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Lodge susikirto su gaingąja 
Vietnamo ponia

JI IŠVADINO AMERIKOS KARININKUS 

VIETNAME LAIMĖS IEŠKANČIAIS 

AVANTIŪRISTAIS IR SABOTAŽININKAIS

Kongresas reikalauja nutraukti Vietnamui 
duodamą paramą ir atšaukti Amerikos 

karines jėgas

Henry Lodge yra Ameri-į 
kos paskirtas ambasadorius į 
Pietų Vietnamui, kur Ameri
ka veda karą prieš komunis
tus paitizanus. O kas ta ga
lingoji Vietnamo ponia? 
Tai žvalgybos viršininko pa
ti, ponia Ngo Dinh Nhu, ku
ri valdo ne tiktai savo vyrą, 
bet ir jo brolį prezidentą 
Ngo Dinh Diemą. Ji yra bai
siai žiauri, pikta ir kandi, to
dėl Amerikos koresponden
tai dažnai vadina ją ne po
nia Nhu, o "ponia Gyvatė.“

Pereitą savaitę ji įžeidė ir 
esančius tenai Amerikos ka- 
į-ininlfiiii navudindamn innsX * * * ■« a ** ■ ■ " “ ■ ■ ■ —
"mažiukais kareivėliais“, 
kurie ieško Vietname lai
mės. Dėl to su ja smarkiai 
susikirto mūsų ambasado
rius Lodge. "Aš nesupran
tu,“ sako jis, "kaip galima 
taip žiauriai kalbėti apie A- 
merikos karininkus, kurie ri
zikuoja savo gyvybe, ir ne 
vienas jų yra žuvęs dėl Viet
namo nepriklausomybės. 
Jiems reikėtų dėkoti, o ne į- 
žeidinėti.“ Reikia pasakyti 
kad Vietnamui ginti Ame
rika sukišo jau 2 bilionus do 
lerių. Kongresas jau reika 
lauja, kad toliau parama bū 
tų nutraukta.

Tuo tarpu šita ponia vie 
sėjo Romoje. Išgirdusi Lod 
ge’o pareiškimą, ji atmetė 
jo kritiką ir pridūrė, kad A- 
merikos valdžia esanti išti 
žūsi, turi perdaug gyvento
jų ir negali jų suvaldyti, o 
gal ir nepaiso, kad jos kari
ninkai Vietname yra avan
tiūristai ir sabotažininkai, 
nepaiso savo valdžios politi
kos.

Amerikos kariškių Pietų 
Vietname yra 14,000. Jų 
tikslas yra padėti P. Vietna
mo armijai kovoti prieš ko
munistų partizanus. Ameri
kos helikopteriai (malūn
sparniai lėktuvai) skraido 
po Vietnamo džiungles ir 
medžioja tenai besislapstan
čius partizanus. Jau ne vie
ną malūnsparnį jie yra nu- 
mušę. Vėliausios žinios sa
ko, kad džiunglėse žuvo jau 
apie 100 Amerikos lakūnų. 
Bet partizanai nesilpnėja, 
nes paties Vietnamo armija, 
kaip rodos, prieš juos neko
voja. Priešingai, diktatoriai 
vartoja ją kovai su savo 
krašto žmonėmis, su budis
tais, kurie sudaro didelę gy
ventojų daugumą. Katalikų 
diktatūra, kaip rodos, yra 
nusistačiusi išnaikinti Budos 
garbintojus. Ir todėl kon-

gresas reikalauja nutraukti 
Vietnamui paramą ir atšauk
ti JAV karines jėgas.

Prezidentas Kennedis dar 
ner.ori paramos nutraukti, 
bet atrodo, kad ir jis prade
da abejoti, ar verta Nhu šei
mos diktatūrą tenai remti. 
Norėdamas susidaiyti aiš
kesnį Vietnamo padėties 
vaizdą, jis nusiuntė iš Wa- 
shingtono generolą Tylorį1 
ir Karo Departamento virši
ninką McN amarą, kad ištir
tų dalykus vietoje.

Prezidentas pradėjo
pinZ-imn Lnmnnniisi 
r irmurių n.u.111 jsurniiį

Prezidentas pereitą savai
tę išskrido į Vakarus, saky
damas, kad tai "nepolitinė 
kelionė“. Iš tiknųjų jis lanko 
tas valstijas, kurios tvirtai 
stoja už senatorių Goldwate- 
i, numatomą jo konkurentą 

ateinančiuose rinkimuose. 
Laikraščiai praneša, kad jis 
ienai tvirtina demokratų po
zicijas, "lopo politines tvo
ras“.

SVETIMOS KEPENYS 
NEPRIGIJO

Vienam ligoniui Bostono 
’igoninėje reikėjo naujų ke
penų. Kaip tik tuo laiku plė
šikai nušovė vieną polici
ninką. Gydytojai paskubom 
jo kepenis išėmė ir Įdėjo a- 
nam ligoniui. Jis išgyveno 
12 dienų ir jau buvo sustip
rėjęs, bet tris paskutines die
nas kepenys nustojo veiku
sios, ir ligoris mirė.

!

BILIETAI JAU YRA

B --f
e-

Dodgcr direktorius Walter 
Nash rodo pirmuosius iš
spausdintus bilietus World 
Series beisbolo rungtynėms.

KENNEDY JUNGTINĖSE TAI TOSE

Nuotrauka iš prezidento atsilankymo Jungtinėse Tautose, kur jis savo kalboje pa
siūlė Sovietu Sąjungai kartu ruoštis skri sti į mėnulį.. Kairėje laikraščio New York 
Mirror fotografas valo savo aparatą, kurį suteršė tie patys jo nufotografuoti jau
nuoliai. aptaškę dažais prezidento auto mobilį.

Prezidentas žiūri į mėnulį 
jau per kitokį žiūroną
JAU ATSISAKO LENKTYNIAUTI SU 

SOVIETŲ SĄJUNGA

Bet nenori prisipažinti, kad jo 
mėnulio planai susimaišė

Šios šalies spauda dažnai 
• padaro prezidentui priekaiš
tų, kad jis nesusivokia situ
acijoje. dažnai padaro ne
apgalvotų žygių ir paskui tu
ri trauktis atgal; o kai tokią 
klaidą jam kas parodo, tai

Bet ką tai reiškia, jeigu bus 
Chruščiovui nuošluostyta 
nosis? Verta!

Bet štai, kalbėdamas aną
dien Jungtinių Tautų seime 
New Yorke, Kennedis pra
nešė, kad jis jau nenorįs su 
Sovietų Sąjunga lenktyniau-

jis nervuojasi, pyksta ir ne- ti. tokį žygj reikžtų da. 
nori klaidos pripažinti. ryti abiem šalim išvien. Ne-

Taip pasitaiko dėl to, sa
koma, kad jis turi prisisam-

reikėsią kartoti tų pačių tyri
nėjimu ir išlaidų.

dęs labai daug jaunų, nepri- Bet kodėl ponas preziden 
tyrusiu, bet labai ambicingų 
patarėjų, kurie ne tiktai pa
tarimų jam duoda, bet ir padėti mėnulį tik vienai A- 
kalbas jam parašo. Taip jį'metikai po kojų? Ir kažin

tas nepagalvojo apie tai 
1961 metais, kai jis žadėjo

anuomet įklampino patarė- dar, ar tas planas iš viso nė-

Kanada nenori 
JAV automobilių

Unijos neri balso Taksų klausimas
pramonėje i _ ________________

j senate azftirai7a

jas Sorensenas, parašęs jam, ra tuščia svajonė? Jau keli 
žiaurią kalbą plieno pramo- į astronautai aplėkė aplink 

! nei pulti. Ta kalba tada tieki žemę, bet nei vienas nega- 
-V1 sukrėtė visą krašto pramo-Uė jo nusileisti pažymėtoj vie

į vt---- vr___i___.i__™ rwew luinu uirzuj jvynu vuj. rvaip tai ZmOguS gaicS 
pataikyti ant mėnulio nusi
leisti, kuris yra taip toli ir 
nuolatos skrieja aplink že-

Į nę
toks katastrofingas krachas,

Kanados valdžia pranešė! Darbininkų unijos prade-į Atstovų Rūmai pereitą .Kenne(^ t^uk
Washingtono vyriausybei ' jo reikalauti Amerikos biz-Į savaitę nutarė sumažinti . * ir in 1S> J1S
norinti sumažinti Amerikos nio korporacijose sprendžia-į mokesčius $11,060,000 ir *ĮIeko daugiau nenorįs, tik 
automobilių ir jų dalių im-l mojo A,. j perdavė šį reikalų senatui. k"

ga didelė ar maža, jos vai-j Bet senate jis užkliuvo. Sė
dyboj unija nori turėti pilna i natoriai žino, kad preziden

portą bent $200,000,000. i 
Kanadoje yra nemaža be
darbių, todėl valdžia nori,
kad automobiliai būtų daro-; teisį savo atstovą. Po visą 

šalį dabar eina už tai agita
cija. Bet vis tik neaišku,

mi jos pačios automobilių 
fabrikuose. Pereitais me
tais Amerika pardavė Ka
nadai automobilių už $367, 
000,000, tad dėl Kanados 
nusistatymo nukirsti tą biz
nį daugiau kaip per pusę 
Washingtonas labai susirū
pino.

MASKVOS SUTARTIS 
RATIFIKUOTA

mę?
draugiškų santykių su pra
monės vadais.

Dabar New York Times
tas reikalauja mokesčių su- tinių, agentūros redaktorius 
mažinimo politiniais sume i Crock pastebi, kad mūsų 

prezidentas pradėjo trauktis 
rimais, kad lengviau galėtų j jau įr įg “mėnulio lenkty- 
laimėti rinkimus kitais me-|njų

Darbiečiai galį 
valdyti Angliją

Anglija šiandien labai 
jaudinasi dėl numatomu

kaip unijagali kapitalistinėj, 5fe'"MokSfas“būtiW tei-"“V • I P?1 įmentofrink1im.M kį
šalv rauti baisa kada tenai! M°kescius būtinai rei , bzžmęs prez,dento vietų, ni- Nors oficialiai jie dar
balsuoja nežmogus, bet įdė-jkėtų .sumažinti nes jie į jis 1961 metų gegužės 25 rera paskelbti, bet Darbo 

; smaugia kraštą, bet tada rei- dieną pasakė kongresui kal
tas žmogaus kapitalas? Bal-j ketų ir išlaidas sumažinti, O' bą, kurioje žadėjo Amerikai 
sai skaitomi nuo šėrų. Kiek i prezidentas išlaidas didina, j stačiai fantastiškų dalykų, 
direktorius turi nusipirkęs! Šiemet būsią jau 9 bilionaii žadėjo net mėnulį pasiekti, 
serų, tiek jis turi balsų. Į dolerių deficito. Tai pavo-! Girdi, reikia stengtis šito 

Į jinga politika. i tikslo pasiekti — pasiųsti į
j mėnulį žmogų ir jį laimingai

Pereitame Keleivy rašėm, 
kad senatas balsuoja Mask
vos sutartį, kuri draudžia a- 
tominių bombų bandymus 
ore ir vandeny. Mes spėjom,
kad sutartis bus ratifikuota, 
nors ir buvo susidariusi 
prieš ją stipri opozicija. Ii 
mes neapsirikome. Ta sutar i 
tis buvo ratifikuota 80-de-j 
šimčia balsų prieš 19.

DOMININKONŲ RESP. 
NUVERSTA VALDŽIA

Pereitą savaitę Dominin
konų respublikoje karinin
kai nuvertė prezidento Bo- 
cho valdžią. Jos vieton su
daryta laikina trijų civilių 
taryba. Nuverstajam prezi- į 
dentui uždėtas namų areš
tas. Karininkija kaltira jį 
pataikavimu komunistams, j

Pietų Korėjoje cholera

Iš Pietų Korėjos praneša-į 
ma, kad Pusano mieste siau
čia cholera. Per vieną dieną 
buvę šia liga 90 susirgimų. 
1946 m. ten ja mirė 7,000.

GRJŽTA NAMO

Anglijos ambasadoriaus In
donezijoje Gilchrist vaikai 
atvyko i Londoną, nes Indo
nezijos sostinėje jiems ne
bėra saugu. Ten minia pa
degė Anglijos ambasadą, 
protestuodama prieš Angli
jos paramą naujai sukurtai 
Malaizijos federacijai.

BUVO ŠIMTAI KRATŲ j grąžinti. Joks kitas erdvių 
planas nepadarysiąs žmoni-

Federalinės policijos (F. 
B.I.) agentai pereitą savai
tę padarė po visą kraštą me-

jai tokio įspūdžio.
Ir po to vis buvo leidžia

mos iš Washingtono žinios
džioklę vadinamų "bookie I apie daromus planus kelio- 

j shops“, kur lošikai perka bi-1 nei į mėnulį. Erdvėje Ameri- 
i lietus arklių lenktynėms ir turėjo pralenkti Sovietų 
, kitokiems raketams. Ryšium Sąjungą. Buvo net apskai 

su šiomis kratomis buvo su- čiuota, kad tokia kelionė at- 
Į imta keliasdešimt žmonių, sieisianti 40 bilionų dolerių, 
į vyrų ir moterų, kurie nelega-
; liu "bizniu“ vertėsi.

Partijos vadas Harold Wil- 
son jau įspėjo savo organi
zaciją būti pasiruošus. Ma
noma, kad premjeras Mac- 
milan nenori rinkimų toliau 
atidėti, nes konservatorių 
partijoje eina pikti ginčai 
ir toliau jie gali dar labiau 
jo partiją susilpninti. Spė

jama, kad rinkimai įvyks 
lapkričio 7 d. ir kad Darbo 
Partija paims valdžią.

ANGLIJOS BANDITAI

KUBOJE DAR 11,090 
RUSŲ KAREIVIŲ

Valstybės departamento 
sekretorius Rusk sako, kad 
Kuboje tebėra dar 11,000 
rusų kareivių, o sovietų tech
nikai ir instruktoriai pasilie
ka visi. kaip buvę.

NAUJA JAV SUTARTIS 
SU ISPANIJA

--------  I
JAV ir Ispanija pratęsė 

dar penkeriems metams A-' 
merikos karinių bazių sutar-, 
tį. Mainais Amerika priža-j 
dėjo paramą Ispanijos karo. 
jėgoms.

I

DAVID U0W MIRĖ

Mirė garsusis karikatūri- 
ninkas seras David Low, 72 
metą amžiaus.

Paskutinėmis dienomis 
Anglijoj buvo daug plėšimų. 
Ir pereitą savaitę aštuonių 
kaukėtų banditų gauja ne
toli Londono užpuolė šar
vuota troką, kuris vežė pini
gus. nutrenkė sargus ir pa
grobė $280,000.

MŪRININKAI IŠKOVOJO 
PO $4-90 VALANDAI

Mūrininku unija Rhode 
Island valstijoje sudarė su 
darbdaviais naują darbo su
tarti trejiems ateinantiems 
metams. Iki šiol mūrininkai 
gaudavo už savo specialybės 
darba po $4.30 už valandą, 
o dabar gaus jau po $4.90.

Galima spėti, kad taip 
1 pabrangus darbo jėgai, žv- 
1 miai pabrangs ir naujų na

mų statyba, kuri jau ir da
bar yra gana brangi.

I
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Sveikinimas Kiprai Kėliniui
Mielas Drauge Kiprai,

Kai šio mėnesio 26 dieną pačiam sukaks 80 metų, 

tai malonėk prisiminti, kad visa lietuvių socialdemokratų 

Šeima — tiek Lietuvos SDP, tiek ALSS draugai — tų 

dieną prisimins, giliais sentimentais ją vertins ir bent min

timis pagerbs Jūsų, drauge, nueitąjį kovos dėl darbo žmo

gaus išlaisvinimo kelią — tą kelią, kuriuo teko pereiti dar 

carinės Rusijos kalėjimus, Sibirą... Vėliau Nepriklausomos 

Lietuvos valstybininko bei visuomenininko iki dabartinio 

budėtojo tų pačių interesų mūsų institucijose laisvame pa

kulyje. | x

Aukščiau minėtiems vienminčiams atstovaudamas 

ALSS Centro Komitetas sveikina Jus, drauge, šios pagar-
I

bios sukakties proga ir nuoširdžiai linki daug ir stiprios 

sveikatos, kad dar visą eilę metų galėtumėte būti mūsų 

darbų pirmūnu, kokiu iki šiol buvote ir tebeesate.

ALSS Centro Komiteto įgaliotas 

JONAS PAKALKA,

CK pirmininkas.

VžMUšfi MOTINĄ

Iš laivyno be leidinio pabėgęs Stanley Garfiled iš Far- 
mingham. Mass., kaltinamas užmušęs savo motiną, 
brolį ir tėvą. Sugautas Portlande, Me., jis pareiškė 
nežinąs, kodėl pabėgęs iš tarnybos, jis esąs tikintis. 
Paveiksle policija iškelia atkastą karstą.
Iki šiol ji mokėsi privačiai

' pat XIX amžiaus pabaigos 
! atvykę iš Lietuvos mūsų ma- 
i žarašėiai (ir beraščiai) ūki- 
! ninkai.
i

Tai tikra tiesa. Daugiau 
prasišvietusiųjų žmonių pra
džioje atvykdavo nedaug. 
Tai buvo daugiausia socia
listai, politiniai emigrantai. 
Jie pirmutiniai pradėjo leis
ti laikraščius, steigti mokyk- 

> lėles ir mokyti beraščius raš
to. Jeigu ne tos mokyklėlės, 
jeigu ne organizacijos ir 
spauda, kažin, ar anksčiau 
atvykę čion lietuviai nebūtų 
jau sutirpę amerikonizmo 
tirpintuve?

LIETUVIŠKA GATVE 
KANADOS MIESTE

”Nepriklausoma Lietuva“ 
praneša, kad Montrealio lie
tuvių seimelio valdyba įtei
kė LaSalles miestui prašymą 
pavadinti vieną gatvę lietu
viškai.

Kanados prancūzai nori 
atsiskirti

Kanados prancūzai orga- tas Montrealis su 1,155,200 
‘ ‘ ir ruošiasi kovoti didžiausias Kanados mies-

gyventojų.
Jeigu nauja valstybė gim

tų, sako Tremblay, ji būtų

nizuojasi 
dėl atskiros valstybės įkūri
mo.

Tas sąjūdis stipriausia 
reiškiasi Quebec’o provinci
joje, kur gyventojų daugu
mą sudaro prancūzai katali
kai. Iki šiol šitame sąjūdy 
veikė keturios organizaci
jos : La Phalange, Le Pai tie 
Republicain du Quebec, Le 
Rassemblent Pour Plnde- 
pendence Nationale ir tero
ristinis sambūris Le Front 
de Liberation Quebeco?s. 
Dabar norima iš jų sudaryti 
vieną partiją.

geras kaimynas visai Šiau
rės Amerikai ir Kanadai. 
”Mes vaišinsime angliškai 
kalbančiuosius taip pat, kaip 
jie vaišins mus,“ pasakė fa- 
langistų vadas.

RUSAI STABDO LATVIŲ 
KULTURlNj GYVENIMĄ

KRISTUS AUTOMOBILIAIS 

NEVAŽINĖJO

Rio de Janeiro arkivyskupas Pessoa Camera pasakė 
Brazilijos vyskupams gerą pamokslą. Sako, jūs skelbiate 
žmonėms Kristaus mokslą, o patys gyvenate priešingai. 
Pučiatės prieš vargšus žmonelius, tituluojat save "eksce- 
lencijomis“, dėvit brangiais drabužiais, nešiojate auksi
nius kryžius, žiedus ir kitokius papuošalus, kuriuos Kristus 
smerkdavo. Ir kam jum tos prabangos reikalingos? Kam 
reikalingi brangūs automobiliai? Juk Kristus automobi
liais nevažinėjo.

Todėl jis pataria jiems: būkite santūresni, išsižadė
kite "ekscelencijų“ ir kitokių titulų, nedėvėkite brangių 
kryžių ir kitokių puošmenų, nevažinėkite brangias limu- 
Žinais ir neouKne pasipūtę, nes Visa tai y i a priešinga rtfiS- 
taus mokslui.

Arkivyskupas kritikuoja ir ištaigingas, aukštais bokš
tais bažnyčias. Maldos namas turi būti kuklus ir papras
tas. Kunigai ir vyskupai privalo rūpintis ne turtų kaupimu, 
o varguomenės gyvenimo pagerinimu, palaikyti su ja arti
mus, draugiškus santykius. Sako, gyvenkite, kaip gyveno 
Kristus, kurio mokslą jūs nešate kitiems. Visų pirma prak
tikuokite tą mokslą patys.

Mainos rūbai margo svieto, kinta ir bažnyčios vadų 
galvosena.

APŽVALGA
MATO TIKTAI 
VIENA AKIMI

(E) Latviai stebisi, kad į- 
vairūs anksčiau skelbti ir 
plačiai propagandoje išgar- 

La Phalange, kurią toliau I sinti kultūriniai projektai e- 
mes vadinsime tik falanga, są kažkaip pradingę ir neį- 
per pastaraosius penkerius I vykdyti arba vykdomi labai

Miesto administracija at- Į metus veikė pogrindy. Iš vi-j lėtu tempu ir susiaurintu 
sakiusi, kad prašymas pri- sų jų ji yra pati dešiniausia. į mastu.

1 imtas ir perduotas pašto mi- Viešai ji pasirodė, kai aną- ‘ kažkaip pradingu-
1 nisterijai, kurios žinioje esą dien buvo sušauktas viešas g-og SOvįetinėS Latvijos vals- 
| visi naujai skiriamieji gat- jos mitingas mažame mies- tybinės premijos (literatū- 
| vių vardai. Ministerija pra- tely, netoli Quebec’o miesto, i jr pan j Matyt, Maskva 
| šymą jau patvirtinusi, ir vie- Mitinge dalyvavo keli šimtai nemėgsta "lokalizmo“. ne- 
| na LaSallės miesto ribose žmonių ir buvo pasakyta ka-
Į gatvė būsianti pavadinta J ringų kalbų prieš tos provin-
1 ”Lithuanie“ vardu.

NENORI AMERIKOS ĮTAKOS 
EUROPOJE

Pirma Amerikos ir Prancūzijos santykiai buvo drau
giški, bet juos labai pažeidė neišmintinga buvusio prezi
dento Eisenhowerio politika. Tai buvo per Suezo kanalo 
krizę. Tas kanalas eina per Egipto žemę, bet jį pravedė 
prancūzai su anglais. Darbas kainavo 432,807,882 frankų, 
kada frankas dar buvo vertas apie 25 Amerikos centus. 
Su Egipto vaudžia buvo padaryta sutartis, kuri davė pran
cūzams ir anglams teisę naudotis tuo kanalu iki 1968 metų 
pabaigos, iš viso 99 metus. Bet 1956 metais Egipto dikta
torius tą sutartį panaikino ir kanalą nacionalizavo. Pran
cūzija ir Anglija pasikėlė savo teisių ginti. Išrikiavo kari
nes savo jėgas.

Bet štai, visiškai netikėtai, Amerika su Sovietų Rusi
ja pastoja joms kelią prie kanalo! Abidvi, mat, norėjo 
įsiteikti arabams, kurių žemėse yra daug brangaus 
aliejaus.

Prancūzams ir anglams tai buvo toks smūgis, kurio 
Prancūzija ir šiandien negali užmiršti. Todėl, kai prie jos 
vairo atsistojo gen. de Gaulle, jis tuoj pradėjo daryti žy
gių išstumti Amerikos įtaką iš Europos. Prie to dar prisi
dėjo Washingtono vyriausybės užsispyrimas neduoti Pran
cūzijai žinių, kaip yra gaminamos atominės bombos.

Amerika negalima pasitikėti!—sušuko de Gaulle. Ir 
prarcūzai patys surado būdą tokiems ginklams gaminti. 
Keletą bombų jau išbandė Afrikos dykumose. Anądien 
Prancūzija jau pasiūlė aštuoniolikai Europos valstybių 
sukurti vienos Europos branduolinių ginklų sąjungą, at
metant Amerikos į tą reikalą kišimąsi ir pašalinant jos 
įtaką iš Europos.

KUR TAS ŠALČIUS 
NUDARDĖJO!

Algimantas šalčius, rašęs 
katalikiškuose laikraščiuose, 
nudardėjo į kairę ir per kai
rę ir dabar tapo uoliu "Lais- 
vės“ bendradarbiu. Paskai
tykite, ką tas išverstaskūris 
"Laisvėj“ rugsėjo 17 d. 
rašo:
"Taip į išeivijos lietuviškos 
spaudos "psichochuliga- 
nus“ — šalia pripažintų 
Kardelio, Railos, dabar ga
lima drąsiai jungti ir Pijų 
Mažąjį (Suprask: dr. Pijų 
Grigaitį, Naujienų redak
torių, Kel. red.).

Taigi, iki komunistinio 
raudonumo įkaitusios galvos 
Šalčius mūsų senus pirmau-
janėius žurnalistus Naujienų ‘Sd'‘CiSv«
redaktorių dr. P. Grigaitį ir et ' Kad Lal'e 
Nepriklausomos Lietuvos re
daktorių J. Kardelį jau drįs
ta vadinti psichochuliganais.

Kas gi galėtų būti tas Šal

l
BENDRUOMENĖS 
PASTANGOS KANADOJE

Negrų žygiui į Washingtoną praėjus, dabar panašią 
eiseną planuoja Biblijos garbintojai. Tai būtų protestas 
prieš Vyriausąjį Teismą, kam uždraudė mokyklose Bibliją 
skaityti.

Kai dabar Chruščiovas pradėjo ieškoti taikingo su 
kapitalistais sugyvenimo, tai Kennedis turėtų jam primin
ti, kad Maskva tebėra dar skolinga Amerikai 11 bilionų 
dolerių už laivus, ginklus ir kitokią karo medžiagą.

mėgsta savosios latvių naci- 
onalės kultūros puoselėjimo.

Buvęs numatytas žinomo 
poeto Rainio paminklas ties 
operos rūmais, bet dabar 
jau niekas apie tai nekalba, 
nes juk galėtų atsitikti, kad 
latviai prie to paminklo dau
giau gėlių padėtų, negu prie 
Lenino paminklo.

Latvių mokslų akademija 
buvo projektavusi latvių en
ciklopediją, bet ir šiuo klau
simu jokios pažangos. Rusai 
latviams atsaką, kam jums 
atskira enciklopedija, juk 
galite pasinaudoti didžiąja

ei jos premjerą ir kitus valdi
ninkus, kurie priešinasi fa- 
langistų siekiams.

Po karštų kalbų nutarta 
steigti partiją nepriklauso
mai prancūzų katalikų vals-

"Laisvės“ 71-mame nu
meryje A. Bimba rašo apie
"baisų sužvėrėjimą.“ Girdi: j Antrasis Pasaulio Lietuvių I tybei kurti Rytų Kanadoje. 
"Daug niujorkiečių, be a- Į Bendruomenės Seimas. Pir- Partijos vardas dar nenu 
bejonės, matė ’Timese* pir- masis toks seimas buvo su- statytas.
majame puslapyje nuotrau- šauktas prieš penkerius me- 
ką iš Louisianos miesto Pia- tus New Yorke. Nors visų separatistų
ųuemine. Nuotrauka baisi. I Toronto seime Vliko pir- (segregacininkų) tikslas yra 
Sužvėrėjęs valstijos polici-' mininkas dr. A. Trimakas J tas pats — atskirti Quebec o 
ninkas raitas su elektrine apibūdino Bendruomenės | provinciją ir sudaryti iš jos
lazda rankoje blaško neg- daromas pastangas lietuvy- prancūzų kalbos katalikišką 

bei išlaikyti šiais žodžiais: valstybę, ideologiškai jie 
vieni nuo kitų skiriasi: vieni

Dar neseniai Toronto 
mieste, Kanadoje, įvyko

rus.
"Tikri tie pietinių valstijų „Lietuvių Bendruomenės į- 
baltieji pasiutėliai. Apie | našas į tautos likiminę ko-1 
žmoniškumą, apie jokias VQ yra svarus ir pasigėrėti- ]
žmogaus teises, su jais nei 
nekalbėk.“

Na, mes sutiksime, kad* 
policija tenai elgėsi žiauriai.

ės“ re
daktorius žiūri tiktai viena 
akimi. Jeigu jis žiūrėtų a- 
biem, tai jis būtų matęs ir 
Chruščiovo tankus Budapeš-

čiaus nukaltas keiksmažo-Pe> kai vengrai tenai palei
džiu naujadaras "psichochu- Galavo laisvės. Tie tankai iš-
!• //nliganas“?

Mums regis, tai toks dvi
kojis, kuris, gyvendamas 
laisvėje, išsišiepęs giria so
vietinę vergiją ir visokerio
pai tarnauja raudoniesiems 
vergų pirkliams;

.. . _ . , . sovietų enciklopedija,linksta į kairę, kiti i dešinę,
o dar kiti sudaro nuosaikes-J Garsaus kalbininko En- 
nį vidurį. Į dzelyno rinktiniai raštai tu-
..... . . ’ rėjo būti išleisti dešimčia to-Kairiausia grupe yra Lej tačjau dabar jau ka|ba. 

Front de Liberation, įslais- J

nas. Gausūs kongresai ir 
suvažiavimai, dainų ir liau
dies šokių festivaliai, meno 
parodos, sporto šventės ir 
žaidynės, teatras, chorai ir, 
pagaliau, išeivių būrimas į 
Bendruomenės apylinkes 
tai vis darbai, kurie ilgai 
bylos apie mūsų išeivijos,
pastangas išlikti ir padėti asmuo nuo tų bom-
savo tautai laimėti laisvę.“ Jau zuvo> 0 kitas suzeis- 

I tas.
Bendruomenės pastangos

Bet’ mums nždto pabiri,! geriausiai reiškiasi Kanado-*į %uae^*b° SSu'"nkor-
kad būtų kada ™U da^ntaX dalis
nors rašiusi apie raudonųjų 
rusų "sužvėrėjimą.“ O juk 
jų žvėriškumas buvo daug
baisesnis, negu Louisianos ’ SVOBODOS DIENRAŠČIO

žudė tūkstančius žmonių.

negu
policininko lazda, ar ne?kuris, nuvažiavęs į pa- 

vergųją Lietuvą, gėrisi mū- MOSų TAUTINIS 
sų tautos engejų bizUnu,: GAJUMAS 
žmonių tylų verksmą vadina.
džiaugsmo daina ir vergo re-j Kai mes Jungtinėse Vals- 
tėžius auksiniais darbinin- tybėse sielojamės, kad lietu-
ko rankų pagražinimais; 

kuris niekina laisvės ko
votojų kraujo aukas ir visų 
gyvos širdies lietuvių gra
žiausias pastangas sulaužyti 
smaugiantį sovietinį jungą;

kuris, neturėdamas jokių 
moralinių principų, gali ly
giai nesijaudindamas klūpo
ti bažnyčioj, vėliau išdaužyti 
jos langus, apspiaudyti tėvo
motinos atminimą ir padėti 
budeliui tampriau užnerti 
virvę ant kaklo nelaisvėn 
patekusiai tautai.

Nė vienas Alg. šalčiaus 
minimų asmenų nė mažiau
sio tokio juodo būdo ženklo 
neturėjo ir neturi.

Kalbant apie "psichochu- 
liganus,“ mes patartume Al. 
šalčiui pirmiausia nuošir-! 
džiai ir vienumoje pastudi
juoti savo paties charakterį. 
Gal tada jam šio žodžio są

vybė nyksta, tai dr. Jonas 
Puzinas stebisi, kad ji čia 
taip gerai laikosi. PLB sei
me Toronte jis kalbėjo:
"Kad ir negalėdami pasi
girti stipriu tautiniu sąmo
ningumu, turime konsta
tuoti nemažą lietuvių tau
tinės gyvybės gajumą už 
savo tautos kamieno ribų. 
Čia ryškiu pavyzdžiu gali 
būti Jungtinių Valstijų lie
tuviai. Kai kitos tautos 

(airiai, vokiečiai) be di
delio skausmo įsilieja į a- 
merikietišką gyvenimą ir 
gana greitai nutausta, rai 
mūsuose net trečioje karto-

ma tik apie tris tomus.
Tai tik keli pavyzdžiai, 

kaip Maskva smelkia latvių

vinimo frontas. Neseniai A- 
merikos spaudoje buvo daug 
žinių apie sprogstančias 
bombas Ouebec’o provinci- tautines pastangas puoselėti 
joje. Bombomis už segrega
ciją kovoja frontininkai.

daro daug didesnį nuošimtį, Į 
negu Jungtinėse Valstybėse, rytuose ir visas New Bruns- 

wick, kur gyventojų daugu-

SUKAKTUVĖS
mą sudaro prancūzai katali
kai.

Falanga veikia keliais 
frontais. Siekdama nepri
klausomos katalikų valsty
bės rytuose, ji kartu veda 
griežtą kovą prieš atejizmą, 
prieš agnosticizmą ir prieš

Prieš 70 metų JAV prade 
jo eiti ukrainiečių savaitraš
tis Svoboda, vėliau virtęs 
dienraščiu. Svoboda dien
raštis yra ukrainiečių susi
vienijimo laikraštis, Ukrai- Į laisvąją masoneriją. Jos įsi- 
nos nepriklausomybės šąli- tikinimu, šitie sąjūdžiai 

ir ta linkme veda-1 griauna Kanados prancūzų 
tradicijas.

ninkas 
mas.

Tos šventės proga dien
raščio redakcijai sveikini
mus atsiuntė JAV preziden
tas J. F. Kennedy, New Jer
sey gubernatorius R. J. Hug-

Buvęs karingas Falangos 
vadas Tremblay, dabar jau 
netoks karštas, mano, kad 
atskirai valstybei sudaryti 
nereikia vartoti jėgos. Bet

nes ir New Yorko guberna- kurią dieną pasirodys, 
torius N. A. Rockefelleris. | kad kitokiu būdu negalima 

laisvės pasiekti, tai gal ir jė- 
SEKTINAS SUMANYMAS | bus panaudota.

Naujai valstybei yra jau
(E) Latvių buv. karių or- numatytas ir vardas — Lau- 

ganizacija "Dauguvos vana- pentie. Lietuviškai būtų Lo-
............... .....................ąai“ padidino stipendijas rantija. Matyti, šis vardas
je susiduriame su susipra-j ^ems doktorantams, kurie išvestasis upės St. Lawren- 
tusiais lietuviais, pavyz-! ruošia disertacijas apie Lat- ce, kuri skiria Quebec’o pro- 
džiui, fraternaliniai susivie- j vijos ir kitų Pabaltijo vals-l vinciją nuo Jungtinių Vals- 
nijimai jau yra atšventę Į tybių pavergimą. Tokios di-
deimantines savo veiklos sertacijos esą prisidėtų prie 
sukaktuves.“ Pabaltijo laisvės pastangų 

išpopuliarinimo mokslinin-Ir jis stebisi, kad tokį tau-
voka dar geriau išryškėtų. tinį gajumą yra išlaikę nuo kų sluogsniuose.

tybių.
Jeigu Quebec’o katalikam 

pavyktų tą provinciją at
plėšti ir įkurti nepriklauso
mą Lorantiją, jai atitektų ir

savąją literatūrą, meną, ar 
mokslą.

SUNKIAU PATEKTI 
į VAKARUS

(E) Žiniomis iš vokiečių 
sluogsnių, kurie rūpinasi va
dinamų vokiečių repatrian
tų perkeldinimu iš sovietų 
valdomų kraštų, norinčių 
persikelti į Vakarų Vokieti
ją esą dar apie 100,000. Bet 
iš jų gali tikėtis kada nors 
gauti leidimą išsikelti tik a- 
pie 10,000.

Maskva ateityje norinti 
išleisti jau tik tokius, kurie 
yra buvę vokiečių piliečiai ir 
tik karo eigoje ar po jo pa
teko į dabar sovietų valdo
mas sritis. Asmenys, kurie 
yra gimę dabartinės Sovie
tų Sąjungos ribose, pavyz
džiui, kad ir Lietuvoje, ir 
niekad nėra buvę Vokietijos 
piliečiai, vargu ar gali dar 
turėti vilties gauti Maskvos 
leidimą išsikraustyti.

Kaip parodė pereito de
šimtmečio praktika, Mask
vos nusistatymas persikėli
mo klausimu nebuvo visais 
laikais vienodas. Tam tik
ros Fed. Vokietijos įstaigos 
ir Vokiečių Raud. Kryžius 
stengiasi ir toliau išgauti iš 
Maskvos kuo didesnį skaičių 
persikėlimo leidimų.

Meilė* taure pasidalink m 
artimu, nes kiekvienas žmo
gus laukia širdies ir šiltos 
rankos.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEVEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Tik sukilldBL tik visi!
Pasaulinė Paroda New . dai Komitetas New Yorke 

Yorke jau čia pat. Laisvojo: parengiamuosius daibus va-
pasaulio lietuvių dalyvavi
mas joje jau patvirtintas. 
Rugpiūčio 28 d. sutartį pa
sirašė Pasaulinės Parodos 
Nationalities Days Program 
komiteto direktorius Walter 
Bacab ir Jokūbas Stukas 
Lietuvių Komiteto Pasauli
nei Parodai vaędu. Vieta ir 
laikas nustatytas. Lietuvių 
Diena Pasaulinėje Parodoje 
bus ateinančių metų rugpiū
čio mėnesio 24 dieną, sek
madienį. Tos dienos vakare 
ir naktį parodos parko fon
tanai nušvis lietuviškomis 
spalvomis.

Tinkamas lietuvių pasiro
dymas Pasaulinės Parodos 
milioninei žmonių miniai 
priklausys nuo mūsų visų 
Amerikos ir Kanados lietu

ro pirmyn visu smarkumu. 
Komiteto nariai paaukojo 
ne tik atostogas, bet ir po 
sunkaus darbo poilsio laiką. 
Jų šūkis — tikslas turi būti 
įvykdytas!

Milžiniški pasiruošimo 
darbai bus atlikti paties Lie
tuvių Pasaulinei Parodai Ko
miteto, bet jų tinkamas į- 
vykdymas priklausys nuo vi
sų Amerikos ir Kanados lie
tuvių dosnios ir skubios pi
niginės aukos. Aukų skubiai 
reikia spausdinti chorams 
repertuarų, minėtų knygų, 
brošiūrų, bei padengti visas 
kitas su Pasauline Paroda 
susijusias išlaidas.

Mes tikime, kad šiandien, 
kai mūsų miela tėvynė Lie-

LIGONIS PATENKINTAS

Caniden. N.Y., ligoninės ligonis Art Lynch šypsosi, 
kai jam patarnauti atėjo oro pajėgų veteranas Fans- 
lau, kuris ruošiasi slaugo pareigoms. Kartu su Fans- 
lau atėjo ir dvi gražios slaugės.

Literatūros Fondas reiš
kia gilią užuojautą drg. Na
poleono Trumpiko šeimai ir 
ALSS 20-sios kuopos nariam 
dėl jų garbės nario mirties.

Jaunimo suvažiavimas
Nežiūrint didelių nuoto- Kitą suvažiavimą nutarta

Amerikos Lietuvių Sočiai-j -,ęhicag0’ Toronto <3o- K*®“ .Rinkėse
mokra,,, Saioneos Litera-i Iensy>1Ie- New York, Hart- kitų metų ntgpiucto men.

i ford, Boston ir tt.— į Cape pabaigoje. Į organizacini 
Cod, Mass., rugpiūčio 24-25 komitetą išrinkti: V. Bendi- 
dienomis suvažiavo virš 70 kas, dr. Alg. Keleris ir I. Pe-

• demokratų Sąjungos Litera 
j tūros Fondo vardų —
Į K. Bielinis

* *
ALSS Centro

į lietuviško protestantų jau- teraitienė, Bostono atstovas 
Komiteto j nimo. Suvažiavimas kūrėsi A. Žilinskas, Toronto atsto-

ekretorius J. Vilkaitis rašo, Pakščių jaukioje vasarvie-
kad velionis N. Trumpikas 
buvo pavyzdingas organiza- 

j ei jos pareigūnas. Jis stropiai 
! išlinkdavo iš narių mokės

vių nuoširdaus bendradar- ituva velka. sunk4 okupanto
biavimo ir aukų.

Lietuvių Pasaulinei Paro
dai Komitetas New Yorke 
dirba pilnu užsimojimu. Ak
toriaus Kazio Vasiliausko ir 
Algirdo Kačanausko rūpes
čiu jau yra užsiregistravę ir 
darbą pradėję net trisdešimt 
chorų su daugiau kaip sep
tyniais šimtais dainininkų. 
Tautinių šokių nuoširdi puo
selėtoja Jadvyga Matulaitie
nė jau susisiekė su daugiau 
kaip penkių šimtų tautinių 
šokių šokėjų vadovais,—pa
siruošimas pradėtas.

Informacinė knyga apie 
Lietuvą, brošiūros, lapeliai 
ir kita propagandinė me
džiaga Vytauto Vaitekūno 
ir New Yorko Lietuvių Pre
kybos Rūmų sumaniai bai
giamos redaguoti.

Meno sekcija, vadovauja
ma Elenos Kulber ir dail. 
Aleksandros Merker, irgi 
jau baigia tvarkyti dailės 
eksponatus.

Pasaulinei Parodai prisi
minti ženklelio konkursas 
paskelbtas.

Sporto sekcija, vadovau
jama A. Vakselio ir Z. Jurio 
prityrusiomis rankomis, pa
sigėrėtinai gerai tvarko vi
sas sporto šakas, pasirody
siančias Pasaulinėje Paro
doje. Balfo reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus su agr. V. 
Butkiu smarkiai pluša, pra-

jungą, kai ji pati negali, 
kaip 1939 metais, dalyvauti 
pasaulinėje parodoje, neat
siras nei vieno laisvajame 
pasaulyje susipratusio lie
tuvio, kuris neprisidėtų 
stambesne ar mažesne auka 
prie tokio svarbaus ir reikš
mingo pasirodymo Pasauli
nėje Parodoje — Lietuvos 
garbei ir jos labui.

Esame tikri, kad kiekvie
nas sąmoningas lietuvis jaus 
šventa
Parodos metu parodyti pa
sauliui, kad Lietuva ir lietu
viai yra kultūringa tauta ir 
jų tėvynė Lietuva yra verta 
laisvo ir nepriklausomo gy
venimo.

Kai mūsų motina tėvynė 
pančiuose, argi mes—jos sū
nūs ir dukros—neskubėsime 
palengvinti jos žiaurią neda
lią, sutrumpinti kančių die
nas pagal savo išgales—au
ka.

Tik sukilkim, tik visi! Ir 
Lietuvių Diena Pasaulinėje 
Parodoje tikrai bus šviesi!

Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi!

Kun. dr. St Valiušaitis,
LKPP finansų reik. vedėjas

DR. P. GRIGAIČIO 
SUKAKTIS

NETEKOME KILNAUS 
DRAUGO

vė Lilija Kemokaitytė, Co- 
lensville atstovė Mana Va- 
nagaitytė ir Waterbury at
stovas M. čerkus.

Kun. A. Žilinskas skaitė 
paskaitą „Protestantiškos 

dieninės santuokos krizė ir. bažnyčios nutautimo proce-

tėje.
Rugpiūčio 24 d. rytą įvy

ko iškilmingas suvažiavimo
čius ir juos laiku atsiųsdavo atidarymas. Kun. A. Jure 

1 centrui laiku i laiškus atsi- nas ,skaite Paskattą-šian.
liepdavo. Kol galėjo, jis lan-1
kė sąjungos suvažiavimus tr| > Pustys. Paskaita su-l sas “ Diskusijų metu nagri.

i • , • - j • i kėlė gyvas ir įdomias disku-’, nėta, kąip sėkmingiau šitam1 visuomet nepamiršdavo irt„:;„Jy 1 procesui pasipriešinti. Kaip
! auką duoti. Šį pavasarį įvy- slJas-

Po pietų V. Bend ikas iš1 kušiam suvažiavimui velio 
nis atsiuntė sveikinimą ir 
apgailestavo, kad dėl ligos 
negalės jame dalyvauti.

Velionis buvo uolus Alto 
ir Balfo rėmėjas. Veik išim
tinai jo rūpesčiu kasmet so
cialdemokratų kuopa su Al
to skyrium suruošdavo gegu
žinę. Ir šiemet jis dar spėjo

Spalio 16 d. ilgamečiui1 Prieš metus netekome Po 
Naujienų redaktoriui, vie- į vilo Mankaus iš Blackstono,
nam žvmiųjų žurnalistų, ne-j Mass., senosios išeivijos at-į tokią gegužinę surengti, 
atlaidžiam kovotojui dėl Į stovo, eilinio darbininko,; ”Su drg. Napoleono 
Lietuvos laisvės d r. Pijui supratusio lietuvių kultūri- Tiumpiko mirtimi lietuvių
Grigaičiui sukanka 80 metų

Chicaga tą sukaktį ren
giasi iškilmingai atžymėti 
spalio 26 d. Lietuvių audi
torijoje. Tam reikalui suda
lytas gausus komitetas, ku-

Pasaulinės -t0 Prieša.k>’je stovi Justinas! 
Mackevičius.

Komitetas prašo visus no
rinčius tame bankete daly
vauti tuoj apie tai pranešti 
ir sumokėti $10 šiuo adresu:

Komitetas dr. P. Grigaičio 
sukakčiai paminėti, 1739 So. 
Halsted St., Chieago 8. III.

ŠVEDIJA

Pasikėsinimai j estu 
laikraščio redakciją

P.S. Aukas siųsti, joms 
rinkti pakvitavimų knygelių 
bei kitų šiuo svarbiu reikalu 
informacijų prašome kreip
tis į šiuos Lietuvių Komite- 

kaituoja. Jie varsto įvairių į to Pasaulinei Parodai finan-
Pasaulinės Parodos įstaigų 
duris, ieškodami vietos me
no eksponatams. Atrodo, jų 
darbas bus sėkmingai apvai
nikuotas.

Lietuvių Pasaulinei Paro-

sų sekcijos narius:
Kun. dr. Stasys Valiušai- 

tis, St. Leonard’s High 
School, 852 Cypress Avė., 
Brooklyn 27, N.Y. Tel. 
HY 7-5913, NE 8-9025 ir 
UL 7-7640

T1KRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj 
"Tikra teisybe apie Sovietu 
Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtą, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są 
žinės laisvę ir 11 ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 

kainą tfk £Q ęentų.___

nius uždavinius ir mokėju
sio juos paremti.

Šių metų rugsėjo 16 d 
Akrone, Ohio, mirė Napole-

visuomenė neteko sąmonin
go, šviesaus, doro, sąžiningo 
savo nario, nuoširdaus savo 
gimtojo krašto — Lietuvos

onas Trumpikas, kitas didis patrioto, jos laisvinimo ko- 
kiiltnrinin darbu rpmėias. i vos dosnaus rėmėjo, rašo 

J. Vilkaitis.
kultūrinių darbų rėmėjas.

Kiekvienas jų įmokėjo į 
Š Amerikos Lietuvių Sočiai- Į 

demokiatų Literatūros Fon
dą po penkis šimtus dolerių.

Velionis Trumpikas, pasi
rodžius naujam fondo leidi
niui, tuojau paprašydavo jį 
išsiuntinėti draugams pagal 
jo paties suteiktus adresus. 
Sykiu su adresais ateidavo 
ir

(E) Nežinomi asmenys— 
spėjama Švedijos komunis
tai— pastaruoju metu pa-

KĄ ALT NUTARĖ?

Rugsėjo mėn. 14 d. Chica
goje, Sherman House, įvyko 
metinis Amerikos Lietuvių 
Taiybos suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 42 asmenys.

Suvažiavimas nutarė:

lietuvių kalbos ir tautinės 
kultūros išlaikymo pavyzdys 
buvo imti Pi-ūsų Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto lietuviai, 
kurie per amžius vokiečių 
kultūros jūroje išsaugojo ir 
kalbą, ir tikėjimą, ir papro
čius.

Suvažiavimas buvo baig
tas laužu prie jūros.

Tai buvo graži lietuviško
jaunimo šventė ir demonst
racija, kad lietuviško kultū
rinio darbo vadžios pereina 
jau į naujos kartos rankas.

Suvažiavimą sveikino Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų 
Vyriausioji Bažnyčios Tary
ba — kun. A. Keleris, Lietu
vių Protestantų Akademikų 

Į S-era — Viktoras PauDeras.—j - --- - --- *   T-
Ateitininkų Federacijos Val
dyba — dr. Juozas Girnius, 
iš Toronto —J. Usvaldas, iš 
Chicagos — K. Burbulis, iš 
Evanstono — kun. St. Neį
manąs, iš Sacramento — S. 
Skirmantas, iš Helsinki 
(Suomijos)—Chicagos „Tė
viškės“ parapijos kun. A. 
Trakys

Linkime ir mes iš Bostono 
naujai valdybai sėkmės ir 
ištvermės.
Suvažiavimo svetys ir tėvas 

GARDNER, MASS.

Chicagos kalbėjo apie Mar
tyno Mažvydo reikšmę Lie
tuvai.

i

Vakare jaunimas patiekė 
svečiams įvairią programą. 
I. Peteraitienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė iš 
Chicagos „Tėviškės“ para
pijos pašoko 4 tautinius šo
kius. V. Kikutytė iš Colens- 
ville, IIL, paskambino pia
ninu, o A. Kleinaitis paskai
tė savo parašytą eiliuotą sa
tyrą apie jaunimo veiklą 
Chicagoj. Jaunatviškos dai
nos, šokiai ir žaidimai su
jungė jaunimą ir svečius i 
vieną lietuvišką šeimą.

Rugsėjo 25 d. buvo pa- 
i«;la um<XIKXVJ75, I\UI I«U5 I<X1X\V IX.

Dumpis ir kun. A. Žilinskas. 
Jų metu Povilas Manomai- 
tis pagrojo smuiku lietuvių 
protestantų giesmę, vargo
nais pritariant Irenai Jurgai
tytei iš Chicagos, o So. Bos
tono choras giedojo.

Po pietų baigiamajame 
posėdy atstovai pranešė a- 
pie savo veiklą.

Veikliausias pasirodė Chi
cagos skyrius, turintis 40 
veiklių narių. Jo pirm. Alg. 
Kleinaitis pranešė, kad ”Tė- 

jaunimo ratelis per

. . . „ . , . , i 1. įpareigoti ALT Valdv-čekis. Tie sąrašai būdavo I ba sti )l.intis .iemones jAV
nemaži i — • •• i-.-.ic į esančių organizacijų politi-

N. Trumpikas — kamajiš- niam darbui derinti, 
kis, atvyko į Ameriką 1916; 2 Įpareigoti ALT Valdy-
metais, bet prieš tai 8 metus vjgas pastangas, kad !
gyveno Vokietijoje ir Skoti- A jyp skyriai ir kooperuojan-! viškė 
joje. 1919 m. apsigyveno čios organizacijos laiku atsi-' metus suruošė Jaunimo pa

vasario šventę suvaidino 
Valterio Bendiko režisuotą

ii profesinėse organizacijoj sakė, kad aukų skirstymas! komediją „Teta iš Ameri- 
se, pelnydamas jose garbės į įvairiems tikslams nėra sky- i kos« .Jaunimo choras įre- 
vardą. j rių ar kooperuojančių orga- kordavo plokštelėje muziku

Veikliausias iis buvo! nizaci.ių kompetencijoje, bet veiKiiausias jis ouvo priklauso ALT centrui

3. Pavesti ALT Valdybai

, . .. . i - . . • „i. i m. uius ui uaiiizacijus iainu aiM-i
kartotinai kėsinosi Į estų; AkrOne, Ohio, kur visą laiką j skaitytų iš surinktų laisvini-1 
radakriją St^kMmT Vfc- lietuviškose, mo reikalams aukų.ir pasi- j

nu atveju išdaužė redakci
jos langus ir įmetė į patal
pas akmenis, paženklintus; 
svastikos ženklais. Kitu at-į v eikliausias jis
veju tokiais pat nacistiniais; ALSS 20-je kuopoje. Ši so-
„ , , . . a x cialdemokratų kuopa pasi-zenklais buvęs aptepliotas , -___. ,iėiimas i redakciio^ natai-'z:VTnej0 nePaprastu.parlUSV‘
-J tV * i -a. 4. J • P- i siklausymu, draugiškumu irpas. Dar kitu atveju vieną! , '
rvtą rasta žymės, kad buvę' drausme. Kas tą kuopą ne
norėta redakcijos duris iš-i menta\o, jos nelankiusiam
i -4.- * - sunku pasakyti, bet kad ve-lauzti, tačiau tai nepavyko. . 1 , ’ ..
Spėjama, kad tais pasikėsi- homo Napoleono vaidmuo

imti dėmesin ir pritaikyti

VI. Jakubėno, Valterio Ba
naičio ir V. Voskos sukurtas 
lietuvių protestantiškas gies-

nimais is vienos puses nori
ma tremtinius terorizuoti, iš 
kitos atkreipti švedų įstaigų

jos veikloje buvo didelis, a- 
bejoti netenka.

dėmesį į tai, kad estų laik
t - TiT'L rvr -io o rastis esąs tariamai „nacis-1 ti K. Bielinio knygoj DIE-
Inz. Walter Dilis, o43 So.| tinig<< mojant msj.ss nsl.).

Clinton St., East Orange, 
N. J. Tel. OR 2-1107.

Antanas Šetikas, 84-11 
lOlst Street, Richmont Hill 
18, N.Y. Tel. VI 6-1957.

Neteisinga, jeigu ameri
kiečiai, kurie kariavo greta 
vieni kitų, negali taip pat 
greta vieni kitų dirbti, praus
tis, valgyti arba siųsti savo 
vaikus į tas pačias mokyk
las.

JAV viceprezidentas
Lyndon Johnson

♦ ♦ ♦
Kodėl tau nepagerbti tuš

čios kepurės, jei tuščią galvą 
pagerbi dažnai?

F. Schiller

praktiškai veiklai iškeltus 
informacinio darbo uždavi
nius ir juos vykdyti.

4. Plėsti ALT veiklą, 
kreipiant dėmesį į jaunųjų 
lietuvių intelektualų įtrauki
mą į darbą ir priėmimą nau

Apie Napoleoną Trumpi- j“ orttanizacijų ALT sūdė- 
ką daugiau žinių galima ras-

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
jau pradėtas spausdinti.
Kaip kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir įdomių 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

5. Šaukti visuotinį lietu- 
NOJANT (454-55 psl.). viu kongresą 1964 m. Wa- 

I shington, DC, ir stengtis jį 
i&įjųksešžšš&ss® j padalyti bendra didele lie- 

| tuvių manifestacija.

mes. Veikia I. Peteraitienės 
vadovaujama tautinių šokių 
grupė ir Br. Variakojienės 
vadovaujamas mergaičių še
šetukas. Ir vieni ir antri dar
niai pasirodo ir amerikiečių 
tarpe.

Ratelio pirmininkas Alg. 
Kleinaitis pareiškė: „Me; 
pastebėjome, kad vykdant 
visą tą lietuviškos kultūros 
veiklą, reikalingas geresnis 
lietuvių kalbos žinojimas 
dėl to mes nutarėme organi 
zuoti lietuvių kalbos pasi
tobulinimo kursus.“

Šis jaunuolio Algimanto 
pareiškimas maloniai nutei
kė susirinkusius tėvus. Visi 
linkėjo, kad ta jaunimo min-

Višniauskų šventė

Rugsėjo 14 d. virš 300 as
menų susirinko į lenkų salę 
Nelės ir Alfonso Višniauskų 
pagerbti jų vedybinio gyve
nimo 25 metų sukakties pro
ga. Po skanių vaišių svečiai 
šoko iki vėlumos.

Alfonsas yra a.a. Jono ir 
Ievos Višniauskų iš North- 
amtono sūnus, jo motina yra 
Keleivio skaitytoja. Sveiki
nu sukaktuvininkus ir linkiu 
jiems daug gražių metų.

Pokylio rengimu rūpinosi 
Marė Dagelytė-Riley su eile 
talkininkų moterų ir vyrų.
Legionierių vadas lietuvis

Rugsėjo 14 d. buvo įves
dinta į pareigas legionierių 
posto valdyba. Posto vadu 
dabar yra Houard Beaudet- 
te. Jo motina yra lietuvė, ir 
jis priklauso Lietuvos Vy
čiams, Lietuvių Bendrovei ir 
Lietuvių veteranų postui 
Worcestery. Jo vadovauja
mame poste yra virš 650 na
rių. Malonu, kad jam vado
vauja lietuvis. Bravo Hou
ard !

Tą patį vakarą lietuvių 
vasarnamy buvo surengta 
vakarienė raujam vadui pa
gerbti. Joje dalyvavo per 
125 asmenų.

Garniškis

6. ALT Valdybai, skyriam 
ir koopeiuojančiom organi
zacijom suvažiavimas vien
balsiai pareiškė padėką ir 
kviečia lietuvių visuomenę 
visomis išgalėmis remti to- jtks būtll sėkmingai įgyven 
liau ALT darbus. dinta.

Suvažiavimas pasiuntė Suvažiavimo pirmininkas 
Augiras Manomaitis padė-

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip prezidentui J. F. Kennedy ■ koJ° visiems iš toli ir arti at
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-

buvusi — 75 centai.
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti Į 

šiuo adresu:
„KELEIVIS“ t

636 E. Broadway------- ■ South Bo»*on 27, Ma«.

ir Valstybės 
Dean Rusk.

sekretoriui

ALT biuras

Savam krašte ir žemė ma
loni.

vykusioms ir už visokeriapj 
pagalba šį suvažiavimą ren 
giant ypač Bostono L. Pro- 
test. Jaunimo Ratelio na 
riams, kurie nemažai tam 
reikalui padirbėjo.
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Ką apdovanojo?

Šiomis dienomis apdova
noti garbės raštais "pramo
nės ir statybos darbuotojai"
Fiodorov, Isakov, Jakovlev,
Jarmolenko, Segal; "nusi
pelniusio racionalizatoriaus 
vardas" suteiktas Bočmano- 
vui, Chačibabianui, Chitere- 
nii, Lifčicui, širšovui, Tara- 
sovui, o Ivašovas gavo "nu
sipelniusio išradėjo garbės 
vardą".

Genda Čiurlioaio paveikslai 
*

(E) Kaune tebeveikia dar 
nepriklausomybė smetais į- 
steigta M. K. Čiurlionio pa
veikslų galerija, dabar vadi
nama M. K. Čiurlionio vardo 
muziejumi. Kaip praneša 
Tiesa (207 nr.), ten dviejose 
salėse išstatyta apie 90 daili
ninko kūrinių, o iš viso mu
ziejaus fonduose jų saugo
ma apie 300.

Muziejų lanką labai daug 
žmonių, j jį rengią ekskursi
jas "paprasti kolūkiečiai, 
darbininkai, komunistinio 
darbo brigados..." Tik Šim
kus rūpestis užgriuvęs jo di-i ______
rektorių dail. Stauską: kaip, (E) Ryšium su tuo, kad 
apsaugoti paveikslus nuo, mgpiūčio mėn. suėjo 20 me- 
blukimo ir tamsėjimo. tų, kai vokiečių okupacijos

kraštą atstovauja", gi iš tik
rųjų nesąmoningai feljeto
ne atskleistas nepasitenkini
mas savietiniais turistais ir 
gera nuomonė apie Vakarų 
turistus.
Kraštotyrininkai "žygyje"

(E) Lietuvoje kraštotyri
ninkams - moksleiviams yra 
skirti savotiški uždaviniai: 
jiems pavesta rinkti svarbius 
istorinius (komunistinius) 
dokumentus, nuotraukas ii 
daiktinius eksponatus, užra
šinėti revoliucionierių, po
grindininkų, karo su vokie
čiais dalyvių atsiminimus, 
išaiškinti kovoje kritusių 
(komunistinių) didvyrių žu
vimo aplinkybes ir pan. Mo
kyklose skatinama kurti mu
ziejus- kampelius.

Kraštotyrininkams rinkti 
revoliucinę ir pan. medžia
gą buvo paraginęs Sovietų 
Sąjungos kom. partijos CK 
plenumas, įvykęs Maskvoje 
birželio mėn, ir LKP CK 
plenumas.

LATVIJOS-LIETUVOS
POGRINDŽIAI

Mat, pats Čiurlionis visai 
negalvojęs apie savo pa
veikslų ateitį. Tapęs juos ne
patvariais dažais, prasčiau
siam vyniojamame popieriu
je. Todėl paveikslai pradė
ję gesti.

Muziejaus direktorius in
formuoja Tiesos korespon
dentą, kad iš Maskvos atvy
kę specialistai ištyrę pa
veikslų būklę ir ieškoję bū
dų jiems apsaugoti. Nustatę, 
kad reikalingos specialios 
patalpos "su oro kondiciona
vimo sistema, netiesioginiu 
apšvietimu."

Architektas V. Dubenec
kis jau sudaręs planus mu
ziejaus rūmui išplėsti, pasta
tant priestatą. Tas priestatas

laikais Rygoje buvo sudary
ta latvių pogrindžio organi
zacija — Latvių centrinė ta
ryba — Vokietijoje leidžia
moje "Latvijoje" buvo iš
spausdinta apžvalga, kurio
je prisimenama ir Lietuvos 
noerinrižio veikla.X ------------------- .

Latvių centrinė taryba 
formaliai įsisteigė 1943 m. 
rugpiūčio 13 d. Dalyvavo 
grupės, kurios paskutiniame 
latvių seime sudarė daugu
mą: socialdemokratai, de
mokratinė grupė, ūkininkų 
sąjunga ir Letgalijos krikš
čionys demokratai. LCT pir
mininku buvo K. Čakstė, vi 
cepirmininku Br. Kalninš, 
sekretorium L. Sėja. Naujoji 
pogrindžio organizacija su
dariusi ryšius su Lietuvos ir

(E) Maskvos valstybinis 
teatras šių metų vasaros se
zoną pradėjo vaidinimu: 
"Frakuotas Kristus". Buvo’ 
įsakyta šią "dramą" pamaty-Į 
ti visoms Maskvos mokyk-J
loms, komjaur uoliams, jau-f 
niems darbininkams ir pa
skui išdiskutuoti ją savo tar
pe. Bet didžiausiam mask
viečių nustebimui "drama" 
scenoje tepasirodė tik vieną 
kartą — per premjerą. Kas 
įvyko?

Vienas žinomiausių So
vietų Sąjungos aitistų Alek
sandras Rostovcevas, laiky
tas patikimu komunistu, pa
keitė vaidinimo metu savo 
rolės žodžius ir re Dievą į- 
žeidinėjo, o jam meldėsi... 
Jo vardas daugiau nefigu- 
ruoja teatro skelbimuose.

Jis turėjo "dramoje" vai
dinti pagrindinę rolę — 
Kristaus. Teatras buvo per
pildytas žiūrovų. Pirmaja
me veiksme matome "alto
rių", kurio kryžius sudėsty
tas iš alaus, vyno ir degtinės 
butelių. Visur primėtyta 
"vodkos" butelių ir sudužu
sių stiklelių: aplink altorių
šoka kūningi popai ir vie
nuoliai, ant žemės vaitalio- 
jasi storos vienuolės. Šis ak 
tas beveik be veiksmo: jis 
.eturi žiūrovą juokinti ir nu- 
:eikti tyčiojimuisi iš religi
jos.

Antrame veiksme Į sceną 
išeina Rostovcevas Kristaus 
rolėje. Rankoje jis laiko di
džiulę Naujojo Testamento 
knygą. Iš jos jis turi perskai
tyti dvi pirmąsias eilutes 
talno pamokslo, po to svies
ti Šv. Raštą ir savo tuniką į 
kampą ir garsiai sušukti: 
"Duokit man fraką ir cilin- 
derį!"

Tačiau Rostovcevas vai-

t

Taip buv»» priversti kelįauti i Sibirą lietuviai, pakalusieji 
savo ranką prieš carą 1794, 1831, 1863 m. Keliavo jie ir pa 
1903 metu. keliavo ir komunistams Lietuvą užėmus, tik 
tada jau buvo vežami užkaltuose gyvuliniuose vagonuose.

t ir kt.). Pačioje Rusijoje bai daug žymių pajėgų iu-
I brendo nepasitenkinimas vo, buvo nukankinta kalėji-
, absoliučia caro valdžia ir muose, išgrūsta Sibiran, iš-
‘ apšviesti kariai buvo sudarę siskirstė emigracijoje. Jų
} sąmokslą nuversti carą ir tarpe ir garsusis poetas Ado-
į įvesti konstitucinę tvaiką. mas Mickevičius. Vilniaus

. universitetas buvo uždary- 
! Tas kanų sąmokslas ve- konfiskuoti dvarai dali.
nau įgijo dekabiistų vardą.: ’ .ių kalių tarpe buvo ir lietu- j "»“« rusams valdininkai at- 
vių (Rovalo-Šr eikauskas, I gabenam, is Rusijos mokyk- 
Joteika, Petrauskas, Gode-,1?8 uždaromos, nekalc.au- 
nius, Puzinas, Facas-Fmer-j slos oi pamzaeijos diaudžia- 
mackis, Strakauskas.Olšaus- mos. Caro Mkalojaus pirma 

, kas, Tyzenhauzas). Dekab. nyki reakcija pnslege Uetu- 
I ristai sudarė ryšius su ienkų visu sunkumu. Karingos 
Į- lietuvių patriotinėmis „,-! smulk,os ba lomos reikšme 

Į ganizacijomis ir buvo r.uma

Sukilimas prkš 100 metų
Styta tiems kraštams nepri

klausomybė.

; Dekabristai buvo susekti į 
• 1826 metais ir sukilimo da- 
| lyviai sunkiai nukentėjo

smulkios bajorijos reikšmė 
visai sunyko. Valstiečiai ū- 
kiškai labiau suvargo ir ne
teko pasitikėjimo. Kai kurie 
didikai greit prisitaikė prie 
rusų, o stambesni dvarinin- 

i kai dar turėjo kai kurios ad- 
l ministracinės reikšmės ba-

derinsis su visa rūmų archi- j Estijos pogrindžio organiza- 
tektūra ir Įeisiąs išsaugoti' cijomis. Laikraštis rašo: 
Čiurlionio šedevrus ateities "...Ypatingai pajėgią or- 
kartoms. Į ganizaciją (VLIKą -E.) tu-

Tikėkim! Tik kam prirei- rė-’° lietuviai, kuriems pavy
kę anų specialistų iš Mask
vos paveikslų dabartinei pa
dėčiai nustatyti? Argi nėra 
tam reikalui dailininkų ži
novų bei puikių chemikų pa
čioj Lietuvoj? Ar tik netie
sia Maskva savo gobšias 
rankas į pasaulinio garso 
dailininko paveikslus? Ar 
neišgabens Rusijon tyrinėji
mams ir paskui pasisavins?

Ach! Ach!, arba lietuvis 
turistas Bulgarijoje

(E) L. Baltkalnis Kom j. 
Tiesoje satyrine forma pa
skelbė lietuvio turisto įspū
džius iš Bulgarijos. Feljeto
ne sakoma: "Apgyvendino 
mus žinoma, atskirai nuo ki
tų užsieniečių... Per kilomet
rą matyti, kad bet kuris už
sienietis aukštos kultūros 
žmogus. Kokie kostiumai! 
Nesiglamžo, nesitepa, ne- 
blunka! Kokie marškiniai! 
Kokie lagaminai ir su kokio
mis etiketėmis!"

Turistas pasipiktinęs, kad 
kiti sovietiniai turistai bul
garus ar kitus kalbina rusiš
kai — tave iš karto palaiko 
tarybiniu turistu, o jei ne — 
užsieniečiu. Jis pagyvėjęs 
tik, susitikęs su užsienie
čiais.

Pagal feljetono autorių, 
tokie turistai "blogai savo

ko sutrukdyti savo krašte 
mobilizaciją, prie kurios 
■ertė vokiečiai. Santykių pa- 
aikymui lietuviai Rygoje tu- 
ėjo du rezidentus...“ 

Rygoje įvykusios ir dvi 
bendros Pabaltijo rezisten
cinių sąjūdžių konferenci- 
:os, viena 1944 m. sausio 
mėn., antroji tų pat metų ba 
’andžio mėn. Buvę sudaryti 
du keliai santykių palaiky
mui su užsieniu: vienas ėjęs 
iš Kauno pro Rygą, Taliną i) 
Helsinkį į Stockholmą, kitas 
iš Ventspilio į Gotlandą. Ry 
šių palaikymui tuomet ak
tyviai padėjusios savo lai
vais švedų karinės įstaigos.

Vėliau Estijoje įvykusi iš
davystė, kurios pasėkoje Ta
line buvęs suimtas Lietuvos 
pogrindžio kurjeris, be to, 
vokiečiai gavę žinių apie 
Latvijos pogrindį ir 1944 m. 
pabaigoje buvęs suimtas 
LST pirmininkas čakste, ge
gužės mėn. sekretorius Se- 
•a ir liepos mėn. Br. Kalninš.

Čakste miręs likviduojant 
Stutthofo kacetą, Br. Kal
ninš pavykę su švedų pagal
ba pabėgti, o Sėja vėliau bu
vęs Latvijoje suimtas sovie
tų ir ištremtas į Sibirą, grį
žęs į Latviją mirė. Persior
ganizavusi Latvijos centrinė 
taryba savo veiklą Latvijos 
teritorijoje baigusi 1945 m. 
pradžioje.

Prieš šimtą metų Lietuvo
je buvo didis sukilimas prieš 
rusus. Ėjo gausios partizanų 
kovos su rusų kariuomene. į 
Sukilėliai slapstėsi daugiau
sia miškuose, iš kurių jie 
puldinėjo rusų kariuomenę. 
Tuo laiku patriotiniai inteli
gentai, dvarininkai, kariai, 
valdininkai, kunigai, moky
tojai svajojo atgauti Lie
tuvos-Lenkijos neDriklau- 
somybę ir slaptai tarėsi ru-

tada žmonės ko- ! Dekabristų pasisekimas • jorų reikalų ir dalinai ūkiškų 
- - - • ■ - I i- kraštovofo*’mirė,"ėjo T kartuves, j Lietuvai būtų turėjęs begali- j ir administracinių 

buvo masiniai siunčiami Si- nės reikšmės. Rusijos su Lie- į reikalų tvarkyme, nors ir ru-
biran, nustojo visko, ką jie 
turėjo. Todėl pravartu nors 
trumpai juos prisiminti ir 
pažvelgti į aną gadynę.

Per tą laikotarpį yra bu
vę keli ankstyvesni sukili
mai ir daugybė pasipriešini
mų nišų valdymui. Rusai į- 
vedė savo kariuomenę Len-

tuva rubežius buvo numaty
tas nuo Palangos linija iki 
Daugpilio, toliau pagal Dau
guvą iki Polocko ir iš Poloc
ko Umanja upe iki Berezi-J 
nos ir Pripečio, toliau Pri-’j 
pečio pelkėmis iki Ostro-Į 
gos.

Tik penkeriems metams

sų valdininkų priežiūroje. 
Lietuvos statutas panaikin
tas, ir įvesti rusų įstatymai. 

(Bus daugiau).
M. P.

SURUSINTA RYGA

(E) Latvių užsienio spau-
kijon ir Lietuvon 1764 me- praslinkus po dekabristų są- do-*e .pasta.I.^0JU metu. _vė? 
tais nasinaiidndami siiinrfp tavtu i h„už J. daugiau reiškiamas susirupi-

sovietų-komunistųsus iš krašto pašalinti. Su-; tais* pasinaudodami suirute mokslo, iškilo Lenkijoje ii , . 
kilimas prasidėjo netikėtai, jr didikų nesutikimais ren-, Lietuvoje 1831 metų sukili-j

kant karalių. Rusų remiamas mas. Tai buvo pats rimčiau- J PastanSomi- greitais tem 
kandidatas Stanislovas Au- sias ir nisams povojingiau 
gustas Poniatovskis buvo iš- Į sias sukilimas. Lietuvoje, 
rinktas karaliumi, ir nišai ypač Žemaitijoje, dar nesu- 

nykę ir gausūs bajorai spar
čiai organizavosi į būrius.

tinkamai jam nepasiruošus. 
Nepaisant jo dalyvių didelio 
pasišventimo, sukilimas bu
vo skaudžiai pralaimėtas. pradėjo krašte šeimininkau- 

Kadangi valstiečiai šita-j tt 
me sukilime dalvvavo tik
kai kuriose vietose, kur vie- J 
tos sukilimo vadai dėjo pa-j 
stangų sukilimą paversti ma-! 
siniu ir kurie suprato ir at-Į 
jautė sunkią valstiečių būk-! 
lę (kun. Mackevičius, Kali-j 
nauskas ir kt.), tai Lietuvos 
kaime prisiminimai apie šį
sukilimą pasiliko labai ne- - 
vienodi. Vienur žmonės kal
bėjo apie buvusias kovas 
prieš maskolius ir dainomis 
apdainavo jų žuvusius daly-dino visai kitaip, negu jo ro

lei numatvta. Jis perskaito‘ vius’ kitur sukilim3 vadino 
nepaprastai oriai ir rimtai ”lenkme.člu“’. kad? . V1?tos 
pirmąsias kalno pamokslo
eilutes: r

"Palaiminti beturčiai savoj 
dvasia, tie, kurie neprisiriša 
prie pinigų ir turto, nes jų 
dangaus karalystė. Palai
minti nuolankieji, nes jie 
paveldės žemę".

Užuot numetęs šioje vie
toje drabuži ir knygą šalin 
ir šaukęsis frako su cilinde- 
riu, jis skaito ramiai toliau: j

"Palaiminti liūdintieji, 
nes jie bus paguosti“

Artistas nutyla tik po tre
čiosios kalno pamokslo eilu
tės.

Publika tučtuojau pajun
ta, kad Rostovcevas vaidina 
ne pagal savo rolę. Salėje į- 
siviešpatauja kapų tyla. 
Kiek patylėjęs, nepaprastai 
susikaupęs Rostovcevas vėl 
palenkia galvą prie Šv. Raš
to ir galingu balsu toliau 
skaito Viešpaties palaimini
mus, visas 48 eilutes. Publi
ka klauso taip įtemptai, kad 
girdėtum musę lekiant. Nie-4 
kas neprotestuoja, tik lau
kia, kas bus toliau. O artis
tas, perskaitęs visą penktąjį 
Mato evangelijos skyrių, pa
maldžiai persižegnoja ir, di
džiai susijaudinęs, sušunka:

"Viešpatie, atsimink ma
ne, 
lystė!

Šis įvykis pii mą kartą bu
vo aprašytas Arizono News 
pagal pasakojimus teatre 
buvusio žiūrovo. Mūsų jis 
perduotas iš Stuttgarter 
Nachrichten nr. 207, rugsė
jo 6 dienos.

dvarininkai lenkai kariavo 
su maskoliais.

TADAS KOSCIUŠKA

1791 m. sukilimo prieš Rusiją 
vadas, kovotojas dėl Lietuvos. 
Lenkijos ir Amerikos laisvės, 
gimė 1746 m„ mirė 1817 m.

valstiečiai priešinosi reknitų 
išvežimui (buvo imami iš 
valstiečių 3-5 rekrutai nuo 
500 galvų caro karo tarny-

_ i pais surusinti Latvijos sosti
nę.

Šiaurės Vokietijoje lei
džiama "Latvija" vedama
jame skundžiasi, kad "kas
dien į Latviją plaukia rusų 
masės. Rusai, rusai, visur 
tik rusai.“ O latvių tautybės 
rygiečiai, nesijausdami jau

SIMANAS DAUKANTAS

Didis lietuviu tautos žadin
tojas ir istorikas, gimė 1793 
m., mirė 1861 m., palaidotas 
Papilėje.

Baudžiavos prisiminimai 
ir baudžiavos panaikinimas 
apie tą pat laiką dažnai kai
me nuslopino sukilimo prisi
minimus. Ir dabar, praėjus 1795 metais, 
šimtui metų, to sukilimo ver
tinimas nėra vienodas.

Šimtas metų vienos ar 
dviejų kartų gyvenime yra 
ilgas laikotarpis. Nauji įvy
kiai užtriną senus prisimini
mus, pasikeitęs gyvenimas 
apsunkina supratimą anks- 

. . .... , tyvesnių sąlygų, galvosenos,
kai prasidės tavo kara- elgsenos ir jausmų. Mūsų 
P gyvenime tautinis atgimi-

Šito ių šeimininkavimo 
priešininkai, Baro konfede
racijos dalyviai išvystė kovą 
prieš rusus ir jų remiamą 
karalių, bet buvo įveikti, 
f Lietuvoje Dominikas Me
dekša, Steponas Šveikaus
kas, Kosakovskis, Puzinas, 
Pulaskis ir kt. kurį laiką tę
sė partizanišką karą). Pra
laimėję konfederantai buvo 
rusų siunčiami Sibiran. Kiti 
pabėgo užsienin. Kai kurie 
atsidūrė Amerikoje (Pulas
kis, Kosciuška ir kt.).

Dėl nesutikimų ir stokos 
centralizacijos kova prieš 
rusus nevyko. Po piimojo 
padalinimo 1772 metais se
kė kiti padalinimai 1793 ir

Napolėono karas su ru
sais ir jo įžygiavimas Lietu
von pradžioje buvo sukėlęs 
vilčių, ir daug lietuvių bajo
rų kartu su lenkais buvo į- 
stoję jo kariuomenėn. Daug 
jų žuvo įvairiuose kraštuose. 
Po Napoleono karų Lenkija 
(įskaitant ir Suvalkiją) ga
vo tam tikrų autonominių 
teisių. Lietuvoje irgi buvo iš-

mas, 1905 metų įvykiai, re- i likusių kai kurių administra-
priklausomybės atgavimas 
ir jos netekimas, du pasau
liniai karai ir kiti įvykiai nu
stelbė išlikusius prisimini-

cinių urėdų, į kuriuos patek
davo vietos bajorai. Veikė 
Vilniaus universitetas, kuris 
išugdė nemažai lietuviškų

mus apie sukilimą, įvykusį f patriotų (Poška, Stanevi 
prieš šimtą metų. čius, Mickevičius, Narbutas

bai 25 metams) ir dėjosi j kiai ankštuose butuose rusų 
prie sukilimo (Giedi imas, 1 bendragyventojų kaimynys- 
Barisevičius ir kt.), bajorai,! tėję, verčiau vaikščioja gat- 
turėję vadovaujamas įarei-j vėse, sėdi svetainėse; tad 
gas, organizavo karinome- gatvės prisikemša praeivių 

kaip milioniniam mieste. Ki
ta vertus, rusų nepaprastas 
pagausėjimas Rygoje mies- 

Į tui suteikia vis rusiškesnį 
vaizdą. Jau iš gatvės esą ga- 

I Įima matyti, kur gyvena 
i "plačiosios tėvynės" pilie- 
; čiai: langai apkarstyti viso
kiais džiovinamais skarma
lais, apdėti virtuvės ir kito
kiais indais ir pan. Tiktai 
miesto centrinėse gatvėse ir 
aikštėse esą kiek švariau, gi 
paėjus bent keliolika žings
nių į gretimas gatves, maty
ti visai kitoks vaizdas: visur 
nešvara, namai daugiausia 
apšepę, jau ilgus dešimtme
čius neremontuoti ir tt

nę ir atmušė rusus (Ezekli- 
jus Stanevičius, šemeta).

1831 M. DIDVYRĖ

Emįlija Klateraitė pasižymėjo 
1831 metu sukilime. Ji pirma 
vadovavo Dusetų sukilėliu bū
riui. kuriame buvo 280 raitų 
šaulių, 60 raitų bajorų ir keli 
šimtai dalgiais ginkluotų kai
miečių pėstininkų, vėliau ji va
dovavo Pirmojo lietuviško pulko 
kuopai kapitono laipsny, kauty
nėse pasižymėdavo drąsa, šalta
kraujiškumu, sukilėliams pra
laimėjus, atsisakė bėgti i užsie
nį. mėgino patekti į Lenkiją, bet 
kelionėje susirgo ir mirė Justi- 
navos dvare (Kapčiamiestyje) 
vos 23 metų amžiaus.

Sėskit vyrai, lakit 
Etmonas tegu žino,
Kad žemaičiai moka gerti 
Ir kovoj už sprando tverti.

B. Sruoga
(Iš Kazimiero Sapiegos)

vyną,—

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl., 
kaina ........................ $12.00

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau kaip 30.000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ........................ $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20,000 žodžių, kai-

pasisekimo galimumus. I.a- na ................................ $4.00

Leikija dar turėjo autono
minę kariuomenę, ir karo 
mokyklą buvo baigę nema
žai lietuvių. Bendra nuotai
ka buvo pakilusi, Vilniaus 
universiteto išauklėta inte
ligentija dėjosi prie sukili
mo. Lietuvon buvo atsiųstos 
kariuomenės dalys iš Lenki
jos. Sukilėlių buvo skaitoma 
apie 60 tūkstančių. Tačiau
bendros koordinacijos sto
ka, negeri ir neprityrę ka
riuomenės vadai, pakrikusi 
organizacija, pasitikėjimas 
užsienio pagalba, — suardė
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Maiklo si Tfc

tant su visom pavergtom 
tautom, turi daugiau kaip' 
214 milionų gy ventojų, tėve.

— Nu, tai kaip tu rokuoji, 
Maiki, ar jai, turint 214 mi
lionų svieto, ne sarmata eiti 
ubagauti i Kanadą, kuri turi 
tik 18 milionų dūšelių?

— Gal ir sarmata, tėve,

Sofija Svižonienč
Mintys ir prisiminimai apie velionę ir jos šeimą. 

DR. V. TERCIJONAS

S. m. rugpiūčio 18 d. mirė m. dalyvavo Širvintų-Gied- 
Sol'ija Avižonienė, gimusi raičių kautynėse su lenkais, 

bet kai duonos stinga, reikia Gruzdytė, kuri gyveno Bris-
jos ieškoti.

LYG PAMIŠĖLIŲ 
NAMUOSE

tol, Conn, pas savo dukrą 
birutę Blaževičienę. Šių me
tų sausio 21 d. ji minėjo savo 
91 metu sukaktį. Ji buvo

1921-1926 m. studijavo ii 
baigė Berlyno Aukštąją 
technikos mokyklą diplo
muoto inžinieriaus laipsniu. 
1927-1940 m. dirbo prie

(E) šiais metais Maskvo- pensioną 1889 m. ir akuše 
je dvi gatvės pavadintos rių ir masažisčių kursus prie

baigusi Šiaulių Zubovienės į Lietuvos geležinklių, iš pra-

— Maiki, važiuokim Ka- 
nadon.

— 0 ko tenai?
— Nu, gazietos rašo, kad 

ji pardavė Sovietų Rusijai 
daug kviečių ir gavo 500 mi
lionus dolerių. Tai juk dide
lė krūva pinigų, ar ne?

— Bet kas mums iš to?
— Nu, gal užfundys, kai 

pasakysim, kad atvažiavom 
į svečius. Juk ir mudu už 
fundytume, jei padalytume

nirnoii

— Žinai, tėve, kad Kana
da tų pinigų dar negavo.

— Kaip tai negavo?
— Taip, kad negavo. Ma 

tai, Chiuščiovas neturi kut 
užmokėti, tai prašė, kad pa 
lauktų.

— Ir sutiko laukti?
— Turės laukti.

— Tai galės ir negauti
— Galės būti visaip.
— Žinai, Maiki, kad anai. 

metais taip atsitiko ir su Lie 
tuvos sviestu.

— O kas su juo atsitiko’.
— Ar td nežinai?
— Neatsimenu, tėve.
— Nu, kaip tu galėjai tok 

biznį užmiršti? Aš gerai at 
simenu. Išalkę Maskvos ko 
misarai tada užpirko Lietu 
voje sviesto už 11,000,001 
litų, ale pinigų neužmokėjo 
Palaukit, girdi, kai probago- 
tėsim, tai atiduosim su ma 
garyčiom. O kai atėjo laikai

1 mokėti, tai atbildėjo su tan 
kais ir užėmė visą Lietuvą 
Vadinasi, suėdė sviestą i. 
magaryčiom pralijo Lietu 
vą.

— Bet į Kanadą jų tankai 
negalės per jūrą atplaukti.

— Nu, tegul jau tankai 
per marias ir neatplauks, 
bet ką Kanada daiys, jei 
Chiuščiovas atsisakys skolą 
mokėti?

— Aš, tėve, nemanau, 
kad jis atsisakys. Jis priža
dėjo ir prižadą pasirašė.

— O ką bulšiaus parašas 
reiškia? Juk tu žinai, kad 
1920 metais Maskva pripa
žino Lietuvai nepriklauso
mybę visiems amžiams ir tą 
pripažinimą pasirašė. O kur 
dabar Lietuvos nepriklau
somybė, ką?

— Bet tai buvo dar prie

Chruščiovas.
— Ar tu mislini, kad jis 

geresnis?
— Man rodos, kad jis at

sargesnis. Jis pamatė, kad 
karas su kapitalizmu galėtų 
sunaikinti Sovietus, todėl 
pradėjo agituoti už nusi
ginklavimą ir nori taikingo 
:u kapitalistais sugyvenimo. 
Todėl gali būti, kad jis 
stengsis Kanadai ir už kvie
čius atsilyginti.

— Nu. jeigu taip. tai gal 
r sumokės. Jeigu savo pi
nigų neturės, tai galės pasi
skolinti iš savo frentų Go- 
nulkos ar Tito, kuriems mū- 
•ų Amerika už dyką sukiša 
niliorus. Juk ne be reikalo 
inądien Chiuščiovas Titą 
bučiavo.

. mašalo Tuchačevskio ir ge
nerolo Karbiševo vardais.

Į Abu kariai savo metu buvo 
. patekę į Stalino nemalonę;
' Tuchačevskis buvo nužudy- 
; tas, o Karbišecas mirė vo- 
. kiečių beleisvių stovykloje.
į Čia šaudo, čia garbina ’.

• JAUNIEJI NORI BŪTI 
NEPRIKLAUSOMI

(E) Iš Vengrijos praneša*
' ma, kad Prahoje, Budapeš- 
! te, Varšuvoje ir lytų Vokie- 
■ tijos Par.kowe su susirūpini- 
i mu stebima pasireiškianti 
i Vakaruose raida: šalia so

vietinės ir kinų linijos jau 
atsiranda "trečioji jėga“. 
Jai atstovaujanti jaunoji ko
munistų kana siekianti būti 
visiškai nepriklausoma ir 
nuo Maskvos ir nuo Pekino.

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

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

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

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl., kaina . . $2.50.

Tartu (Dorpato) universite
to 1898-1900 m. ir kurį laiką 
dirbo akušere. Bendradar
biavo spaudoj draudimo lai
kais 1902 Ūkininke, Varpe, 
Naujienose (Tilžės), Lietu
vos Ūkininke, išveitė Tols
tojaus Pragaro atgijimą.

1901 m. ištekėjo už gydy
tojo Petro Avižonio. Velio
nė buvo našlė nuo 1939 m., 
kada mirė jos vyras P. Avi
žonis, buvęs Lietuvos uni
versiteto Kaune akių ligų 
profesorius, akių klinikos 
steigėjas ir vedėjas iki mir
ties.

Dr. P. Avižonis kurį laiką 
buvo medicinos fakulteto 
dekanas ir universiteto rek
torius, vienas iš tautinio at
gimimo veikėjų. Jis parašė 
ir išleido Lietuvišką grama- 
tikėlę, kurią J. Jablonskis 
vėliau perdirbo ir išleido 
kaip Lietuvių kalbos grama
tiką bendiu slapyvardžiu 
Petras Kriaušaitis, kur Pet
ru pažymėtas Avižonis, o 
Kriaušaitis — Jablonskis.

džių prie siaurųjų, vėliau 
prie plačiųjų kaip dirbtuvių 
viršininkas. įtaisė pagal sa
vo planus automatricas — 
dizelinius traukinius gele
žinkeliuos. Buvo VDU tech
nikos fakulteto dėstytojas.
1940 m. spalio mėn., kai Lie
tuva buvo okupuota bolše
vikų, buvo suimtas ir nuteis
tas į priverčiamųjų darbų 
stovyklą, o birželio 23 d.
1941 m. iš Vilniaus Lukiškių 
kalėjimo išvežtas į Sibirą, 
kur gautomis žiniomis mirė 
1941 m. lapkričio 30 d.

2) Vytautas Avižonis, gi
męs 1906 m., gydytojas, buv. 
Kauno universiteto akių ligų 
docentas ir akių klinikos ve
dėjas. 1945-1947 m. buvo 
Berno universiteto akių kli
nikos asistentas. Nuo 1949 
m. — JAV, dirba Delaware 
valstybėje ir savaitgaliais 
Bay Shore, Long Island, N. 
Y., kaip akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų specialistas. 
Savo specialybės klausimais 
atpausdino eilę studijų žur
naluos Medicina, Medicinos 
Fakulteto Darbai ir kt.,

DABAR SAUGU

Seligsgrove, Pa., mokyklos vaikai dabar per geležinke
li gali pereiti tuneliu. Anksčiau jie turėjo žygiuoti 
per bėgius. Tai buvo pavojinga.

398• milionieriai
Mokesčių įstaigos žinio- ir panašiai prakaituodami, 

mis, JAV 1961 metais buvo ir todėl tas sumas nurašė į iš- 
398 asmenys, kurių tų metų laidas, bet nebuvo tokių, ku- 
pajamos buvo milionas ii rie būtų nurodę šios rūšies 
daugiau dolerių. Žmonių,! pajamas.
kurių turtas prašoka milioną Buvo ir tokių milionierių,

t Alė Rūta, MOTINOS
a * • . 'RANKOS, romanas apie— Ar tėvas ir tą pastebe- . - i •Q 1 motinos meilę, jos tikslą ir

— Šiur Maik aš viską Auklėti savo vai-
vamofo,, T-i •’ • i kus pilnais žmonėmis ir ti-lamatau. Tik vieno daikto1, - ikrais lietuviais, 39/ psl..

jai?

mi tik tie, kurių metinės pa
jamos siekia bent milioną 
dolerių. Bet ir šitų, greičiau
sia, yra didesnis skaičius, 
nes juo kas daugiau uždirba, 
tuo geriau moka savo paja
mų dalį nuo mokesčių įstai
gos nuslėpti.

Buvo laikas, kad mokes-
..................................... čių įstaiga žinojo esant 513

P. Avižonis daug rašė iš! senelis ii tėvas, n tęsia šei- milionierių. Tai buvo 1929

Ta gramatika buvo išleis- bendradarbiavo Vienybėje, 
ta Amerikos leituviams pa- Naujienose ir kt. 
dedant, laimėjo SL A premi-| Vytauto duktė Giedrė stu- 
ją ir susilaukė kelių laidų, j dijuoja mediciną, kaip jos

iš negaliu suprasti.
— Ko taip? j
— Kokiam galui SovieJ Jurgis Gliaudą, ŠIKSNO 

ams reikia tiek daug kvie- PARNIŲ SOSTAS, premi
jų? Supirko tiek daug Ka-i Juotas romanas iš politinių 
:adoj ir dabar klausinėja, ai Į emigrantų gyv enimo, 268 
ząlėtų daugiau nusipirkti |PS^- kaina S2.50.
nūsų Amerikoj. Juk vos tik ! Alovzas Baronas: VIENI-' 
įasibaigė rugiapiūtė. Nejau-1 51 MEDŽIAI, 117 psl. kai-i 
?i komunistų rojuje ir vėlSna § 150.
orasidėjo badas? .

Juozas Kralikauskas, TIT-

kaina $4.00.

mokslo ir populiarios medi-’ mos tradiciją būti gydytoja, 
cinos, buvo kelių medicinos Vytauto sūnus Petras yra fi

losofijos daktaras, speciali
zavosi biochemijoj.

žurnalų bendradarbis, tarp 
kitų—ėjusio lietuvių kalba
žurnalo Medicina, paraše j 3) Kostas Avižonis, gimęs 
daug straipsnių apie akių h-' 1909 m, istorikas, buv. Vii- 
eus, išleido keletą knygelių. Į njaus universiteto 1940-1944 

m. istorijos skyriaus docen-Aklumas ir trachoma Lietu-'
voje, Akinių istorija ir pla
tų Akių ligų vadovą (844 
psl.), skirtą gydytojams ir 
studentams medikams, at
spausdintą jau po jo mirties 
1940 m. Kaip profesorius P. 
Avižonis buvo gerbiamas 
studentų ir savo kolegų; jo 
paskaitos buvo turiningos, {

tas; JAV dėsto Europos isto
riją Elon College, N.C.. K. 
Avižonis daug rašė iš Lietu- 

i vos istorijos ir bendradar
biauja Lietuvių Enciklope
dijoj. Lietuvoje aktyviai 
veikė skautų organizacijose.

4) Birutė (Rūta) Avižo- 
nytė-Blaževičienė, gimusidėl gilaus dalyko žinojimo h , . ,TTVrT

mokėjimo dėstyti studentai Į 1914 m., buvo baigusi VDU 
medikai jas labai veltino ii I teisių fakulteto ekonomijos 
iš akių ligų nemažai išmok- skyrių diplomuoto ekono-

i . *• . i. • •• i • i k ui ie sugebėjo taip susi-
bet čia mihomei įais vadina- j tvarkyti“, kad jiems mokes-

— Duonos trūksta ne vien 
ūktai Sovietų Rusijai, tėve: 
,os trūksta ir kitiems komu-

NAGO UGNIS, premijuotas ž
{romanas. 205 pusk, kaina
$2.50.įistų kiaštams, kur žemė yra j 

iš ūkininkų atimta ir suvals-j Juozas Švaistas: ŽIOB- 
.ybinta, paversta "kolcho-' RI AI PLAUKIA, romanas 
žais. Seniau Rusijoj duonos; iš knygnešio kun. M. Sida- 
užaugclavo gana ir jos kai- į ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
mynams, o dabar jai pačiai j kaina $2.50.
trūksta. Komunistų valdo- i
moj Kinijoj taip pat stinga Aloyzas Baronas: LIEP-

misto laipsniu, vėliau baigė 
aukštąjį tarptautinių moks-

.....................Ių institutą prie teisių fakui
Petras ir Sofija Avižoniai paryžiaus universitete; 

išaugino gražią šeimą: 3 sū- bg t0> jj daugelio kalbų mo- 
nus ir dukrą. kovė. 1938-1939 m. tarnavo

1) Joras Avižonis, gimęs Lietuvos atstovybėje Var
šuvoje. Šiame krašte ji pasi
traukė iš tarnybos 1957 m.„ 
kad galėtų geriau prižiūrėti 

Radviliškio apylinkėse,1920 savo motiną, kuri gyveno

davo. (Plačiau apie P. Avi
žom kita proga).

1902 m., inžinierius. 1919 
m. buvo partizanas prieš 
bermontininkus Šiaulių ir

maisto. Ji taip pat perka 
kviečius Kanadoj; pirmiau 
nupirko už 400 milionų do
lerių, o dabar užsakė dar už

TAI IR BEDUGNĖS,
mijuotas romanas, 279 
Raina $3,00.

pre-
psl.,

Juozas švaistas: JO SU-
•10« milionų. kai Rastras .' I^adeTINE, premijuota 
vedę Kuboje komunizmą, Į romanas B Vinc() Kudirkos 
tai >t Kuboje pasidarė ba-i ni 394 , kaina
das. Is tų kviečių, kuriuos ! $4 nn
dabar Kanadoje užpirko So-;
vietai, jau penktoji dalis bu- Vytautas Alantas: TARP 
vo nuvežta tiesiai Kubon. DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462

— Nu, tai pasakyk, kaip Pus^’ kaina $4.50.
didelis kraštas yra Kanada? 1 Vincas Ramonas: M1G-

— Kanada, tėve, turi dau- j LOTAS RY TAS, 166pusl., 
giau ploto, negu Jungtinės' kaina $2 00.
Valstybės, bet gyventojui, p Nauiokaitis-
vos tik 18 milionų, kai tuo!p™^s nfcriž T A 
tarpu Jungtinės Valstybės i m 509 pusi

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Daugienės įna-

čių nereikėjo mokėti. Jų od- 
vokatai mokėjo surasti įsta
tymuose visokių skylelių, 
pro kurias galima išlįsti ir 
tuo būdu nuo mokesčio išsi
laisvinti.

Jei mūsų krašte būtų ne 
kapitalistinė tvarka, tai ir 
turtai ngnlauktLi i knliu šim- 
tų asmenų kišenes.

J. B.

KATALIKŲ BAŽNYČIA
KEIČIA NUOSTATUS

metais. Tada biržoje ištiko 
krizė, prasidėjo depresija, 
ir todėl 1932 metais milio
nierių skaičius nukrito iki 
20. Bet jų skaičius vėl pra
dėjo augti, 1942 metais jų 
jau buvo 62, o 1954 metais— 
net 201. Per paskutinįjį ne
pilną dešimtmetį milionie
rių beveik padvigubėjo.

Taigi, mūsų krašte turtin
giems nėra taip bloga, jeigu 
milionierių skaičius gali taip 
augti. Vadinasi, verksmas 
dėl didelių darbininkų už
darbių ir unijų spaudimo y- 
ra be pagrindo.

Pasižiūrėkime, kaip tie 
milionieriai "uždirba“. Jų 
pajamų vidurkis buvo $1, 
907,165. Vadinasi, buvo to
kių, kurie uždirbo daug dau
giau. Iš tų 398 milionierių 
137 "nieko nedirbo“, ir jie 
pelnėsi tik iš kapitalo prie
auglio, pirkdami pigiai ak
cijas, nekilnojamąjį turtą ai 
ką kitą ir brangiai parduo
dami. Kiti milioną įsikišo i 
kišenę vien iš devidentų. Vi
sų tų milionierių pajamose 
algos sudarė labai mažą da 
lėlę.

Buvo ir tokių milionierių. 
kurie "pradirbo“ arklių 
lenktynės, gembleriaudami

Niekas žemėje nestovi 
vietoje. Mokslo pažanga 
verčia ir labai konservatyvią 
katalikų bažnyčią taikytis 
prie pasikeitusio gyvenimo. 
Tad jai tenka peržiūrėti ir 
savo nuostatus.

Rugsėjo 29 d. vėl pradė
jęs posėdžiauti Visuotinis 
bačnyčios susirinkimas, be 
kitų klausimų, svarstys ir 
šiuos :

1. Leisti tam tikras bažny
tinių apeigų dalis sumoder
ninti—leisti jas atlikti kito
mis ne lotynų kalbomis.

2. Duoti daugiau teisių 
vyskupams ir tautinėms kon
ferencijoms.

3. Leisti pasauliečiams 
daugiau pasireikšti katalikų 
gyvenime.

4. Pripažinti, kad tikėji
mas yra kiekvieno asmens 
sąžinės reikalas ir valdžios 
pareiga yra gerbti tą laisvę.

5. Pakeisti kanoną, kuris 
reikalauja iš mišrios šeimos, 
kai vienas narys yra katali
kas, įsipareigoti vaikus auk
lėti katalikiškoje dvasioje.

6. Panaikinti uždraustų 
knygų sąrašą (indeksą), ku
ris buvo įvestas inkvizicijos 
laikais.

7. Paraginti katalikus stu
dijuoti bibliją.

8. Pasisakyti gimdymo 
kontrolės, rasinio teisingu
mo, socializmo, santykių su

apsau-

Murklys yra neturtingos ūkininkės 
mis—apsukrus* katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Broadway------ :-------So. Boston 27, Mass.

Blaževičių namuose 16 me 
tų nuo atvykimo į JAV iš 
Europos 1947 m.

Aleksandras Blaževičius,
Rūtos vyras, gimė 1912 m.
JAV, atvyko į Lietuvą 12 
metų amžiaus, baigė Pane
vėžio berniukų gimnaziją, 
studijavo Kauno universite- komunistais, taikos 
te teisių mokslus, dalyvavo gos reikalais, 
antram pasauliniam kare

U* 
I

kainaStalino, tėve. Vėliau Stali
nas apgavo net ir savo part- tun 182 milionus galvų, 
neri Hitlerį, dėl to ir karas — O kaip didelė Sovietų 
tarp jųdviejų kilo. Dabar gi j Rusija? j Tos knygos gaunamos ir
Sovietu politikai vadovauja' — Sovietų Sąjunga, skai- Keleivio administracijoj.

KALNUS,
I$5.00.

JAV kariuomenėje ir išėjęs Paragink savo pažįstamus
. atsargon pakeltas j pulki- Keleivi. Kaina
1 ninko leitenanto laipsnį.

(Bus daugiau). metams $5.
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IG. K.

Aleksas lankausiąs.
(Tęsinys)

Nepamatė nei arklių, nei karvių, nei avių, nei tų la
kiojančių žuvų, tik, audrai ateinant, papūtė smarkesnis 
vėjas, ėmė kilti lūžtančios baltomis viršūnėmis vis dides
nės ir didesnės bangos. Laivas pirma nepasidavė. Paskui j j 
ėmė linguoti. Jam daug ir nereikėjo, juk Ui buvo prekinis 
laivas, tik viename gale žmonių vežamas. Laivas ėmė kilti
—leistis, kilti leistis vis smarkiau ir smarkiau... Jau sunku 
bepastovėti. Atsisėdus kraipo j visas puses. Akyse kažkaip 
pilkšva darosi, galva ima suktis, — nebenulaikai jos. Šir
dis jau jau pyksU. Kažkas darosi viduriuose. Nekoks laivo 
maisUs ėmė kelti savo nemalonų skonį vis aukštyn ir aukš
tyn gerklėje. Užčiaupi burną — nebeišlaikai. Piadžioje 
dar šiaip taip, o paskui, kai jau nieko nebeturi viduriuose 
ko išmesti, ima Uve tąsioti. Atrodo, ir kojos Uvo pro gerk
lę išlįs.

Nusigando, prašosi visų galių, kad ko greičiau atsi
imtų gyvybę, kad tik tų tuščių tąsioj imu nebebūtų, bi tik 
nuo jų nukratytų. Lai jau galas. Vistiek Utai iki Amerikos 
neišlaikysi. Šaukėsi ji prie vyro. Bet ką ir Us padarys. 
Laikykis, sako, laikykis, praeis, nebijok, kentėk susispau- 
dusi, ne kuris jau čia ir nusikapnojo. Juk savo noru važia
vai. Ar aš Uve prikalbėjau? Vos gyva raitosi, vis kukčio
dama; vis dar tąsoma ką atiduoti tiems jūrų arkliams, 
karvėms. Nieko savo nenusiveši. Tik persmauktą pro gerk
lę kūną, su tuščiais viduriais, kaip tos lakiojančios žuvys. 
Vos beišlaiko, silpnėja. Bet vis tik nenustojo vilties jau 
tik gerai apsirėdyti. Valgis nei nė galvoje. Ir neprimink. 
Širdžiai koktu darosi. Akys žilbsU. Galva lyg ne savo vie
toje. Ir sėdėti biauru. Ir kojos neberemia.... Galas čia pat 
rankoje.

Išliko mzvastis iki audros galo. Ėmė ramintis vande- 
nys. Sykiu ir širdis atsirado savo vietoje. Ir akys pamatė 
kitus tokius, kaip tu. Jau jau darosi, Ursi nieko nebūtų 
buvę, jei tik ne vidurių tąsiojimų pėdsakai. Ir tvaiką ėmei 
jausti. Prašvito pagalios akys.

Džiaugėsi kojos, lipdamos iš laivo. Ilsėjosi pailsusi i 
širdis, kad jau išgyventoji vandenyse žemėje nepasikartos.

Vėl traukinys dūzgena, kiek minkščiau, kaip Vokie
tijoje, slinkdamas. Kad gi kelio galas. Kame tie riebieji 
valgiai, kame tie plonieji vilnoniai drabužiai...

Chicaga nelaukia, mes patys į ją važiuojame. Čia ne 
dėdė, ne teU. Čia niekas Uvęs su iškepUis ragaišiais, 
nieks pinigų saują atkišęs nelaukia. Visiems pinigus aky
lai atskaito, o paskui ir pats skaiUi, kolei prie tų riebių 
valgių ir prie tų poniškų drabužių pritelpi pavalgyti, apsi
rėdyti. Padžiūva liežuvis prie darbo mašinos, prie pa
skersto gyvulio mėsos luito, gerokai paniežti nuo prakaito 
kūnas, kolei riebalų gauni, kolei drabužį apsivelki.

Aleksas gavo darbo. Kur anksčiau Aleksas dirbo; 
bosai gerai jį atsiminė, kaip pareigingą, blaivą darbininką. 
Ar tiko jam Us darbas, ar ne, apie Ui nereikia kalbėti, bi 
tik yra kur įsikabinti. Juk reikia šipkartes apmokėti, reik 
dabar dviem tuo Urpu pragyventi. Ir paliktosiom dukrom 
reik bent kokių nuotrupų prikišti. Aleks, Uip jį buvo įrašę,
taip jį ir vadino. Kur čia įrašys ir kam Uip ilgą Jankauskio 
pavardę — turi skubaus darbo, o įtempto darbo metu kur 
čia tiek daug rašyti ir spėlioti Uip sunkiai išUriamą pa
vardę. Aleksui tai nerūpėjo. Bi davė darbo, bi mokės do
leriais, bi lengvės rūpesčiai, kad vėl galės atsistoti ant 
savų kojų, išmokėjus paskolas, pasižadėjimus.

Grinorei žmonai buvo kiek sunkiau darbo gauti. Ji 
nemokėjo nė adatos dorai į rankas paimti. Ir jos išvaizda 
nebuvo tokia, kuri aiškiai parodytų, kad gali priprasti 
prie bet kurio darbo. Bet gavo kad ir nepatinkamą darbą.

Ir anksčiau galvojo ir svajojo Įsikurti kokią valgyk
lėlę, kitus maitinti ir, begaminant kitiems, pačiai prisilai
žyti geresnių gabaliukų mėsos ir riebesnio nuo paviršiaus 
viralo nusisamstyti.

Pasisekė, kitur išsikėlus gyventi Alekso senajai šei
mininkei, kuri ir maitino, ir gulino keletą Uutiečių. Šeimi
ninkė paliko keletą lovų, kuriose vieni dieną, kiti naktį 
ilsėdavo, keletą lėkščių, šaukštų. Peilius kiekvienas turėjo 
savo. Pasisekė. Viskas paruošta. Ir gyventojai yra jau ži
nomi, kurie visuomet laiku užsimoka, nelabai tegeria.
Namie triukšmo nekelia, pavargę tik gulti pareina. O kai 
namo parsineša kokių gėrimų, ir šeimininkei duoda. Ši nu
duoda negeriančią. Varžosi, atsisakinėja, bet pasišalinus 
gurkšnojantiems iš kambario, viena palikusi, ar pavargus 
ar ėmus snausti gėrimų šeimininkams—nematomai nu
kniaukia nedagertus butelius ir iki lašo išlenkia.

(Bus daugiau)

PRINCESĖ f MOKYKLĄ

Anglijos karalienė su savo dukra Anne eina Į traukinį, 
kuriuo važiuos į Škotiją. Ten Anne lankys mokyklą.

J. Narūne

DUBYSOS PASAKA

Rangosi, plaukia Dubysa 
Tarp želmenų Žemaitijos,
Teka per lygumą visą 
Žvilgančių ašarų gijos...

Ašaras rytą skalauja,
Skausmą žemaičių velėja, 
Vakarą latakais kraujo 
Su žaromis išsilieja...

MINIJA

Mūsų Minija — upė gražuolė, 
Sidabrinė žemaičių duktė, 
Nuliūliuodama slėniais, laukais, 
Taip laisvai tu plauki ir rangais.

Spalvomis ir šešėliais giliais 
Tu slapstaisi po lapais žaliais,
O nakčia tu linguoji žvaigždes 
Ant savosios krūtinės juodos 
Ir ištiesi takus pilnaties 
j užburtas pilis, kaip sapnuos...

odai laisvai paalsuoti, try
nimus pertraukti. Po kiek 
laiko ir vėl juos pakartoti, 
kol pleiskanos išnyks. Jeigu 
sausi plaukai nepleiskanuo- 
ti, tų įtrynimų nereikia.

Riebius plaukus reikia 
dažniau plauti (Kas 10 die
nų). Riebumą laikas nuo lai
ko nuvalyti su vatos gniužu
lėliu, sumirkytu alkoholyje. Į

A. Gerutienė

VYRAI, KAS ČIA BUS!

P. V. ZCBRICKO IPĖDINIAS

šių metų rugpiūčio mėn. savo 
bute Brooklyne buvo rastis mi
ręs Pranas Zubrickas, Ameriko-

J'e žinomas kaip Frank Vitold 
tabriski.

Pereitame Keleivio nume
ryje skaičiau apie kylantį 
triukšmą dėl perukų. Rašo
ma, kad moterys pradėjo ei
ti dėl jų iš proto. Bet bėdos 
dėl to bus ir vyrams.

Amerikiečių spaudoj skai
tau, kad perukus gaminan
čios įmonės dirba ”pilnu ga
ru,“ nes vis daugiau ir dau
giau moterų nepasitenkina 
savo tikrais plaukais ir nori

kvortose vandens. Tai žy
miai prailgina chrizantemų,1 
jurginų ir kitų gėlių gyveni
mą. Pridėjus dešimtprocen- 
tinio cukranendrių cukraus 
tirpalo, galima dvigubai
prailginti astrų gyvenimą ; art|mŲjų na.
Tačiau V įsuotinio, visoms i rjy neturėjo, tai jo laidojimu ru- 
gėlėms vienodai tinkamo tir- pinosi miestas. Apmokėjus lai- 
palo kol kas nėra. ! dojimo išlaidas, stamboką sumą
H * * i galėtų gauti įpėdiniai.

Augalus, iš kurių teka pie-; Turimomis žiniomis vienas jo 
niškos sultys, nuplovus, rei- brolis gyvena Kanadoje, o kitas 
kia įmerkti į šiltą vandenį, ^olis ir sesuo—okupuotoje Lie- 
Priešingu atveju sultys SU- tuvo->e- Giminės arba apie juos 
kietėja tr trukdo Jstainkti tinantieji malonėki,e aMl*PU: 
vandeniui. Medinių augalu, Consulate General of Lithu-
l....- olvnni Jv o»K,7c ania» 41 West 82nd St., Nevvkaip alyvų n pan., stiebus york \ v 10024 
patariama suskaidyti peiliu.

Nuplautos gėlės nevieno
dai ilgai išbūna šviežios — 
nuo 2 iki 15 dienų. Ilgiausiai 
gyvena gladiolai — 15 die
nų. Chrizantemos gyvena1

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka, 130 psl., kaina . . $1.80.

10-12 dienų. Be to, jurginus | GINTARO TAKAIS, J. Na- 
ir astrus reikia nupiauti pil- j1-ūn^ eilėraščiai, daug ilius- 
nai išsiskleidusius, o gladio- j tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

__________ _______________ Jus — keletai apatinių žie- j TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto
turėti dirbtinius plaukus—, išsiskleidus. Irisai nu-1 15 pasakų ir padavimų, 186
nešioti dirbtinį galvos ap-, praunami prieš išsisklei- pusi., kaina .................... $2.00
dangą. ’ džiant jų žiedams. |

Tų perukų jau dirbama 
visokių. Iš tikrų plaukų pe
rukų jau siūlo už $49, mo-' 
kant kas savaitė po $2.50. | 
Bet yra ir tokių, už kuriuos 1 
reikalauja šimtų dolerių.

Bet jau gaminami perukai 
ir iš dirbtinės medžiagos ir 
visokiausių spalvų. Jie te- 
kaštuoja vos kelis dolerius. 
Jie esą atsparūs saulei, ug
niai, vos 2 uncijų svorio, la
bai lengvai užsidėdami, 
lengvai plaunami, šukuoja
mi ir tt.

Vadinasi, šiandien mano 
žmona gali per dieną kelis 
kartus keisti savo plaukus. 
Palikęs ją namie brunetę, 
grįžęs iš darbo galiu rasti 
šviesią blondinę, raudon
plaukę ar dar kitokią.* .

Savo žmoną gal dar bus 
galima atpažinti, bet nuėjus 
kur į svečius ar gatvėj suti
kęs gali nebeatpažinti buvu
sios pažįstamos, nes ji bus 
visiškai pakeitusi plaukų 

I spalvą, visai nepanaši į se- 
! n iau buvusią.

Teisybė, jau ir dabar dau-
RUDENS DARŽELIAI 0 pačią žemę reikia neuž-, gelis moterų dažo plaukus,

| miršti patręšti trąšomis. Ge bet perukai, atrodo, toj sri
ty sukels didesnę „revoliuMiesto šeimininkė, kad ir riausia sunaudoti perpuvu- 

ant akmenų ir cemento gy- siu lapų mėšlą.
vendama, vistiek, turėdama Kad nereikėtų pavasarį! dėl to daugiau bėdos. Būki 
prisirišimą prie žydinčių gė- j rūpintis daigus sodinti, ge- į me pasiruošę ir atsargūs! 
lių, pasidaro sau kad ir ma-I riausia užveisti tokias gėles, Į Beje 0 raoterys, pasak 
ziausią, lysvelę. Darželio ge- kurios gali žiemoti. Pav., le-
lės puošia jos namą, džiugi-, lijos, rūtos, mėtos, rožės, bi-

ciją,“ ir mums vyrams bus

• GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa- 
| ka, gražios iliustracijos, 24 

psl., kaina ................ $1.00Mahogonio medis yra la-1 
bai kietas, patvarus, sunkus į 
ir neskalus, todėl jis varto-j 
jamas brangiems baldams, 5
rakandams, dėžutėms ga-l>‘£LYNi karveliai, Aloyzo Ba- 
minti rono apysakaitės vaikams, 69 psL**•*••**• lravw. $1 50

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais 45.00. minkštais 
viršais ........................................ 44.00

ŽVILGSNIS Į PRAEITI.JL žuk®J’
domūs atsiminimai, 477 pal-.

45.00.

ŽEMAICIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkit 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... 43.5^

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnier.ė. daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl. 
kaina ........................................ 41.26

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi.

464 pal., kaina. ...46.00minimai.

Visos trys dalys įrištos į vien* 
knygų, kieti viriai, 031 puslapis. 
Kaina .................................... 46.00.

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir {domiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapiu,S-S 1 • r
a Kieno rurmaio, n.am« ....

ŽEME DEGA, 3. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 454 psl. Kaina ...................44.M

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....44.50

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ T 
Atvira nuomonė, įdomūs areumen- 
tai. Kaina ............................ 20 Cnt

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumoai lr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šin dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 5Oe.

1905 METAI, Kiprc^ Bielinio atsimi-| ŽEM AITE S RASTAI. Garsiosios ma
nim ų antroji 
Kaina ...........

592 puslapiai.
46.00

sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kains......................................... 60 Ct

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų *vsduotojų’, 536 psl. Kama 45.00

SIAURUOJU TAKELIŲ, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J ietn- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl, kaina ........... 42.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ 45.04

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl, 

45.00.

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 pei- Kaina........................ 46.50

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psL, didelio formato, gera popie
ra, kaina....................................42.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumoų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. 42.06

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 darnos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti rr 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
426 pusi. kaina .......................46.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 

Kaina ........................... 25 Cnt

vienos žinovės, perukus 
mėgsta dėl įvairių priežas
čių: 20-44 metų dėl to, kad 
to mada reikalauja, senes
nės dėl to, kad po peruku 
galima lengvai nuslėpti da

na praeivio akį.
Šaltesniam orui ateinant,

pravartu būtų prisiminti,! Kaip lengvai prigyja rū- 
kad jau reikia tinkamai su-! tos! Pamėginkite įkišti į že- 
tvarkyti žiemai savo darže-i mę rūtos šakelę ir gerai lais-! Ti savo amžiaus.

jūnai, jurginai, 
(kolčikai) ir tt.

širdutės

li-
Jeigu yra lepios rožės, jas 

reikia palenkti prie žemės, 
apkasti ir gerai apkloti, kad 
nesušaltų.

tykite vandeniu 2-3 kartus 
per dieną, kol prigis. Prižiū
rėtos, palaistytos, apravėtos 
jos gražiai žaliuoja ir kve
pia.

A. Gerutienė

Spėjama, kad daugiausia 
perukų bus šviesios spalvos.

Nusiminęs vyras 

KAD GĖLĖS ŽYDĖTŲ

PRINCESĖ-STL DENTĖ

Švedijos princesė Christina 
įstojo f garsiąją Radcliffe 
moterų kolegiją Cambridge,

Ji užpildo registraci-

CEZARIS, Mirko Jesulič 
■ trijose dalyse, kiekviena 

42, ara visos S dalys ...

romanas 
dalis ps 
... 46.04MARLBOROUGH’S LITHUANIAN 

SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ru vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... 41.26

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
pal. Kaina............................... 43.00.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina........................... 44.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... 48.50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz-.
mo istorija ir valdymo praktika. 5 JUOZAS 
Labai daug informacijų, 96 psl.
Kaina .................................... 60 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitu tautų valgių receptų, 

puslapiai, kaina............... 41.25132 kaina
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai sa- 
ko mokslas? Kaina...........25 Cnt

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, 
jausiomis žiniomis papildyta 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina .............................. 41.00

l Skinant puokštę, gėles 
reikia nupiauti aštriu peiliu, 
paliekant kaip galima ilges- 

Būna kartais nemalonu, nius stiebelius. Juos reikia 
kai ant juodo rūbo matyti1 įkypai nupiauti ir pamerkus 
nubyrėjusios pleiskanos. Gi į kartkar tėmis tuos piūvius at- 
jas galima išnaikinti, tik rei- naujinti, nes jie pasidengia

KAIP PANAIKINTI 
PLEISKANAS

kia noro ir kantrybės. 
Pirmiausia reikia skirti:

ar galvos oda ir plaukai rie-» 
būs, ar sausi?

Jeigu sausi, reikia nedaž
nai plauti ir patartina varto
ti specialų (riebesnį) muilą, 
o dar geriau — kiaušinio 
tryni. Jis maitina odą, o 
plaukams duoda gražų bliz
gėjimą. Išdžiūvus plaukams, 
įtrinti į odą sieros tepalo 
(jų yra visokių preparatų), 
/trynimus kartoti kelias die
nas iš eilės, o po savaitės

gleivėmis, kurios 
sunktis vandeniui.

trukdo I SOCIALIZMĄ. 
Bliumas. Trume

TAVO KELIAS
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

Pamerkus gėles, jom van
denį reikia keisti ne rečiau 
kaip kaitą per dieną. Van
dens temperatūra kartais tu
ri lemiamos reikšmės gėlių 
gyvenimui. Dažnai jos pra- 

i randa savo šviežumą, kai 
vanduo per šaltas.

Norint gėles ilgiau išlai
kyti, patariama į vandenį 
pridėti kai kurių medžiagų. 
Pavyzdžiui, pusę aspirino

gerai išplauti. Duoti švariai tabletės, ištirpinus ją trijose

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa- 

496 psl-, geras popierius. 
........ ...........................410 M

veikslų.

Putino-My-V.
trijose dalyse, 

kunl

ALTORIŲ SESELY. 
kolaičio romanas 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės.

STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pasidaręe 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................26 Cnt

UETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, 42 pei, kaina......... 25 Cnt

j VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA- 
i NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė

ra vienybės, 80 psl, kaina .. 41.44

Užsakymus ir pinigus prašome austi šiuo adreeu: 
KELEIVISf3B E. Broedvay -------- :-------- So. Boston 27, Mass.

v



Palaukit, girdi, kai prabago- KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintas

IŠ SAULĖTOS FL0R1 VIETINES ŽINIOS Makaitis N. Anglijos 
varžybose

Suėmė gaują jaunų vagių

MIAMI, FLA.

Kadseliai sugrįžo ii Europos

retume nesigailėti saviškius 
šelpti.

Vilniuje rusų kalba labai 
paplitusi. Stebino Kadzelius

Po koncerto susipažinimas 
ir šokiai

Nuoširdi padėka

Nuoširdžią padėką reiš-

krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI,

Roxburyje policija užklu
po jaunų vagių gaujos lizdą 
ir 9 jų suėmė. Dešimtas iš
nėrė pro langą su visais stik-J^^tVTivTas lais. Kai policija į jų kam- ATSIMINIMAI, paraše Juo- 
barį įsiveržė, jis atstatė jai* zas Liūdžius, -46 pusla- 
revolverį. Bet policijai prie j piai, kaina...........$3.00.
jo artėjant, jis metei ginklą ATSIMjNIMAI APIE JUO- 
įr movė pro langą. Policija

Rochester, N. Y. rugsėjo 
vidury įvyko šiaurinės N. 
Anglijos šachmatų varžybos. 
Suvažiavo 46 dalyviai. Lai
mėjo kanadietis I. Theodo-

Po Laisvės Varpo koncer-: kiu visiems giminėms, drau- 
to spalio 13 d. So. Bostono gams ir pažįstaipiems, kurie,

>oj išbuvo porą mė- Į JakHn’i "’nSSl Lietuvių Piliečių Draugijos mirus mano mylimam tėvui rovich iš Toronto. Šiose var
ta laiką jie aplan- - bJ į j 1 didžiojoj salėje, trečiame Pranui Roman-Ramanaus- žybose pasižymėjo keturi

®ukšte, bus susipažinimas su kui, mane visaip ........................................
koncerto piogramos daly- stiprino, reiske užuojautą, 
viais ir šokiai, kuriems gros J Ypatingai dėkoju draugijų 
F. Smito orkestras. Taip pat j atstovams, atsiuntusiems gė-
veiks valgių ir gėrimų bu-Į lių, karsto nešėjams, atsi- .... ........... __________
fetas. šokiai prasidės 6 vai., sveikinimo kalbas pasakiu-- g^aičiu jjp paskelbti tro- 
o koncertas—3 vai. po pietų. j siems Pranui Šveikauskui ir Į j-įausiais N. Anglijos jau

Antanas ir Elvira Kadse- ...... .. ,
liai Europoj išbuvo porą mė-Į dl?ehs Pre.knĮ brangumas.
nėsiu. Per ____ _
kė Prancūziją, Vakarų Vo- i pap1*^ 
kietiją, Italiją, Šveicariją,
Austriją ir kt. Keturias die
nas jie buvo ir Lietuvoje.
Ten skrisdami turėjo pirma 
pasiekti Maskvą ir tada iš 
ten skristi į Vilnių.

Maskvos aerodrome jie iš
buvę 4 valandas, todėl turė
ję progos pasidairyti. Stotis 
graži, bet labai nešvari. Iš- 
einamojoj (toilete) primė
tyta cigarečių, oras toks

bininkų uždarbiai 30-65 rub
liai per mėnesį.

Tokie, trumpai pasakius, 
Kadzelių kelionės įspūdžiai.

L. J. Stasiulis

jaunuoliai, užbaigę pirmam 
dešimtuky, būtent: Algis 
Makaitis, Harvardo univer
siteto studentas ir dar trys, 
visi surinkę po vienodą taš-

NEVV YORK, N.Y. I
, . - , * ... Napoleonui Jonuškai.koncertą žada atvykti ' ,

Šitos dradimo įstaigos 
tvankus, kad dvasią traukia. Į New Yorke ir apylinkėje tu- 
Moterų išeinamojoj Elvira j ri apdraudusios 5 milionus 
mačiusi vieną moterį daržo-1 -• •
ves plaunant, kitą—kojas.

Važiuodami per miestą į 
kitą stotį, matę gražių pa
statų ir daug lūšnelių. Iš čia 
lėktuvu skridę apie 50 as
menų, beveik visi lietuviai, 
dauguma studentų. Su kai

I . a -. tjt T> • i Dėkoju laidotuvių direk-| taip pat naujas PLB pirmi-1 J už ma, .

n ... ..įninkąs J. Bachunas, kurio,Rėdei, reformų Blue Skield; suma pastangomis iš'
.r Blue Crost organstusjote Australijos atkviesta solistei

G. Vasiliauskienė, dabar di-Į 
dėlių pasisekimu koncertuo-! 
janti įvairiose lietuvių kolo-i 
nijose. Jos koncertai jau į-*

Bachunas, kurio, patamavimg.
Alma Ramanauskatiė

nuodais šachmatininkais.

Rungtynės dėl lietuvių 
dovanos

paleido paskui jį šešis šū
vius.

Gauja veikdavo daugiau
sia So. Bostone ir Dorches
tery. Čia ji buvo išlaužus a- 
pie 10 mokyklų ir išvogus 
rašomąsias mašinėles. Tik 
per vieną subatvakarį buvę 
pavogta apie 40 mašinėlių. 
Prie gaujos priklausė ir vie
na moteris.

asmenų. Tai nėra grynai pri
vatinės, pelno siekiančios 
organizacijos, bet pasirodo, 
kad ir jose nėra viskas taip, 
kaip turėtų būti.

Tą reikalą kiek anksčiau 
tyrė Kolumbijos universite
tas, o vėliau Labor-Manage-

kuriais tekę pasikalbėti, bet į ment Council of Haelth and 
didžiuma vengusi ameriko- i Welfare Plans. Paskutinio- 
nų. Elvira drąsesnė, ji daug, sios išvados sutampa su mi- 
papasakojusi apie Amerikos j nėto universiteto išvadomis, 
darbininko gyvenimą, bet
atrodę, kad ja netikėjo.

Vilniuje apgyvendinę Ne
ringos viešbuty. Jis naujas, 
iš lauko nepaprastai atrodo, 
bet viduje įrengimai prasti. 
Vandens krano negalima at
sukti, vanduo bėga ant grin
dų. Bet apačioje Neringos 
kavinė tikrai gražiai įreng
ta. čia susirenka šių laikų 
”smetonėlė“. Grojo gera ka
pela rusiškas dainas ir vieną 
kitą lietuvišką, čia gali gauti 
kiek nori vodkos ir kitokių 
rusiškų gėrimų.

Čia Kadseliai matę daug 
turistų iš įvairių valstybių.

Kitą dieną Inturisto paly
dovė parodžiusi miesto gra
žiausias vietas. Miestas tik- , 
rai gražus ir švarus. Kitą 
dieną pavažinėjo po miesto 
pakraščius. Čia maži name
liai, jų stogai sulopyti skar
dos gabalais, bet aplink žo
lė žaliuoja, kai kur ir gėlių 
darželis.

Trečią dieną su giminai
čiais vaikščioję. Visi labai 
atsargūs. Kai kalba, dairosi,

• ar negirdi kitas šeimos na
rys. Vienas brolis sugrįžęs 
iš Sibiro, ten išbuvęs 10 me-

Pasirodo, kad apdraustie
ji asmenys negauna to, ką 
jie turėtų gauti, kad tose į- 
staigose apsidraudę New 
Yorko gyventojai gauna ma
žiau, negu apdraustieji ki
tose vietose.

Minėtų tyrimų įstaigų iš
vados yra tokios:

1. Gydytojams turi būti 
sumokėtas visas atlyginimas 
visai neatsižvelgiant į ligo
nio pajamas.

ŽĄ LIŪDŽIU, parašė Pet
ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina.........-.. S 1.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..............$3.50

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00. *
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

Spalio 11-13 ir 19-20 d.d. 
Cambridge YMCA namuose 
įvyks š. metų Bostono šach
matų pirmenybės dėl lietu
vių pereinamosios dovanos. 
Šią dovaną 1957 metais į- 
steigė So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija. 1959 m. 
ją ir Bostono čempiono var
dą laimėjo lietuvis Gedimi
nas Šveikauskas. 1962 ją lai* 
mėjo David Turner. Du kar- 

j tus dovaną laimėjo tik vie- 
$ V. RAŠTO TYRINĖTOJŲ; nas meistras John Curdo,

Greit nepažinsime uosto 
pakrantės

, , . i Uosto pakrantėje pagal
vyko Detroite, Clevelande n Į Atlantic gatvę numatyta di- 
Krtur. Į džiulė statyba. Be kitko, ten

Antrasis to koncerto dai- -į numatyta pastatyti ir mo- 
nininkas Kazys Yakutis yra. dėmiausią akvariumą (dirb-
įdomus ne tik stipriu savo 
pasireiškimu amerikiečių 
tarpe, bet taip pat savo lie
tuvišku nusistatymu. Jis yra 
gimęs šiame krašte (Wor- 
cestery), bet savo vardą ir
pavardę rašo lietuviškai. O-Į 
perų programose, kuriose jis i 
dainuoja, visur įrašoma R. 
Kazys Yakutis.

Kandidatai į miesto valdžią.

tinę laikyklą vandens gyvū
nams), kuris kaštuos 2 mil. 
dolerių.

SKELB’MAS

Armagedono kova: 
Dievo karalystės žinios

Mes trumpai apibūdinom tos 
kovos pradžią ir pastebėjom, 
koks turėjo būti spaudimas ir 
kokia bus tos kovos pabaiga. Į- 

Rugsėjo 24 d. rinkimuose parodo kad tautoms ky
nominuoti šie kandidatai į
Bostono majorus: dabartinis

prieš karalijas, Palestina buvo 
atimta iš turkų valdžios ir žy

ma joras Collins (gavo 57, dai ^avo progos sugrįžti i buvu- 
• šią savo šalį ir apsigyventi se

novės žydų tėvynėje.
Paskutinėje Armagedono da

ly tautos bandys atimti iš izra
elitų jų nuosavybę ir visai juos 
sunaikinti, kad pasaulio reiKa- 
luose jie nesimaišytų. Bet Die
vas juos gins ir išgelbės. Bet 
kartu su ta Armagedono kova 
turės pasirodyti ir kiti išprana- 

ven, Coffey, McLaughlin, Šautieji dalykai. Pranašas Je- 
Tiemey, McDonough, Kelly,!
G. Foley, Langone, Hynes, j 
J. Sullivan, Timilty, MacDo- mais, neš Armagedonas yra pa- 
nald, Doherty. “ našus i tautų gimimo skausmus,

000 balsų) ir Piemonte (ga
vo 27,000 balsų). Trečiasis; 
daugiau balsų gavęs buvo 
McDonough (26,000 balsų).

o m. • u-*- •* i* j I miesto tarybą kandida-2. Tun būti Įtraukta dau- teis yra; Hincs Foley; Ker.
giau gydytojų. rigan, Ianella, Sullivan, Cra

3. Sumažinti administra
cijos išlaidas. New Yorke 
jos siekia 15% visų pajamų, 
o kitur tik 9%.

4. Įtraukti daugiau naujų 
narių, siūlant „patraukles
nius“ polisus.

5. Įti-aukti į direktorių ta
rybą daugiau darbininkų.
Dabar joje iš 24 asmenų yra 
14 gydytoji}.

6. Stengtis turėti daugiau 
kolektyvinių sutarčių, nes 
dabar 60% sutarčių yra su 
atskirais asmenimis.

Į mokyklų tarybą kandi- nauja tvarka — Dievo rytojaus

Lynn, Mass.

JUOZAS STALINAS
Šiandien, kada prieš 10 

metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb-

Patarimai geri, bet jie nė- 
tų. Žinoma, jo sveikata pa-{ ra privalomi: nei BlueCross

datai: Hicks, Eisenstadt, 
Lee, O’Connor, Gartland, 
Carney, King, Bruno, Par
ker, Matt.

Rinkimuose iš 300,600 re
gistruotų balsuotojų dalyva
vo 130,260, tai yra 43%.

Rinkimai bus lapkričio 5 
dieną.

Pradėjo statyti naujus 
miesto valdybos rūmus

laužta.
Sako, buvome įbauginti,

todėl nieko nevežėme dova
nų. O jų būtų buvę galima 
nuvežti, nes lagaminų netik

nei Blue Shield gali jų ne
klausyti.

Aplamai, sveikatos drau
dimas mūsų krašte seniai 
'šaukiasi į dangų“, bet jis

rino. Ten žmonės reikalingi turi stiprių priešų. Jie truk 
drabužių, avalynės, todėl tu- do bet kokias didesnes re-

Iškilmingai pradėta kasti 
žemė naujų miesto savival
dybės rūmų pamatams Rū
mai statomi Scollay aikštėj. 
Jie kaštuos 20 mil. dolerių. 

Susižeidė K. Simanavičius

SKAITYK STASIO Ml- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRŠAIS $4-00, 
KIETAIS—$5.00

NAUJIENA

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo iri 
darbų apžvalga, redagavo I 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZIJA.
tas didžiausiu žmogžudžiu Joje yra šio žymaus poeto 
ir jo lavonas ..išmestas ii visi eilėraščiai, 420 psl., kai

na $6.uzoliejaus Maskvoje, la
jai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą į 
knygelę —•

JUOZAS STALINAS,

ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAiNIN-
KAS PASIDARĖ RU

SUOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

GERIAUSIA DOVANA

Ar turi šitas 
knygas?

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE- 

i ROES, 88 psl. teksto ir 95 
I psl. paveikslų, kaina $4.75.j 
1 ___ l LIETUVOS

Dr. Kazys Gri1*”1*, ATSl- 
MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas, 336 psl., kaina $5.

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina ................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žemė. 
lapių, 96 psl., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS. 212 psk, 
kaina 75 centai.

ŽEMĖLAPIS kai- 
............... .. $0.o0

NIHILISTAI, 3 veiksnių trage- 
kaina ............................ $0.20

NAUJAUSIOS KNYGOS

ir tų skausmų pasėkoje gimsta j Jei galvojate apie dova-

pasaulis, tariant mūsų papras
ta kalba.

Pranašo Dangelos 2:34-35 pa
sakyta, kad stovykla, vaizduo
janti pagonų valdžias, bus su
trinta ir pagauta vėjo, lyg klo
jimo pelai. Po to seks Dievo ka
ralystės Įkūrimas.

(Bus daugiau).
•

Skelbia: William Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34, 
Ohio.

Mes turime paskaitų iš šv. 
Rašto, siunčiame nemokamai 
(Dievo Karalystės žinios, Tėvas 
Sūnus, šv. Dvasia, Dievas ir 
Protas, štai Jūsų Karalus, Tie
sa apie pragarą).

ną savo pažįstamam ar 
kad geriausia dovana bus 
draugui, tai atsiminkite, 
šios knygos:

Stasio Micbelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

RUDENS LAPAI, Kotrynos 
Grigaitytės eilėraščiai, pre
mijuota knyga, 80 psl., kai
na $2.00.

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

MURKLYS, A. Giedriaus graži

Į DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra- 
i ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai- 
I na.............................. . . $0.35
LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis, 24 psl., kaina $0.25
STABMELDIŠKA LIETUVA, 

32 psl., kaina...............  $0.10
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL 
kaina 25 centai.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

Stepono 
budo”

apysaka 
kaina .

jaunimui. 130 psl.. 
. $1.80.

SIELOS BALSAI, J. Smelsto 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ....".............................$0.75

Kairio “Lietuva ;
kaina $5.50 (PLAUK, MANO LAIVELĮ.

Kipro Bielinio “Dieno-!
jant”, kaina $6.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
Kipro Bielinio “Penktieji MERIKOJE, St. Michelso- 

metai”, kaina $6.00. no vaizdžiai parašyta šio

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik- 

'"."‘.'i toras, 32 psl.. kaina 50 centų Petro Segato eilerasciai. 'NEPRIKLAUSOMOS LIETU-
111 psl.. kaina.......... $2.00’ VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-

225 psi., kaina .. $5.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuviu tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą. ’
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street Nev Yerfc 1, N. Y.

Lietuvių Enciklopedijos 
laužytojas Kazys Simanavi
čius, pjaudamas metalą, ne
teko nykščio galo. Linkime, 
kad pirštas greičiau sugytų.

formas šitoj srity. Iki šiol 
vis dar negali kongrese pra
eiti kuklus administracijos 
sumanymas teikti medicinos 
pagalbą pensininkams iš so
cialinio draudimo fondo.

Pensininkas

Skaityk Stasio Michelso- 

no parašytą knygą “LIETU

VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO- 

JE,” 500 puslapių, daug pa

veikslų, gal ten ir save pa

matysi. Kaina minkštais vir-

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

knygą 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Jieskojimai
Turto paveldėjimo reikalu pa 

ieškomas Jonas Vitkus (John 
Wetkos), kilęs iš Viekšnių vals
čiaus ir prieš dešimtį metų gy
venęs 8 Dorest St., Dorchester, 
Mass., USA____ Paieškomasis pra
šomas atsiliepti arba apie jį ži-

šeliais $4.00, kietais $500. JtoVZdskdjaT’ Pran^' Kdei*

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.......................................... $6.50
Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina.......................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ...............  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt

i Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
. j 95 puslapiai, kaina.......................................................... $1.00

Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina.......................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina...................................................... $2.00

rys,
ANARCHIZMAS. 29 psl., kai

na ........................................$0.15
IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 

Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KAU SENOVĖJE ŽMONĖS 
FERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS H STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 psL, 
kaina ............................ $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija 29 pal., kai- 
kaina ............................ $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ............................ $0.25

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $0.75

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl.. kaina.................. $2.00

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl.. kaina .. $0.25

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0 30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymas su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad irs y
8a. BoaUs 27.

<
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Vietines žinios
S. SANTVARAS PARAŠĖ SUSIRINKIMŲ PRADŽIA, F. Kirš* apleido ligoninę 

OPEROS LIBRETĄ ---------- l ----------
--------- Rugsėjo 28 d. buvo pir- Pereitos savaitės vidury

Poetas Stasys Santvaras'masis bostono L. Kultūros poetas Faustas Kirša aplei
stomis dienomis baigė rašyti Klubo susirinkimas, kuria- do Mass. General ligoninę. 
3 veiksmų ir prologo muzi-i me įdomią paskaitą skaitė; Dabar jis yra poilsio na-

Nerasi medžio be 
o žmogaus — be ydos.

I)
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Televiziją 
ir radiją

NEBETOLI LDD 
SUVAŽIAVIMAS

ARTIMUI PAGALBON

Spalio 6 d. ballo metinis ban-1 
So. Bostono L. Piliečių į 

jos salėje.

Spalio 19 d. 10 vai. ryto 
Sandaros salėje prasidės 
Lietuvių Darbininkų Drau 
gijos atstovų suvažiavimas

Centro valdybos sekr. N. 
Joruška jau išsiuntinėjo 
pranešimus kuopoms, ragin
damas jas atsiųsti kuo dau 
giau atstovų,. nes nuo daly 
vių gausumo ii- jų aktingc 
dalyvavimo suvažiavimo 
klausimus svarstant pareis 
ir suvažiavimo pasisekimas. 
Kviečiami ir ne atstovai su
važiavime dalyvauti. Drau
gijos bičiuliai, kurie negali 
suvažiavimą atvykti, prašo
mi pasveikinti suvažiavimą 
didesne ar mažesne auka.

Drg. N. Trumpikę 
prisiminus

Balfo Bostono skvrius mi-' tinill gj'emmo 
ni savo veiklos 20 metų su-| Ve*5™*? 7 , “ 
takti. Jo sukaktuvinis ban-i stovykloje \ oktettjoje.

kinę dramą—kūrinį naujai : dr. A. šerkšnas iš Hartfordo muose Darchestery (Bay-!ketas 
j lietuviškai operai. Veikalo* šių dienų opiu klausimu side Nursing Home, 45 iĮ>r.jO 
; tema imta iš netolimos trern-1 "Amerikos mokyklos integ- Coffey St.).

praeities, įaeijos problema. ; jo sveikatos stovis nėra j Spalio 13 d. Laisvės
tremtinių Apie paskaitą dar pakai- į geras, nes nei rankos, nei j oanketas So. Bostono L. Piliečių 

besime kitą kartą. Šių metų' kojos negali valdyti. Be to' Dr -jos salėje
as šioje me* klubo valdyboje yra: pirmi- turi ir kitokių negalavimų, j 
di natvrima i ninkas dr. -J. Navickas, vice-. Jis yra nuolatinėj dr. Sta

lėtas bus šį sekmadieni,! Stasys Santvaras 
spalio 6 d.5 vai. vak. So. j no srity turi didelį patyrimą, 
Bostono Lietuvių Pil. Drau- nes
gijos didžiojoj salėj. Banke-

Vytautas

♦ # ♦

Rugsėjo 16 d. Akrone, O-

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. 8>ixht Street 

South Boston 
Tei. AN 8-6645

Varpo I ftoaoaoooooocoooooceeoaosoJ

SAV-ON. .. . . T >f. , ----- --- nuolatinėj dr. Sta- j Spalio 20 d. Moterų Klu-j j .
dar Lietuvoje Valstybės pirn}- I- Baskienė ir I- Mic- sio Jasaičio priežiūroje. i bo pokylis su madų paroda Į { ROOFING and SIDING CO., 
tos ir baleto teatrui yra kūnienė, ižd. A. Trenys. Dari šio skaudžioj nelaimėj at-' So. Bostono L. Piliečių Dr- j Į 439 w. Broadwav. So. Boston Jopei

parašęs kelis originalius vei
kalus ir išvertęs apie 20 ži
nomiausių operų libretų.

to globėjas yra 
Stelmokas, kalbės adv. Pet
ras Viščinis, meninę progra
mą atliks komp. Jeronimo 
Kačinsko vadovaujamas šv.
Petro lietuvių parapijos cho-, „Gvvnašlė“ 
ras ir Onos Ivaškienės vado-1 *
vaujami tautinių šokių šoke-Į Šią originalią operą—jos 
jai. j muziką—kuria mūsų žymu

Dabar parašytoji St. Sant
varo muzikinė drama vadi-

trūksta sekretoriaus. j sidūrusio žymaus mūsų poe-
Susirirkime Pr. Lember-, t0 turėtų kiekvienas kutūrin-

tas pranešė apie sergančius į gas lietuvis nepamiršti.
1 klubo narius poetą Faustą. __________________

Kiršą ir dail. Viktorą And-' 
riuši. 1

Adv. Z. Šalnienė išvyksta 
Į Japonija

jos salėje. ♦ * #
Spalio 27 d. S. Dariaus 

posto pokylis J. Sarafinui 
pagerbti posto salėje.

AN 8-2150

DAŽOME IR TAISOME
» AI Stecke F. Pukanasis J
S Res.: 8 Faxon St.
{Brockton 586-9272
• _____________

Natick ♦ 
655-0807 {

Lapkričio 3 d. Sandaros 
Moterų Klubo našlių kara
lienės rinkimai So. Bostono
L. Piliečių Dr-jos salėj.* * *

Lapkričio 17 d. Lituanisti-
------v--------------- t------- - nės mokyklos metinis ban-
mūsiskei Chicagos operai, f 2P \ei J lankys kai kuriuos Japoni-' ketas So. Bostono Lietuvių

Mes linkime jiems geriau-; 10S miestus. kelias dienas1 Piliečiu Dr-ios salėie.

Sandaros kortų vakaras Adv. Zuzana Šalnienė 
! spalio 5 d. su Zonta klubo

apylinkės lie- sis kompozitorius Julius; Sandaros kuopos kortų! delegacija išskris į Japoniją.
vuviai maloniai kviečiami i Gaidelis. Tad galima tikėti,1 vakaras bus jų, šeštadienį,, ten sutjjęS ajv Anthony
gausiai atsilankyti. Nors kad šių dviejų menininkų ‘spalio 5 d. 7:30 \al. \ak. 1 ghallnos universiteto drau
kartą per metus atsiminkim! kūrinys bus didelis įnašas ir' Sandaros patalpose. • Eug. Motokavva. Ji ap

, . • - --i - ______ ______1 Kain nanrastai 1~avo brolių ir sesių vargus 
ir kančias Sibiro tundrose ir 
kitui-. Jie šaukiasi mūsų pa- sio pasisekimo, 
galbos. Išgirskime jų šauks-1, 
mą! Balfas. kiek išsigali, vi-!

hio, miręs Napoleonas J siems iiems pagelbsti. Rem-! 
Trumpikas yra kurį laiką gy- kime ii. Ateikime į jo ban-j 
venęs Cambridge. Jis čia keta. Laukiame! 
priklausė ALSS 71 kuopai ir; ' A Andriulionis>
buvo jos vienas veikliausių j

L. Januškienė dviguba 
magistrė

Rengėjai kviečia visus at
vykti.

jos miestus, kelias dienas 
pabus Hong Konge, Taivvan 
ir Macao. Grįžtant sustos 
Honolulu mieste (Havajuo

♦ ♦
Balandžio 26 d. So. Bos

tono L. Piliečių Dr-jos salėj

Į Telefonas: AN 8-2805 !
\Dr. Jos. J. Donovan\t •• Z)r. J. Pašakarnio į
• įpėdinis ;
! OPTOMETRISTAS {
Valandos: •
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak., 
Vakarais iš anksto susitarus !

447 BROADWAY •
! South Boston. Mass

Liolė Januškienė, velionio 
Jono Januškio žmona, nese-

Operavo F. Grandelytę ' se). Namo grįš po mėnesio. , Stepono Minkaus vadovau- 
Laimingos kelionės ir ma- jamo radijo 30 metų sukak- 

?»• /roiicln ’ tuvinis ir N Antrliins trra-
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM E TRI STĖ
Valandos^

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

tuvinis ir N. Anglijos gra- 
! žuolės banketas.

New England Medical lonių ir gausių įspūdžių 
i Center ligoninėje advokatų

i .n’.ai ^av° antr\ magistres. zuzanos įr Anthony ShallnųJ 
laipsni. J» Jau pnes kelerius; Felicijaj Grende-'

Tokių uolių, kaip velionis! s- Vaičaitis baigė medicinos! metus Bostono Universitete i lytei padaryt aoperacįja. Li-'
Napoleonas, Keleivio ir! mokslus į 8BVO P4ię ogijos magu , . sveiksta. Linkime jai pereitą penktadienį išvažia-
Naujienų platintojų mažai; 1

nanų. I Skyriaus pirmininkas Kapočiai atostogauja.

Dr. A. Kapočius su žmona DOVANOS I LIETUVĄ

iiviių picsvisiLvy j v* ma^a i • iii • • • i*ii*a1*
tebuvo. Jis tuos laikraščius i Sauhus. J.°?as. ' al<?“ls.’ kol'S')oje gavo b.bhotek.

greičiau pasveikti ir grįžti
naujųjų ateivių sūnus, baigė 

nešiojo iš namų į namus ir gostono universiteto medi- 
ragmo skaityti tuos, kūne: cįnos mokyklą ir pradėjo in- 
nieko neskaitė. , terno darbą Veteranų ligo-Į koje

ninkystes magistres laipsnį, i 
L. Januškienė dirba Har-

vo Floridon atostogų pra
leisti. Sugrįš rugsėjo 7 d.

vardo universiteto bibliote-

Jis nesigailėjo svarbiems 
visuomenės reikalams ne tik
SavO laiko, bet ir _1_

inatiruj.

nineje.
S. Vaičaitis yra tretysis j 

baigęs B.U=to medicinos i
I

Veltui filmas
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIU 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA!

mokyklą. Pirmasis baigęs tą! So. Bostono viešojoj bib- 
bridge, toks jis pasiliko ii Į universitetą buvo Alfredas liotekoj trečiadienį, spalio 9 > 
išsikėlęs į Akroną. J Krisiukėras, dabar dirbąs dieną 10:30 vai. ryto bus

Ilsėkis, mielas drauge, ra- i Rosengardo klinikoj So.
iai Ohio žemėje! Tavo Bostone. Antrasis buvo Sta

sys Jasaitis, dabar prakti
kuojąs savo kabinete Dor- 
chestery.

Toks jis buvo anuomet Cam-

miai Ohio žemėje! Tavo 
žmonai Elzbietai ir šeimai 
gili užuojauta.

Juozas Vinciūnas

Dail. V. Andriušis ligoninėj

veltui rodomi filmai—Flori
dos pelkių grobuoniai ir Po
vandeninio gyvenimo pa
slaptys.

Dėkoju

Po sunkios operacijos Į 
Dailininkas Viktoras And-! Cambridge ligoninėje sugrį

žau namo. Nuoširdžiai dėko-j
ju mane uoliai per 3 savaites! 1 1 • • • • —

seniau sunkiai 
kiek pasveikęs,

nusis, jau 
sirgęs ir
naujos ligos įveiktas, vėl pa- lankiusiai žmonai, sūnums,; 
guldytas Carney ligoninėje,’ marčioms, anūkams, kitiems 
kur jam padaryta rimta ope- Į giminėms ir draugams, ku-| 
racija. 1 rie mane lankė arba laiškais:

Maloniam dailininkui lin- linkėjo greičiau pasveikti.! 
kime vėl atgauti prarastas Ačiū visiems.
jėgas ir nuotaiką. Frank Janulevičius

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
irjBsondnj 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome ’aikrodžiu* 

žiedus, paouošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

n di i g vrnF

AM Bangomis 1190 kilocikiu 
FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patamau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai
pertvarkomi įr »miiinfi«mi

Siuntiniai nueina tvarkingai.
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street

WORCESTER, MASS. 
Vedėja B. Sviklienė

Tel. SW 8 2868

--.y—. COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass- Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS

kitas Rusi ios valdomos sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R.

VNESHPOLSYETORG 
įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka-
, ... o. ... . ........ . . mos siuntėjo, gavėjas nieko

daiktų. Siuntėjas sumoka musų įstaigoje visą kainą uz norimas» Pristatymas garan-
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iŠ katalogo. Prašykite mūsų Į jr skubus,
katalogų.

TSTMGt LTETVVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA ŠAKNIN
GI AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimai*

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvi>-tadieniai? nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeatadieniai* nuo x vai. ry*o iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMOMS

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadvvay 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Daliu išlaidu garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro
lės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo p.aną. kuris jum? geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto pianas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kum pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. .

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna j 
luel Co- atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame / 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus į 
pristatytojais. Tik pasakykite žodi, ir vienas iš mūsų j 
Namu Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiko. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204. arba 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St Dorchester, Mass., 02124.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką 

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

382 a W. Broadtray, tarp E ir F 

Telefonas AN 
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL iAsk]

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Bostoa
Atlieku visus pataisymo, 
to ir projektavime darbus iš lan
ko ir viduje, gyvenamų namę ir 
biznio pastai-ų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3636

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

j Draudžiame nuo polio, viso- j 
5 kių kitokių ligų ir nuc nelai- } 

(ugnis, audra ir kt.)» miu 
i reikalais JJ Visais insurance 
! kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jnstirc of thePeaee—Constable 

598 E. Broadway i
| So. Boston 27, Mass. j
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 J
S_________________________________J

Dažau ir Taisau

112 MT. VERNON STREET J 
« DORCHESTER 25, MASS. |

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
locikhi. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—9 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

495 Coiumbia Road 
Arti Upham’s Corner

Dorchester, Mi

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadnray,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Clris:
287 Concord Rd_ Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948
I

iš lauko ir viduje.
taisau^Namus

Lipdau popierius ir 
viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS i 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. J
Tel. CO 5-5854 J

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

I Gazo šilimų permainyti S263
Telefonas: CO 5-5839

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plamberiams 
Visokis geležies daiktai

»




