paan*rk*08
Ui. To tikrai nebuvo tikė-1 Pa"’ek,.m“- ne5.,.tok’?.

je Kosyginas ir Chou En Lai 
tarėsi. Ir tik dabar Jugosla
vijos žinių agentūra iš Pe
kingo pranešė, kad tas pasi
matymas dar nebuvus lem
tingas ir jame komunistų 
brolybė dar toli gražu nebu
vo atgaivinta.

Anot jugoslavų diploma
tų Pekinge, susitikimas su 
kiniečių vadais įvykęs pa
ties Kosygino iniciatyva. 
Prieš jį sovietai beveik su
stabdė savo spaudos ir ra
dijo puolimus prieš Kiniją. 
Bet vistiek Kosyginas buvęs 
sutiktas šaltai. Sakoma, kad 
nieko teigiamo ir nesutarta, 
nes kiniečių radijas, dar 
svečiui neišvykus, ėmė ru
sus pastiprintai keikti revi- 
zionistų ir imperialistų var
dais ir aiškinti, kad Sovie
tijoje jau siaučiąs badas, nė
ra ir kitų reikalingiausių

Pabrangs kelionės 
lėktuvais

Šuoliais didėjant visokiam 
kompanijų lupikavimui, ir 
lėktuvų bendrovės nutarė 
pabranginti keleivių susisie
kimą.

Pradžioje bus pabrangin
tas lėktuvų bilietas trumpom 
distancijom, o truputį atpi
gintas ilgom. Pav. iš Bosto
no į New Yorką kelionė pa
brangs 2 doleriais, iš Chica
go į St. Louig 22 dol., bet iš 
Chicagos i Los Angeles at
pigs 1 doleriu...

Į Marsą skrisime tik 
po 10 metų

Šiomis dienomis vyko 
Erdvės Tyrimų Agentūros 
atstovų pasitarimas su prez 

gino vizitas turėjęs tikslą,1 Nixonu dėl ateities tarppla- 
jei nebus rasta taikaus žo- netinių žygių ir, žinoma, dėl 
džio iš Mao Tse-tungo pusės,: naujų lėšų paskyrimo, 
kiniečių komunistus rimtai’ Nors mėnulio pasiekimas 
įspėti, ko jie gali sulaukti, ;jr sukėlė daug entuziazmo 
pasienio konfliktams tęsian- krašte, senate ir vyriausybė- 
tis. O soVietų rimčiausias: je bet perdaug lėšų duoti 
taffi* argumentas — Kinijos naujiems žygiams neskuba- 
pasieny sutrauktos šimtą- ma, nes jų reikia žemės var- 
tūkstantinės armijos ir ato- guj sumažinti. Sakoma, kad 
miniai ginklai. Tik kažin. ar. j Marsą būsią galima skristi 
tai kiniečius išgąsdins, kurių tik po 10 metų dėl lėšų tam 
yra 800 milionų prieš 200 reikalui apribojimo, 
milionu sovietinių rusų ir jų
pavergtų tautų žmonių, lau
kiančiu išsilaisvinimo valan
dos. Žinoma, tik artimesnėj 
ateity išryškės tikri šito su
sitikimo rezultatai.

Onassienė apvarto 
$20 mil. per metus

Kaip spauda praneša, bu
vusi prez. John Kennedžio 
našlė Jacąueline, ištekėjusi
už graiko milionieriaus O-. .
nassio, gyvena pasakų kara-;tus Pu0^® Egiptą, o Egiptas 
laitės gyvenimą. Šiemet jos *uo Pa^ atsilygino Izraeliui, 

tėvas Ste-i ir savo malonumui Onassis
esą išleidęs apie 20 milionų 
dolerių, perstatinėdamas jai Sibiro aukso kasyklose ii- 
vilas, išpuošdamas jachtas,, kastas suakmenėjęs arklys, 
pirkdamas brangenybes. gyvius prieš 30,000 metų.

Deja, visas tas jos gyve- Jį, _ Ubai ilgais plaukais, 
nimas tik tuštybės pavyzdy*. I mffrr>j,rfrffrrfrf„jrrfW,jW

giau, tai iškils ir prezidento 
Thieu išlikimo klausimas.

Žydai ir arabai dar 

vis kaunasi
Žydų-arabų kautynės tę

siasi beveik be pertraukos, 
dalyvaujant lėktuvams ir ar
tilerijai iš abiejų Suezo ka
nalo pusių. Skirtumas nuo 
buvusio karo tik tas, kad 
neužimama nauju teritorijų.

Pastaruoju laiku Izraelio 
lėktuvai per 6 dienas 5 kar-

Viršuje — po plaučių vėžio operacijos miręs senatorius 
Everett M. Dirksen su savo žmona Louella ir dukterim 
H. Bakeriene. Apačioje — senatorius kalbasi su prezi
dentu NiXonu. šis respublikonų vadas buvo įžymi politi
nė asmenybė JAV gyvenime ir labai populiarus. Jis įvai
riais klausimais turėjo savo nuomonę ir ne visada bal
suodavo pagal savo partijos linijų. Be to, jis buvo ir 
griežtas antikomunistas.

JAV ambasadorius Brazilijoj C. Burke Elbrick su savo 
žmona Rio de Janeiro mieste, nufotografuotas vienų va
landų prieš tai. kai jį pagrobė Brazilijos komunistų po
grindžio nariai ir vėliau už jo paleidimų išreikalavo iš 
Brazilijos valdžios išlaisvinti iš kalėjimo 15 komunistų.

Sovietų satelitai 
Kinijos pasieny

Kaip jau žinoma, sovietai 
yra sutraukę dideles karines 
pajėgas prie tūkstančius ki
lometrų besitęsiančios Kini
jos sienos, ruošdamiesi at
mušti galimą kinų puolimą 
ar patys smogti į Kinijos a- 
tominius centrus.

Paaiškėjo, kad ten vyks
tančiuose manevruose daly
vauja ir Lenkijos bei Bulga
rijos daliniai, kurie buvo 
prisidėję ir prie Čekoslova
kijos okupacijos.

Rumunija toje "talkoje“ 
nedalyvauja, bet Bukarešte 
prisibijoma, kad sovietai, 
tardamiesi turį teisę su
drausti savo "šeimos narius“ 
neužultų ir Rumunijos.

Siaurės Vietnamas
kankina belaisvius

Paryžiaus derybose JAV 
atstovas Cabot Lodge ap
kaltino Š. Vietnamo komu
nistus, kad jie nesilaiko Že
nevos susitarimo belaisvių 
globos reikalu. Jis pažymė
jo, kad amerikiečių belais
viai komunistų yra žiau
riausiai kankinami, mušami, 
badu marinami ir kitaip te 
rorizuojami, kaip tai pa
tvirtino ir trys komunistų 
iš nelaisvės paleisti kariai.

Komunistai tuos kaltini
mus atmetė, sakydami, kad 
Ženevos konvencija ameri
kiečiams negali būti taiko
ma, nes jie esą ’’kriminali- 

1 niai nusikaltėlliai“.

Amerikiečiai, 
čių, vi* daugiau pareigų, 
perleidžia pietų 
mų "suvietnaminti“, 
tinei vyriausybei ir

Siekdamos kaip nors grei
čiau išlįsti iš‘Vietnamo ka
ro ir jo vis dėlto akivaiz
džiai nepralaimėti, Jungti
nės Amerikos Valstybės da
bar bando visą to karo naštą 
perkelti ant vietnamiečių 
pečių. Tuo tarpu, planuojant 
vis daugiau JAV karių grą
žinti namo, tos išvykstančių
jų pareigos perleidžiamos 
vietnamiečiams. Aišku, jie 
ten fronte nepaliekami tuš
čiomis rankomis, bet atitin
kamai apmokomi ir apgink
luojami. Jei tas planas pa
sisektų, tai, grąžinant ame
rikiečius. būtų apraminti 
JAV viduje karo priešinin
kai. o Vietname vistiek pad
ūktų stipri vietinė karinė 
pajėga, galinti prieš komu
nistus spirtis tol, kol bus su
daryta kokia nors taika.

Sakoma, kad per ateinan
čius devynis mėnesius JAV 
grąžins iš Vietnamo apie 
30,000 savo karių, daugiau
sia laivyno dalinių, kurie da
bar ten kovoja šarvuotais 
laiveliais plaukiodami upė
mis. Liksią tik apie 6,000 
amerikiečių laivyno karių ir 
karininkų vietnamiečiams 
apmokyti. Ligi šiol vietna
miečiams jau perleisti 166 
patruliniai laiveliai, ir jų 
dar bus duota artimu laiku 
apie 80. Beveik po metų pa
čių vietnamiečių aptarnau
jamą upių laivyną turėtų 
sudaryti apie 500 laivų. Ly
giai taip sistemingai yra 
perleidžiami ir lėktuvai, he
likopteriai ir kitos kovos 
priemonės. Bet tai padaryti 
nėra taip lengva, nes viet
namiečių personalą tenka 
ilgai ir skrupulingai ruošti, 
ypač sudėtingiems radaro ar 
elektronikos instrumentų ap
tarnavimams.

Optimistai tvirtina, kad 
šis sumanymas vyksta pa
tenkinamai ir duosiąs gerų 
vaisių, suformavus moder
niškai ginkluotas pačių viet
namiečių jėgas, kaip tai pa
daryta Pietų Korėjoje. Bet 
kritiškesni stebėtojai sako, 
kad pietų vienamiečiams 
trūksta korėjiečių karinės 
dvasios, ir toks jų ginklavi
mas esąs tik gausus maitini
mas per prievartą nenorin
čio valgyti...

Vadinasi, tenka dar pa
abejoti. ar tas gerai sugal
votas Vietnamo "suvietna- 
minimas“ tikrai pavyks.

Buv. prez. Rooseveko sū
nų* James, 61 m., išsiskyrė 
su savo žmona, lrari Šveica
rijoje norėjo jj paplauti.

Vietname savo karių 
uždavinių, kovo* barų ir ginklų

Taip norima P. Vm 
naita liktų

Prasideda J. Tautų 

sesija
Antradienį prasidėjo 24- 

toji Jungtinių Tautų sesija. 
{ New Yorką vėl susirinks 
126-žIų tautų atstovai, bet 
maža vilties, kad jie ką nors 
pozityvaus nutartų ar įvyk
dytų.

Į sesiją atvyko ir sovietų 
užsienių reikalų ministras 
A. Gromyko. Aišku, jis čia 
keto žydų-arabų nesibaigian
čio konflikto reikalus, o taip 
pat neužmirš pakartoti J. A. 
Valstybėms senų kaltinimų 
dėl Vietnamo karo.
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Everett M. Dirksen, 73 
miręs po phuėią vėžio 
jas WaHer Reed ligoninė je 
shingtone.

Wa.

LiMjos karalius Idrts. kurį Sto
niu dienomis. išwkuM atostogą 
į Graikiją, kariškiai nuvertė nuo 
geste. Jis Libiją ’ aidė nuo 1951 
metą. Dabar tas Afrikos kraš
tas paskelbtas arabą respublika.

t ė
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Alt fituaaistinčs mokyklos 
slenksčio

Prasidėjo lituanistinių mokyklų naujieji mokslo me
tai. Kaikurių net dvidešimtieji. Tokia proga yra įprasta i 
pasidžiaugti jaunosios lietuvybės gyvybe, pakartotinai' 
aiškinti tų mokyklų reikšmę ir ateities uždavinius, kelti j 
mokytojų pasiaukojimą, tėvų sąmoningumą, bendruome
nės paramą ir paminėti kaikuriuos pageidavimus. Tai da
linai yra padaryta ir šiame laikrašty spausdinamame mo
kytoj, konfer-net s Dainavoje nutarimuose.

Bet šią džiaugsmingą dieną mes norime pabrėžti ir 
eilę liūdnų faktų, kuriuos bentruomenės galvos ir konfe- j 
rencijos ti tų linkniuoti daug gasiau, negu padėkas sto- Į 
vykių org^.-jatoriaras, pritarimus bei atliktų darbų už- 
gyrimus.

Pirmiausia. — šiandien daug daugiau lietuvių vai
kų lieka už lituanistinių mokyklų kiemo, negu seniau. Ir 
tai dėl to, kad ne vaikai, o jų tėvai jau yra dvasiniai nu- į 
tautėję, n«- ir kalba lietuviškai. Dar liūdniau, kad litua-1 
rištinių mokyklų daugeliu atvejų nelanko ir vaikai tų va- * 
dinamųjų "patriotų“, kurie, pasišovę vadovauti mūsų or-: 
ganizacijoms, žodžiais viešai lieja krokodilo ašaras dėl 
žūstančios lietuvybės ir žada mums šviesią viltį...

Tinkamai pasiruošusių lituanistinių mokyklų moky
tojų labai trūksta. Ypač aukštesniosioms klasėms. Dar po i 
kelerių metų — gal dar bus vaikų, bet nebus mokytojų, j

Aukštesniosioms lituanistinių mokyklų klasėms skir- į 
ti vadovėliai yra visiškai pasenę. Iš jų mokinys tegali su- Į 
sidaryti vaizdą, kad viskas, apie ką ten kalbama, buvo i 
jau labai seniai visi rašytojai mirę, o vertų dėmesio nau-' 
jų nė vienas negimė. Nors išeivijos Lietuvių Rašytojų D-joj i' 
esama apie 100 narių, bet vadovėliuose yra plačiau pami-' 
nėti gyvi tik trys. o apie kitus lyg netyčia prasitarta vie- j 
nas kitas žodis ar tik pavardė. j

Sprendžiant iš tų vadovėlių, ir Lietuvoje dabar nėra i 
nei jokio rašytojo, nei kito menininko ir aplamai — nei 
gyvos dvasios. O ar nereikėtų vis dėlto pasakyti, kad ir ten i 
dar gyvena kūrėjai ir ta proga paaiškinti, kokiose sąly-j

Šen. Hugh Scott (viršuj kairėje), perėmęs respublikonų 
vado pareigas senate, mirus šen. Everett Dirksen. Jis 
sako vadovaudamas glaudžiai bendradarbiausiąs su kitais 
respublikonų senatoriais — Gordon L. Allot iš Colorado 
(viršui dešinėje). Margaret Chase Smith iš Maine ir Mil- 
ton R. Young iš North Dakota.

nelegalią sutartį, nusistačiu- reiškusi ir dar sykį kartoja, skirti pagal Kurzono liniją, 
si buvo užvaldyti S-gos tur- jog Sąjungos patalpose — ta linija juk buvo Vilnių pri- 
tą. Pasikeitus valdybai ir at- Mokoje. V. Beloję ir V. skyrusi Lietuvai. Istorikė V. 
sistojus organizacijos prieš- Anastacio — bus vietos vi- Smogienė savo Lietuvos is- 
akyje žmonėms, kuriem tik- siems lietuviams įvairiausio- tori joje rašo: ”1920 metais 
rai rūpėjo ne asmeniška mis progomis susirinkti ir spalių mėn. 7 d. lenkų dele- 
nauda, o visuomeniniai lie- savo veiklą reikšti, prisilai- gatai visais savo parašais 
tuvių reikalai, tuojau buvo kant, žinoma, nustatytų tuo Suvalkuose patvirtino susi- 
pradėti beveik .prarasto tur- reikalu taisyklių. | tarimą, kuriuo, nors su kai
to atgavimo veiksmai, kurie Sąjungos vadovybė, pra- kuriais pakeitimais, priima- 
ir atkreipė pasaulio lietuvių nešdama lietuvių visuome-1 Knrannn Knii» na<rnl
dėmesį.

Pradžioje S-gos vadovybė
bandė taikiu keliu spręsti 
susidariusią nemalonią pa
dėtį. Kad nesukėlus pašali
nių jėgų audros, ieškojo ke
lių sutvarkyti reikalą geros 
valios ir teisingumo princi
pu. Tačiau visos Sąjungos 
vadovybės dėtos pastangos, 
įradinėjimai ir nuolaidos Jė
zuitų Misijos nepaveikė. Jų 
atkaklus užsispyrimas ir 
svetimo turto troškimas pri
vertė Sąjungos vadovybę 
kreiptis į teismą ir naminį 
(lietuvių tarpe) ginčą pa
versti įstatymų kodeksais 
sprendžiamu objektu. Lai
kas bėgo, artėjo ir bylos 
sprendimo diena teisme, 
kaip staiga iš Čikagos at
vyksta Jėzuitų Misijos pro
vinciolas ir. ištyręs vietoje 
reikalą ir susipažinęs su vie
tos
pavaldiniams, lietuviams jė-

nei apie savo pergalę, nes į- 
vyko, kas turėjo įvykti, kvie
čia visus lietuvius naudotis 
Sąjungos patalpomis, kada 
tik bus reikalo ir noro dirb
ti, nes jos yra visų lietuvių 
kultūriniam, visuomeniniam 
ir socialiniam darbui ugdyti 
ir stiprinti.“

SPAUDĄ BEVARTANT

Užsienio lenkų generolo 
Sikorskio vardo Londone 
institutas anglų kalba išlei
do du tomu Documents on 
Polish-Soviet Relations, — 
1939-1945. kur šešiolikoje 
šimtų puslapių sudėta 750 
istorinių dokumentų. Lietu
viui įdomu pareiškimai apie 
Vilnių. Lenkai suokė Stali
ną pripažinti 1921 metų su
tarties Rygoje nustatytus rū

mą Kurzono linija, pagal 
kurią Vilnius turėjo tekti 
Lietuvai“.

Žiūrovas

Ką tik gavome:
Pranešame skaitytojams, 

kad Keleivio administraci
joje galima gauti dar šių 
neseniai išleistų knygų:

Penktoji Pradalgė, Londo
ne išleistas literatūros met
raštis, kuriame rasite įdo
mių prozos ir poezijos kūri
nių bei straipsnių. Kaina — 
minkštais viršeliais $3.15, 
kietais — $3.75.

Milfordo gatvės elegijos,
didelį susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių

... . . . bežius, bet pasipnesino nestatymais, patarė savo ;domu,
iuitams, atsisakyti Mok oš Į ^frfid^ųknku VlsudS > 11.ni!1"y?- Kaina minkštais 
ramų komodato sutarties. „ jnstitutU0 narvs Vaclavas "^ *ais $2.55, kietais vir- 
Kas ir buvo padaryta, pasi-j Jedrzejewskis Colorado u- 86,1318 “ $3'7°-

• T m* TVT * * niv. leidinyje East European! Liepsnos ir apmaudo ąso-
kalbiuose daug ginču, visaip Quarterly recenzijoje sako:! čiai, premijuotas Jurgio
?---------- - —jos pasirase atsisakymą nuo, į Gliaudės romanas, 304 psl.,

kontrakto, o nuo Sąjungos "Churchillis pilnai pnpa- k • «4 no
jos pirmininkas Aleksand- Į žino slaptąsias Ribbentro-
ras Bumblis. kad nutraukia- ’ po-Molotovo 1939 metų rug- 
ma byla teisme. i piūčio ir rugsėjo susitarimų

Po to, kas įvyko, rodos, dalis, tai yra, Lenkijos pa- 
.. .. , turėjo grįžti ramybė, vieš- dalinimą pagal Kurzono li-
jezuitams įskėlė teisme by- patautj taika ir bendras vi- niją ir Lietuvos, Latvijos ir i Psk» kaina $3.

lietuvių darbas. Tačiau Estijos atidavimą Rusijai.! Auksiniai Prano
lauktoji taika nesugrįžo lie- Be to, be jokio pateisinimo' Naujokaičio eilėraščiai, 64
tuviu šeimon. Lietuvių Jėzų- Rusijai atiduota Karaliau- Į pSj, kaina $2.
itų Misija viešai duotą paža- čius ir Rytų Prūsijos dalis, 
dą sulaužė — ir toliau pasi- Taip be pasipriešinimo Sta- 
liko Mokos rūmuose. Jie. linui nusileisdamas. Chur- 
naudodamiesi S-gos nuosa- chillis tarytum juto reikalo 

; vybe, dar aštresnę kovą pra- pasiteisinti ir tai darė iškrai-

Kas kitur rašoma
ĮVYKO, kas turėjo 

ĮVYKTI
gose jiems tenka darbuotis, ką jie padarė, ką stengėsi su- j sprendimų vykstančių įvy
kurti ir ko visiškai nepajėgė dabartinėmis aplinkybėmis? i ®vrTteidhkriė' kių mišinyje- 0 Us ivyko dėl

Poniučių miegui pasaldinti romanų prisigaminome už įų . y Aiįflnpa« nr to. kad S-gos vadovybė, gin- 
tūkstantines dolerių, o jaunuoliam ir paaugliam skaitinių' ‘. grendimą dama savo turtą’ kuni?ams- galbūt, tik "Gatvės berniuko nuotykiai“... ‘ Kfe VSviųP“« j“18 J?’

Mūsų vaikai Lietuvą pažįsta tik iš pasakojimų, vie- misija Brazilijoje ir valdy- ^• Ne"lalonus tai reikalas, 
nos kitos skaidrės ir nublukusių kunigaikščių paveikslėlių bos pasirašytą vedamąjį, ku-1 ”?t, galų gale, ginčas baige- 
knygbse. Kodėl iki šiol negalima buvo pagaminti iš čia į čia spausdiname: !
pat pasiekiamos medžiagos apžvalginio filmo su gerai. „Nuo 19g3 metų Lietuvių ninka£ 
įkalbėtu aiškinamuoju žodžiu ir lydimąja muzika. Ar to- g_ga Brazilijoj pasidarė ne skaldymo ir tarp lietuvių pa- 
kiam reikalui ga/a kelių tūkstančių, kai jų išleidžiame tik vietos, bet ir pasaulio! sėtos neaykantos kibirkštėlė 
dešimtis suaugusių pramogoms? į lietuvių dėmesio centru, su- į buvo — Jėzuitų Ordino Lie-

reikalą aiškinančių versijų 
• ir įvairių įvairiausių daromų

Draugas don Canrillo,
įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216

Yra dar daug daugiau problemų, vertų skubių pa-Įkeldama spaudoje, susirin- tuvių Misija, — kuri, išga-' dėio nri<>š Saiunga Spaudo- pydamas istorija“ 
stangų, bet mes dažniau girdime kalbant apie Švietimo kimuose ir privatiškuose po- vusi iš ano meto valdybos • J šaukiamuose mitinguose ' *
Ministerijos organizaciją, apie tėvų komiteto ir mokytojų j . > .

* * ♦
ir privatiškuose pas lietu-; ’’Koihnw MiknlaioTv

diplomatinius santykius, apie kasos knygų išgrafavimą, | . . . ------------- -------------------- ------- --------------------------apsilankymuose jėzui- kn 1q47™ 25^"
į tai visu įniršimu kurstė pa- SuSis paSĮ 

sėtą neapykantos ^ ugnelę Anglijos vyriausybė prieši- 
nog. atiduoti Lenki
jai Versalio sutarties lai
kais*. O 1944 m. vasario 22 
d. parlamentui pareiškė: 
’Mes nepritarėme lenkų Vil
niaus okupacijai 1920 m.

nesamos buhalterijos vedimą, pažymėjimų įteikimo tvar
ką. Tarytum tai būtų svarbiausia mūsų vaikų lietuvybei.

Mes manome, kad švietimo vadovai turėtų raginti ki-! 
tus, o daugiau patys suorganizuoti ir padaryti

A. Mažeika vadovaus Į bruožais supažindino ameri-; 
kiečius su Hitlerio-Stalino!

Visi demonstracijon

prieš Sąjungą ir jos vado- 
Antanas Mažeika, buvęs S nie<-lusvybe, kad tuo palenkus savo 

Lapkričio 13 manifestacijos į sPoka^1J metP’ pusėn pasaulio lietuvių opi-
nirmininkas ir buvęs New Lietuva, Latvėj n-a jr patiems atsistojus

ja ir Ęstųa neteko avo,ne-|kiįkiniu
priklausomybe ir knetė vi- į - eilėsna

Šiemet sukako 30 metų; 
nuo klastingojo Sovietų Są
jungos ir hitlerinės Vokie
tijos susitarimo, kurio pasė
koje Lietu a, Latvija ir Es
tija neteko savo nepriklau
somybės.

Ryšium su ta sukaktimi 
BATUNas (lietuvių, latvių 
ir estų organizacija, kuri rū
pinasi, kad Pabaltijo valsty
bių reikalas būtų iškeltas 
Jungtinėse Tautose) 
dienį, rugsėjo 20 d.
iki 5 vai. vak. prie Jungtinių 
Tautų bustinea, Dag Ham- 
mankjold

Ją remia ir organizacijų 
atstovai

Yorko "Laisvės Žiburio“ ra
dijo programos angliškosios 
dabes vedėjas, BATUNo 
pakviestas sutiko vadovau
ti demonstracijos progra
mai.

sus paremti šią demonstra 
ciją savo dalyvavimu.

«<

New Yorka lietuvių orga-j Dainuos estų choras
nizacijų atstovų susirinki-j
mas, įvykęs rugsėjo 4 d. • Stockholmo miesto, atvyks- 
Maspetho lietuvių parapijos j ta gastrolių i JAV ir ta pa
šalėje, vienbalsiai pritarė j čia proga dalyvaus B ATUN 
BATUNui ir nutarė remti rengiamoj protesto demons-
savo aktyviu dalyvavimu jo 
rengiamą protesto demonst-

Ošiančios pušys, Halines
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rūta, 205 psl., kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Nužemintąją generacija, 
egzilio pasaulėjautos eski
zai. parašė Vytautas Kavo> 
lis, 77 psl., kaina $2.

Varpas nr. 8, 206 psl., kai
na $2.50.

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. šulo 
parengto leidinio "Kaip su- 
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Massachusetts gyventojai 
prie šių kainų turi dar pri
mokėti 3% (po 9 centus) 
Sales tax.

Be abejo, i toki Lietuviu 
Jėzuitu Misijos elgesi ir dėl 
ju nesilaikymo viešai duoto 
žodžio, Sąjungos vadovybė 
turėjo reaguoti, nes visi pa
sirinkti taikos ir geros va
lios susitarimo keliai pačių 

rjėzuitu buvo užkirsti. Sąjun
ga buvo apvilta. Kas galų 
gale jai beliko darvti ir kaip 

monstracijos metu užsienio! savo naiviška jėzuitais pasi- 
spaudos atstovams ir JT mi-Į tikėjimą atitaisyti? Antru

Platins literatūrą

New Yorko LTS-gos pir
masis skyrius paskyrė 150

Ėsta choras išžios
and Annexation of Lithua- 

kurie bus dalijami de-ma

* * *

tracijoj prie JT. Tą pačią 
diena, tuoj po demonstraci-

racija prie Jungtinių Tautų! jos, jis turės savo pirmąjį 
kuri įvyks rugsėjo 20 d. New j koncertą New Yorko mies- 

2 Yorko ir apylinkių lietuvių te, Town Hali salėje 
organizacijų dalyvavimo
koordinacijai vadovaus NY
LB apygardos valdyba su 
jos pirmininku A. Vakseliu 
priešaky.

Ją remia Vlikas >
Vyriausias Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetas nuta
rė tą demonstracija remti, 
paskyrė lėšų jos išlaidoms 
mokėti ir per Eltos leidžia
mą biuletenį kviečia visus 
joje dalyvauti.

Demonstracijoje dalyvaus 
JAV vyriausybės atstovas 
ir Taut Kinijos delegatas

Dainuos Operetės choras
New Yorko Operetės cho

ras, vadovaujamas muz. My
kolo Cibo, pasipuošęs tauti
niais rūbais, dalyvaus de
monstracijoje prie Jungtinių 

Į Tautu ir sugiedos Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir JAV-bių 
himnus.

Vliko pirmininkas
Ftoterto manifestacijoje 

prie Jungtinių Tautų rugsė
jo 20 d. rfao šmulio lietu
vių vardą knlMi Vliko pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas.

JAV vyriausybės atstovas 
susisiekimo ministro pade 
jėjas Walter Mazon ir Kini- TUNo vykd. pirmininkas, 
jos

l
Painformavo

Inž. Kęstutis Miklas, BA-

sijoms.

Kvietė laiikais

BATUNas išsiuntinėjo 
daugiau nei 200 laišku įvai
rioms lietuvių organizaci
joms, kviesdamas jas daly
vauti demonstracijoje prie 
Jungtinių Tautu ir tą žygi 
paremti. Iki šiol dar ne vi
sos į tuos kvietimus atsilie
pė. tad prašoma paskubėti 
pranešti savo vienokią ar ki
tokią nuomonę tuo reikalu.

Reikalingos lėėos
BATUNui labai reikalin

ga piniginė parama padeng

kartu kreiptasi teisman. 
1966 metais S-ga užvedė 
teisme antrąja bvlą prieš 
Lietuviu Jėzuitu Misiją. By
la tesėsi anie tris metus. Pa
daliau 1969 m. kovo mėn. 18 
d. teismas pripažino Lietu
viu Jėzuitu Misija esant kal
ta ir nusprendė, kad Misija 
sugrąžintu Sąjungai jos tur
tą ir sumokėtų teismo susi
dariusias bylos išlaidas ir 
advokatų honorarus.

Po daugelio metu sunkaus 
darbo Sąjungą išėjo laimė
toja. Mokos rūmus jėzuitai 
jau auleido. Lietuviška veik
ia Sao Paulvje vėl atgis. Vi
sos lietuviškos organizaci

Jedrzejewskis čia to
liau pasakoja: "Tai netiesa. 
Užsienio reikalų pasekreto- 
rius į vieno atstovo paklau
simą 1923 m. kovo 29 d. 
anglų parlamente pareiškė, 
kad Ambasadorių Konfe
rencija iš tikrųjų Vilnių ati
davusi Lenkijai. Trims die
noms praslinkus, 1923 m. 
kovo 22 d. į atstovo klausi
mą asmeniškai atsiliepda
mas, Anglijos premjeras Bo- 
nar Law pabrėžė, kad Am
basadorių Konferencija 
(kaip Aliantų atstovė) Vil
nių ir Rytu Galicija Lenki
jai paskirdama, veikė pagal 
Anglijos vyriausybės įsaką, 
ir tuos nutarimus reikią lai
kyti galutiniais.“

• * •

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinis

rfcKORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

ti išlaidoms, susijusioms su jos, teisiškai veikiančios, vėl 
jos delegatas Jungtinėse rugsėjo 7 d. kalbėjo perg šia demonstraciją. . Išlaidų, galės laisvai naudotis Mo- 
Tautnso Wan« **—- Hmm L°ng Islando populiariausią marios, o pinigų — nėra J kos rūmų sale savo susirin- 
k • tta. t • at ' amen^de^1S radijo stotį Siųskite aukas UNITED Rimams, pobūviams, minė- 
bus v»nl ii pagrindimų šios WGBB AM ir FM bangomis , BALTIC APPEAL wrdo, iįmalns ir visokioms kito-
demonstracijos kalbėtojų BATUNo rengiamos demon-J 2789 
prie JT rugsėjo 20 d. stracijos reikalu. Trumpais N.Y. 10468.

Schors Ava^

Be abejonės, Sikorskio 
instituto tomuose yra ir dau
giau įdomios istorinės me
džiagos lietuviui, tačiau Je- 
drzejewskio recencijos to
nas rodo, kad užsienio len
kai (o, galbūt, ir Gomulkos 
valdomieji) jokiu būdu nė
ra išsižadėję klaidingos nuo
monės, kad Vilnius teisėtai
priklausąs Lenkijai, nes taip K’VE0*
nusprendusi Ambasadorių ‘ • centai.

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

kaina —

kioms pramogoms. Sąjungos Konferencija. Jei Chudchil- 
• vadovybė ne kartą yra pa- lis ir Stalinas sutarė Lenkiją
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Ko mokytojai pageidauja? i ROatF<*B>“A-
Artėja Balfo rudam balnis

JAV LB Švietimo Tary- žymėjimą už tiek skyrių. j
bos surengtos Trečiosios kiek yra baigęs ar lankęs, Balfo skyriaus 25 metų 
lietuvių mokytojų studijų b) mokinys, noris gauti bai- sukakties balius bus rugsėjo 
savaitės. įvykusios 1969 m. gimo pažymėjimą už dau- 27 d., šeštadienį. 7 vai. vak. 
rugpiūčio 17-24 dienomis giau skyrių, negu jo lanko- gražiai išpuoštoj Lietuvių 
Dainavoje, dalyviai moję mokykloje yra, laiko Klubo diužiojoj salėj, 716

CEDARBURG, WIS.

MM P. Čekafeie
Rugpiūčio 31 d. mirė se

nas Keleivio skaitytojas 
Paulius Čekaitis, palikęs 
liūdinčius žmoną Mariją, 
vieną sūnų ir tris dukteris su

1. dėkoja stovyklos vado- egzaminus arba tokioj mo- Indiana Avė.
vybei, organizatoriams ir kykloj, kuri norimą skyrių Jame gros iš Chica«os at-; 
rengėjams už sudarymą są- skaičių turi, arba savo mo- vykęs neolituanų orkest-j 
lygų pasvarstyti švietimo kyklos mokytojų komisijoje, ras, skambės ūainos, todėl t 
klausimus ir pagilinti žinias kurioje dalyvauja švietimo įsigykite bilietus, užsisaky-1 
ir ryžtasi jomis pasidalinti Tarybos atstovas, ir c) aukš- kitę stalus visi, kas to dar 
su mokinių tėvais; I tesniosiomis mokyklom lai- nepadarėte.

2. dėkoja spaudai už pa- komos tos ketverių metų Baliuje visiems bus įdo-
rodytą dėmesį ir prašo ir to- mokyklos, į kurias priimami mu. Linksmai laiką praleis 
liau remti lituanistinių mo-1 mokiniai, baigę 8 skyrių vyresnieji, besišnekučiuoda- 
kyklu darbą, keliant jų po- pradžios mokyklos kursą, mi su savo artimaisiais, be- 
zit”vias apraiškas: į kurio baigimas įrodomas ar- gurkšnodami šampaną, besi-

3. prašo LB apylinkių vai-'ba baigimo pažymėjimu ar- sukdami valso ar polkutės 
dvbas aktyviai įsijungti į. ba stojamaisiais egzarni- sūkury.
vietos švietimo darbo talką,'nais; į Pirmą kartą bus stalas
kontaktuojant tėvus ir at- j 14. prašo JAV LB švieti- jaunimui nuo 15 metų am- 
kreipiant jų dėmesį, jog visi mo Tarybą ir ateinančiais žiaus. čia jie galės maloniai 
lietuviai vaikai turi lankyti, metais organizuoti studijų pabendrauti nesivaržydami

| šeimomis.

lituanistines mokyklas, nes savaitę, 
tautiškumas pirmoje eilėje I 
gimsta šeimoje, gi mokyklai 
yra tolimesnio tautinio su-' 
sipratimo ugdymo šaltinis;*

4. pabrėžia ypatingą prieš-j 
mokyklinio auklėjimo svar-

BUVO SUVAŽIAVĘ 

GYDYTOJAI

, suaugusiųjų. Tad, tėveliai, 
į iš anksto ir jiems nupirkite 
• bilietus.
j Gausus dalyvių skaičius 
: bus įrodymas, kad pagerbia- 
■ mi tie, kurie prieš 25 metus 

suorganizavo Balfo skyriųRugpiūčio 30-31 dieno- 
bą lietuviškame švietime ir mis Hamiltone ( Kanadoje) ir jame su didžiausiu pasi- ganią, 
prašo organizuoti priešmo- buvo Pasaulio Lietuvių Gy- šventimu dirbo ir tebedirba' 
kyklinius skyrius-darželius; dytoju Sąjungos septintasis be jokio atlyginimo kilnų

5. randa, kad yra reika- suvažiavimas, kuriame da- šalpos darbą,
lmga kreipti ypatingas dė- lyvavo apie 100 gydytojų Kas dėl kurios nors prie- 
mesys i angliškai kalban- iš JAV. Kanados ir vienas žasties negalės baliuje būti, 
čius vaikus ir prašo vietoves (dr. L Petrauskas) iš Aust- tenepamiršta atsiųsti savo 
sudaryti sąlygas, kad jie ga- ralijos. auką.
lėtų lankyti tam skirtas kia-j Suvažiavime, be organi- Valdyba su talkininkais 
sės ar mokyklas; • zacinių reikalų, buvo pa- dirba kiek sugeba, kad vis-

6. konstatuoja, kad skai- skaitų įvairiais medicinos kas būtų paruošta kuo pui- 
tyba yra būtina kiekvienam klausimais. Prof. dr. J. kiaušiai, 
moksleiviui ir todėl a) pra- Puzinas skaitė paskaitą Iki malonaus pasimatymo 
so tėvus vaikams užprenu- "Medicina Didžiojoje Lietu- Balfo jubiliejiniame baliuj! 
meruoti vaikų laikraštėlį vos Kunigaikštijoje“. Dr. J. j 
"Eglutę“ ar kurį kitą jauni- Puzinas yra archeologas, to- j 
mo laikrašti ir b) ragina mo- dėl jis, pasirėmęs archeolo-
kvklas sudaryti kilnojamas giniais kasinėjimais, sakė,1 J. A. VALSTYBĖSE JAU 
bibliotekėles iš prieinamų kad Lietuvoje galvos opera-1 
knygų; 'cijos (galvos kaulų pragrę-i

b"™ d,ar0"10s' Šių metų liepos 1 d. Jung-
niame mokyme nuolat rei- antrajame šimtmety, o ge- Arr.-kfZ v»UtvkėL
kia ieškoti nauju būdu bei ležiniai chirurginiai instru-' t - b 20192^000 
metodiniu patobulinimu; to- „lentai vartojami net pirma- fTrSZ 
dėl siūloma susipažinti su jame šimtmetyje Mediči- PeL d “^”3
beskyre sistema ir kaikuo Sška paealba^aistažolėmj Si

pasinaudoti, atsižvelgiant į burtais užkalbinėjimais k 
vietos sąlygas; ; | kt. buvusi teikiama žynių.

8. džiaugiasi nauju vado-, krivių bei paprastu žmonių.; nnriidė.
vmž teLi^afe’iu'^ o? K!"’.!eai^iu. ^aruose J“1" jo Kalifornijos valstijas gy- 
ypač bandymais juose pa- nuėji gydvtojai buvę svetim- įertoju skaičius Ji nralen- 
gauti dabartinio vaiko men- šaliai. Lietuviu gvdvtojų kė NYorko valstija. nes 
talitetą: pradėję atsirasti šešiolikta-: vaiifnrniįn; įo’dią9. sutinka, jog varžybos, jame šimtmetyje. Pirmoji L, Yorko valsffiofc
lei gerai išplanuotos ir s“-'rnedieiniškakny^

je buvus. išleista 1584 me-'- Po minįt yabtij^gyven
ta!!, Plonoji ligonine buvu- toj gkaiaumi sek, penn- 
si įsteigta 1518 m. Vilniuje, „ „gos.ooo,
Astuonioliktajame šimtine- Texagas M u 187OOO uli. 
tyje Lietuvoje buvę 194 Ii- „oig 11047w)0 įmonių.

Ja™e petyje Naujosios Anglijos vsisti- 
yilniuje įsteigtos medicinos jos ^„^0 skaičiumi 
fakultetas. i u pasigirtj nedidelis ir jų

Sąjungą nutarė išleisti dr. prieauglis. Štai jų gyventojų 
J. Puzmo redaguojamą kny-(Jkaiaili; Vermonto - 439, 
ga — Lietuvos medicinos is-j New Hampshire- 717,
t0"'a- .. . . . . 1000. Maine —987,000, Rho-

Suvažiavimo banketo me- dg hhnd _ 9U 0w
nine programa at iko solis-, necticut _ 3 000,ooo, Mas
tas Stasys Baras kūnam a-, ,achusetto _ 5,467,000. 
komjmnavo D. Viskontiene.; Penkj ¥abti^ gyvento- 

Sąrangos pirmininku is-| skaičilB paskutiniuo- 
rinktas dr. V. Panrockas „„Lszin kn
(buvo dr. H. Brazaitis), vi-

202 MIL GYVENTOJŲ

SENATOKIŲ ALGOS
SENIAU IR DABAR

1789 ra. rugsėjo 22 d,, tai
gi prieš 180 metų, JAV kon
gresas pirmą kartą nutarė 
mokėti savo nariams algą. 
Tada buvo nutarta, kad kon
greso atstovai dirba nepilną 
laiką, todėl jiems mokėti tik 
$6 dienpinigių posėdžių 
tu ir kelionės išlaidai.

Per paskutiniuosius
metus senatorių ir atstovų 
rūmų narių algos buvo didi
namos 4 kartus. 1945 m. jos 
buvo pakeltos iki $15.000 
metam. 1955 m. iki $22,000, 
1965 m. iki $30,000 ir 1969 
ra. sausio mėn. iki $42,000. 
Be to, jie gauna priedą savo 
raštinės išlaidoms ir apmo
kama vieną kelionę (ten ir 
atgal) į savo rinkiminę apy-

ALTAS PRAŠO
PASIŪLYMŲ

Amerikos Lietuvių Tary-: 
ba kreipėsi į ją sudarančių 
organizacijų valdybas, sky
rius ir kt, prašydama iki 
spalio 15 dienos duoti pa
stabų ir konkrečių pasiūly
mų jos statuto reikalu.

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA PAVYKO

tik tiek liko, susidūręs ore ARegheny lėktuvą bendrovės kefctviaiuui sąrausuiiniaui lėfc-
■tažu privatiniu lėktuvėliu j pietryčius nuo IndianapoUo, Ind. Allegheny lėktuvas skrido 

tt Bostono per Baltimore į tolimesnę paskyrimo vietą, šioje nehimėje žnvo visi 83 skridę kelei
vini, tarp ją ir dvi stuardesos iš Bostono ir apylinkės. Kaltas buvęs mažasis lėktuvas.

jei gerai išplanuotos 
gebančios vaika sudominti, 
turėtu būti naudojamos pri
taikytose situacijose, deri
nant su mokslo metų kalen
doriumi ;

10. priėjo išvados, kad 
lietuviu jaunimo organizaci
jos ir sporto bei meniniai 
vienetai yra svarbi pagalbi
nė priemonė tautinio sąmo
ningumo ugdyme ir todėl 
ragina jaunimą priklausyti 
organizacijoms bei viene
tams. prašydami organiza
cijas ir vienetus derinti savo 
veiklą su mokyklų darbu;

11. prašo JAV LB Švieti
mo Tarybą parengti aukš
tesniu ju mokvklu (9-12 sky
rių arba V-VIII klasių) pro
gramas, kurios būtu pritai
kintos šių dienų reikalavi
mams;

12. kviečia tėvus, mokyk-

sius 10 metų sumažėjo, bū
tent: N. Dakotoj, S. Dako-

eepirm. dr. V. Avižonis, dr. to^ Ncbraskoj, Montanoj ir 
E. Rinkus, dr. J. Yčas, sekr.) inw 
-ižd. dr. B. Radzivanas, ra-į wy°min«e- 
riais — dr. V. Damijonaitis,! 
dr. J. Valaitis, dr. B. Matu-

las, organizaciias ir visą vi-j Ponis. dr. L. Petrauskas, dr.!
suomene ugdyti vieningumą! o. Gustaitienė. dr. V. Ra-Į kraštuose jie turi savo drau-

URUGVAJUS

MM dr. Emilio Frugoni

Rugpiūčio 28 d. Urugva
jaus sostinėje mirė Urugva
jaus Socialistų partijos Įkū
rėjas, sulaukus 89 m. gar
bingo amžiaus, — dr. Emi
lio Frugoni.

Velionis jau 1910 m. bu
vo išrinktas į parlamentą 
kaip atstovas socialistu par
tijos, kurią ns ikūrė ir kuriai 
daugiau kaip 50 metu vado
vavo. Jis 12 metu dėstė tei
sę Montevideo universitete, 
kurį laika buvo teisiu fakul
teto dekanas. 1948-50 me
tais jis buvo Urugvajaus at
stovas Sovietu Sąjungoie.

Velionis buvo gilus inte
lektualas. geras žurnaHstas, 
poetas, rašytojas, politikas 
ir diplomatas, o visu labiau
siai — nepalaužiamas de
mokratijos šalininkas, dide
lis humanistas. Paskutiniu 
laiku parti jai skilus, velionis 
pasmerkė ekstremistus ir 
pasiliko demokratinio soci- 
afirmo pasekėju.

Rmnmičio 30 d. iis buvo 
didelėmis iškilmėmis pa-

JAV ambnmdoriim Brazilijoje 
C.'Berke Elbriek, kurį tea bu
vo pagrobę komunistai ir už jo 
išlaisvinimą ttreikalavo tt Bra
zilijos vyriausybės, kaė M pa
leistą tt kalėjimo 15 tea laiko* 
mą žymią komuaistą. Čia ttlais- 
vintas ambasadorius pasakoja 
žurnalistams savo . pergyveni
mus. Komunistai, jį 
mi ir stumdami į savo 
bilį. revolverio renki 
sė kaktą.

Episkopatą vyskupas James A. 
Pike, po bedią dieną rastas ne
gyvas Judėjos tyruose, kur, sa
koma. Kristus pasninkavęs 4S 
dieną. Vyskupas ten buvo nuke
liavęs su savo žmona, ir auto
mobilini sugedus, žmona grjžo 
vos gyva pėsčia, o jis mirė iš
troškęs ir išbadėjęs, nukritęs 
nuo

Rugpiūčio 29, 30 ir 31 d. 
ruoštoji Kanados lietuvių 

šventė Hamiltone gerai pa
sisekė. Joje dalyvavo apie 
1,500 žmonių, daugumoje 
jaunimo, iš artimesnių ir to
limesnių vietovių, kurie čia 
ne tik pasilinksmino, bet ir 
prasmingai praleido laiką, 
lankydami parodas, tarda
miesi lietuvybės, literatūros 
ir meno klausimais bei nag
rinėdami kitas jaunimą lie
čiančias problemas.

Penktadienį parapijos sa
lėje buvo atidaryta dail. 
H. žmuidzinienės darbu pa
roda. Čia buvo išstatyti 34 
jos kūriniai. Parodos atida
ryme dalyvavo daug svečių, 
kurių tarpe buvo atvykusių 
ir iš JAV-bių.

Šeštadieni buvo linksmas 
jaunimo vakaras, kurio me
tu buvo atlikta ir tautinių 
šokių programa.

Sekmadieni vyko progra
ma Jaunimo Centre, kur bu
vo jaunųjų dailininku paro
da ir simpoziumas. Diskusi
jose kalbėta apie Lietuvos 
meną ir literatūra, o paskui 
ir apie čionykščius lietuvy
bės reikalus. Buvo pagvil
dentas ir lituanistinių 
kyklų klausimais ir jose 
sitaikančios negerovės. 1 
mų žodį kultūros, Uteratūroe 
ir lietuvybės klausimais tarė 
Nepriklausomos Lietuvos re
daktorius poetas Henrikas 
Nagys. iškeldamas lietuvių 
kalbos mokėjime reikšmę 
lietuviškai žodinei kūrybai 
išeivijoje.

Aplamai šitos Kanados 
Lietuvių Dienos Riešė daug

«n
laidotas Buceo kapinėse. 
fUomcnvse ir laidotuvėse 
dalyvavo daug intelektualu 
ir darbininkų. Jų tarpe buvo 
ir lietuvių.

M. Kraainekas

BRAZILUOS LIETUVIŲ 

SĄJUNGOS VALDYBA

Brazilijos Lietuviu S-gos 
valdybą sudaro: pirm. Alek
sandras Dumblis, vicepirm. 
Gediminas Draugelis. I sek. Į 
WiHųs Ambrazevičius. II 
sek. Aleksandras Boguslaas- 
kaa, ižd. Jurgis Garska, 
knyg. Albina Ambrozevičie- 
nė ir ūkio ved. Justinas 
Bvingėla. Revizijos komisi
ja: Norbertas Stasiulionis, 
Jenas Antanaitis ir Antanas 
Naviekas. Kandidatais liko 
Kęstutis Draugelis ir Jonas į 

Budzilas.

visiems PODAROGIFTS, Inc^klientams
Mes džiaugiamės, galėdami pranešti, kad dėka pasitari
mų, įvykusių Amerikoje su Vnešposyltorgo prezidentu 
ir asmeniško vizito Podarogifts prezidento Maurice 
Rifkin Maskvoje, padaryti pakeitimai ir pagerinimai, 
priimant užsakymus dovanoms.
1. Komisijos arba mokesčiai nebus imami nuo dovanų 

gross sumos, mokėtos pirkėjo, bet visi mokesčiai bus 
pridedami prie UŽSAKYMO NET SUMOS 
taip, kad nekiltų nesusipratimų ar klausimu tarp 
Vnešposyltorgo ir gavėjo.

2. Prekių kainos yra sumažintos. Naujas kainoraštis 
bus paruoštas mėnesio arba dviejų laikotarpyje ir 
siunčiamas paprašius.

3. Iki to laiko mes prašome gerbiamus klientus, siun
čiant dovanas, naudotis D$VANŲ PAžYMftJIMU— 
MERCHANDISE PUECHASE ORDER: tuo būdu 
gavėjas galės pasirinkti prekes, kurios jam patinka.

“MOSKVIČ“ AUTOMOBILIO UŽSAKYMAI 
YRA PRIIMAMI KAIP IR SENIAU. KOL JŲ 
RIBOTAS KIEKIS BUS IŠNAUDOTAS.
Dėl smulkesnių informarijų prašome kreiptis į mūsų 
prisijungusias firmas ar jų skyrius:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Wahrat St. PhibMpėia, Pa. 19166.

Tel.: (215) WA 5-3455
PAI RAGE EKPRESS AMD TRAVEL AGENCY 

1776 Brombray, New York, N.Y. 10019 
TeL: (212) 581-7729 

COSMOS PARCEI4 EXPRESS CORP.
45 West 45tk St„ New York. 16636 

TeL: (212) CI 5-7965 
arba tiesioginiai į

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. Sovth, Ncw York, N.Y. 10003 

Telefonas: (212)

STASYS BARAS VYKS 
I AUSTRALIJĄ

Dainininkas Stasys Baras \ 
yra kviečiamas koncertuoti

tarp visų lietuvių, kur jie 
bebūtų;

13. sutaria, kad a) mo
kykla išduoda baigfono pa-, 30-31 dienomis New Yorke. antroj vietoj yra Kanada,1 ir davė progos paridattnti jis vyks po Naujųjų Metų. 
žymėjimus už tiek skyrių,' Už Lietuvos ribų gyvena trečioj Australija, kurioje mintimis ir pasigėrėti jau- Koncertai būtų Sydnejuje, 
kiek ji turi, o mokinys gau- lietuviai gydytojai vra gerai yra apie 50 lietuvių gydyto- nimo ir vyresniosios kartos Melbourne, Camberroj ir A- 
na baigimo ar lankymo pa- susiorganizavę. Atskiruose jų. kūryba. Ig. V. delaidėje.

manauskas ir dr. P. Šepetys. į gi jas, o šios yra susijungu- 
Kitas saiungos suvažiavi- sios į sąjungą. Daugiausia

, mas bus 1971 m. rugniūčio lietuvių gydytojų yra JAV, Į gyvumo, suartino jaunimą Australijoj. Numatoma, kad

r 1
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Dar apie kongresą
Į Amerikos Lietuvių Ta- ruošė savo pranešimą "Da

rybos kviečiamus kongresus bartinė lietuvių tautos pa- 
visada atvyksta susirūpinu- dėtis“. Jis net 18 puslapių, 
šieji Lietuvos likimu. Ne ki- todėl jj čia trumpai atpasa- 
tokie buvo ir paskutiniojo kosiu.
kongreso atstovai.

±n±odama-pelną ROM A NA I

Dar viena, "lietuvi." 

apdovanotas

Liaudies kontrolės žemės 
ūkio skyriaus inspektorius 
Ivanas Kleimionovas už il- 
metį ir nepriekaištingą dar
bą liaudies kontrolės orga
nuose apdovanotas garbės 
raštu.

dainininkė G. Kaukaitė, nu
sipelnęs artistas P. Budrius, 
"Lietuvos“ ansamblio šokė
jų grupė, vokalinis ansamb
lis. solistai A. Vaitkus ir S. 
Petkevičius, tarptautinio ir 
Sovietų Sąjungos daininin
kų konkursų laureatas nu
sipelnęs artistas V. Dauno
ras.

Jame Alto pirm. inž. E. 
Bartkus plačiai pranešė apie 
jo vadovaujamos organiza
cijos nuveiktus darbus. Jo 
pranešimą, be abejonės, re
dakcijos yra gavusios (Ke
leivio redakcija negavo. 
Red.). Jos gali juo pasinau-

Bolševizaaas Lietuvoje

Nors bolševizmas skiepi
jamas pradedant vaikų lop
šeliu, nors tuo užsiima dau
giau nei 140 nieko kito ne
dirbančių ir gaunančių ge
rą atlyginimą agitacijos va-

dotf 1 dovų, bet partijoje tėra tik
Būtų gera, kad Alto vai-!99173 nariat Skaičius gali

Mokslo dienos Maskvoje

Rugsėjo pradžioje Mask
voje buvo Lietuvos 
dienos, skirtos Lenino gimi
mo 100-sioms metinėms. 
Ten dalyvavo būrys įžymių
jų Lietuvos mokslininkų, bet 
delegacijai vadovavo parti
jos sekretorius A. Barkaus
kas.

Mokslininkai skaitė pa
skaitas, buvo parodytas do
kumentinis filmas apie Lie 
tuvos mokslą ir Surengta 
beturiu mokslinė paroda.

Ta proga buvo ir didelis 
koncertas, kurio programą 
atliko Vilniaus filharmoni
jos kamerinis orkestras, ku
riam vadovauja nusipelnęs 
artistas S. Sondeckis^ jduni-

atrodyti didelis, bet jis tesu
daro visų gyventojų tiktai 
3.2%. Lietuviai partiečiai 
tesudaro tik du trečdaliu vi-

mokslo nalo^^abar^etuvoie ~vra t visuomenei geriau įsitikinti.! sų trečdalis y-
Altui skirtos lSos „oi. ra kitų toutų. Tas faktas

Dabar bičių 8 kartus mažiau

Pasak "Mūsų Sodų“ žur-

dyba išleistų kongreso apra
šymą su visais jame darytais 
pranešimais, rezoliucijomis 
ir kita medžiaga. Tai padėtų

595 visuomeniniai (kolcho.! Altui skirtos lėšos net Uetuyos
zų. sovehozu, medelynų ir na 'ejais ir sau Alias >1 a ‘ vra atSDarūsm 
kitų valstybinijų ūkių) bity-!vertas gausesnių aukų.
nai, kuriuose esama 28,500 • * •

, Daug kruopštaus darbo į- 
dėjo V. Vaitekūnas, kol pa-

bičių šeimų. (1939 m. Lietu
voje buvo 206,880 bičių šei
mų).

Be tų "visuomeninių“ bi
čių, dar yra atskilų asmenų 
bitynų, bet jų skaičiaus j kaip atsirado už 15 km. nuo 
"Musų Sodai“ neduoda. i Vilniaus ant plento, kur jį

"Visuomeninis“ medus] partrenkė mašina (dirbąs

mo ir studentų festivalio mas, tai yra, tokia kaip ir

pardavinėjamas krautuvėse gamykloje suvirintojų P.K., 
po apie pustrečio rajblio užeigos istorija Nr. 3028). 
kilogramą, o "privatininkų“ I XI. 5 išgėręs pats sau tvo- 
medus turguose — maždaug į jo su tuščiu buteliu į galvą 
3 rabi. 20 kapeikų kilogra-i (niekur nedirbantis 18 me-

laureatė kylanti žvaigždė sviesto kaina,

Gėrėm, gėrėm keturiese
(Iš Lietuvoje leidžiamo "švyturio“ žurnalo kovo mėn. nr.)

Perskaičiau "švyturyje“ 
(Nr. 4) straipsnį "Gerti ar 
negerti“ ir prisiminiau Vil
niaus tarybinės klinikinės 
ligoninės archyvan pateku
sias 1968 metų ligos istori
jas. Pasklaidžiau ir išrinkau 
pačias "žaviausias“ iš tų. ku
rios linksmai prasideda, bet 
užsibaigia toli gražu nebe 
linksmai.

Štai jų (išdėstytų chrono
logine tvarka) metraštis:

I. 7

žmona ir iššoko iš penkto 
aukšto (dirbąs tekintoju ir
ligoninėj po tos akrobatikos 
prabuvęs 75 dienas A.S., li
gos istorija Nr. 1017).

IV. 8 girta ėjo į tualetą 
ir griuvo (dietinės valgyklos 
bufetininkė M.I., ligos isto
rija Nr. 1018).

VI. 22 girtas griebė už 
peilio, kuriuo norėjo durti 
šeimininkui, ir pats
piovė ranka (meistro padė- 

išgėręs ėjo gatve iri jėjas O.B., ligos istorija 
grojo akordeonu, kol paju-iNr. 1844).
to, kad nebesilanteto pirštai i VII. 6 dal.bo metu> būda. 
(automechanikas E.D., ligos mas gj^ pateko j trakto- 
įstonja Nr. 68). i pjaus priekabą, kurios ratas

I. 8. būdamas girtas, šoko i pervažiavo kratinę (trakta
is III aukšto Į II ir pataikė į: rfninkas A.T., dirbąs prie 
ligoninę (šaltkalvis V.M., arklidžių, ligos istorija Nr. 
ligos istorija Nr. 70). 1998).

I. 16. išgėrusiam tėvas ne-1 VII. 15 girtas pasikorė, 
leido niekur eiti, užtai pa- bet žmona "nuėmė“. Karia- 
bėgo. iššokdamas iš kelinto ; §j jau penkta kartą (mūri 
aukšto (niekur nedirbantis! ninkas M .J., ligos istorija 
tėvo išlaikytinis B.A., ligos \r. 2081).
istorija Nr. 155). j VII. 31 kaip gjlla teigė

I. 26. mokytojas girtas ją, einančią per geležinke- 
ėjo namo ir nušalo abi ran-| ]jo pervaža, partrenkė trau
kas ir kojas (Z.B., ligos isto- kinys (darbininkė iš apara- 
rija Nr. 261). ; tūros gamyklos M.K., ligos

1.27. girtuokliaujant, ga-į istorija Nr. 2224).
vo kietu daiktu į galvą, tuo
jau šoko bėgti, kažkas dai 
suspėjo Įkąsti į dešinės ran
kos III pirštą. Bėgdamas pa
metė dešinį batą. Bijodamas 
nušalti koją, ėmė šaukti, 
kad paivestu jį namo, bet 
žmonės nuvedė į miliciją 
(pensininkas V.L., ligos is
torija Nr. 267f.

II. 9 buvo žvejoti, sušalo, 
"šildėsi“ prie laužo, užmi
go ir nudegė nugarą (po pa- 
sišildymo išgulėjo 51 dieną. 
A.K., ligos istorija Nr. 576).

III. 5 ėjo į namus isgeręs, 
ant tilto turėklų prisnūdo i. 
nušalo abi pėdas (iš ligoni
nės išėjo be kaires pėdos, 
vairuotojas J.R., ligos isto 
rija Nr. 688 j.

IV. 7 išgėręs snsipyl o si

ro-

siima sau.
Tautos pajamų kiekvie

nam Lietuvos gyventojui 
1966 metais teko tik 1,004 
rubli ai.

Mažiausias mėnesinis už
darbis nustatytas 60 rublių. 
Valdinėse krautuvėse mais
to gaminių kainos tokios: 
kvietinės duonos svaras 11 
kap., raginės — 6 kap., jau
tienos mėsos — 55 kap.. 
bulvių — 6 kap. irttt Bet to
se krautuvėse ne visada tų 
prekių yra. Jų betgi yra vie
šose ir slaptose turgavietėse, 
bet ten kainos daug aukš
tesnės.

Išvados

Kremlius Lietuva nepasi
tiki. Yra didžiulis gyvena
mųjų patalpų trūkumas. Į- 
vairiais būdais gyventojai į- 
kalbinėjami, kad Lietuva 
yra amžiams pajungta So
vietų Rusijos imperijai ir 
jie su tokiu likimu turį apsi 
prasti. Visa pramonė skirta 
ne Lietuvos būtiniems rei 
kalams. bet Sovietų Rusijos 
imperijos ir rusifikacijos

ševizmui ir pastangoms lie
tuviams surusinti.

Vadinamoji Lietuvos ko
munistų partija tėra tik be
žadis, klusnus Sovietų Rusi
jos partijos padalinys ir ne
turi centre pasitikėjimo, nes1, tikslams, nes į pramonės į-
Lietuvos komunistų partijos

1 pirmajam sekretoriui stebė
ti fr jam nurodymams duo
ti yra iš Maskvos atsiųstas 
rusas.

LABAI {DOMŪS 

ATSIMINIMAI
•

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

VERGIJOS KRYŽKE- 
LIUOSE, Sibiro kankinės 
Stefanijos Rūkienės tremties 
atsiminimų atsiminimų r to
mas, 443 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6.

Viktoras Biržiška, DEL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina 
$2.50.

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

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

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

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416 
psl.. kaina...................$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^sl., kai

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusi., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psl. 
kaina $3.50.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas, 
365 psl., kaina $5.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.
Alė Rūta, ŽEMES ŠAUKS

MAS, 305 psl., kaina $4.00.
Vincas Kamunas; MIU 

lOTAS RYTAS, 166pusl. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Andrius Vatuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

Andrius Vatuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
premijuotas ro-

: manas, 234 psl., kaina $2.50

mones atkeliama daug kolo
nistų. Nors už spekuliaciją 
griežtai baudžiama, bet ji 
klesti. Be jos sunku išsivers
ti.

Bet visos negerovės nėra 
palaužusios žmonių tikėji
mo, kad Lietuva bus laisva.

J. Vlks.

Administracija

Yra 20 ministerijų, iš ku
rių 20 vra tiesioginėj Mask-

$1. 8 apie Sjąland* ryto PABALTIEČIŲ BENDRAS 2ENKLE,
nebuvus skubėjo namo III, Net ir vi'eto/rei* DARBAS

• o o‘Zr <fa.bnkokalus tvarkantieji ministrai 
saltkalyis S.B., ligos istorija,( Jent autotransporto, ar

tų jaunuolis V J., ligos isto
rija Nr. 3325).

Albinas Baranauskas,
Pernai nuo lapkričio 28 KARKLUPENUOSE, pre-

Nr 3356V' ' 5įki gruodžio 1 d. buvo pir-;miniotas romanas, 224 psl.,'
XI. 9 girtas gavo 4 smū- Pramoj;®s l.rkt); moji Pabaltijo studijų kon-'karna $2.50.

giuskėdfhuo tango n*s ferencija, kurioje lietuvių,! Kazy. Almene, UPE |
' ir jų tvarkomoms sritims le- jatvių ir estų mokslininkai RY1US, UPE | ŠIAURĘ, 
šas skiria Maskva. i skaitė paskaitas Pabaltijį, romanas I dalis, 325 psl., 11labutyje (plytinės dabinin 

kas A.S., ligos istorija Nr.
3365).

XI. 20 girtas griuvo pirty
je (pensininkas V.M., ligos 
istorija Nr. 3517).

XII. 8 girtas buvo sumuš
tas girto sūnaus (pensinin
kas P.T., ligos istorija Nr. 
3686).

XII. 15 girta gavo ramen
tais per galvą ir neteko są
monės (darbininkė A.U., li- 

persi- gos istorija Nr. 3770).
XII. 23 rastas sode girtas 

ir bedegantis. Nudegimo 
laipsnis — už krūtinės ribos 
(pensininkas F.V., ligos is
torija Nr. 2072).

XII. 29 rytą darbe ėjo gir
tas koridoriumi ir įkrito į

VIII. 9 girtas iššoko iš ei
nančio traukinio pro langą 
(gamyklos šaltkalvis V.Š., 
ligos istorija Nr. 2407).

VIII. 24 išgėręs važiavo 
lengvąja mašina, užmigo ir 
trenkėsi į stulpą (kompozi
torius J. N.. ligos istorija Nr. 
2475).

IX. 24 naktį Dariaus ir Gi
rėno gatvėje rasta girta, be 
sąmonės, viena suknele,-ba
sa, su žaizda kaktoje (stu
dente R.Ž., ligos istorija Nr. 
2842,

I\. 25. oudania girta, bė- 
go nuo savu labai girto vyro 
ir užbėgo an4 autobuso (va
lytoja H. R., ligos istorija 
N r. 286o).

X. 14 isg-ptė iv neb»-?inOj

Švietimas

Ir ši sritis priklauso Mask-

liečiančiais klausimais 
juos diskutavo.

tri dalis 302 psl., kiekvienos da-' na . $2.00
lies kaina $3 00.

Dabar tos konferencijos* Ale Rūta, KELIAS |* DIENOJANT, Kipro Bie- 
vai. Mokyklų vadovėliai darbai išleisti atskira knyga KAIRĘ, premijuotas romą- Iinio’ 464 PsL’ kaina....$2.00 
veik visi versti iš rusų kai- — First Conference on Bal-; nas iš JAV senosios kartas. PENKTIEJI METAI, Kip* 
bos. Lietuvos istorija ir ge- Studies, Summary of( lietuvių gyvenimo, 248 psl., iro Bielinio, 592 puslapiai,
ografija nėra dėstoma kaip Proceedings, — kurią reda-jkaina $3.00- ' kaina ...................... $2.00
atskiri dalykai. Rusų kalbos gavo Oklahomos prof. Ivar] Vytautas Volertas, GY-! ATSIMINIMAI IR MIN-
pamokų mokyklose yra dau- Ivask. Joje yra ir dešimties 

* giau, negu lietuvių. Be to, lietuvių darbai. Knygos kai- 
dar veikia mokyklos, kurio- na $3* Norintieji ją gauti 
se dėstomoji kalba yra rasų. kreipiasi:

Lietuviai veržiasi į moks- The First Conference 
lą, bet aukštosiose mokyklo- Baltic Studies. 471 Bay 
se visi norintieji studijuoti Pidge Avė.. Brooklyn, N.Y. 
nesutelpa. j 11220.

Spauda tik komunistiška.
Cenzūra yra net liaudies kū-1 ATSIUNTĖ PAMINĖTI
riniams. Įvairių spausdinių

ventiliacijos liuką 5 metrų — laikraščių ir knygų išlei- 
gilumon. Susimušta nebeiš-
gydomai (cecho v-ko pavad. 
K.B., ligos istorija Nr. 
2312).

Pranas Lembertas, TAU.
SESUTE. Gyvenimas, kūry

džiama daug. bet jų tik ket-! ba, prisiminimai. 269 psl. 
virtadalis teliečia lietuvis- ’ Redagavo Bernardas Braz- 
kus reikalus. Mokslo akade-, džionis, Bronvs Raila, Juo- 
mijos leidiniai spausdinami; zas švaistas ir Alė Rūta, iš-

XII. 29 girtas leidosi iš IV rusų kalba, lietuviškai tik leido poeto šeima ir specia-
---- ,----- tai, kag Hečia lietuvių kalbą, i ]us komitetas, vinjetė Pau-

Rusiškų tekstų trumpa san- • ijaus Jurkaus, spaudė Tėvų

VENIMAS YRA DAILUS. TYS, Kazio Griniau., I to-
romanas iš lietuvių emigran- mas, 300 psl., kaina...... $2.
t! menimo. 242 psl., kai-, ATS|MINIMAI ,R MIN.

onj Vytautas Volertas, UPE ,Y5’ dn Kaz,Q Gnniau*» 

TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL* i ATSIMINIMAI, 1 tomas, 
NŲ GIESME, premijuotas 320 psl., kaina $3.50, II to- 
comanas, 201 psl.. kaina ■ mas 282 psl.. kaina $3.50. 
$2.50.

Kazys Plačenis, PULKIM 
ANT KELIŲ romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo,
II laida. 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą, S1KSNO-

II tomas. 336 psl. kaina $5.
VYSKUPO P. BŪČIO

aukšto surištomis paklodė
mis, besileidžiant paklodės 
atsirišo, ir jis nukrito. Susi
mušė nebeišgydomai (dar
bininkas J.Ž., ligos istorija 
Nr.2182).

PASTABOS: 1) iš visų 
neblaivių, patekusių į ligo
ninę, 73 visiškai neprisiminė 
įvykių, kas jiems nutiko; 2) 
iš 305 vairuotojų, patekusių 
po avarijos į ligoninę, 178 
buvo girti; 3) 1968 metais 
įper ligoninės priėmimo 
kambarį praėjo dar 3422 li
goniai, iš kurių 1454 buvo 
mažiau ar daugiau neblai
vūs; 4) per ligininei pri
klausantį traumatologinį 
punktą praėjo 23,050 ligo
nių. 6.759 diagnozėje įrašy
tas ir papildymas "Status al- 
coholicus“; 5) tik čia pami
nėti ligoniai išgulėjo stacio
nare 1111 dienų. O kiek kai
navo visų Bacho bičiulių gy
dymas?

P. Kondratas
Ligoninės darbuotojas 

Vilnius

trauka duodama lietuvių 
kalba.

Iš užsienio įsileidžiami 
tik komunistiški raštai.

Gyventojai '

Šiuo metu Lietuvoje esą 
3,105,000 gyventojų. Jeigu 
ne karas, dabar Lietuvoje 
jų būtų daugiau nei ke
turi su puse miliono. Kasmet 
atvežama daugiau nei 12000 
kolonistų. Apie tiek iš Lie
tuvos išvežama į Sibirą ir ki
tur lietuvių.

Natūralus gyventojų prie- Į 
auglis mažėja, o atkeliamų 
kolonistų skaičius didėja.

Ūku

Pranciškonų spaustuvė, kai
na — kietais viršeliais $4, 
minkštais $3.

Knygoje yra ne tik Pra
no Lemberto eilėraščiai, jo 
autobiografija (Žodis. įsto
jant į Dailiųjų Menų Klubą 
Los Angeles mieste), bet ir 
trampesni bei ilgesni pasi
sakymai apie jį Alės Rūtos, 
kan. M. Vaitkaus. Bronio 
Railos, Bernardo Brazdžio
nio, Juozo švaisto, Alenos ir 
Mykolo Devenių ir Ed. Ar- 
bo.

Knyga gausiai iliustruota 
nuotraukomis iš poeto ir jo 
šeimos gyvenimo.

Apie šią Prano Lemberto. 
buvusio bostoniečio, knygą

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1S50 metų atsimini- 
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS, 
iPARNIŲ SOSTAS, premi- p- Kalvaitytės-Karvelie^ 

iUOtas romanas iš politinių ^60 psl., kaina . .$3.50. 

jmigrantų gyvenimo, 268 i KĄ LAUMĖS LEME 
)sl., kaina $2.50. j (apie Salomėją Nėrį), Pet-

Juozas Kralikauskas, TH •! -onėlės Orintaitės, 234 psl.,
MAGO UGNIS, premijuota; kaina .................................$3.
Omanas, 205 pusi., kaine

$2.50
Aloyzas Baronas: LIE? 

TAI IR BEDUGNES, pre
nijuotas romanas, 279 psl. 
<aina $3,00.

Vytautas Alantas: TART 
1VIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
,usl., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: 2IOB 
RIAI PLAUKIA, 
iš knygnešio kun

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

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

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,

romana 'kaina .......................... ....$1.
M. Sida | NEPRIKLAUSOMĄ LIE-

raričiara genimo, 233 psl. ’ ftFVĄ ATSTATANT, Ra-

vėliau pasisakysime plačiau.
Visas ūkis yra Maskvos Ją bus galima gauti ir Kelei- 

žinioje. Žemė, pramonės į- ’ vio administracijoje, 
monės ir jų gaminiai yra' O. B. Audronė, TIK TAU $6.00.
Sovietų Rusijos nuosavybe,: IR MAN, eilėraščiai, 158 MINDAUGO 
bet ne Lietuvos. Centro vai-' psl., spaudė Nidos spaustu- MAS, Juozo 
dzia už Lietuvos gaminius ve Londone, kaina nepažy- 
moka mažai bet, juos br.in- meta.

kaina $2.50.
Aloyzas baronas: VIENI 

ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na $ 1,50.

Pranas Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRĮŽTA j 
KALNUS, 509 pusi., kaine

NUŽUDY- 
Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

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

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
li.'lis $2.50, kietais $3.75. a

I
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Pasikalbėjimas £r 
Maikio sa Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Ko tėvas šypsaiti?
, — Žinai, mano frentas 

Zacirka užsiaugino barzdą. 
Cha, cha...

— O kaip tas patinka jo 
kostiumeriams?

— Beveik visi juokiasi.
— Bet atrodo, kad barz

dų mada plinta, tėve. Tai 
tam tikras protestas prieš 
tuos, kurie barzdas skutasi,

— Ale Zacirka ne dėl pro
testo apžėlė plaukais. Jis no
rėjo apsiženyt.

— Bet man rodos, kad jis 
turi motelį.

— Turėjo, ale pabėgo su 
jo bartenderiu. Tai jau šmo-

Jūsų pagerintasis socialinis 
draudimas

(Straipsnis, gautas iš Socialinio draudimo įstaigos 
Bostono skyriaus pareigūno Michaelio Modicos)

1967 metų Socialinio 
thaudimo Papildymai, ku
ine, prezidentui Johnsonui 
1968 metų sausio 2 d. pasi

nuo socialinio draudimo če
kių, įteikiamų 1968 metų 
kovo mėnesį, visos mėnesi
nės išmokos padidinamos

rašius, tapo įstatymu, suda-į mažiausia 13 procentų, nau- 
įo didžiausią atskirą grynais; jieji papildymai suteikia

i rią socialinio draudimo iš
mokų gavėjas gali užsidirb
ti per metus, nenustodamas 
nieko iš savo gaunamųjų iš
mokų. (1967 metams tebe- 
taikoma 1,500 dol. suma). į 

Jeigu jūs 1968 metais už
sidirbsite ne daugiau 1,680 
dol., jokių atskaitymų iš jū
sų gaunamų išmokų nebus 
daroma. Jeigu jūsų uždarbis 
viršys 1,680 dol., už kiek
vienus 2 dol. jūsų pajamų, 
kurios bus virš T,680 dol. ir 
ligi 2,880 dol., iš jūsų pensi
jos išmokų gali būti sulaiky
ta po 1 dol.; virš 2.880 dol. 
pajamų už kiekvieną uždar
bio dolerį gali būti išskai
tytas 1 dol. išmokų.

Nežiūrint, kokią bendrą 
sumą jūs uždirbtumėte per 
metus, nebus daroma jokio 
išskaitymo už mėnesį, kurio 
bėgyje jūs arba neuždirbsi
te daugiau nei 140 dol., arba 
neatliksite reikšmingo dar
bo. kaip asmuo, dirbantis 
pats sau.

Kaip ir seniau, nebus da
roma jokių išskaitymų iš iš
mokų už mėnesį, kurio me
tu jūs būsite 72 metų am
žiaus. nežiūrint, kiek jūs be- 
uždirbtumėte per ištisus me
tus.

(Bus daugiau)

Viršuje — Judėjos tyruose žuvusio episkopatų vyskupo 
James A. Pike žmona Diane, iš tos nelaimės išsigelbėjus, 
sėdėdama šalia savo brolio Kichard S. Kennedy, Jeruza
lėje skaito pranešimą apie tą įvykį llaikraštininkams. 
Apačioje —- abu Pikes 19SS metais. Vyskupas tyruose 
buvo rastas negyvas dvi mylios nuo Mirusiųjų jūros.

daug kitų reikšmingų atmai
nų. Seka trumpa svarbiausių 
atmainų santrauka:

pinigais išmokų bendrą pa- 
jdidėjimą socialinio draudi
mo 32-jų metų istorijoje.

Pirmaisiais pilnais kalen
doriniais veikimo metais bus 
išmokėta 3.7 miliardo dol. 
i($3.700,000,000) daugiau 
Išmokų, negu pagal senąjį 
įstatymą. Tai sudaro 16 pro
centų padidėjimą. Individu
alios išmokos pakeliamos 
mažiausia 13 procentų. Pen
sijon išėjusio darbininko vi
dutinė mėnesinė gaunamoji 
suma pakyla nuo 86 dol. iki 
98 dol. o galutinė didžiausia 
pensijon išėjusio arba inva
lido darbininko gaunama 
suma padidinama nuo 168 
dol. iki 218 dol. Minimalinė 
mėnesinė suma pakyla 25 
procentais — nuo 44 dol. i 
ki 55 dol.

Jeigu esate vienas iš dau
gelio milionų žmonių, ku 
riuos betarpiškai paliečia 
kaikurie iš tų papildymų, 
jus asmeniškai turėtų do
minti naujasis įstatymas. Be 
to, žinodami įstatymą, jūs 
galėtumėte kitiems suteikt 
apie jį vertingų žinių. Šis 
straipsnis išdėsto kaikurias 
atmainas, kurios sudarys 
jums ypatingo intereso dė 
kurios vienos ar dėl šių abie
jų priežasčių

Jeigu esate 65 metų ar vy
resnis, arba netrukus sueisi 
te 65 metus, arba, jeigu jū
sų šeimos narių arba draugų

Metinių pajamų suma, pa 
gal kurią gali būti apskai
čiuojami išmokėjimai gry 
nais pinigais, padidinta ligi 
7,800 dolerių.

Daugeliu atvejų papildy
mai pakelia busimąsias iš 
mokas grynais pinigais net 
aukščiau dabartinių išmokų 
Tatai atliekama, pakeliant 
pajamų sumą, pagal kūrią 
gali būti apskaičiuojamos 
išmokos, nuo metinės 6,60f 
dol. sumos ligi 7,800 dol.

Ateities metais, kada įsta
tymo padengiamosios vidu
tinės darbininko pajamos 
galės pasiekti 7,800 dol., iš
ėjęs pensijon ai- darbingumo 
netekęs darbininkas galės 
gauti ligi 218 dol. per mėne
sį, o išmokos šeimai galės 
siekti 434,50 dol.

Išmokų. reikalui skaičiuo
jant nuo 7,800 dol. metinių 
pajamų, veikiai pastebimas 
skirtumas. Paimkim, pavyz
džiui. vyrą. kuris, būdamas 
50 metu amžiaus, 1968 me
tais uždirba 7,800 dol. Jei-

DANTŲ GYDYMO 

PAŽANGA
Dantų sveikatai labai pa- ; 

Bene visi esame girdėję kenkia ir maistas, ypač sal- 
aną žemiškus rūpesčius ma- durnynai, kurių likučiuose1 
žinantį ir paguodžiantį po- Į veisiasi bakterijos ir graužia 
šakį: „Dievas davė dantis, dantų emalį. Gydytojai pa- 
Dievas duos ir duonos“. Gal taria pakeisti valgių eilę: 
kaikam tokia tiesa ir įsikū- pirma valgyti saldžius už- 
nija, bet mūsų laikais, ypač kandžius, o pabaigoj — sa

gu jo uždarbis pasiliks tame) sulaukus vyresnio amžiaus, lotas ar vaisius, kurie dantis 
pat lygyje iki jis pasitrauksi daug dažniau tas Dievas, nuvalo.
pensijon, suėjęs 65 metus,) duodamas žmogui duonos,1 Kadangi ne visi turi pa
JJ — S— — i rlonfta 1__ l____ • 1__ a—

geresnis šnapsas — viskas 
išvežta! Zacirka tada neži
nojo. ką daryti, tik vaikščio
jo galvą nuleidęs ir vis kar
tojo: „Durnas buvau, kad 
ženi jausi!..“

— Bet, sakai, dabar jis 
vėl nori vesti?

— Jes, Maiki, padavė į 
paliokų gazietą, kad norėtų 
susipažinti su davadlyva 
mergina arba našle, ba vie
nam nuobodu gyventi. Turįs 
gerą biznį. Nu, ir atvažiavo 
iš Čikagos raudonlūpė su iš
pūstais plaukais ir maliavo- 
tais nagais. Tiesiai į salimu 
ir klausia polskai: „Czy tu-

1

tas čėso atgal. Rodos, aš tau 
sakiau apie tai.

— Neatsimenu, tėve.
— Žinai. Aemirikoj buvo 

tokia mada, kad vyrai bėg
davo nuo savo pačių, o pa
čios nuo vyrų.

— Lyg ir prisimenu... Bet 
dėl ko jie bėgo?

— Toks buvo gyvenimas, 
Maiki. Matai, iš Lietuvos at
važiuodavo daug grinorių. 
ir beveik visi jie būdavo 
jauni vyrai, singeliai, reiš
kia, neženoti. Tokie gyven
davo pas ženočius ant bur- 
do. Ir aš pats taip gyvenau. 
Būdavo, užmoki gaspadinei 
$1.25 ant savaitės, tai ji pa
gamindavo tau valgyt, iš
skalbdavo drapanas ir duo
davo lovą. Dažniausiai vie
nam kambary stovėdavo dvi 
lovos ir kožnoj lovoj gulėda
vo po du burdingierius. Tai
gi už tokį kambarį ji gau
davo per savaitę $5.25. Jos

taj pan Zacyrka się znajdu 
je?“ Zacirka priėjo, manda
giai pasilenkė ir sakosi esąs 
tas pats, kurio ieškoma. Ta
da ji atkišo jam savo ranką 
kad pabučiuotų.

— Ar pabučiavo?
— Žinoma! Juk jis vi 

lenskas dzūkas, iš paliokų 
mandagumo išmokęs.

— Lietuvoje, tėve, visi 
mandagūs. Aš matau-iš vė 
lesnių ateivių.

— Nu, tai kodėl Ameri 
koj žmonės tokie grubijo- 
nai? Amerikonas, atėjęs 
tavo namus, niekad nepasa 
kys „tegul bus pagarbintas“ 
Nei rankos nepaduos, tik iš 
tolo mostels ranka, kaip ark
lys vuodega, ir tai jau reiš
kia: „Au-di-du.“

— Mandagumas, tėve yrr 
kultūringų žmonių požymis 
Europoje kultūringumas yra 
aukštesnis, negu Ameriko
je. Tačiau ir tenai ne visi

vyras fabrike ne visada tiek į kultūringi. Bemokslė darbe 
uždirbdavo. O burdingierių . liaudis ir žemės ūkio darbi-
būdavo visokių. Atsirasda
vo tokių, ką pradėdavo mo
telį vilioti: bėkim, kam čia 
tau taip sunkiai dirbti ir su; 
seniu gyventi! Nu, ir mote
ris dažnai su tokiu burdin- 
gieriu pabėgdavo nuo savo 
vyro. Taip padarė ir Zacir- 
kos pati — ji pabėgo su jo 
bartenderiu.

— Dabar pradedu atsi
minti, tėve.

Nu, juk aš nemeluosiu. 
Tik neatsimenu, kur pats

tarpe kas yra 65 metų. arba) 21.8 procentų.

jis gaus mėnesinės pensijos} 
išmoką 188.80 dol., — tai! 
daugiau, negu pagal senąjį 
įstatvmą, 33.80 dol. arba

artėja pne šio amžiaus, — 
jus gali ypatingai dominti 
skyrius, pavadintas „Medi- 
care pakeitimai“.

Jeigu jums mažiau negu 
65 metai amžiaus, jums gal 
labiau tiesioginiai rūpės pa
sikeitimai programose, ku
rios liečia išėjimą pensijon, 
paveldėtojus ir draudimą 
invalidumo atveju.

Atmainos išėjimo pensijon, 
paveldėtojų ir invalidumo 

draudimo srityse

Jeigu tebedirbsite ir pcl 

to, kai turėsite teisių į penai 
jų išmokas, galėsite uždirb- 
ti metams 1,680 dol. be jo
kio atskaitymo iš išmokų.

atima dantis, ir neturimet kankamai kantrybes ir laiko 
kuo tos duonos sukramtyti. | savo dantis tobulai iššveisti 

Dantų sveikatos problema šepetuku, tai siūlomos tab-
auga kartu su civilizacija ir: letės, kurios tarpdančiuose ___________________

“ jos keičiamu gyvenimo ir; sunaikintų tai, kas dar liko JAV ™kr,torio» D..U
Sn ^I^SiknUU^md.,T:P° gerų Pa1' P“"*8* ' M. K.nnHy įshmmiofe. i (ta- 
pie tuos nuostabTus prote? Smarkiai ir dan- *• » <•« ■ly’-

(Pastaba : Skirtingi 
nuostatai, numatantieji me
dicininio pobūdžio sumeti
mus, taikomi darbo atveju 
tiems asmenims, kurie gau
na išmokas dėl invalidumo).

Pradedant 1968 metais, 
naujuoju įstatymu padidi
nama nuo 1.500 dol. ligi

vius, kurie nukąsdavo net! 5 medžiaK?- ®.ian’ mažinamu mokau-
- dien dirbtiniams dantims, ėių noohidų ir prez. Nixc 

rinkimus joms duotų 
nevykdymo.

Šalia to, kad pradedant 1,680 dol. pajamų suma. ku-j ,

čikagietės. Kai Zacirka ge- Zacirka nusimovė savo ru- 
riau su ja susipažino ir pa- dąsias kelnes ir padavė jai, 
sakė norėtų ženytis, tai ji o pats Įlindo į elevatorių 
be jokių ceremonijų paklau- i baltąsias pabandyt. Ale vos 
sė: „O kodėl tu neturi barz- tik jis tenai užsidarė, eleva- 
dos?“ Kaip Zacirka jai aiš- torius pradėjo leistis nuo 10-

ninkai ir tenai mažai tėra 
kultūros paliesti. Ieškodami 
laisvės ir duonos, tokie šim
tais tūkstančių plaukė Ame
rikon ir iš tokių susidarė čia 
gyventojų dauguma. Štai, 
tėve, kodėl ta dauguma tei
kia prasčiokiška. Manda
gumo papročių ji Amerikon 
neatsivežė, ir, čia gyvenda 
ma, ji neturėjo progos to iš
mokti. Ateivijos pradžia A 
merikoje buvo labai sunki, 
sakysiu, net žiauri, todėl ne

kinosi, aš nežinau, ba pne 
jų nebuvau, ale žinau, ką ji 
jam pasakė. Sako, jeigu no
ri su manim ženytis, tai už
siaugink barzdą, ba vyras 
be barzdos — man ne vy
ras! Ir dac oi!

— O kas toliau?
— Kai Zacirka užsiaugi

no barzdą, tai ji paklausė, 
ar jis turi pinigų. Išgirdus, 
kad turi, užsimanė, kad pa
rodytų. Olrait. jis išėmė iš 
banko 1000 dolerių ir paro
dė. Tada ji sako, važiuokim

to flioro žemyn. Zacirka nu
sigando, laiko rankoj baltas 
kelnes ir blaškosi po eleva
toriaus naivą. Nusileidęs e- 
levatorius sustojo, ir durys 
atsidarė, o tenai būrys mo
terų laukė jo. Jos jau pradė
jo grūstis, o čia barzdotas 
vyras stovi be kelnių. Klyk
damos jos metėsi atgal. Tuo 
tarpu storo flormanas pribė
gęs paspaudė mygtuką — ir 
elevatorius nuvažiavo su Za
cirka aukštyn. Ant 10-to 
flioro jis išėjo, ale jau nera-

i miestą. Nupirksim tau bal-I do nei tos čikagietės, nei sa 
tas kelnes. Veselijai tokių! vo rudų kelnių, kuriose buvo 
reikia. Gerai, nuvažiavo iri 1000 dolerių. Dabar jis rau-
išsirinko baltos flanelės kel-' na savo plaukus iš barzdos.' menis

storą vinį, nes mūsų dantys 
kartais išbyra bulvių košę 
bevalgant.

Bet dantų gydymo ir jų 
apsaugos būdai vis dėlto ge
rėja ir teikia dar šviesesnių 
vilčių ateičiai. Dantų gydy
mo pažanga ypač didelė 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, kur iki šiol net jau
nuoliai turėdavo dirbtinais 
dantimis naudotis. Kas gi 
šioje srityje naujo?

Pirmiausia, regimai pa
gerėjo skylėtų ar supleišėju
sių dantų gydymas. Sakoma, 
kad apie 95% amerikiečių 
turi sugedusius dantis, ku
riuose iš viso galėtų būti a- 
pie vienas bilionas skylių. 
Joms užlipinti bei užgydyti 
reikėtų apie 100,000 dentis- 
tų, kurie pilnu tempu turėtų 
dirbti 25 metus, o per tą lai
ką jau sugestų tiek pat kitų 
dantų.

Kadangi dantų puvimą 
sukelia specialūs mikrobai, 
tai kilo mintis žmogų paskie
pyti ir taip apsaugoti nuo tų 
bacilų kenksmingos veiklos. 
Be to, jau dabar vartojant 
specialią dantų pastą ir ki
tas priemones pasisekė dan 
tų gedimą sumažinti beveik 
iki 70 procentų.

Kaliais ima pūliuoti dan 
tų smegenys, kurios užkre
čiamos valant tarpdantėse 
atsiradusius kalkinius ak- 

Dabar siekiama pa-

tilteliams ir kitiems reika 
lams bandomas vartoti net 
nerūdijantis plienas, kieta-j 
sis aliumini jus, naudojamas' 
raketų gamyboje, ir tokių! 
metalų sraigtais dantys įtvir-• 
tinami į kaulą ar surišami 
vienas su kitu.

Daromi moksliniai bandy
mai, ir yra vilties, kad atei
ty pavyks dantis persodinti 
iš vienos vietos į kitą, o gal 
net įsodinti svetimus, gal 
net numirėlio, kuriam dan-į 
tys jau nebereikalingi... j

Jau ir dabar yra galima 
atgal įsodinti kurioje nors 
nelaimėje išmušti dantys.
Tokios operacijos pavyksta 
iki 80 procentų

Dantų medicinoj yra ir 
daugiau bedančius paguo
džiančių naujovių. Tarp jų 
ir dantų gręžimo skausmas 
jau beveik panaikintas, vai
tojant grąžtus, kurie apsisu
ka 500.000 kartų per minu- i Anglų - lietuvių kalbų ftt- 
tę, ir dėl to pacientas nespė- dynas> y. Baravyko, 590 psl. 
ja skausmo net pajusti. Be apįe 30 900 žodžių kaina $6. 
to, norima panaikinti ir gąs- .. . . . - «
dinančioji dentistų kėdė. pa- i Lietuvių-anglų haftų ia- 
naši į mirčiai nuteistųjų sos-! reya£avo Kareivi-
tą. Jos vieton ligonis sodi-;nJ1’®’ Šlapoberskis, apie
namas į patogų minkštą fo-i 27,000 žodžių, 511 psl., kal
telį. ir čia apie jo dantis ga- Į na,T~
li tuo pačiu metu sukinėtis! , Lietuviškai angliškas to- 
net du gydytojai ir atlikti dvnas Vi įaus 1’eteraicio.n 
savo darbą du kartu grei įaugau Kaip 30,000
čiau. Svarbiausia, tokiam fo- žodžių, 08b psl.. kaina 87.00.

Šen. Hugli Scott is Penimy Ivanl- 
jos, koris laikinai perėmė 
publikonų vado pareigas M 
te, mirus šen. E. Dirksenui.

Geri žodynai

telyje pacientas ne taip bijo. Introduction to
Zacirka tada buvo. Kai jis galima ir norėti, kad išėję nes. Bet nėra kur jų pamie-! O kur tėvas tokią pa-; gaminti atitinkamo sąstato
sugrįžo, tai nerado nei pa
čios, nei burdingieriaus. Ir 
viskas buvo išklinyta. Visi 
geresni forničiai, visi pini
gai, jos dresės, armobilas ir

iš tokios praeities žmonėsi! ruot. Viso3 būdos užimtos, i saką girdėjai?- - - _ I _• • _ • •_ • t? ____ a - » -a< •čia būtu labai švelnūs ir šen-! 
timentalūs.

— Olrait. Maik. dabai*
grįžkim prie tos maliavotosI

visi midruojasi. Ji pamatė Maiki, pats
piliules ar net kramtomąją 

Zacirka 't gumą. kuri tas kalkes ištir

Viena tik šiame reikale Lithuanian, parašė Damb- 
negalima pagerinti — tai liūnas, Klimas ir Schmal- 
sumažinti dantų taisymo iš- stieg, 471 psl, didžiausias

tuščią elevatorių. Va. sakoj man pasakojo. Galiu pasi-’pintų, o nereikėtų dantų ak- laidų, kurios, fotely sėdin- ir moderniausias angliškai 
čia galima. Nusiimk savo ru-1 bažyt. anistagat. menų gramdyti ylom ar kab- čio dantų skausmui mažę-Į kalbantiems lietuvių kalbos
dąsias; aš jas palaikysiu,J liais. _____ jant—vis didėja,..   vadovėlis, kaina $7. . _

f f
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MOTERĮ! SKYRIUS
PULGIS ANDRIUŠIS

Bėdos dėl Kadiljako
(Iš feljetonų rinkinio "Daina iš kito galo“)

Nors ir pro pat mano namas vaikščioja geras tram
vajus (jei palieki tvoros vartelius atlapus, juos tiesiog 
užtrenkia), bet žmona, vienų sekmadienį grįžusi iš lietu
viškos bažnyčios, semia sau kopūstus ir semdama sako:

— Gana bos trankyti šonkaulius ant tramvajaus len
tų, pirksime mašinų! Tokia yra mano nuomonė!

Mano nuomone, buvo geriau laikyti sunkiai uždirb
tus pinigus nejudomoj vietoj, negu paleist juos judėt ant 
keturių ratų. Kad ir kaip blaiviai važinėsi, bet geležinė 
banko spinta vis tiek labiau apsaugota nuo nelaimingų 
atsitikimų ir policijos susidomėjimo.

Na, bet kų gi reiškia mano nuomonė! Tad trečiame 
kopūstų šaukšte ir sutikau.

Gerklės didiesiems prekybiniams rykliams jau už
kimštos, šaldytuvas, skalbimo mašina, radiograma jau iš
mokėta, namų agentas apglostytas. O pagaliau ir tautiniai 
sumetimai aiškiai veda į mašinų. Kokie, po galais, mes 
būsime lietuvybės ambasadoriai, jeigu vaikščiosime pėsti!

— Tas apskretėlis Petrulionis su keturiais vaikais, ir 
tas važiuotas... — skaičiavo žmona pažįstamus, kratyda
ma bulves į lėkštes. — Kokia jo ten mašina, pūsčioja lyg 
ubago terbos, bet vis mašina, neprisivysi pėsčias...

— Tiesų pasakius, ir man įsiveikė vartytis tramva
juose, kaip šuniui ant akėčių! — įsisavindamas žmonos 
nuomonę, tariau aš, kopūstuose sužvejojęs kiaulės kulšį 
su atšutusiais lašinukais.

Kitų sekmadienį žmona ir aš jau važiavome savu ka- 
diljaku bažnyčion. Nučiuožėm geru pusvalandžiu anks
čiau, kad galėtum savo įsikūnijusiu svajonę pastatyti prie 
didžiųjų šventoriaus vartų, kol kiti tautiečiai dar nespėjo 
užteršti vietos senais laužais.

Zakristijonas, atrakindamas šventoriaus vartus, pa
žiūrėjo viena akim į mūsų kadi!jakų ir tarė:

— Regis gi, šiandien vyskupėlio nelaukiam, nesiža- 
dėjo...

— Ei, tamsta, še svaras! — tariau prišokęs iš už kam
po prie zakristijono. — Tai ne vyskupo mašina, o mūsų, 
tik kų iš fabriko!

— Svarų įmeskit skarbonėn per pamaldas! — su
mykė bažnyčios tarnas, neatplėšdamas akies nuo mūsų 
jodomojo turto. — Tik trupučiukų patraukit nuo vartų, 
ba maišysis po kojom parapijonims.

— Kų, mūsų mašina po kojom maišosi? — surikau 
tam šiurkštuoliui, atgal kišdamas svarų piniginėm — Ka-1 
diljakai. bra, nesimėto po kojom, devyni šimtai svarų; 
rankpinigių, trys metai mokėt! Daug jų čia sustoja prie 
jūsų apskurusios bažnyčios!

— Nežinau aš jūsų kodiliokų labai, tai man anys vi
si ! — vapėjo tarnas, matyt, Lietuvoj kuopęs mėšlų.

— Na. bet pasakyk nuoširdžiai lietuviškai, ar ne gra
ži mašinėlė? — spyriausi išgauti nuomonę.

— Kų gi veiks nebuvus graži už tokį pinigų! — pra
švokštė senis.

— Norėjai pasakyt, jog tokia mašina dar niekuomet 
nestovėjo prie bažnyčios? — nenusileidau, ieškodamas 
visiškos teisybės.

— Ne, nestovėjo... -—numojo ranka zakristijonas.
Dabar jam pasiūliau net du svarus. Vėl liepė mesti 

skarbonėn, girdi, aukas reikia pervest per knygas.
Tuo tarpu ties didžiaisiais vartais ėmė girgždėti kitų 

mašinų stabdžiai. Pamažėle suvažiavo į pamaldas tikras 
automobilių kapinynas. Apipilt tik žibalu ir prikišt deg
tukas!

Mudu su žmona jau iš anksto buvom pasiskirstę pa
reigomis. Po pamaldų aš įsimečiau vyrų pulkan, o žmona 
darbavosi moterų srityje, susitarę surinkti galutinai tei
singas žinias, kaip tautiečiai žiūri į mūsų brangiausiųjų 
gražuolę.

Pradžioje nekaip sekėsi. Mat, iš senovės mūsų bend
ruomenėje įsiveisęs pavydo vėžys tų sekmadienį itin pik
tybiškai reiškėsi. Niekas nič nieko. Sakytum, mūsų kadil- 
jakas visai nestovėtų prie didžiųjų šventoriaus vartų! 
Kalbini vienų, kalbini kitų — joks susidomėjimas neišsi
vysto! Priešingai, užkalbintas tautietis, pamatęs, prie ko 
vedu, pabėga už šventoriaus krūmų.

Tik iš parapijos salės pasipylus laukan platintojų 
pulkui, aš staiga ėmiau asigauti. Vienų tokį iš Vasario 
gimnazijos visai švariai pričiupau. Jam kišant kvitų kny
gelę mano panosėn, garsiai pasakiau: į

— O ar tu dar nežinai?
— Nežinau, — ginasi tas vasarinis, — ar fabrike ran

kų nutraukė, iŠ darbo išmetė?
— Va, žiūrėk, — atsakiau jam, rodydamas kadilja- 

kų. — Kai po trijų metų baigsiu mokėti, gausi ir tu!

Michigano valstijos gražuolė Pamela Eldred, pasižymė
jau! bufetininkė (kairėje) Atlantic City, NJ„ buvo iš
rinku "Mira A ■erica**. Dešinėje jos pirmoji palydovė 
Knthy Lynn Baumann, "Miss Ohio“. “Miss America“ šio
se varžybose laimėjo ne tik garbę, bet ir $10,000 stipen
dijų bei dang gerų perspektyvu ištekėti. Ji yra 21 metų.

Teisės patarimai
Advokatė dr. M. švelkauKkfeaė sutiko atsa
kyti | Ketefrfe skaitytojų kfemūmm 
reikafeis. Tie klausiami turi kiti

ir at

Laiške reikia pažtmėti. kad esate Kslsivfe 
skaitytojau.

•tęsti

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law, 
Co-operative Banį 
1864 Centre Street

•213h

(Bus daugiau)

Prnnas Lembertas

ATEISIU

Ateisiu ni rasotom kojom 
Ir atsagstytu krūtine,
Ateisiu, sese, ai pas tave 
Ankstybo ryto gražume...

Kai svyra našios žalios varpos,
Kai žėri perlai nuo rasų,
Kai saulės spinduliai iškarpo 
Padangę įvairių spalvų...

Kai miglos smulkios smulkutėlės 
Bučiuoja žemę ir daigus,
Kai lengvas šilko debesėlis 
Keliauja ir apleidžia mus...

Kai dūzgia bičių pilnos pievos,
Kai gieda paukščiai ir žiogai.
Kai kvepia vos pražydęs žiedas,
Kai verkia gluosniai ir beržai...

Kai žemę purina artojas.
Kai spindi josios audinys,
Kai meiliai plauna rasos kojas,
Kai miega linas tinginys...

Ateisiu ai rasotom kojom 
Ir atsagstyta krūtine.
Palikęs plieno dalgį pievoj,
Ateisiu, sese, pas tave.

Atnešiu tau ai kraujo gėlę,
Rugiuos išaugusių gražiai.,
Ji pasakys tau mano meilę 
Kaip žvaigždės: tyliai, nebyliau..

(Iš šiomis dienomis išėjusios Prano Lemberto eilėraš
čių ir mirusiam poetui paminėti straipsnių knygos 
”Tau, sesute“, kurią bus galima gauti ir Keleivio 
administracijoje). f

Klausimas

1969 m. sausio mėn. 13 
d. mane ištiko skaudi nelai
mė. Eidama šaligatviu, ties 
banko namais pavirtau ant 
ledo ir sunkiai susižeidžiau 
koją ir nugarų. Buvau nu
vežta į ligoninę, kurioj išgu
lėjau apie 10 dienų, o po to 
teko gydytis namuose. Ne
dirbau iki kovo mėnesio ga
lo, o grįžusi darban, rijau 
aspirinus ir empirinus, nes 
nė valandėlės neturėjau be 
skausmo.

Kai tik galima buvo, vy
ras nuvežė mane pas advo
katų, kuris buvo mums re
komenduotas mūsų pačių 
daktaro. Daktaras mums pa
sakė. kad tas advokatas tik
rai sugebės laimėti bylų 
prieš bankų. Pats advokatas, 
kai pas jį nuvažiavome, nie
ko mums nežadėjo, tik pa
sakė. kad byla bus sunki ir 
jis nežino, ar iš viso kų lai
mėsime. Tačiau jis apsiėmė 
bylą .vesti, ir mes jam turė
jome duoti 100 dolerių rank
pinigių.

Už mėnesio jis mums pa
telefonavo ir pasakė, kad 
byla atrodanti geriau, nes 
jis sužinojęs, kad banko sar
gai valė šaligatvį ties banko 
namais.

Mums atrodė labai keista, 
kad toks faktas būtų nau
dingas mūsų bylai, bet sa
kėm, jis yra advokatas, tur
būt, žino, kų kalba.

Dar po kelių mėnesių 
mums skambino advokatas 
ir pasakė, kad draudimo 
kompanija ir bankas atsisa
ko mums atlyginti už turė
tus nuostolius ir kad jis ma
nąs juos visus paduoti teis

man. Klausė, ar mes sutin
kame. Sakom, jei manai, 
kad taip reikia daryti, tai 
daryk. Sako, tada vėl man 
atsiųskite keletu šimtų do
lerių bylai v&sti. Sakome, 
kas tai reiškia keletą šimtų? 
Sako, du ar tris šimtus.

Visaip galvojome, tarė
mės ir nutarėme, kad, kai 
jau pradėjome, reikia ir už- j 
baigti, ir nusiuntėme advo
katui du šimtu.

Praėjo keletas metų. Pra
eitą pavasarį priėjo eilė mū
sų bylai. Vyras ir aš pati tu
rėjome liudyti ir tokiu būdu 
turėjome atsitraukti nuo 
savo darbų. Buvo pakviestas 
ir mūsų daktaras. Taigi pra
sidėjo teismas. Advokatai 
ginčijosi tarp savęs ir viso
kius raštus teismui teikė. 
Mes nesupratome, kas ten 
darosi, nes turėjo būti "ju- 
ry“ (prisiekusiųjų) teismas, 
ir mes vis laukėme, kas čia 
bus.. Galų gale susirinko 
"jury“, ir mūsų advokatas 
jiems papasakojo, kaip ma
ro susižeidimas įvyko ir 
kiek man teko iškentėti. Po 
to banko advokatai (jų bu
vo net trys) priėjo prie tei
sėjo ir jam pradėjo šnibždė
ti. Teismas buvo atidėtas, ir 
kitų dienų mums patelefo
navo mūsų advokatas ir pra
nešė, kad mes jau pralaimė
jome bylų ir kad. jei mes 
norime, jis mums siūlo ape
liuoti į aukštesnį teismų, bet 
kad tai kainuos daug pini
gų ir jis negalįs garantuoti, 
kuo šis reikalas pasibaigs, 
ar mes iš viso kų laimėsime.

Mes esame D.P.. Lietuvo
je baigėme mokslus ir ma
nome, kad tas advokatas 

• mus palaikė kvailiais, nes

Ir pakilo šiaurus vėjas, 
ir nupūtė rūtų vainikėlį
Tais pačiais metais Uk

mergės teismas nuteisė Oną 
Lomanaitę už neteisėtą mei
lę ir gimusio kūdikio pa
smaugimų bei pakasimą 
darže. Jai, pririšus prie gė-

dė ir vyrus. Antai Nikode
mas Saladžius. svetimote
riavęs su Dainauskiene, bu
vo nubaustas 200 rykščių 
turgaus aikštėje ir 8 šventa
dienius bažnyčioje gulėti

dos stulpo, buvo įkirsta 300 krvžiumi. o Dainauskiene— 
rykščių, be to, ji buvo išva- 100 rykščių prie gėdos stul- 
ryta iš miestelio. Taip pat po ir 1 metus kalėjimo.
jau buvo pagrasinta, kad at
eityje už tokius dalykus jai 
bus nukirsta galva.

Apie 1880 m. Plungės 
valsčiaus valdžia nusižengu
siai prieš dorovę merginai

j Ukmergėje panašiai bau-nustatytų rykščių skaičių į-

kirsdavo su tam tikromis 
apeigomis. Į turgaus aikštę 
turgaus dieną iš kalėjimo jų 
vežė laidotuvių vežime, ly
dint raudonai apsirengu-J 
šiam "budeliui“ ir saugant; 
dviem vyrams, kad mergina 
iš gėdos nepabėgtų.

Ypač žiaurios bausmės 
buvo taikomos Gruzdžių ir 
Joniškio bažnyčiose. Apie 
1880 m. nusižengusius šven
tadienį pamaldų metu Įsta-‘ 
tydavo į doklų ir daugybės i 
žmonių akivaizdoje, lydint 
klebonui, zakristijonui ir 
špitolninkui, nešiodavo juos 
šventoriuje, retkarčiais pa
kratydami.

Atsitikdavo, kad nešan- 
tieji suklupdavo, o "paleis-1 
tuvis“ išvirsdavo iš doklo, 
ir, visiems besijuokiant, bėg
davo per minių. Kartais Ve
lykų rytų nusižengėliams 
liepdavo apnešti aplink baž
nyčių įsodintų į doklų elge
tų.

Rietavo dvare (devynio
liktajame amž.) iš pagim-Į 
džiugių merginų ponas atim
davo kūdikius, kuriuos ati

duodavo prieglaudon, o jas 
aprengtas juodais drabu
žiais uždarydavo į vadina
mų "cypinyčių“. Kasdien 
skambinant varpams, įeida
vo pas jas "mokytojas“ ir 
klausdavo: "Kas atėjo?“ 
Visos atsakydavo: "Dvasia 
šventoji“. Po to jis liepdavo 
visoms sugulti asloje ir pra
dėdavo mušti "gysliniu“ per 
užpakalį. Antrąkart nusikal
tusių dar varydavo molio 
minti, įsikibusių į arklio uo
degų. Dvare dirbančioms 
merginoms nukirpdavo virš 
kelių sijonų, ant galvos už
dėdavo virščių vainikų ir ve
džiodavo po kaimus.

Šiaulėnuose praradusi 
skaistybę mergina šventa
dienį pamaldų metu turėjo 
eiti aplink bažnyčių su šiau
diniu vainiku ant galvos. Jų 
vedė du elgetos su šiaudi
niais botagais. O nusižengu
siam jaunuoliui prisegdavo 
prie nugaros šiaudines grįž
tes ir keliaklupstį varydavo 
aplink bažnyčių.

(Bus daugiau)

kalbame angliškai su akcen
tu. Mes tuoj jam pasakėme, 
kad mes daugiau pinigų jam 
neduosime ir kad gailimės, 
kad iš viso pas jį ėjome. Bu
vo nemalonių žodžių ir prie
kaištų ir iš jo pusės.

Tai viskas vyko balan
džio mėnesį. Dabar mes gal
vojame ir svarstome, kaip 
taip viskas galėjo atsitikti. 
Juk teismas buvo nebaigtas, 
liudininkai neapklausinėti. 
Kaip mes galėjome pralai
mėti bylą? Gal čia Įvyko 
koks susitarimas, apie kurį 
mes nežinojome?

Jei galėtumėt mums iš
aiškinti nesuprantamus įvy
kius, būtume labai dėkingi.

"Keleivio“ skaitytojai

Atsakymas

Tamstų advokatas ne be 
reikalo Tamstas Įspėjo, kad 
Tamstų byla būtų labai sun
ki ir kad ją būtų sunku lai
mėti. Daug žmonių mano, 
pav., kad sningant namų sa
vininkai turi prievolę valy
ti šaligatvius (sidewalks). 
Taip nėra. Šaligatviai nepri
klauso namų savininkams, ir 
jie neprivalo jų valyti. Iš ki
tos pusės, jei namų savinin
kas nutaria valyti ir darbą 
atlieka taip, kad po jo valy
mo šaligatvis yra prastes- 
niame stovy, negu buvo, 
prieš jį valant, — gali atsi
rasti teisinės atsakomybės.

Tamstos advokatas žino
jo, kad jam tektų Įrodyti: 
1. kad Tamstos susižeidimas 
Įvyko dėl to. kad banko pa
samdyti darbininkai "neti
kusiai“ atliko darbą: ir 2. 
kad Tamstos susižeidimas 
buvo tiesioginė to "netiku
sio“ valymo pasėka (proxi- 
mate cause of the injury). 
Jei Tamsta susižeidei dėl 
"natūralių“ priežasčių, bū
tent, dėl natūraliai "susirin
kusio“ sniego ir ledo. o ne 
dėl "netikusio“ šaligatvio 
valymo, — Tamstų byla bu
vo pralaimėta.

Matyti, kad iš Tamstos 
advokato pradinės kalbos 
teisme (opening statement) 
pasidarė aišku, kad buvusio
mis aplinkybėmis Tamsta 
susižeidei dėl sniego ir ledo, 
kurio, turbūt, buvo pilna 
ant visų šaligatvių žiemos 
metu, o ne dėl banko samdi
nių "teisinės atsakomybės“.

Tokiu atveju, banko arba 
jo draudimo kompanijai 
prašant, teismas sutiko jiem 
duoti teisiniai vadinamą 
"directed verdict“ Tai reiš
kia, kad teismas buvo tos 
nuomonės, kad nebuvo fak
tiško klausimo (issue of 
fact), kuris galėtų būti pa
tiekiamas "jury“ (prisieku
siems spręsti.

Manau, kad Tamstos tei
singai pasielgėte, nutarda
mi neapeliuoti. Tamstų ap
rašomomis aplinkybėmis, 
manau, kad aukštesnis teis
mas patvirtintų žemesniojo 
teismo sprendimą.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
Jomo Varno pieštų Lietuves 
'-(•priklausomybes paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotų portretų 
š x 6 coliu dydžio už 10 cnt.

Paragink savo oažistamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina

IK
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Išnuomoja

Vietinės žinios vasarotojams 
sezonui.

Išnuomotam i 
butai 6 mėnesių

Mrs. Mirhaei Poshkus. 84.1 
45 Avė.. N.E., St.
Florida. .33703.

i Ką dovanoti?

Vandalai siautėja Bosto no
kalendoriuj*

ma kova su kriminalistais, i _ _. .
bet tikrovėje tos kovos ap-: Rugsėjo 28 d.5 vai. vak. 
čiuopiami daviniai tėra tik Bostono lietuvių Pilie- 
padidėję mokesčiai. Nusi-1«« Dr-jos III aukšto salėje 
kalteliai čia siautėja, kaip iri Onos Ivaskienės vadovauja- 
anksčiau, vagys veržiasi jį m0 J*eĮuvių tautinių šokių 
namus net dienos metu. o; sambūrio parengimas, 
suvandalėję vaikėzai tiesiog- • • *
iš peties darbuojasi, laužy-l g ,io 12 d So Bostono 
darni parkų suolus, medžius. iLietuvių piliežių Dr.jos 
daužydami langus ir net pa- j^je lietuvių vadijo valandos
deginėdami namus.

Miesto majoras White, 
matyt, dar nepasitikėdamas 
savo pareigūnų ir policijos 
pranešimais, aną dieną pats: čių Dr-jos salėje Lietuvių 
lanksi West Roxbury, apžiū-i Darbininkų Draugijos 21 
žiūrinėdamas vandalų atlik-! kuopos banketas St. Michel- 
tus „darbus“, kalbėjosi su j šonui ir V. Anestai pagerbti, 
nukentėjusiais prekybinin-i * *
kais, namų savininkais ir ki-Į
tais piliečiais. Ar po to vizi-j Spalio 25 d. Skautų Lapi- 
to kas noi-s pagerės, labai a-j nų kaukių balius So. Bosto- 
bejotina. į no Lietuvių Piliečių Dr-jos

i III-jo aukšto salėje.
Kaip čia su nusikaltimais į * *

kovojama, gali pavaizduoti1 o , T • ± • «.-• ' So. Bostono Lietuvių Pi-įr toks pavvzdelis. štai. pa-1,. .. r. • * ,1 J ,Į liečiu Dr-jos Surum-burum
j vyks lapkričio 16 d. draugi
jos patalpose.

Laisvės Varpo parengimas.
* * *

Spalio 19 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie

gal „senus papročius“, dar 
visiškai nesutemus ant sve
timų laiptų susiglaudusi po
relė ėmė perdaug nepado
riai elgtis, ir išbėgęs namų 
savininkas bato galu aistrin
gam „meilužiui“ Įspyrė Į už
pakali. Pašaukti valdžios 
pareigūnai, užuot čiupę už i 
apikaklės nusikaltėlius, na
mų savininkui atskaitė mo
ralus. kad negerai darąs) Tradicinis So. Bostono 
taip gąsdindamas, nes tai j Lietuvių Piliečių Drjos Nau- 
gali pakenkti „jaunikio“ ir; jųjų Metų sutikimo banke- 
jo mylimosios sveikatai... tas Įvyks gruodžio 31 d. va- 

• kare draugijos patalpose.

• •

Ieško

Jeigu yra reikalas amerl 
Petersburg, Į kiečiui padovanoti knygą 

tai Keleivio administracijų 
je galite gauti šias tinkama 
knvgas:

Giminės Lietuvoje ieško Igno 
Mažeikio, gumusio 192.3 m. va
sario 1 d. Rokišky, 1914 m. iš- 
vykusic i Vokietiją.

Jis pats arba apie ji ką žinan
tieji prašomi pranešti Keleivio 
administ racijai.

NENUSIM1NKME!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
ac.^-1-.EEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5. gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PROOLC1S
North Sta., P.O. liox 9112 

Newark. N J. II7105

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Kadij 

Programa Naujoj Anglri< 
4 stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. di» 
ną. Perduodama: Vėliausi, 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis »

The Cemetery of Nations 
in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 psl., kaina 
tik $1.75.

Tundra Talės, Many land 
3ook« leidinys paaugliam* 
pasiskaityti anglų kalba a- 
pb gvvenimą tolimoje šiau* 
'ėję, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
'teina $5.00.

Timeless Lithuania — pa* 
ašė buvęs JAV atstovas 
sietuvoj Owen J. C. Norem 
299 psl., kaina $4.

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

„Selected Lithunian Shori 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

„The Herdsman and the 
Linden Tree** (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95

„Lithuanian Quartet** (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A.

Lapkričio 23 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėje Lietuvos kariuomenės į 
atkūrimo sukakties minėji 
mas, kurj rengia L.S. Vete
ranų S-gos Ramovės skyrius.

* « «

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygą „ŠIRDIES PRIEPUOLIAI**, 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį 
ir jo išvengti.

■
Ta knyga gaunama ir Keiemo aannnistracijoje, 

atsiuntus $3.75.

Tebflna laukiamasis Jūsų svečias — 
„KELEIVIS“ I Užprenumeruokite ji

save bičiuliams!

wwvwvwwvwwwvwm

Daiau ir Taisau <
Namus Ii lauko Ir viduje. ; 
Lipdau popierius ir taisau < 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju t<k geriausią

Flood 8quare 
Hardware Co.

k JONAS 8TARINSKA8 
221 Auriu Hfll Ava

TsL CO MM4

R. I. ALKNA 
MR RAST MM>AIVWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
telefonas ar s-uas 

Mane*

reikmenys

.«^M»

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomisl
■M ijMeenovovoeeoeeoeai

Baltic Florists gėlių ir dovs- ) Landsbergis ir 1 Šeinius) 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
-nae ir Rplpivin

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

209 psl., kaina $4.95.

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. J©- 
seph B. Končius, 211 pat. 

Į psl.. kaina kietais vilteliais 
; $3.00, minkštais $2.00.

„Lithuania 
roes,** parašė

land of h*. 
L. Valiukas

Mūsų skurdi literatūra įaina $4.75. 
mažiesiems praturtėjo nau-, .
ju leidiniu. Tai Danutės Awakening Lithuania, a 
Bindokienės knygelė 8tudy on the ™ n***™

Lithuanian nationalism by 
PELYTĖS J»ck J. Stukas, 186 psL, kai- 

< na $5.00.
KELIONĖ I MĖNULI**. i pOpULAR LITHUANI

Jos kaina $1.50. f asku- į AN RECIPES- parašė Juzė 
bėkit pradžiuginti savo vai- Į Daužvardienė, kaina $2.50.
kus, nupirkite jiems tą kny-;--------------------------------------------
gėlę. Ji gaunama ir Keleivio
įstaigoje-

„BALTOSIOS

PRAŠYMAS

JUK NETURITE?
Petronėlės Orintaitės ei

liuotos apysakos „Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $2.00.

„Keleivjo” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 

'kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuŽ-

ir aevtnii
Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — -«*» code,

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galitfc Įsigyti Įdomius prel.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI!?- £• Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista, daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6), minkštais $3 
(buvo $5).

Ar skaitei 
šias knygas?

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, paruošė 
Anis Rūkas, 89 puslapiai, 
kaina $3.00.

Du mediniai ū trys geleži
niai kryžiai, savanegio An
tano Šukio atsiminimai n 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Per giedrą į audrą, Myko- 
'o Vaitkaus 1909-1918 m 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliab 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
53.75.

NULAUŽTA ŠAKA, tri
>ų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina $2.

ANTANAS SMĘTONA 
IK JO VEIKLA. Parašė , j. 
A.ugustaitis, 154 pšr.. kai
na $1.50. i .u
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĖ. lietuvių dainynas

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

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 1? 

novelių, kaina $5.00. 
ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vir

sėliai kaina.................$3.51
NEPRIKLAUSOMOS LTE- 
rUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. 
RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
\TSIMINTMAI, parašė Jua

zas Liūdžius, 246 pusią
piai. kaina...........$3.00
Amerikos lietuvių politika.

parašė dr. K. Šidlauskas. Į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 
$3.00.

Aidas tarp dangoraižių.
romanas, parašė D. Nendrė. 
365 psl.. kaina $5.

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

Gyvulių ūkis. George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satvra. 71 nsl., kaina $1.00

LIETUVIU BELETRIS- 
TIKOS ANTOLOGIJA, n 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jsc 86 nei y tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugis* kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiaasia lietuvių fratemalinė organizaeija «—* ■
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi. nes,SUSIVIENIJIMAS hteieėko pelno, o teikia 
patarnavimu* savitarpinės pagalbos pagrindu.

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

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraadą — Ea. 
dovnent Insoranee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudę: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokės* 
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, fekomenduojama lietaviiką 
klabą ir draugiją aariaau. Ui $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijime darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Utbaaaiaa AManee ef Aanriea
867 West 30tb Street, Nev York, N.Y. 10061

Turime Lietuvos žemėla 
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
f sieninis).

.66„Keleivis 
jūsų draugas!

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių 

draudimas
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
596 limaduray 

Se. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

4. J. NAMAKSi
Reni Estate A Insurano 

321 County Club Rd 
Newton Centre, Mass. 0215

| Tek 332-2645 
mn*nmwwmsnwm«mwmmw!

KĄ LAUMĖS LEME

Tai rašytojos Petronėlė* 
Orintaitės parašyti atsimini 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy 
ne, 234 pusi., kaina 33.

Knygą išleido Chicago? 
Lietuvių Literatūros Dr-ja 
ii lengvai skaitoma, pradė 
jęs ją norėsi ir baigti.

Išrašykite r 
'KELEIVĮ

savo draugam

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba „The Cemetery of Na
tions in the Siberian Tund
ra**, 112 psl., kaina $1.75.

Lietuvių kalba ta knyga 
jau išparduota. Ji labai tin
ka dovanoti kitataučiams.

SAVAITRAŠTIS

i Nepriklausoma

LIETUVAt
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytojų laišku skyrių, kariame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
' NEPRIKLAUSOMA LIETI VA“ yra dinamiškas mūsų iš* 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSaHe-MontreaL 690, Quebec, CANADA

BUVO $4, DABAR ilK$2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS 

šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite,.kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt

Kito* tokios knygos neturime.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 

skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 
636 Broaduruy

So. Boston. Mas*. 02127

Svaibios knygos
Buvnrio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji ualis 302 psl., kaina .... $2.w0 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkar.v abi dalis kaina tik ......................................$6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos
tai, 176 psl., kama............... •• • • ••••••••« $2.00

PIGIAUSIA

IR

GERIAUSIA

DOVANA!

Dovanokite savo drau
gams ir bičiuliams metinę 
'Celeivio prenumeratą. Jum* 
ttsieis tik $5, o tas, kuriam 
i bus dovanota, per metus 
cas savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins.

- — -V — - — f-— -’T------- - ----------  - - -- - --—
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsą teisynas, 81 psL. .50 cnt 
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžraočiaam, 
to puslapiu, kaina • ••••••••••e •••• ••••»• ••••*• *••••• • • $1.00
Cic&gietės Įspūdžiai komunistą pavergtoje Lietuvoj
15 puslapiai, kaina................................................—.. $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo 
.879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00. o dabar tik —.............................................$2.00
Dan Kui ričio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės | Lietuvą apra
šymas m nepanrastals nuotykiais. Kaina ...............$3.00

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj 
638 Broadvay, So. Boston, Maaa. 02127

I
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Vietines žinios
Dar ne visi mokiniai atvyko

į lituanistinę mokyklą j
i

Praeitą šeštadieni Bosto-' 
no lituanistinėje mokykloje 
prasidėjo naujieji mokslo 
metai. Tą dieną buvo pa
maldos, mokinių registraci
ja, pataisų ir kt. egzaminai 
ir mokytojų posėdis.

Paaiškėjo, kad pirmąją' 
mokslo dieną dar daug vai
kų tėvai į mokyklą neatvežė. 
Reikia tikėtis, kad ateinantį 
šeštadienį jie susirinks visi.

i
Kai bus žinomas tikslus 

mokyklą lankančių skaičius,! 
mes paskelbsime visų moki
nių sąrašą.

Sandaros susirinkimas

Primename A.L.T. San
daros 7-tos kuopos sanda- 
riečiams, kad' kuopos susi
rinkimas po vasaros atosto
gų bus rugsėjo 21 d., sekma
dieni, 2 vai. dienos metu 
Sandaros 7-tos kuopos sve
tainėje.

Susirinkimas bus labai į- 
domus, nes kuopos valdy
bos pirmininkas inž. A. Čap
likas praneš Jadvygai Tu- 
mavičienei pagerbti sureng
to banketo išlaidas ir paja
mas ir papasakos apie bu
vusi Detroite rugpiūčio 30, 
31 ir rugsėjo 1 d. Amerikos 
Lietuvių Kongresą.

Po susirinkimo bus vaišės.
Visus narius prašome kuo 

gausiausiai dalyvauti.
Valdyba

Lietuvių Piliečių Draugijos 

mėnesinis susirinkimas

South Bostono Lietuvių
1 Piliečių Draugijos mėnesi- 
j nis susirinkimas įvyks ket- 
; virtadienį, rugsėjo 18 d. 8 
j vai. vakaro draugijos namų 
į trečiajame aukšte. Po susi- 
i rinkimo — alutis, kavutė ir 
užkandžiai.

Valdyba

Tautos šventė

Rugsėjo 8 d. Tautos šven-j 
tės iškilmės šiemet tebuvo 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Ta šventė buvo 
sujungta su Marijos švente.j 

|
f Ta proga buvo iškilmin
gos pamaldos, dalyvavo su 
savo vėliavomis įvairios or
ganizacijos, ir poetas kun. 
Leonardas Andriekus pasa
kė gerą patriotinio turinio 

į pamokslą. Šventės pamaldo- 
|zse žmonių buvo daug.

Prano Baltuonio darbų 

paroda Bostone
t

Rugsėjo 20 d. 7 vai. vak J 
ALTS-gos namuose, So. i 
Bostone, pradedamas vie-' 
nuoliktas Kultūrinių Subat-' 
vakarių sezonas.

tt

Ta proga yra rengiama 
Prano Baltuonio, gyvenan
čio Montrealy. Kanadoje, 
medžio raižinių paroda.

1
Montrealio lietuvių laik

raštis Nepriklausoma Lietu
va dar neseniai apie mūsų 
svečio darbus taip rašė:

”Pr. Baltuonio rankose 
medžio šaknelė, net ir gam
tos išmesta supuvimui, pa
virsta gyvais daiktais: žmo
nėmis, gyvuliais, pasakom, 
sportininkais. skausmais, 
džiaugsmais ir kt. Tai nau
ja, retų mgno šaka. kuri ža
vi žiūrovus ne tik menišku 
atlikimu, bet ir temų įvairu-

Kultūrinių Subatvakarių 
rengėjai tikisi, kad ir Bosto
no lietuviams bus įdomu su
sipažinti su mūsų moder
naus drožinėtojo darbais. 
Kanadoj Pr. Baltuonis susi
laukė pripažinimo ne tik lie
tuvių, bet ir kanadiečių tar
pe. pagarsėjo ypač Montre
alio Expo 67 metu.

Bostone jo paroda bus a- 
tidaryta rugsėjo 20 d. 7 vai. 
vak., o sekmadieni, rugsėjo 
21 d., bus atidara nuo 11 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro, 
kada Įvyks parodos uždary
mas. Vadinasi, Pr. Baltuo
nio darbų parodai aplanky
ti daug laiko neturėsime.

i
Kultūrinių Subatvakarių 

rengėjai maloniai kviečia 
Bostono lietuvius, senus ir 
naujus draugus, atsilankyti 
į vienuolikto parengimų se
zono atidarvm'ą.

.

mu?

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

IPC DINIS 
OPTOMETRISTAS 

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Maso

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKI UTft) 

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro

BROADHAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

p*********************************

Ketvirtis & Co.

laikrodi hi»

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tol AN 8-4649
/•a*****#**##******##**#***#**##**

Balfas minės 25 metų 

jubiliejų

Š. m. spalio 5 d. Bostono 
Balfo skyrius minės savo 
veiklos 25 metų sukaktį. Tas 
minėjimas bus So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje. ir čia bus pagerbti visi 
Balfo skyriaus įkūrėjai ir jo 
darbuotojai.

Kitos organizacijos yra 
prašomos tą dieną savo pa
rengimų neruošti, o savo na
rius paraginti dalyvauti Bal
fo šventėje. Tuo bus parem
ti iŠ mūsų vargstantieji bro
liai tėvynėje, Sibire ir kituo
se pasaulio kraštuose.

Balfo Bostono sk. valdyba

gimnazijai remti, kuriam 
visą laiką vadovauja Juozas 
Vembrė.

Būrelio nariai kiekvieną 
mėnesį moka po 1 dolerį ir 
tuo išlaiko vieną gimnazi
jos mokinį. Per tą visą laiką 
iš narių surinkta ir gimna
zijai pasiųsta 5,447.45 doL

Šiomis dienomis į būrelį 
įstojo du nauji nariai: K. 
Povydienė iš Sommerville ir 
E. Jociūtė iš Bostono.

Auk os Vasario 16 

gimnazijai

Rugsėjo mėn. suėjo 17 
metų. kai Bostone įsteigtas 

Valdyba 1 būrelis Nr. 120 Vasario 16

Parduoda £
Parduodamas lahai gerame 

stovy vienos šeimos 9 kambarių 
namas su garažu Savin Hiil ra
jone, Dorchestery. Didelis skly
pas, arti maudynės ir geras su
sisiekimas.

šaukti berkuriuo laiku tele
fonu 282-6512.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiikai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
I arintuotas

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

o šeiladieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

poaoaooooonooooaoooouoooeooooooooooooooooooooooonaoK

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs

i

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuviškų vabtiaų.
Ssr. Emanuel L. Rueengard, B. S., Reg. Pharm.

182 s W. Broadvray, tarp Fir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 raL ryto flti 8 vaL v^ išskyras šveatadieaiss Ir

moooooooooooaooooeoooooosooooooaoooooooM

I

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Skambink ite

268 - 4662,
m ‘.pįi <

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

už visus indelius 
moka

Nuo įdėjimo dienos — Be Įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčiu. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš $132,000.000

Lankė sovietų laivų

Šiuo metu Bostono uoste 
yra sustojęs sovietų okeono- 
grafinių tyrinėjimų laivas 
”Akademik Jurchatov.“

Praeitą sekmadienį nuo 
lyto iki 5 vai. popiet jį buvo 
galima aplankyti ir apžiūrė
ti jo įrengimus. Ta proga 
susirinko tūkstantinės mi
nios vaikų ir suaugusių, ku
rie visi veržėsi į laivą.

r-

ii

r
$7
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Tai veltui

t.

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimų dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!

'If.-

.4
P.

Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbų. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

GE 61204

Fuel Chief

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

(STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos a t s i k v i e a. 
ti Į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
■apildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien 9—5
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniais 8—12

390 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268*8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL
YVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai* 
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worcaa* 
terio į Lietuvą ir kitam Rusi
jos valdomas sritis- čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

Čia galima gauti įvairiau* 
šių importuotų ir vietini* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklieni

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison StreeL 

Worcester, Mass. 01604 
TeL 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam jvairius siuntinius i Lieta, 
vą ir kitas Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi it 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje Įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, 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 { svečius 
ar nuotoliniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką Įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrimkl

•ETOSBOTIti

Knyga yra gcriaaaiaą žmogaus drengia


