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Popiežius Paulius VI lankėsi 
Jungtinėse Tautose

Dail. Rimša atvyko 
iš Argentinos

Iš Argentinos laivu Ar
gentina atplaukė į Nevv Yor
ką Pietų Amerikoje pagar- 

Popiežiu* New Yorke lankėsi spalio 3 d. Milionai sėjęs lietuvių dailininkas Jo- 
žmonių jj matė gyvų, dar daugiau televizijoje. 18,000 n?8 Rimša- Pabuvojęs kelias 
policininkų jį saugojo. Jis kalbėjo Jungtinėse Tautose, pa- dienas Nevv Yorke, dailinin- 
simatė su prezidentu Johnsonu, laikė pamaldas Yankee į ^as vY^s 1 Clevelandą, Ohio,
stadione, aplankė Vatikano paviljonų Pasaulinėj parodoj. ^arae rengiama jo darbų 

i parooa.
Spalio 3 d. j Nevv Yorką vu, pasiuntė sveikinimo tele- "*° būriniai vertina-

buvo atskridęs popiežius gramas Italijai, Prancūzijai, ,mi Amerikoje, rodo
Paulius Vi Jungtinių Tautų1 Kanadai ir JAV. taigi visom *ad m ta aplinkybė, kad jam 
vizituoti ir ten pasakyti kai- tom valstybėm, per kurių te- sutelkta Bolivijos garbės pi- 
bos apie taiką. Kadangi ritoriją perskrido. JAV pa

siųstam sveikinime jis pa-i 
brėžia Amerikos laisvės

lietybė.
'Keleivis“ spausdinamas 

pirmadienį, tai ir šie žodžiai 
rašomi dar ūda, .kai popie
žius skrido virš Massachu
setts žemės. Taigi, negalima 
pasakyti, kaip jis ten buvo 
sutiktas ir išleistas, o tik tai, 
kas ouvo numatyta.

Kadangi tai buvo pirmoji 
popiežiaus kelionė j šį že
myną, tai ir Nevv Yorkas jai 
pasiruošė taip, kaip tik iš
manė. Jis visas buvo pakel
tas į kojas, Spėta, kad gal 
5 mil. žmonių stovės gatvė
se, kuriomis popiežius va
žiuos iš Kennedy aerodro-— —   -------- _
mo į šv. Patricko katedrą, 
iš ten į Jungtines Tautas, 
vėliau į Yankee stadioną, is 
ten į Pasaulinę parodą.

Kadangi tokiame didelia- Vladas Sirutavičius Petra- 
me mieste yra visokių be- pilio Technologijos Instituto 
pročių, tai ir popiežiaus ap- studento uniformoje, dabar jau 
sauga sudarė didelio galvo- vyriausias amžiumi Lietuvių In- 
sukio. Tam uždaviniui atlik
ti sumobilizuota visa polici
ja, apie 20,000 vyrų- Jai už 
antvaiandžius atlyginti atsi
eis daugiau kaip 1 mil. dole
rių.

žinierių ir Architektų Sąjungos 
narys, gyvenantis Bostone.

Pirmas JAV negras 
vyskupas

Šiomis dienomis i vysku
pus pakeltas pirmas JAV' 
negras Harold Robert Per-* 
ry ir paskirtas Nevv C rlears 
vyskupo padėjėju.

Iš 45 mil. katalikų JAV 
negrų katalikų yra 800,000.

1

Naujas imigracijos . 
įstatymas~ • •. - ‘ . .. . • -__  •__  Į

Sekmadienj prez. Johnso-į 
nas atvyko į Nevv Yorką iri 
prie Laisvės Statulos, daly- '; 
vaujant dideliam aukštų pa
reigūnų skaičiui, pasirašė 
naują imigracijos įstatymą,: 
kuris pradės veikti nuo 1968 
m. liepos 1 d.

Pagal naują įstatymą pa
naikinamos nuo 1924 m. vei-’ 
kusio3 valstybinės kvotos. \ 
Jis numato iš vakarinio pus- j 
rutulio įsileisti per metus ikiĮ 
120.000 žmonių, o iš kitur 
170,000 žmonių. Taigi, viso' 
labo per metus bus įleidžia- 
ma 290,000 imigrantų. Į tą 
skaičių neįeis JAV piliečių 
giminės, kurie norės čia at
važiuoti.

Į Domininkonų respubliką HUgrįlo buvęs prezidentas 
Juan Bosch. kurį kariai nuvertė 1963 metais. Jis nėra 
komunistas, bet komunistai nori jo populiarumą išnau
doti. čia matome, kaip jie virš plakato su Boscho at
vaizdu užrioglino sąvąjį su Lenino atvaizdu.

Sukilimas Indonezijoje prieš 
prez. Sukarno

Praeitų savaitę įvyko sukilimas, kuris norėjo užbėgti 
už akių kitam sukilimui Sukarnui nuversti. Padėtis dar 
ir dabar neaišku

Rugsėjo 20 d. indonezijos Kinija vėl grasina 
sostinėje Jakartoje prezi
dento Sukarno sargybos vir- siųsti savanorius 
šininkas pulk. Įeit. Untung pastanloju metu raudono. 
paėmęs valdžią į savo ran- sįos Kinijos vyriausybė vėl 
kas ir sudaręs 45 tsmenų re- pradėjo grasinti, kad sių- 
voliucinę tarybą. Untung sianti Šiaurės Vietnamui pa- 
paskelbtame atsišaukime ra- galbon savanorius, jeigu 
soma. kad jis paėmęs vai- JkV toliau tęsianti savo 
džių, norėdamas užkirsti ke- kar’nius pU“h,m“ ,pne8 

lią generolų sukilimui, kurie ma pakelti partizanų „uotai- 
sukilimą buvo numatę spa- ką nes jįems pradėjo jau 
lio 5 d., tai yra Indonezijos nebesisekti, ypač susidūri- 
kariuomenės dieną- Sako- muos su amerikiečiais ka
rna, kad tie generolai veikią Hais Pietų Vietname.
JAV žvalgybos papirkti.

Nubaudė už kyšių 
ėmimą

Bostone nubausti 4 guber- 
Atsišaukime į tautą krašto natoriaus patarėjai už kyši-ancancrna mmiafzivie rrrm Mo_ 1  1—.1__ 2 • 1   _ ?. _ ,*___mimiivviiū gen, i,a- nuiKavimą ir Konspuaviiuų. 
sution sako, kad Sukamo y- Buvę patarėjai Sullivan ir 
ra sveikas ir saugus, kad Stasiun gavo po 4 metus, 
dauguma kariuomenės jį pa- dabartiniai Favuli už tą pa-

Tokios žinios iš Jakartos 
buvo spalio 1 d.

Kitą dieną radijas prane
šė, kad Untung nuverstas.

laiko.
Kaip ten bebūtų, bet nea

bejotina, kad dabar ten val

24 mylių kelionėje per p^eBę. iškelia jos civ ilizaciją 
Nevv Yorką Chicagoje spe- ir kultūrą ir aplamai valsty- 
cialiai pagamintame auto- bės didelį pajėgumą, 
mobilyje, kuris turėjo va-
žiuoti 12 mylių per valandą, . Kennedy aerodrome po- 
popiežius galėjo pamatyti Paežių sutiko Jungt. Tautų
šauniausią miesto dalį, o gęn; sekretorius L Thant, .
taip pat ir negrų bei italų užsienio reikalų sekr. Rusk, MfUja erzina 
gyvenamąsias dalis. žino-i gubernatorius Kockefelleris, i ~ o .
ma negalėjo sutilpti nei visi New Yorko majoras Wag- VOVietų Sąjungą 
norintieji dalyvauti Jungt. neris- Kuris Įteikė pažymėji- 
Tautų posėdyje (ten telpa mą, kad jis išrinktas miesto 
tik per 2,000), nei Yankee garbes piliečiu, čia dalyva- 
stadione (tik 90,000 vietų),

i angaru nai-pioiinn ir riva«ic_i r- _Li yra kurį laiką buvęs

Maskva labai supyko ant 
Kinijos, kam ji panaudojo! 
Li Tsung-jen propagandai

nei kitur.
Paskutinėmis 

popiežius
žiniomis, 

skrisdamas lėktu-

Stefan Stefanopoulos, Graikijos 
ministeris pirmininkas, gavęs 
parlamento pasitikėjimą. Tuo 
būdu ten buvo išspręsta vyriau
sybės krizė, kuri tęsėsi 71 dieną.

vo dar šimtai Įvairių kitų . „ . .
aukštų pareigūnų ir dvasiš-j Pries Sonetų Sąjungą 
kiu

tautinės Kinijos preziden
tas, gyveno JAV, o dabar 
grįžo į raudonąją Kiniją. 
Komunistai, žinoma, jį pa
naudojo savo propagandai.

Pravda rašo, kad Li yra 
komunizmo priešas, tūks-į 
tančius komunistų nužudęs,' 
būdamas kinų nacionalistų:

dinolai, o čia prie jų prisidė- ??<’”• Jam vieta <įk i^rijoJ 
isi JAV kardinolai, i šiukšle, o. ra, Kinijos ko-■ 

munistų laikraštis duoda j
Visa popiežiaus kelionė viet“ ®vo j°

Į buvo rodoma televizijoje ir. Puopmams P,Jes Sovietų Sų- 
per satelitą Early Bird per- Jun^a- 
duota i daugiau kaip 16 vals
tybių. Jai aprašyti buvo su- Suėmė 300 negru 
telkta daugiau kaip 1,000i korespondentų. Į Natchez, Miss.. policija

suėmė apie 300 negrų ir bal- 
Tą pačią naktį 11 vai. po- tųjų, kurie mėgino žygiuoti 

piežius turi išskristi atgal i Į miesto valdybą ir nepa- 
Romą. tuo būdu Nevv Yorke klausė Įsakymo išsiskirsty- 
neišbuvęs net 14 valandų. Įti.

Jungtinių Tautų posėdyje 
popiežių sveikino budistas; 
gen. sekretorius U Thant. o į 
posėdyje pirmininkavo ita
las šios sesijos pirmininkas' 
Fanfani.

Popiežių atlydėjo 8 kar-

jo ir

Bostono miesto teisėjas Francis 
Morrissey, kurį prezidentas pa 
skyrė federalinio teisėju. Dėl to 
sujudo teisininkę organizacijų 
vadovybės, kurios yra priešingos 
tokiam paskyrimui, nes Morri
ssey nesąs naujoms pareigoms 
tinkamai pasiruošęs.

Bombos Saigono 
mieste

Komunistų partizanai P- 
Vietnamo sostinėje išsprog
dino 2 bombas. Viena jų 
sprogo sandėly netoli stadi
ono, o po kelių minučių ant
roji sprogo netoli toje pačio
je gatvėje. Užmuštų esama 
8 ir apie 40 sužeistų.

Spaudos streikas
N. Yorke nesibaigia

Miesto majoras Wagner 
labai stengėsi, kad New 
York Times susitartų su nuo 
rugsėjo 16 dienos streikuo
jančiais tarnautojais iki po
piežius atvyks į New Yorką, 
bet tai jam nepavyko.

New York Post ir New 
York Herald Tribūne tira
žas dabar keleriopai pakilo.

Sutinka priimti
visus kubiečius

Kubos diktatorius Castro 
pareiškė, kad jis sutinka 
leisti išvažiuoti Į JAV tiems, 
kurie ten turi artimų gimi
nių. Prezidentas Johnsonas, 
pasirašęs naująjį imigra- 
cjog įstatymą, pareiškė, kad 
JAV Įsileis visus kubiečius, 
kurie tik bus iš Kubos išleis
ti.

Vulkanas Tad
tebeveikia

Taal saloje. 40 mylių nuo 
Filipinų sostinės, pradėjęs 
veikti vulkanas jau pusę tos 
salelės užliejo karšta lava- 
Dūmai kyla iki 15.000 pėdų. 
o pelenų sluoksnis pasiekė 
30 pėdų storio. Žuvusių yra 
tūkstančiai.

tį kaip ir minėtieji 4 metus ir 
Crimins 6 su puse metų už 
kyšių reikalavimą ir jų ėmi-

džia yra karių rankose ir
krašte ramybė negrąžinta. žinoma, nubaustieji tuoj 

Indonezija yra didelė vai- apeliavo j aukštesnįjį lėk
štybė su 100 mil. gyventojų. m«- ,r ko1 ,bus *
Jos prez. Sukarno yra ligo- sPr<?stos anksciausioje teis- 
nis — serga inkstais, jo svei- !?° jostancljoje, jie gali dar 
kau neseniai buvo pabi0. ilgokai pasigėrėti laisvu gy- 
gėjusi. Komunistų partijos vennnu-
(ji turi 3 mil. narių) spau
džiamas, jis vis labiau linko yrvj , «. } -e| 
į kairę. Kurį laiką jis kartu L Ž UUdCllO laišką 
su Indija ir Egiptu vadova- -
vo neutraliųjų valstybių blo- ŪOierių
kui, bet vėliau pasuko ko- N y k vanžytynž9e

už Hitlerio budelio Eichma- 
no laišką sumokėta $1,000.net žadėjo iš Kinijos, Š. Ko

rėjos, Š. Vietnamo ir Kam- 
bodžijos organizuoti antiim- 
pefrialistinį bloką, atšaukė 
Indoneziją iš Jungtinių Tau
tų. Komunistai jį spyrė visai 
nutraukti santykius su JAV, 
likviduoti visas JAV įstaigas 
ir tt.

Į
Galimas dalykas, kad kai 

kuriems kariams tokia prez. 
Sukarno politika nepatiko, 
gal ypač jie buvo priešingi 
sumanymui įsteigti “liaudies 
armiją“, kurios prispirtinai 
reikalavo komunistai.

Šitokiai padėčiai esant, 
karių mėginimas nuversti 
Sukarno nelaikytinas neti
kėtu-

Padėtis krašte tebėra ne-į 
aiški. Yra žinių, kad kai kur 
dar yra palaikančių Untun- 
gą, todėl krašte bruzdėjimas 
dar gali užsitęsti juo labiau, 
kad Indonezija yra sudalyta 
iš apie 3,000 salų su įvairių 
rasių ir religijų gyventojais.

Kokiu keliu eis Indonezi
ja toliau, tik ateitis parodys.

J tas varžytnes buvo atvykę^ 
iš Izraelio ir Fridmannas, 
kuriam tas laiškas buvo ra
šytas ir kurio pastangomis 
Izraelio policijos agentai > 
pagrobė Eichmaną Argenti
nos sostinėje.

Floridos valdžia labai stengiasi 
sugauti iš kalėjimo pabėgusį ka
nadietį Georgės Lemay, kuris 
Montrealy 1961 m. apiplėšė bas. 
ką. iš jo seifu pagrobdamas 1 
milionus dolerių vertės pinigą 
ir brangenybių. Sakoma, kad tt 
Miami kalėjimo jis pabėgo, da
vęs $35,000 kyšį. k w u



Puslapis antra Nr. 40. 1965 m. spalio 6 d.

Ir vėl K. Pratapo reikalo
Šitoje vietoje jau porą kartų (žiūrėk Keleivį gegužės ' 

29 d. ir birželio 23 d.) kėlėme tą klausimą, bet ir vėl prie 
jo tenka grįžti, nes reikalas svarbus ir tylėti negalima.

Priminsime, kas gal būt pamiršo, kad Bostone gyve
nęs Kazimieras Pratapas mirė 1963 m. sausio 10 d., kad 
jis testamentu, be kitko, paskyrė $30,000 lietuviams moks
leiviams remti, kad tas testamentas teismo buvo patvirtin
tas prieš metus ir kad tam moksleivių fondui globoti buvo 
paskirti Juozas Lekys, Juozapas Sakalauskas ir Stasys 
Klinga.

Taigi, jau praėjo metai, kai velionio K. Pratapo valia 
įsteigtas moksleivių fondas turėjo pradėti veikti, bet jis 
dar nė šiandien neveikia, ir pasiteiravę patyrėme, kad 
kažin ar kada pradės veikti.

Dabar visi išmintingi žmonės skatina savo jaunimą 
mokslintis. nes ateity vis daugiau bus reikalinga smegenų, 
o ne raumenų jėgos. Kas turės svaresnę galvą, tas ir gyve
nime bus pirmesnis. Jau taip yra šiandien, o ateityje bus 
dar svarbiau. Todėl visur ir šaukiama: mokykimės, moky
kimės ir dar daugiau mokykimės!

Bet mokslas yra brangus, reikia daug pinigo kolegi
jai ar universitetui baigti. Daug kam tų pinigų pritrūksta, 
ir jaunuoliai nutraukia mokslą jo nebaigę, o kiti dėl lėšų 
stokos pervargsta bedirbdami kelis darbus, ir mokslas 
daug ilgiau užtrunka.

Šis mokslinimosi klausimas ypač svarbus mums, lietu
viams. kurie į prieki galime prasivežti ne žmonių gausu
mu, o tik galvų šviesumu ir talento didumu- Mums svarbu, 
kad nė vienas mūsų jaunuolis, norintis siekti mokslo, dėl 
lėšų stokos nebūtų sutrukdytas, nes kuo daugiau turėsime 
šviesuomenės, tuo ilgiau galėsime išsilaikyti kaip savai
mingas vienetas ir tuo daugiau turėsime Įtakos šio krašto 
gyvenime. O tai labai svarbu ir mūsų kovai dėl Lietuvos 
laisvės. fdl*

Ir štai garbingas bostonietis Kazimieras Pratapas, 
paprastas darbininkas, labai gerai suprasdamas, kas mūsų 
aukščiau išdėstyta, paliko mokslo siekiantiems lietuviams 
remti viso savo gyvenimo santaupas — $30.000. Mums 
tai labai didelė suma. Tie pinigai guli banke, ir iki šiol 
niekas nesirūpina, kad jie būtų paleisti i apyvartą. Jei 
tai butų padaryta prieš metus, jau nevienas jaunuolis 
būtų galėjęs pasinaudoti to fondo pagalba ir baigti mokslą 
ar jį tęsti toliau. Bet. kaip minėjome, tas fondas nekruta 
nė iš vietos.

Viskas pareina nuo fondo globėjų, bet, kiek mes pa
tyrėme. tik vienas Juozas Lekys nuo pat pradžios tesirū
pino, kad velionio K. Pratapo paliktomis lėšomis kuo grei
čiau moksleiviai galėtų pasinaudoti. Tačiau jo visos pa
stangos liko be vaisių, nes kiti du globėjai nieko nenori 
daryti.

Taip to reikalo palikti negalima. Velionio K. Pratapo 
valia turi būti vykdoma ir kuo greičiau. Jei tam kas nors 
priešinasi, tas turi būti pavarytas į šalį, ir fondo globėjais 
paskirti tokie asmenys, kurie nori ir sugeba pavestas pa
reigas atlikti.

Pirmas žodis čia priklauso vienam iš globėjų—Juo
zui Lėkiui* Jis sielojasi fondo reikalais, bet jam trukdoma, 
todėl jis neturi ilgiau laukti, turi- pasirūpinti taė kliūtis pa
šalinti, turi kreipts į kompetentingą advokatą, kuris jam 
padėtų tą reikalą sutvarkyti. To nedalydamas, užsitrauks 
kaltę ir J. Lekys. »

Xr.LEivi5, SO. BOšiOfi

Pakistano užsienio reikalų ministeris Zulfikar Ali Bhut- 
to (dešinėje) kalba Saugumo Taryboje, svarstant Indi- 
jos-Pakistano karo paliaubų klausimą.

Kas kkur rašoma

1966 METŲ "KELEIVIO"

Jagučianskis. Marijonas. į 
Marijono sūnus,

Jucius, Juozas. Simo sū-i 
nūs, gimęs Motaičių km.. 
Girdiškės valse.. Tauragės 
apskr.,

Juraitis, Jonas, Pijaus sū
nus, gimęs 1917 m., gyvenęs 
Kybartuose.

Radišauskas. Benediktas. 
Jono sūnus,

Mūsų taikinys - tarptautinė 
arena

Lietuvos Delegacijos Pavergtųjų Tautų Seime pirmininko 
V- Sidzikausko žodis rugsėjo 21 d. Pavergtųjų Seimo 

pilnačiai

Antrojo pasaulinio karo skleidžia plačią veiklos dir- 
išvakarėse. kai Europos po- va. Jos pagrindinis taikinys 

Rumbutis, Juozas, išvykęs Iltiniuos horizontuos ėmė pasilieka tarptautinė arena, 
iš Lietuvos baigiantis II pas. telktis tamsūs debesys, šia- Maždaug šią pačią valan- 
karui. me mūsų seime atstovauja- dą pradedamas Jungtinių

šaknevičius, Kazimieras. mos valstybės savo akis bu-, iauių dvidešimtasis visucki- 
e • .■ , , vo atkreipusios i Londoną ir nis susirinkimas. Mu»ų pa-gyvenęs Spnngfielde. Maskv ? uiįžjosios mga Jra ne uk p,otestuoti

Salinis, Vladas. lybės svarstė būdus ir prie-; prieš kai kurių kitų musų
Oifliiliūnac Karnli« An mones gresiančiam katakliz-i valstybių suverenumo teisių guS stoZ^ Remet mui nukreipti. Tomis rūpės- užgrobimų, bet čia pat tur i- 

šių km,, Želvos vaisė., Uk- cl° jenomis mūsų tautos; me šaukus .t srą pašau ro or- 
mergės aps., gyveno Brook- P»™>a«is>a pasikliovė \ aka- gamzacp}. kad vykdytų r» 
lvn, N.Y., Meserole Street, ”į Galybių politine išminu-' vo pavėluotas pareigas ir at- 

mi ir draugingumu. Net; sidėtų sovietinio įmpenaliz-
Steponavičius. Benedik- 1940 m., kai. jau karui lieps- ; mo ir kolonializmo bylai- 

tas. nojant, Sovietų Rusija, Sta- į Žvelgiant i pavergtųjų
lino-Hitlerio konspiracijos' mūsų kraštų padėti, Rytų 
Įgalinta, pradėjo žygiuoti i' Europos horizonte galima 

kai kurias pro-
zygiavimo pirmomis auKO-1 svaistes. Alės nuoširdžiai 
mis tapo Lenkija, Estija,1 sveikiname mūsų nelaimin- 
Latviįa, Lietuva, taip pat ‘ gų tautų gyvenimo kiekvie- 
Suomija ir Rumunija, mūsų' ną pagerėjimą — kad ir 
žmonės tebetikėjo teisingu-! kaip jis nežymus būtų. 
mo ir padorumo galutiniu' Mūsų Seimo neatlaidūs žy- 
triumfu prieš pikto jėgas.! giai demaskuojant ir atsklei- 
Jie viltingai laukė, kad nau-'
ja taikos konferencija ati
taisys šioms valstybėms pa
dalytas neteisybes. Jų viltys 
buvo patvirtintos ir sutvir
tintos 1945.2.11. Jaltoj pri*

Vliko Lietuvos laisvinimo imtos Europos deklaracijos.
darbams paremti aukojo: žadėjusios agresorių aukom 

valstybėm atstatyti nepri- 
109 dol. Lietuvių Fronto klausomybę ir padėti atkurti1 piaį bus prisidėję politinio

Bič. vvr. tarvba, metinis i- demokratines valstybės in- teroro kraštutinėms formom 
stitucijas.

Kai sovietinis imperializ
mas nusiautė Albaniją. Bul-

ŠVEDIJOS KŪTVĖLOS rūko, kabinėjasi, bučiuojasi
....... ir apsimeta išgėrusiais. Ka-

n!.^.e ^ei(^iamo >a\ait- (ja a- Sįa^jaj pa9akydavau, 
rascio Literatui a ir Mena? kad la? Švedijos gėda, vieni
rugpiūčio -o d. laidoje isto- pašnekovai imdavo apgai- . ~ .
rijos daktaras J. Jurginis ra- įgauti, kiti teisinti laisvą Ieškomieji arba žinantie- vakarus prieš Europą, kai to ' pastebėti 
šo savo kelionės i istorikų jaunįmo auklėjimo sistemą, ii ani^ iuos maloniai urašo- žygiavimo pirmomis auko-1 švaistės, 
suvažiavimą Gotlando salo- Vaikai paišdykaują. pažai-
je (Švedijoje) įspūdžius. | džią valkatomis ir 20-21

Dr. J. Jurginis Švedijoje metų pasidaro tokie pat
yra gyvenęs prieš 25 metus, puošnūs ir tvarkingi švedai,
joje lankęsis ir vėliau, todėl kaip ir visi suaugę ir protin-
švedai ji vis klausinėję, ką gi. Tokiais atvejais man be-
jis dabar nauja pastebėjęs, likdavo pastebėti, kad to-

i •• v- kia auklėjimo sistema naujaAlano pasakojimas bu- . , ,.J . __ . J, , , • J - „ir sukelia labai nemalonųdavo palydimas su šypsena, . „
rašo J. Jurginis, kol prieida- Jausm3 
vau prie vienos naujavės,

Vyšniauskas. Aloyzas.
Ieškomieji arba žinant 

ji apie juos maloniai prašo
mi atsiliepti:

Consulate General of

Lithuania
41 West 82nd Street
New York, N.Y., 10024

AUKOS VLIKUI
Toje pačioje gatvelėje, 

kurios ne tik prieš 25, bet ir kur aš gyvenau, buvo nak- 
prieš 5 metus. lankantis tinis kinas, rodantis ameri- 
Stockholme, neteko matyti. ‘ koniškus filmus. Jų pasižiū- 
Tada pašnekovo veidas ap- rėti aš nebuvau. Užteko 
siniaukdavo arba jis pasi- žvilgterėti i vitrinoje iška- 
stengdavo pasukti kalbą ki- bintas fotografijas. Jose bu
tą tema, Ta naujovė — tai vo matyti mergiųoes su pis- 
dalies jaunimo pamišimas, toletais rankose. Ievos kos- 
išreiškiamas noru vaidinti tiumais su siaurais kaspinė- 
valkatas pagal JAV pavyz- liais ties pačia nuodėmin- Šmulkštys. Evanston. III. Au
di- Neatskirsi, kur berniu- giausia vieta. Apie filmo tu- kOjO jam po 10 dol. A. Bal- 
kas, o kur mergaitė, — visi rini galima spręsti iš rėkia- čytis. V. Blažaitis. Prud. 
apauere ilgiausiais plaukais, mos. Tokie filmai rodomi gįčkienė, A. Adas, J. Sakas, 
murzini, daugiausia basi ar- ne tik Stockholme. bet ir j jasjūnas> vi. Stuogis, K. 
ba su klumpėmis, apsivilkę mažame Gotlando salos Valtys. L. Pakalenkienė, D. 
išaugtiniais drabužiais, pri- miestelyje, kok9 yra Visby. Žukauskas, K. Kuniutis, J 
rašytais ir pripaišytais. Jie Taigi, nėra namų be dūmų “

KONSULATO IEŠKOMI

Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke ieškomi 
šie asmenys:

Aleksandravičius, Liudvi
kas ii jo sūnus Kazimieras,1

Andriūnaš, 'Aleksandras, 
kilęs iš Obelių,

Daukša, Antanas. Alekso 
sūnus.

I:

KALENDORIUS
JAU BAIGIAMAS SPAUSDINTI

Ii redaguoja Stasy* Michelsonas

Kaip ir kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kale; dorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre 
numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA- 
LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY- 
TI NEPASIVĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“

636 E. Broadway — : — South Boston, Mass. 02127

naša?
oO (ioi. ar. j- r. Ražienas; 

170 dol. surinko Įgal. V

Gedrimas, Antanas, spė
jamai atvykęs Amerikon po 
II pasaulinio karo,

Popiežius Paulius V! buvo nuvykęs į Pomezijos mieste
lį netoli Romos, kur buvo suvažiavę iš įvairių kraštų 
čigonai katalikai. Jis jiems atlaikė pamaldas, klausėsi 
jų muzikos ir žiūrėjo jų šokių.

džiaut sovietinio imperializ
mo ir kolonializmo nusikal
timus. mūsų Seimo nuolati
nis bombardavimas savo o- 
ficiaiiais pareiškimais ir sa
vo informaciniais komuni
katais dėl kai kurių pagrin
dinių pavergtosios Europos 
gyvenimo faktų neabejoti-

! pavergtuose mūsų kraštuo
se sušvelninti.

Kaip Lietuvos delegacijos
gari ją, Rumuniją. Vengriją narys aš su apgailestavimu
ir kiek vėliau Čekoslovaki
ją ir visuotinės taikos konfe
rencijos perspektyva dingo, 
mūsų valstybės savo viltis 
sudėjo i Jungtines Tautas.

turiu konstatuoti, kad dėl 
skirtingos (nuo satelitų) 
Lietuvoje politinės ir admi
nistracinės sovietinės prak
tikos, maskuojančios Sovie-

revizuotą variantą Tautų: tų Sąjungos agresiją ir oku-
Są jungos, kurios tikraisias į pači ją, Lietuvos raida, pa

Matulevičius, J- Pučeta iš nariais buvo visos mūsų Į lyginti su vadinamųjų sate- 
Chicagos. E. ir P. Petrikai, valstybės. Per savo bendri- į litų raida, veikiau yra visai 
A. Urbonas. V. šmulkštienė nę instituciją — Pavergtųjų; priešingos krypties. Intensy- 
ir jos vyras. Euro nos Tautų Seimą —mū- vinamas rusinimas virsta sa-

100 dol. surinko Įgal. Al. sų valstybės šaukėsi vyriau-|v0 rūšies kultūriniu ir tauti- 
Dzirvonas. Chicago.'Aukojo S-Ybn!’ užsienio reikalų nu- niu genocidu. Religijos per- 

nistrų ir viršumų konferen-; sekiojimas neatlyžta. Šim- 
cijų. NATO. Europos Tary-jtai tūkstančių deportuotų 
bos, primindamos jiems vi-j lietuvių tebeprie vartau jam i

---- c„,rO nenusavinamą. Sovietų Sąjungos arktinėse
priklausomybę ir' srityse, ogi rusai kolonistai

Genevičius. Jurgis, žmo- po 10 dol. inž. A. Rudis, inž 
na Valerija ir sūnus Vytau- J. Stankus, Pr. Rumšas. K
tas, Jonaitis. Just. Kudirka.

y . - -f siems sav
Grabliauskas. Antanas, ki- AL Smilga. J- Paštukas. J. teisę Į ne 
lęs iš Rudaminos parapijos, Jankūnas, dr. P. Jakubka ir iaiSVę. primindamos taip 
Seinų apskr.. gyveno New pats Įgal. A. Rugys, Pater- pat Didžiųjų Galybių karo 
Philadelphia. son, N.J., sudėjo 50 dol ir met„ ir pokarinius Įsiparei-

aukojo po 10 dol K. Jankū- jojimus.
— nas, J. Tamašauskas.F. Sa-

ranka, G. Klimas. dėmesys sutelkta^ Į padėti
20 dol. surinko Įgal. A. Jo- Azijoje, Centro ir Ryty Lu

nys (dalis), aukojo po 10 ropos problema pasilieka di- 
dol- K. Gasparėnas ir B. džiuoju reikalu, veikiančiu

Įvairiom dingstimis impor

tuojami Į Lietuvą.

Turiu malonią pareigą iš 
šios tribūnos pareikšti pa- 

Nois šiuo metu pasaulio dėką Jungtinių Valstybių 
Atstovų Rūmų užsienio rei
kalų komisijos europiniam 
pakomisiui už jo apklausi
nėjimus apie sąlygas Pabal-

Raugas — abu iš Riverside. tiek Europos ateitį, tiek visojtijo valstybėse, kituose Ry- 
20 dol (dalis)—Įgal. vJpaSauli° taiką’ pažangą ir'*U Europos kraštuose, taip

saugumą. j pat pareikšti padėką Atsto-
51C—0’ AbeJi Rytai ir Vakarai— Į Rūmams už vienbalsiai

kojo B. Laukeviciene 10 dol. -iandjen rod? padidėjusį Į p^mtą 416 nr. rezoliuciją,
skatinančią Jungtinių Vals
tybių prezidentą "(a) priei-

ir po 5 dol. V. Motusis ir J. jnĮereSą Rytų ir Centro Eu 
.Jasiukaitis. ropos kraštams. Kalbama

Dai betarpiai Tautos Fon- net 2pie reikalą kviesti eu- namomis priemonėmis pa
dui prisiuntė po 10 dol. šie ropinę konferenciją. JAV sauijc opinijos dėmesį at- 
asmenys: prelatai J. Alba- dalyvaujant. Jos tikslas bū- kreipti Į Jungtines Tautas 

I vičius ir Končius; gydytojai. tų "sutvarkyti europinę pro- jr atitinkamus kitustarptau- 
A. Gečys. J. Jusionis. A. Kli- blemą ir ypač Vokietijos tinius forumus dėl estų, lat- 
mas, V. B. Raulinaitienė, j problemą". Kaip visiems ge- vjų jr lietuvių tautoms lais- 
Pr. Tarvydas. A. ir V- Rasla-j rai žinoma, Vokietijos pro-; Vo apsisprendimo teisės pa
vietai, kapt. A. K. Kaires, blema susijusi su sovietii neigimo ir (b)skatinančios 
K. Žilinskienė. Vyt. Sinkus, pančiuose esančios Rytų ir JAV prezidentą pasaulio o- 
A. Maceika, A. Kaunas, V. Centro Europos problema, p jnijes jėgą panaudoti toms 
Butkys, inž. Ed. Vitkus ir Tad dabartinė tarptautinė Pabaltijo tautų teisėm*, ab- 
V. Urbonas, J. Shukis, A. padėtis mūsų Seimui at- statyti.“
Antanaitis. P. Mikoliūnas ir
Ant. Kučys. mooeoooee9ei9e^OMooeoooeoooooooooooeooeoooooooooooo*

Iš Tautos Fondo atstovy-' - . .
bes Kanadoje gauta 2,755.5 Keleivio prenumerata - gera

'^visiemsnuoširdžiaidėko-ijoygjja visokiomis progomis
Tauto* Fondo valdyba
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TA8 DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT. laimėtų. Taigi ir Pearsono

Didysis balius— nepaprasti va^žla Pei' du Pus« ™e‘U:
svečiai 1 vaWm°, be mažos vertės

Tradicinis metinis Susi-1 |statyr^. J\. pakeitimų,
vienijimo Lietuvių Ameri-‘ pravcde lr du dldelės vertės 
koje (SLA) Toronto 236^stat^mus\butent: Statymą 
kuopos koncertas-šokiai j_! ^U1 ėti atskirą Kanados vėlia- 
vyks spalio 16 d. Prisikėli
mo parapijos salėje. Susivie
nijimo .parengimai būna ne-' ...
dažnai. Kadangi pats Susi- . lja^lko seną pensijos 
vienijimas yra labai naudin- istat- ln3- pagal kurį moka- 
ga organizacija lietuviams“1^ nuo 70 metų amžiaus 
ir kadangi rengiamas meti- visiems, ar jie kokį
nis parengimas, tai jame vi- dai ba dirbo, ar jokio darbo 
suomet būna kas noi’s nau- nec*11 ar kokį turtą turi.
jo ir įdomaus. Dėl to , o gal ar J16'......................
ir dėl kitų priežasčių į tuos; c.ia minėtų įstaty mų 
metinius parengimus tirštai'p!?s,edimo’ b’eai'sono val- 
susirenka lietuvių: jų visuo-! dziai pavyko parduoti už 
met pilna didžioji Prisikėli-!stambias milionų dolerių su- 
mo parapijos salė. Ir visuo- mas kviečių komunistų val-

vą (pirmiau turėjo anglų vė
liavą) ir pensijos įstatymą 
dirbantiems nuo 65 metų;

met publika būna patenkin
ta.

domiems kraštams ir pakėlė 
federalinės valdžios tarnau-

šiemet SLA metinis pa- tojam? algas. Tų ir kitų pa
rengimas— koncertas ir šo- vyzdžių akivaizdoje Pearso- 
kiai — bus nepaprastas tuo, nas man0- kad jau pribren- 
kad iš Clevelando atvyksta d? laikas skelbti naujus rin- 
jaunų lietuvaičių studenčių! kimus, nelaukiant parla- 
sambūris ”Antanas ir Vėjū- ! rVe.nt® kadencijos pabaigos, 
nes“. Tai nedidelė jaunų tikintis juos laimėti, sudary- 
studenčių ir vieno studento d daugumos valdžią ir leisti 
gi'upė. bet ji dainuoja pati. t°kius įstatymus, kokių libe- 
sau pritardama gitaromis! rabJ partija ar Pearsonas 
taip gražiai, kad sunku tą panorės, netykojant kitų 
jų dainos malonumą apra- partijų pritarimo. Normaliai 
syti. Reikia tas dainininkes parlamento laikas turi baig- 
pamatvti ir reikia jas išgirs- t*8 dar po pusantrų metų. 
ti. Šv. Kotrynos mieste. ^aR laimės lapkričio 8 d. 
Ont., jos publiką taip suža- rinkimus? Propaganda iš vi
rčio. kad dainininkių nepa- PusiU eina karštyn. Parti- 
leidr. nuo scenos, kol nebu- J°s pastatytieji kandi- 
vo išdainuotas visas jų re- datai vieni kituose ieško 
pertvaras. Tas pats bus ir klaidų ir nuodėmių. Dema- 
Toronte. Tad spalio 16 d., gogijos ir vis naujų pažadų 
šeštadienį vakare, nepavė- netrūksta. Viešosios opini- 
luokime i SLA Toronto kuo- Jos spėjėjai sako, kad ji 
pos koncerta-šokius Prisikė- daugiau linksta į liberalų n 
limo salele. Ten „Antanas ir Naujosios Demokratų Parti- 
Vėiūnės“ linksmins mu= su > P}»ę. mažiau į konser- 
daina, o puikus orkestras yatorių. Sočiai Credit parti

kam buvo pikta, kad, į strei
ką išėjus, dienraščiai nesu
stojo ėję. Mat, su maža dali
mi neišėjusių į streiką ir pri- 
samdytų iš kitų Kanados 
miestų ir Amerikos streik
laužių laikraščių savininkai 
pajėgė tai padaryti.

Streikininkai vėliau grie
bėsi net sabotažo veiksnių— 
gadino kompanijų turtą, 
prie kurio priėjo. Pavyz
džiu, gadindavo sunkveži
mių padangas, vogdavo iš
vežiotas laikraščių ryšulius 
iš dėžių gatvių kampuose ir 
vartojo kitas neleistinas 
priemones. Prasidėjo areš
tai, teismai ir baudos. Uni
jos kvietimas boikotuoti 
laikraščius — jų neskaityti, 
neduoti skelbimų, neleisti 
vaikų jų išnešioti ir kt. — 
nerado pritarimo. Streikas 
tęsėsi, piketai stovi jau pen
kioliktas mėnuo, ir streiko 
galo nematyti. Atrodo, kad 
streikas seniai pralaimėtas 
ir kad darbininkai darytų 
nuolaidų, bet laikraščių sa
vininkai į derybas neina. 
Matyti, jie nori ne tik pa- 
dinktuoti sutarties sąlygas, 
bet ir sunaikinti darbinin
kų uniją.

Atrodo, kad buvo neiš- į 

mintinga griežtai reikalauti, 
kad laikraščiu

Popiežiui skirtos patalpos New \ orko kardinolo Spell- 
mano rezidencijoje. Viršuje kabinetas, kuriame jis pri

ėmė lankytojus, apačioje valgomasis.

WORCESTERIO NAUJIENOS

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
A ir dr. M. Deveniai lanko ko vieeneriems metams į Pa- 

Azijos kraštus ryži5 ?asteur institutan pa-
Alena ir dr. Mykolas De

veniai. žinomi JAV visuo-
i veikėjai, šiuo metu Juozas Stanevičius, buvęs
■ keliauja po Azijos kraštus, šiauliu apvgardos teismo 
Skrisdami virš kariaujan- teisėjas, gimęs 1883 m., bai- 
čiog Indijos,, rašo laiške pa- gęS teisės mokslus Petrapi- 
^staniiems,- prieš nutūpda- lyje, dabartiniu metu gyve

nąs Kenoshoje, Wisc.. sene

sitobulinti biologijos moks
lo srityje.

♦ ♦ ♦

liu Libanone:
„Kelionė įdomi, tik čia

žmonės be ūpo. Lėktuvai ir 
stotys perpildyti, bijo komu
nistų, karo. tai žmonės blaš
kosi po pasaulį, ypač baltie
ji apleidžia tą kontinentą.

lių namuose sunkiai susirgo.
Jo sveikatos stovis kritiškas. 

♦ * *
Buv. Kauno advokatas 

Liuda* Šmulkštys, buv. Val
stiečių Liaudininkų Sąjun-i Japonija tai kad ir turi sun- pirminį,*^ ekskur- 

kias gamtos sąlygas, yra sjja į;ebavo p0 įvairius Eu-
I švari ir tvarkinga. Tai Azi
jos Vokietija, nes Europoje 

’ vokiečiai irgi pažangiausi, 
j „Abu jaučiamės gerai ir 
džiaugiamės, pamatę pasau
lį, pakol dar galime. Grįž
dami sustosime Chicagoje. o 
tuo tai pu geriausių linkėji
mų Jums visiems.“I X • * V • . ■ • “

Įvairios naujienos Bronės ir Juliaus Sviklų ...
. ......................................... senas draugas Jonas Kartis' ca^0? sav? <v?e stai?a_mi
Jau žinomas šių parengi- jų aplankyti buvo atskridęs

savininkai mų laikas: lapkričio 21 d. iš Port Alice, Britų Kolum

ropos kraštus ir rugsėjo 28 
d. grižo į Chicagą.

Prof- A. J. Greimo paskaita 
Chicagoje

Rugsėjo 17 d. Šviesos-San- 
taros sambūris Chicagoje. 
Jėzuitų namuose, surengė iš 

Mirė Lietuvos Laisvės Varpo Prancūzijos atvkusio į JAV 
sumanytojas advokatas mūsų tautiečio prof. Algir- 

Jonas Bagdžiūnas-Borden ' do J- Greimo paskaitą tema 
Rugsėjo 25 d. netoli Chi-! "Prancūzija, Europa ir pa

sauly šiandieną.“ Susirinko 
rė senas lietuvių veikėjas, aP’e klausytojų, tikėda- 
ulaukęs 83 metų amžiaus, miesi išgirsti naujų minčių

sutiktu išpildyti visa, ko tik SLA 57 kuopos centinis iš- bijos Rūgščio 26 d jis gri-! Lietuvos Laisvės \arpo ini-1 Liettiv os> ii bendios euiopi-
.. ‘ j, . • - r»- * i., v-jajzv oo j J g srl • f advokatas Tonas nes politikos klausimais,unijos vadai nori.. Būna at- pai davimas, lapkričio 28 d. žo namo. Jis sakė, kad mėgs-. £*at<?.‘.u_s a „ J Jonas H naskait„ Wailsv. 

sitikimų. kad per didelė va- Laisvės \ arpo radijui pa- tas skaityti Keleivį. | Bagdziunas-Borden. Jis bu- * P 3

ja. po paskutiniųjų rinkimų 
smarkiai iškilusi, suskilo į 
dvi dalis. Per tą laiką gyven- 

; tojų galvosena iki balsavi 
mo dienos gali gerokai pasi- 
keiktiLapkričio 8 d.. Kanados įan ,.od kad vė, buf 

piliečiai eis , balsavimo v,e- mažllmos vaWžia. daugiau

gros šokiams.

Kanadiečiai rinks naują 
valdžią

tąs skaityti Keleivį.
dovaujančių asmenų ambi- remti, gruodžio 5 d. Seniem Rugsėjo 23 d. vakare Lie- 
cija oadaro daug žalos dar- Žmonėm Gelbėti Dr-jos. i tuviu Piliečiu Klube viešėiobininkų sąjūdžiui. į Vjsj bus u I įOmį,. JuU Gaidelio v'a-į Gedimino ordinu,

Leidėjai, streikui prasi- 4iu k X ilėie 67 Veimon’ dovaujamo choro nariai: St. kune »' karete Puose kra’
dėjus. siūlė pakelti algas ir įatvTjeViTu pradžia 3™a" St' Rudauskas.
pažadėjo dė! automatizaci- ^ni®3, ų P - ' Brazdžiuvienė. V. Katras- N«» ,ta' Luv? 'r darbo
jos ne vieno darbininko ne- kienė, Vasiliauskienė diena, jo palydėti į Mazei-
atleisti. Tada streiko vado-' ♦ i ' kos ir Evans koplyčią susi- .
vams reikėjo sėstis už stalo, Ru£rsėio 26 d Maironio' ,inko nemažas lietuvių bū- Gaulle Po škos
ir nasirašvti sutarti ir strei- i - d‘ ??al.roni° n . .. , ... rys, ir apie 20 mašinų nuly- teisinimas. VLIKo politikos
v P Pot parke Dr-Ja su- Dvi mažos lietuvaites — dėio J 4 pašaipa ir kiti išsireiškimaito^neoadaiė ^"^1 ba"ke^ s?vo,35ma- R^a Klimavičiūtė ir Do- pa|v^P ¥į,ionio - amžj. daug kam pastatė klausimą,

Prieš dv^us metus Toron- tUS ,^uv“si" ^etore. O- na Pauliukonyte gatvėje rą-lpojo „oilsio vje ko lvčion kur mūsų intelektualai link- 
te buv-o ii ie i streiką di- atldave buvo atvyk? buvę nepriklau-,r kam savo mokslo z.-

vo apdovanotas Lietuvos tojus nuvylė. Nors piofeso-
prezidento už nuopelnus lie- rlus 1? Pa* Pfadžių pareiškė, 

kad jis laikosi taktikos audi
toriją išprovokuoti diskusi
joms. bet jo pareikštos min
tys Lietuvos okupacijos 
klausimu, siūlymas laikytis 
”paleckinės politikos“, ypa-

tas naujos valdžios išrinkti. 
Per aštuonerius metus kana
diečiai turi penktus rinki
mus. Kiekvieni rinkimai be 
propagandos, tuščių pažadų,

priklausanti nuo Naujosios 
Demokratų Partijos,''jei pa
skutiniuoju momentu žmo 
nių nusistatymas nepasikeis 
duoti progos Pearsono par-reklamos vien. kitų kaltini-, .. . a li daugllm?. 

mų ir net šmeižtu neapsiei- j( alėtu-par0(iyti per 4 
na. Taigi, toks dažnas vai- met(£ 6 kaj ‘ j viena moka 
dzios rinkimas kanadiečiam krašt Lapkričio g.
tiesiog įgriso. Paskutiniuose .. ' Raj mes
rinkimuose L. B Pearsono; Jme tojus, jų n0.
liberalų partija (1963 m.) ,r . litjnj subrendi. 
pravedė daugiausia atstovų į
parlamentą, bet daugumos
neturėjo. Koalicinės val
džios nebuvo, nec Pearsonas 
nieko nekvietė, kadangi ki
tos parti ios iš anksto ir vie
šai pareiškė, kad i koaliciją 
neisiančios. Turėjome per 
dvejus ir pusę metu mažu
mos liberalu — Pearsono 
valdžią. Ji galėjo išsilaikyti 
taip ilgai tik dėl to, kad vi
sos partijos nuiautė ar žino
jo, kad žmonėms rinkimai

Ilgas streikas
Pernai liepos 9 d. visų tri

jų didžiųjų Toronto dienraš
čių — Star, Telegram ir Glo
bė and Mail — spaustuvių 
darbininkai išėjo į streiką. 
Pagrindinis unijos reikalavi
mų punktas nukreiptas prieš 
automatizacijos įvedimą. 
Algos klausimas buvęs tik 
tarp kitko. Streikas prasidė

įgriso, jie jų nenori ir kad į jo su dideliu entuziazmu, 
rinkimu rezultatai galėto masiniu piketavimu, plačia 
pakrvnti mažesniųjų partijų propaganda. Iš pradžių po- 
naudai — Nauiosioę Demo- i sėdžiai, derybos be susitari- 
kratu Partiios (socialistu) ir mo- Streiką bandė sutaikyti 
Sočiai Credit ( pažangesnių aukšti miesto, provincijos ir 
reakcininku mišinys). Į privačių įstaigų asmenys.

Dažnu rinkimu lenktvnes Streiko klausimas buvo 
laimėjusi ir įėjusi i valdžia; svarstomas net Kanados 
partiia paprastai vieną kita parlamente. Abi puses ban- 
pažadą išpildo, nes. jokio d ė sutaikyti ir aukštojo 
pažado neįvykdžiusi, sekan- mokslo žmonės, bet nieko 
čius rinkimus tikriausia pra-! iš to neišėjo. Streikinin

džiausio britų imperijos 
viešbučio Roval York tar
nautojai- Išstreikavę 9 ar 11 
mėnesų. grižo į darba kom
panijos sąlygom. Tai buvo 
pralaimėjimas, bet dar ne

Jame kalbas pasakė klebo- jas policijai.
nas kun. Jonas Jutkevičius, 
kun. Justinas Steponaitis.’, 
kun. Albinas Jankauskas. , 
Vladas židžiūnas. Banketui 
vadovavo Adomavičius, jį 
rengė naujakuriai, kurių

J. Krasinskas

visiskas, nes unija bu\ o n— priklauso tai drau-
gelbėta ir su įa pasirąsyta gfiaį . 
sutarti?. Mat fia fltpėJkJcin- Keršienė buvo ap»’
kai turėjo raugiau publikos dovanoja televizijos apara- 
pritarimo. Nevisi norėjo nro t
piketus į tą v,^blįt’.^_rZtar Cia pastebėtina, kad Onos

\1?°£ ’n inctituei Keršienės duktė Olga vramokslo bei biznio mstitucį- nianists *
io« norėjo streiko apimtame % a 1
viešbuty rengti konvencijas, '.
darvti susirinkimus. Spaus- T- • iz -.r x 
tuv,pinkai tokios paramos iš]aikomJ trfmitų b. bfem)
neO^nizuotu darbininkų orkestras varžybose laimėjo
streikas vra didelis ginklas. an ra vle 
ir dažnai neišvengiamas.: 
siekiant atlyginimo padidi

Jeigu yra reikalas arttėn 
kiečiui padovanoti knygą 
lai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkama: 
knygas:

LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW, B. Armonie- 
nės atsiminimai iš Sibiro
vergų stovyklos, surašyti A.I da prisimins velionį 
J. Nasvyqio, 222 psl., kaina 
$3.95.

Phalo
HISTORY OF THE LI 

bendrovė iš vai- THUANIAN NATION, pa

somos Lietuvos teisininkai: nlom1^ tarnauja? 
buvęs Lietuvos pirmasis

i prokuroras bei seimo na- ....
rys ir vidaus reikalų minis-:l,rturi* j*“"“®'*’* <■■■>«■-*» 

j teris R. Skipitis, buv. Vii- Rugsėjo 25 d. išplaukė 
■ niaus apygardos teismo pro- buriniu laiveliu keturi jau- 
! kuroras J. Talalas ir buv- nuoliai, baigę ir jau bębai- 
Vilniaus apygardos ir Kau- gią aukštuosius mokslus 
no teisėjas A. I>aucevičius. du broliai Kristupas ir Hu- 
■'"Arnerikns -feisininkai lja--'bertas Pamataičiai (tėvas 
pinskas, Zuris ir Stasiukaitis buvo kriminalinės policijos 
nešė *avo kolegos karstą. valdininkas Lietuvoje). Ze- 

Padėjus karstą į amžinojo nonas K. Stasiulis ir jų mok- 
poilsio vietą kapinėse, velio- slo draugas J. Hali. Visi lai- 
nės našlė, sūnus ir dukterys komi žuvę. Ežeras buvo 
surengė Sharkos restorane audringas, buriuotojai ne- 
gedulingus pietus. klausė pakraščio sargybos

Lietuviu visuomenė visa- perspėjimo,—maža vilties 
juos surasti. Laivelis rastas 
išmestas prie St. Joseph 

Gražina Musteikytė, G. ir miesto krantų. Tai skaudus 
K. Musteikių duktė (buv. smūgis ne tik tėvams, bet ir 

; paskutinio krašto apsaugos visai lietuviškajai visuome-

Chicagiečius sujaudino

nimo ar dai sąlygų nage- džios gavo užsakymų 2 mil. rasė Kostas Jurgėla, kaina misterio) iš Chicagos išry- nei
rinimn. Bet. kain patirtis ro- dolerių vertės. Ji dirba karo liū
do, streikininkai turi mokė- rejj{menjs £ja dirba nema- 
ti parinkti streikui momen- žaj įr ,ietuviq
ta ir tinkamus žmones jam 
navadovauti. Neapgalvotai 
pradėtas ir vėliau pralaimė
tas streikas labai skaudžiai

„Twenty years’ struggle 
for fieedom of Lithuania-" 

I redagavo J. Audėnas, kai 
Rugsėjo 15 d. garnys at- na $1-50.

skrido į Aldonos ir Petro
atsiliepia patiems darbinin- Klimavičių namus ir paliko
kams.

J. N.
gražų sūnelį.

“Lithuania 
roes,“ parašė 
kaina $4.75.

land of he- 
L. Valiukas,

* *

LIETUVIU STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J- B. 
Končius, iliustruota. 211 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

Mirė Ona Cirvinskaitė 
ir Magdalena Gelžiūtė-Gi- 
lienė.

Š. m. lapkričio 25-27 d.d.1 #
Clevelande, Sheraton-Cleve-
land viešbutyje. įvyks JAV Šios gražios lietuvaitės iš- .
Lietuvių Studentų Sąjungos tekėjo už nelietuvių: Irena Aį>J r’ecFpeS paraše 
XV visuotinis suvažiavimas. Kulytė, Joana Dvareckaitė, naužvardienė- kaina $2. 

Visa studentija yra kviečia- Louizė Galeckaitė. Sandra
ma ir raginama šiame šuva- Milutytė ir Barbora Malec-
žiavime dalyvauti. kaitė.

POPULAR

l«I ■
I
I
I
a

LITHUANl-lj 
Juzė 1

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIET V V A 

7722 George Street. La Šalie—Montreal. Canada.
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Iš pavergtos Lietuvos
A. Sniečkus pasipiktinęs Į Chuliganas eina per miestą..

Einame į Jungtines Tautas
Aštuoniasdešimt šeši sva-, Klevečkų šeimai su jos tal- 
i — 20 su viršum tūkstan-! kininkais už jų pasišventimą

čių — bilietų Į lapkričio 13: ir uolumą.
išeivių „propaganda“

(E) A. Sniečkus, vyriau
sias komunistų statytinis,

(E) Apie chuliganizmo 
reiškinius Lietuvos miestuo
se pasakojama „Tiesoje“ Į- 
dėtame V. Minioto feljeto-

dienos manifestaciją, paga 
minrų Madison Sąuare Gar- 
den administracijos, jau 
gauti, ii- jų paskirstymo 
centre prasidėjo didžiojikiekviena proga savo kalbo- ne VeikKlainė 5 u P a? v se ar straipsniuose prizine- Yau^oST yK

e:i^a^m„^vT‘U reSpOndentą
veiklą laisvinimo srityje. Veje, tardamas: „Ei tu, krei- vadovybės narys V. Padva-

„Komunisto“ žurnale (nr. į vasnuki pilieti, duok man rietis. *
8), besigėrėdamas Lietuvoje pridegti.“ Netrukus Įsigėręs Bilietai skirstomi po ke- 
Įvesta „liaudies valdžia“, A. jaunuolis suklumpa ir sau- jias dešimtis, kelis ar kelio- 
Sniečkus apie išeivius primi- i kia, kad „Mūsiškius muša. jjka šimtų ir siunčiami vie- 
nė: „Pabėgę nuo teisingumo gelbėkit“. Atsiranda jau- tūliams manifestacijos ko- 
lietuviškieji buržuaziniai nuolių grupė ir tarp jų įsi- mitetams bei paskiriems už- 
nacionalistai... susirado prie- liepsnoja mūši*. Vieni muša įsakiusiems asmenims. Bi-
globsLĮ JAV-se ir iš užsienio kitus, kiti šaukia, treti piu- jjetų kainos: $3 __žemuti-
varo melagingą propagan- do. Po mūšio pašaukti mili- nė^ eilėse ir pakiloje prieš 
dą prieš lietuvių tautą, žong-. cininkai, tačiau chuliganai estradą. $2 — pirmojo aukš- 
liuodami demagogiškais jau išsibėgioję. Teisme ko- t0 šoninėse eilėse, $1 — bal- 
’laisvės‘ ir ’apsisprendimo‘ respondentui buvo paaiškin- kone
šūkiais. Jie postringauja a- ta: reikia, kad visi chuliga- Bilietuose Įrašytas oficia- 
pie demokratiją, nors jiems nai būtų žinomi ir reikalauti jus manifestacijos pavadi- 
mažiausiai tinka net minėti iš tėvų. kad jie atsiskaitytų ”ijthuani»nŠĮ žodį“. ; kolektyvams dėl savo vaikų. an anį įįtonian Rall^ -

Pažymėjęs, kad neprikl. Nusikaltėlius i*eikia auklėti. Sponsored by the Commit- 
Lietuvos laikais krašte ne- / rokuraturoje kalbėjo: teis- tee t0 Restore Lithuania’s 
buvo demokratijos, toliau ®?ai neno” bausti. Svarbiau- independence“. Tuo pabrėž- 
Sniečkus, „demokratinių“ i-j sia reikia auklėti. u Sėtuvių iniciatyva bei or-
dealų šalininkas, rašo:

„Žmonės, kurie savo laiku 
paskandino kraujuje Tary
bų valdžią Lietuvoje, o da
bar taniau ja JAV šulams...

Toliau pasakojama apie ganizacija ir visų pabaltie 
chuligano elektromechaniko čių dalyvavimas. Bilietus sa- 
Broniaus Pikelio veiksmus- vo tarpe platina ir latviai bei 
1947 m. pradėjęs „karjerą“, estai.
Pikelis plėšikavo, mušė žmo- Bilietus perka ne tik tie,

Darbymetė artėja prie „vi
rimo temperatūros“ ir šiuo
se manifestacijos rengimo 
centruose:

Meninės programos orga
nizavimo komisijoje, kurios 
vedėjas yra Henrikas Kęs
tutis Miklas, N. Y. Lietuvių 
Bendr. apygardos reikalų 
vedėjas, ir

Manifestacijos svečių-ste-; 
bėtojų kvietimo komisijoje, 
kurios vedėja yra Anastazi
ja Umbrazaitė.

Bendruomenės N.Y. apy
gardos vadovybė sutiko pa
skirti specialią manifestaci
jos finansavimo revizijos 
komisiją, kuri tuojau ima 
stebėti manifestacijos paja
mų tvarkymą bei išlaidų 
tikslingumą, ir kuri tikrins! 
visą manifestacijos finansi
nę atskaitomybę-

Manifestacijos meninės 
dalies komisija rugsėjo 24 
d. pranešė, kad baigiama or
ganizuoti manifestacijai lie
tuvių tautinių šokių repre
zentacinė grupė iš eilės JAV 
rytinių kolonijų šokių rate
lių. Vadovaus Jadvyga Ma
tulaitienė.

Nuo 11:30 vai. Į MSG be-

šitaip atrodo išsiveržęs Taal vulkanas netoli Manilos 
(Filipinų sostinės). Nuo 1911 m. vulkanas neveikė. 
Skaičiuojama, kad dėl vulkano išsiveržimo žuvo keli 
tūkstančiai žmonių.

RAŠYTOJO BYLA 
LENKIJOJE

GALIMA ŠAUTI IR f 
VAIKUS

piktinasi tuo, kad lietuvių i nes> šešenus metus sėdėjo kūne patys; rengiasi lapkri- sirenkančią publiką Uetuviš- 
tauta vėl atkūrė ir dabar kalėjime. 1952 m. sėdėjo už eio 12 d. būti saleje, o> ir kais maršais pasitiks j. Tho_ 
jau visiems laikams savo. chuliganizmą. Vėliau jis gir- simboliniai“ manifestantai,' mas (Tamošiūno) vadovau

tuokliavo, darbininkui Mi- negalintieji atvykti, bet bi- jamas 15 asmenų orkestras, 
chailui ščipkovui išmušė lieto Įsigyjimu išreiškiantie- kuris taip pat lydės šokių 
dantis, kavinėje sumušė pa- ji savo solidarumą su mani-, programą, gros žodinių pa- 

. J davėją, užpuolė kulinarijos festuojančiais. Tolimesnėse' reiškimų-kalbų protarpiuo-
Ciurhomo sukakčiai parduotuvės pardavėją. Vė- nuo New Yorko kolonijose įr manifestacijai baigian- 

liau, 1965 m.. Pikelis girtas jau yra atvejų, kur ištisos tįs.
veržėsi Į uosto teritoriją šeimos tuo sumetimu apsi- 

siasgimimo metines pager- Klaipėdoje ir iškoliojo sar- rūpina bilietais. |
biant, didjjĮ menūunką ger- gybin€ Antipovą. Atvykus Bilietai yra svarbiausias 
bia lietuviai išeiviai Vaka- uosto sargybos viršininkui pajamų šaltinis manifestaci-
mnan nlriimirriomn Lisovskiui, Pikelis jam tren- jos išlaidoms mokėti ir drau- į

Ryšium su sukaktimi rugsė- ke ! galvą. Dar valiau jis iš ge tai yra regimas ženklas ^ygio į Jungtines Tautas
jo 22 d. "Tiesoje“ įdėtame! “J**® ™esė. 48 kilogramus dalyvavimo viešame bendro manifestacijos dalyviams!
pasikalbėjime su kultūros D° visų veiksmų ; nusistatymo dėl Lietuvos jg d addary.
ministru J. Banaičiu, šis pa- chuliganas... dėkojo milici- patvirtinime...........................I tas 10 v«l. 30 min. iš rrto.
skelbė būdingų teiginį: esą, £i, Prokuratūrai, teismui uz Dėl tų abiejų pnezascių Programos džia , Hal 12 
Čiurlionio kūryba pradėta "laimingą“ gyvenimą... Chu- svarbu, kad bilietai butų is-i ya, Dabai_a 2.30 vįf 
vertinti marksistiškai irtai Kganas dn*siai žingsniuoja pirkti ir kad už juos butų at- Eiįmo pradžia _'3-00

liaudinę, tikrai demokratinę 
Tarybų valdžią“

M. K.
priartėjus

(E) M- K. Čiurlionio 90-

(E) Rugsėjo 15 d- Varšu- (E) Vis labiau kylantis 
vos teisme prasidėjusi 74 m. pabėgimų iš Rytų Vokieti- 
rašytojo J. N. Millerio byla jos ar R. Berlyno skaičius 
liudija apie tolimesnį kui- kelia Ulbrichto valstybės 
tūros laisvės varžymą. Mil- partinės vadovybės į-ūpestj. 
lerig kaltinamas Vakai-uose Pastaruoju metu pastebėta 
apšmeižęs Lenkiją. Londo- daug pavykusių bėgimų. Ne- 
ne leidžiamame savaitrašty seniai apklausinėjus ar iš- 
„Wiadomosci“ St. Niemiros tardžius pasienio sargybi- 
slapyvardžiu neigiamai ra- nius. vadovaujantieji rytų 
šęs apie gyvenimą Lenkijoj, vokiečių karininkai leidžia 
Savo straipsniuose jis nuro- plačiau naudoti šaunamuo- 
dęs Į Lenkiją, kaip Į Sovie- sius ginklus. Dabar jau Įei
tų Sąjungos satelitą.

JIE PASIRINKO LAISVĘ
(E) Rugsėjo vidury Į lais

vuosius Vakarus pabėgo 
septyni asmenys: du latviai 
jūrininkai, vengrų daininin
kas su žmona ir trys čekoslo- 
vakų turistai. Abu latviai 
paspruko sovietiniame žve- 

' jų laive Įvykus grumtynėms. 
Latviai Įveikė travlerio a- 
pitoną, dar du Įgulos narius 
ir juos laikė uždarę, kol lai
vas pasiekė Švedijos terito
rinius vandenis. Ties Rone- 
ham, pietine Gotlando salos 
dalimi, abu latviai laivą su
stabdė ir su šviečiamomis 

j raketomis prisišaukė švedus.
Atsidūrę Švedijoje, latviai 

Į paprašė jiems suteikti azilio 
teisę. Trys kiti Įgulos nariai 
tęsė kelionę tuo pačiu laivu.

Vengrų solistas L. Ne- 
meth, laikytas vengriškuoju 
Elvis Presley, pranešė savo 
draugams Į Budapeštą nebe- 
grišiąs iš atostogų Vak. Eu
ropoje ir su žmona vyksiąs 
Į Pietų Ameriką. Trys čeko- 
slovakų turistai Kopenhago
je atsiskyrė nuo turistinės 
grupės ir kreipėsi Į danų 
valdžios Įstaigas, prašydami 
jiems leisti pasilikti Vaka
ruose.

Kame manifestacija 

prasidės I
MurlidZin N/tlia.

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema,

^TalkstoriUiTa M vaL ž^uos "u° MSG 49’Ja 
taciją iš anksto, tai yia ik tvfi įkj Uni^ Nations 
apknco pradžios Vietiniai; p)aza rfe Aye

kom,tėtei atsiskaitinės uz bai apje -;00 y*
nio v aru o ietuvos pianistu ----------------- parduotus bilietus ko Atsakln eisenos tvarky.mu varno lietuves pianistų ciau, maz(jaUg kas savaitę* • J
konkursas. Jo metu ,vytelę- <E) »Komj. Tiesoje“ (nr. per visą spalio mėnesį, ligi *,V
onne konferencija kūrėjo 179) rašoma: kas nežino Ig- bilietų platinimas bus baig- Aye taiu 49^ 5P0 <
muzikos ir dalies palikimo „alinos apylinkių grožio, o- jas. Bilietai užsakomi per 49 į
klausimais. šianfių pušynų, ežerų... Ta- KLNA raštinę (29 West 371 “

Menotyros mokslų kandi- čiau pats centras. Ignalinos st, Tenth Floor. Nevv York,] . f y * P € 
datai A. Savickas ir J. Gau- miestas, dar mažai tvarko-' n.Y- 10019) arba tiesiai per ’ p g
drimas parengė spaudai po- mas. Štai skverai kelių gat- paskirstymo centrą šiuo ad-
puliarų leidinį apie M. K. vių sankryžoje apleisti, tar-iresU:
Čiurlionio, kaip dailininko tum šernų išknaisioti... Šei- Mr. V. Padvarietis 
ir muziko, kūrybą. Jis lei- mininko stoka jaučiama ir
džiamas lietuvių ir... rusų kitose miesto vietose, 
kalbomis.

Įvykę sovietiniu laikmečiu. Per
Iš Įvairių pagerbimo bū

dų paminėtinas šių metų pa
baigoje rengiamas Čiurlio
nio vardo Lietuvos pianistų

Ignalinos skverai tartum 

šernų išknaisioti

Paruoštas spaudai ir J. 
Čiurlionytės sudarytas pre
liudų ir fugų gaidų rinkinys.

Dar numatytos plokšte
lės su Čiurlionio muzikos 
kūriniais, specialūs vokai.

Iškilmingas minėjimas j- 
vyko Vilniaus filharmoni
jos salėje. Įvyko minėjimai 
Varėnoje, Druskininkuose, 
Plungėje, Kaune ir kitose 
vietose-

Memorialinės lentos pa
ženklino Čiurlionio gyven
tus namus Leningrade ir 
Varšuvoje. Neseniai išleista 
muzikologo V. Landsbergio 
knyga „Pavasario sonata“.

TAUTINES MAŽUMOS

LENKIJOJE

Tautinės mažumos šių 
dienų gomulkinėje Lenkijo
je teikia tokį vaizdą:

24 y2 Ten Eyck St. 
Biooklyn, N. Y. 11206 
Komitetams bilietai siun

čiami atsiskaitytinai, o pa
skiri asmens, užsisakantieji 
mažesnius kiekius, atsilygi
nimą prideda prie užsaky
mo. Atsiskaitant nurodoma, 
kiek bilietų yra nupirkę 
“simboliniai manifestantai“, 
nes tvarkytojams reikės ži-

ukrainiečių yra apie 180, i no^’ kiek parduotų, bet ne-
000, gudų - 165,000. žydu užimtu vietų jie galės užleis-

oi nnn i i o-. ti manifestaciją remiantiem —31,000. slovakų — 21,000. svečiams
rusų 19,000, čigonų — Kitas darbščių „bičių avi- 
12.000, lietuvių — 10,000, jyg“ pas vakarą iki išnakčių 
graikų ir makedoniečių — i dūzgia Klevečkų namuose. 
10,000. 76-13 85 Rd.. Woodhaven,

N.Y. Iš čia baigiama siunti- 
I nėti 20.000 atsišaukimų „Ar 
girdėjai, kas bus lapkričio 
13“ paskiriems asmenims.

„Keleivis“ - 
jūsų draugas!

Tenka pažymėti, kad 
prieš antrąjį pasaulinį karą 
tautinės mažumos Lenkijoj 
sudarė apie 30% visų gy
ventojų. Dabar jų esama 1-5 

tad Lenkija priskaityti 
na

Jau trečią dieną nuo dar
bo pradžios šiame „pogrin- 

_ ___ dyje“ pasekmės pradėjo ro-
prie labiausia vienalyčių ^ytis KLNA rastinėje. kliūs- 

terejo nauja banga atsilie-
valstybių, kaip Ispanija, ^,““^1^ ir ėdžiai 
Portugalija, Švedija, Olan- pakėlž rengėjų nuotaiką, 
dija ir Danija. __  | drauge ir džiugų dėkingumą

vių, Į MSG siesiai 8-ja Avė. 
galima nueiti pėsčiom per 
kelias minutes. Iš Pennsyl
vanijos stoties. 7 ar 8 Avė. 
keliolika minučių. Iš Grand 
Central stoties — 42 gatvei 
ir 5, 6, 7 arba 8 Avė ir 49 į 
gatve — apie 20-25 minutės 
pėsčiomis.

Artimiausia požeminio 
traukinio stotis prie MSG y- 
ra IND 8-tos Avė. linijos 50- 
tos gatvės stotis (tik ,rLo- 
cal“ traukiniai!). Kitos ne
tolimos stotys — IRT 7 A- 
ve.. BMT Broadway ar IND 
6 Avė. linijų 49-50 gatvių 
stotys.

Manifestacija truks apie! 
5 valandas, todėl vien tuo, 
tikslu atvykstantiems nebū
tina rūpintis nakvyne: atvy-! 
kus iš ryto apie 11 valandą, 
apie 6 valandą galima išvyk
ti. Numatantieji pasilikti 
New Yorke ilgiau ir reika
lingi patai imu ar pagalbos; 
nakvynei rasti arba pasima
tyti su New Yorko lietuviais 
gali kreiptis Į nakvynių ko
misiją per KLNA raštinę:
Comm. to Ręst. Lith. Ind., 
29 West 57 St. Tenth Floor, 
New York, N.Y. 10019.

1 autos 
praeitis

Keleivio administracijoje 
galite gauti žurnalo „Tautos 

praeitis“ II tomo knygą I, 
198 psl., kaina $5.00-

Joje J. Jakštas rašo apie 
1863 m. sukilimą Lietuvoje, 
Vilniški* apie lietuviu* Vil
niaus krašte, J. Rugis apie 
Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir kt.

• džiama be įspėjimo šauti, 
jei vad. „tautinės liaudies 
armijos“ karys, neįspėjęs 
viršininkų, atsiduria 6 met- tos verS4 stovyklos, kuriose 
nj pločio kointrolinėje juos- kentėjo ir žuvo mūsų 
toje, jei nakties metu neži- broliai, seserys, giminės ir 
nomas asmuo juda sienos draugai. Knygos kaina — 
link ir, pagaliau, jei tarp 6 $2.50. 
ir 10 metru juostos jis suse
kamas. Jei kurioje nors vie
toje sieną žymi upė. tokiu 
atveju leidžiama šauti iki u- 
pės vidurio. Leidžiama šauti 
net i vaikus, jei, Įsakius juos 
lydintiems suaugusiems su
stoti ar iššovus Įspėjimo šū
vį, jie nesustoja.

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 
metam* $5.

Naujiena

Dr. Kazys Grinius, ATSI 
MINIMAI IR MINTYS, I> 
tomas, 336 psl., kaina $5.

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 
LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS
Išeman j prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro,

2-jĮ atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus gaiima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo Įgaliotinius,

TAU, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriam 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina 56.00. Perkantieji TAU, 
LIETU VA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera- 
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4,00 
K. Bielinio Dienojant ” ” $6.00 ’’ $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai ” ” $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietu Rusija ” ” $2.50 ” $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku

sieji, sakysim, knygą “Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $>2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

VLADAS NAGIUS-NA- į Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 

GEVIČIUS, jo gyvenimo ii į St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukeiją (8% x ll’/s) Įrėmi- 
darbų apžvalga, redagavo rimui po 80 centų be persiuntimo.
dr. Balys Matulionis, laba.: Literatūros Fondo leidinių Įsigijimo reikalais galima teirautis

' pas Fondo Įgaliotinius:
gražiai Išleista, daug pa-!
veikslų, 374 psl., kaina S6

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go.

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, III.
J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.
A. šemeta, 1,3508-10 Woodworth Rd„ E. Cleveland 12, Ohio. 
J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont„ Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT- 
STOVYBft “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad. 
way, So. Boston, Mass., 02127.
Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 

adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SL, lOth fL, New York, N. Y„
' 10019.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Kiek žmogus gali ištverti
Kiek laiko žmogus gali 

išbūti nevalgęs?
f

Gydytojai mano. kad be 
kąsnelio maisto, imant vi
durkį, žmogus gali ištverti! 
ilgiau kaip mėnesį, kad tik 
gautų vandens atsigeni, i 
Riebioji Elaine Johnson, ku
ri svėrė 312 svai*ų, nutarė su- 
plonėti. Gydytojų priežiūro
je ji laikėsi žiaurios dietos: 
jai per dieną tedavė tik apie 
galioną vandens. Per 17 sa
vaičių tokia dieta jos svori 
nuvarė iki 134 svaių. ir ji 
jautėsi gerai.

Toks medalis išleistas 
v Tautas prisiminti.

popiežiaus vizitui i Jungtines

ELENA MOZURAITIENĖ

Rugsėjo 19 d. po pietų

ŠALDYTUVE NUTROŠKO 
3 VAIKAI

Dorchestery. Bostono prie-

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
• Parašė N. E. Sūduvis, 424 
i psl., aiškiai pavaizduojama,
. kaip lietuviai priešinosi vo- 
: kiečių okupantams, kaip 
I priešinosi ir tebesi priešina 
į komunistų okupacijai, kai- 
' na $4.

’i PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie

nės atsiminimai iš Sibiro 
tremties kentėjimų, sura
šyti Algirdo J. Nasvyčio,

Dorchestery staiga mirė E-i miesty. trys 3-5 metų vaikai 253 psl., kaina $3.00.
' nutroško iš sandėlio išmes-1 _ . .
tame šaldytuve, kai žaisda- ^^NIŠO ŽMOGAUS GY-

Kartais žmogus parodo. Iena Mozuraitienė. Ji buvo!
tokią ištvermę, kad gydyto- pasiruošusi vykti į Sandaros ------------- .------- : vfnimas r
jai stebis^ kaip jis galėjo tai: Moterų Klubo banketą, bet ^įme uzsrdarė ir ^n“-'
ištverti. Pavyzdžiui, pernai dar atsisėdo prie veidrodžio 
gegužės mėnesį 16 metų am- plaukų pasitaisyti... ir ištiko

Y* T o«rltvi 1 •• 1- — • < i •
Kadangi yra potvarkis, į 

reikalaujantis išmetamiems1 
šaldytuvams sugadinti duris 
taip, kod nebūtų galima jų 
uždaryti, tai šaldytuvų savi- 

Nukritęs lyg iš dešimt sūnūs — Jonas Kovai Nor- ninkai patraukti teismo at-

žiaus George Lavvrence. dvi-j širdies smūgis, nutraukęs jos 
račių važiuodamas Niagaros gyvenimo siūlą. Velionė iš- 
krioklio pakraščiu, pametė; kilmingai palaidota Šv. My- 
pusiausvyrą ir nusirito že- kolo kapinėse. Jos liūdi du 
myn.

To tikrai niekas nežino.
Kokią įtampą žmogus gali 
išlaikyti, nenustodamas pa
jėgumo mąstyti ir sąmonin
gai veikti? Kiek laiko jis ga
li būti be oro, be maisto, be

į miego?
Štai keli faktai iš Popular 

Science žurnalo.

Kokią aukščiausią tempera
tūrą žmogus gali ištverti?

Ilgai daktarai tvirtino, 
kad jeigu žmogaus kūno 
temperatūra priekia 42 
laipsnius Celsijaus (107 
Fahrenheito), žmogus mirš
ta, bet neseniai vienoj New 
Yorko ligoninėje karštlige 
sirgusi moteris turėjo 43 
laipsnius kaiščio (109 Fah
renheito), ir ji nemirė.

Dar neseniai gydytojai
į buvo tikri, kad kūno tempe
ratūros nukritimas iki 25 
laipsnių Celsijaus reiškia 

. mirti. Bet jie apsiriko. Chi
cagoje Dorothy Stevens, ne
tekusi sąmonės, visą šaltą
naktį išgulėjo sniege. Ryto jęrejpėsi į ligoninę skųsda- tery 
metą ją rado susalusią, sir- ma5IS kad sutino koj„s rie. * 
dis vos plake. Temperatūrą 0 gydytojai iš jo skran-!. VelL0I;e Ęlena 
pamatavus pasirodė, kad ji dži0 ištraukė 258 įvairiusUene-Beliackaite 
buvo nukritusį iki 18 laips
nių Celsijaus, o mergaitė bu-

Maiki, ura ’. Pašė- Liko ir visos jos parapijos, 
visi kryžiai, visos bažnyčios 
ir visi katalikai. Smetonai 
pabėgus, popiežius turėjo 
dar labiau visa tai ginti, bet 
jis visa tai paspyrė, kad į-

— Ura 
lūšiai geros naujienos!

— Kokios naujienos?
— Šventas tėvas atvažia

vo Amerikon! Ur-r-r-a!
— Vis dėlto perdaug ne

sijaudink, tėve. nes gali gau
ti širdies smūgį ir švento tė
vo nepamatysi.

— Nu, pasakyk,

vo gyva.

Kiek laiko žmogus gali 
būti be oro?

aukštų namo, jis pataikė antj vvoode ir Edvardas Kovai 
uolos iškyšulio ir tik kiek su- Rochestery, N. Y., ir dvi 
sižeidė galvą ir šonkaulius, dukterys — Mildred Kovai 

New Yorko gyventojas jr Anne Casey, abi Dorches-

Mozurai- 
gimė ir au-

daiktus, j^ta/pT pri^isą|f°I^n:i±!ly-'1ATri'
alaus buteliams atkišti, 25 ^.a,‘V?0 19į3 ra-
raktus ivairiu šepetuku ir J1 lstekeJ° ™ Juozo Kava* raktus, jvainų šepetukų ir? liausRo> Rurig 1929 m mįrė

j Velione, palikusi našlė su 4 
vaikais, turėjo sunkiai dirb- į 

KAS LAIMĖS? 1
Tos. kurių rūpesčiu siais

sakomvben.
Siekiant išvengti panašių

dažnai pasitaikančių nelai-

čio-Dėdės Šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas, 206 psl., kai- 

. na $2.00.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

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

mių, naujausi šaldytuvai da- GYVENIMO VINGIAIS, 
romi be kablių duryse, o už
daromi magneto pagalba.! 
nes tada juos galima lengvai. 
atidaryti ir iš vidaus.

dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

ti. kad galėtų juos ne tik iš
maitinti, bet ir išmokslinti.* stiprybę

.___ ________ _______ PLAUK, MANO LAIVELI,
• Petro Segato eilerašciaų

PAŽINK LIETUVOS Į 1JL1 psL, Rama $2.00
PRAEITJ ; ŠVENTADIENIS Už MIES-

Iš praeities tavo sūnūs te TO, Mariaus kaulisRio 17 
semia,“ -giedame novelių, kaina $5.00.

V YNUOGĖS IK KAKTŲ- 
SAL Julijos Svabaites ei
lėraščių rinkinys, yb psl., 
Raina $2.00.

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

Narai, kurie ieško perlų,
, po vandeniu išbūna 5-6 mi- metais Nevv Yorko pasauli- Šiandien vienas sūnus einai Lietuvos himne, o ar taip 

tiktų Sovietų Rusijai. Užuot nutes. Šitoje siūtyje rekordą nėję parodoje rodomos atsakingas pareigas linoleu-• darome? Ar pažįstame jos 
pasmerkęs okupantus, kaip;turi Robert jg Kan- "Lietuviškos kaimo vestu-imo gamyboje, antras inži-j praeiti?

a su Lie- 
susipažinti

_ ____ _______ Sruogienės
klauso Stepono Dariaus pos- . .
tui, yra buvęs jo vadas, o da-' parašyt* Lietuvos istorija, 
bar jo adjutantas, savo vai-1 L0OO puslapių knyga, 
kus leidžia į lietuvišką nio-i kngvai skaitoma kaina —

argi tu nesidžiaugi?
— O ko čia man džiaug- klausomos Lietuvos jau ne

tėve? Popiežius ne mū- Kaip galima tokią po-tis.
sų tautos žmogus ir ne mūsų ■ litiką teisinti? Ir dabar jis 
draugas. Jis niekad nėra pa- atvyko Amerikon, kur p. Ka- 
sakęs gero žodžio už Lietu-; jeckas yra pripažintas kaip 
vą. j oficialus nepriklausomos

— Ju rong, Maiki. Už'Respublikos atstovas. Nei 
Lietuvą jis visada meldžiasi.! gėdos neturi!

damas jis pusę valandos ai- adresu: Mrs. C. Genevich, 
105 Etna St., Brooklyn- N.Y. 

Laimėjimai bus traukia- 
J mi spalio 10 d., sekmadienį.

savo deguonį.
I

— O kas sakė, kad mel
džiasi?

— Maiki, man nereikia, 
kad kas sakytų: aš pats vis
ką žinau. Jessa!

— Ne, visko tėvas neži
nai, o jei ką ii- žinojai, tai 
pamiršai ir nebeatsimeni. 
Ar atsimeni, kai Želigovskis 
pagrobė Lietuvos 
Vilnių?

— Bet vistiek gerai, Mai
ki, kad atvyko. Tas dar gali 
išeiti mums ant gero.

— Ne, tėve, mums nieko 
iš to neišeis. Ir ne pas mus 
jis atvyko, bet Į Jungtinių 
Tautų seimą papolitikuoti.

— Vot, jis galės tenai ir 
už Lietuvą užtarti, 

sostinę Į — Tėve. užtarimas už Lie- 
i tuva reikštų pasisakymą

Better Living Center, Il-me kyklą.
. lA . . _ . .. . i aukšte. Ta proga laukiama
lektnnj mj gtuką limuzino t daUg svečių, kurių dėka šis 
stogas atsidarytų ir sostas iš-. lietUviškasis ”paviljonėlis“
kiltų su popiežium aukščiau buv0 aIima įruošti. 
minios galvų. Su tuo kėliau-: Laimėtojams skiriami

1941 m. velionė ištekėjo 
už veiklaus lietuvio Jurgio 
Mozuraičio, su kuriuo lai-

$12. Ją galite gauti Keleivio 
administraci ioie.

a i rv AUILVO rr\ a i : f i I A URL,

SKAITYK STANIO Ml

jaučiu sostu popiežius tui e-, mūSų daiiininkų padovano- b‘uvo eeresnėje padėtv jo pasirodyti New Yorke j ti Daveiksiaį. a Merker- jau geiesneje padėty,
snalin 4 Hipną Tai vra nir 11 Pavei*bfau nes valkai jau buvo užaugę., spalio 4 dieną. laiyra pir- Vitkauskaitės ’ Lietuvaite Tada ji a-aiėi0 daužiau savo
mutine tokia katalikų baz-i , k « w Witkaus— J ,ga;.ej<? aaugiau savo

demonstracija Ame-, »Berželiai« ir M . žukauskie- _.-b
nės —"Trakų pilis“.

Viena uoli platintoja yra

— Šiur, kad atsimenu. prieš Sovietų Rusiją- Popie-
— Bet ar atsimeni, kad tą' žius niekad to nedarys. Jis

smurtą prieš Lietuvą popie- ' ketino tik pasakyti Jungti- 
žius palaimino? • nių lautų susirinkime kalbą

— To tai neatsimenu.
— Ar atsimeni, kad, ru

sams pagrobus Lietuvą, po
piežius išbraukė jos atstovą 
iš savo diplomatų sąrašo?

— Ir to neatsimenu.
— Bet turėtum atsiminti, 

nes Amerikos lietuvių spau
doje buvo dėl to kilęs dide
lis triukšmas, ir kunigai da
rė didelių pastangų, kad tas 
skandalas būtų užglostytas- 
Keista, kad tėvas nenori to 
atsiminti. Kada tik popie
žius Lietuvą paspyrė, vis ne
atsimeni.

— Bai gory, Maik, neat
simenu. Ale vistiek aš tau 
pasakysiu, kad negali popie- 
ži aus perdaug kaltinti. Ma-

ir paraginti, kad visos pa
saulio tautos siektų taikos. 

— Ar tas negerai?
— Tai bergždžias pa

mokslas. tėve. nes Jungtinės 
Tautos ir be jo daro, kas tik 
galin.a, kad taika pasaulyje 
būtų išlaikyta. Šituo reikalu 
popiežius negali pasakyti 
nieko nauja.

— Tai tu rokuoji. kad jo 
kelionė Amerikon visai ne- 
reaikaiinga?

___Jeigu ji reikalinga, te
ve, tai tik jam ir jo bažny
čiai-

__O koks galėtų būti jam
pažitkas iš to?

__Nauda tokia, tėve. kad
jis pamatys Ameriką, sustip-

nycios
nkos istorijoje. Nebūtų nuo
stabu, jei po tos demonst
racijos prasidėtų propagan
da ir uz bažnyčios su vals
tybe suvienijimą, nes dabar 
kaip tėvas žinai, bažnyčia y- 
ra nuo valstybės atskirta, ir 
oficialiai kunigai neturi val
džioje balso. Taip pat nėra 
abejonės, kad po šitos de
monstracijos prasidės su
stiprinta agitacija ir už kata
liką prezidentą. Kennedžiu 
kultas paskutinėmis dieno
mis jau labai pagyvėjo. Tai
gi šitas popiežiaus pasirody
mas galės įkelti kurį Kenne
dį ir į Johnsono kėdę. kai at
eis prezidento rinkimai.

mingai išgyveno iki 1953 m. CHELSONO PARAŠYTz} 
Šį kartą likusi našlė. Elena KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK 
STAIS VIRSAIS $4-00 
KIETAIS—SS noreikalams. Ji priklausė siu

vėjų unijai. So. Bostono Lie- - 
tuvių Piliečių Dr-jai, SLA

išplatinusi daugiau kaip 500 49 kuopai, Sandaros 7 kuo- !
knygelių, o kitos trys lietu- pai, Sandaros Moterų Klu-' "KELEIVIO“ SUKAK 
vaitės po šimtą ir daugiau, bui, Lietuvių Darbininkų i TUVINIO BANKETO DA- 

Atskirų aukotojų "lėlėm“ Dr-jos 21 kuopai
skaičius vis gausėja ,ir tiki
masi. kad jų bus dai dau- jog Lai-stas skendo gėlėse, o 

i ir laidotuvės buvo vienos 
gausiausių.

Koval-Kavaliauskų ir Ca

Todėl nestebėtina, kad

giau.

LYVIŲ BENDRĄ NUO
TRAUKĄ GALIMA GAU
TI "KELEIVIO“ ADMINIS
TRACIJOJE UŽ $2.00.

tai, kad Smetona su savo na-; Hns šio ki ašto katalikus ir 
čalstva iš Lietuvos pabėgo, sėdėdamas soste palaimins
tai atstovui jau nebuvo kam 
atstovauti, ir jis pasidarė po
piežiui nebereikalingas. Ar 
ne teisybę sakau?

— Ne. tėvas klysti.
— Kodėl klystu?
— Klysti todėl, kad Lietu

vos atstovas ne Smetonai at
stovavo, bet visai Lietuvos 
Respublikai. O ji niekur ne-

JUOS,
__Bet jo sostas Ryme. ar

ne?
— Vienas tenai, o kitas 

buvo padalytas jam Chica
goje ir įtaisytas automobi- 
liuje. Vyskupai davė Fordo

WATERBURY, CONN.

Pavyzdžiai, kurie uždega

Prieš kuri laiką skaitė
me laikraščiuose, kad Danu
tė Venslauskaitė savo miru
sių tėvelių atminimui suren
gė gražų pikniką ir jo pelną

. 1,sey šeimoms reiškiu gilią už- 
uojautą, o Tau, Elena, tebū-
nie amžina ramybė.

J. Lekys

— Būtų labai nais, Maiki, į paskyrė Vasario 16 gimna 
jeigu vėl gautume kataliką j zjjos išlaikymui.
prezidentą; ale kažin, ar jis 
galės pralįsti, ba šį kartą 
protestonai nesnaus. Jie bal
suos už Džiansoną. Už jį 
balsuos ir juodukai.

— Aš manau, kad dar per 
anksti apie tai kalbėti, tėve, 
nes rinkimai dar toli; tačiau 
katalikų politikieriai jau 
ruošiasi.

— Būtų gerai. Maiki, kad 
popiežius atvažiuotų su savo 
sostu į Bostoną.

— Nemanau, tėve. kad jis 
čia važiuos.

— O kaip rokuoji. ar ne-
automobilių kompanijai už-, būtų gerai, kad mano Ščes- 
sakymą padalyti ilgą, dide- lyvos Smerties Susaidė nu
li limuziną, su sostu taip į- siųstų jam pakvietimą?

pabėgo. Ji liko kaip buvus. ’ montuotu, kad paspaudus e-. _ Pamėginkit

MADISON, N.J.

A. Merker moderniųjų 

dailininkų parodojeRugsėjo 24 dieną atsilan
kiau pas Šidlauskienę. Ji 
man patiesė aukų lapą žy
giui į Jungtines Tautas pa
remti. Žiūriu ir netikiu, kad 
tokia "turtuolė“ kaip Vens
lauskaitė yra aukojusi tam sitete. Jos ten yra du 
reikalui 25 dolerius. Jeigu 
jos pavyzdį pasektų ir kiti, ir Indijonų vasara, 
ypač tie, kurie šiaip mėgsta Paroda atidalyta 
tik žodžiais garsiai rekla
muotis. tai pinigų būtų ne 
tik vienam žygiui į Jungti
nes Tautas, bet ir kitiems 
būtiniems reikalams.

Valio vvaterburiečiai! Jei
gu jau pasišventė jaunystė, 
tai ją reikia ir remti visomis 
išgalėmis.

Dypeliukas j

KĄ LAUMĖS LĖMĖ
Tai rašytojos Petronėlės 

Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėiį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos
Aleksandra Vitkauskaitė- Lietuvių Literatūros Dr-ja,

Merker dalyvauja moder 
niųjų dailininkų parodoje1 
P'airleigh Dickinson univer- 

pa-

ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.

Knyga gaunama ir Kelei-
veikslai: Lietuviški kryžiai vio administracijoje.

spalio 2 d. iki 31 d.
nuo

Lietuvės paskaita žydams

Dailininkė Aleksandra 
Vitkauskaitė-Merker rugsė
jo 27 d., žydų sąjungos Ben- 
nai-Brith kultūros sekcijos 
pakviesta, skaitė paskaitą 
apie meną ir gyvenimą.

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai {rišta, kaina... $2.50.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
Rnyga apie *ą •me^tą ir a- 
pylinRę, 130 psl. Raina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota Rnyga, 80 ps!, 
Kaina $2.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 38 
psl. Raina.............. $1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

Į MURKLYb, A. Giedriaus graži 
apysaKa jaunimui, i30 psu, 
kaina.............................$1410,

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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, Mas*. 

•36 E. Broadway,

<
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MOTERĮ! SKYRIUS

ŽEMAITĖ

Sutkai
(Tęsinys)

Vakarinė žara temo, temo —niekaip nesutemo. Dan
gus žvaigždelėmis jau apsipylė, drėgna žemė rasa apri- 
gnndė, o žara vis dar tebėra: siaurėjo ir tamsėjo iš vaka
rų, bet tęsėsi, kaip kokia juosta, dangaus pakraščiu per 
visą šiaurę ir rytmečius. Ten plėtėsi, kilo, balo ii- šviesėjo: 
čia, rytų pusėje, ta pati pavirto jau i aušrinę žarą, kur mė
nesio piautuvėlis spyksojo. Saulelė tebemiegojo, giliai 
įsimerkusi baltojoje žaroje. Vėjelis miegojo, kažin kur už 
miškų tyliai nugulęs. Nekušinamas nė lapelio miškas taip 
pat miegojo. Bemiegė griežlė nuščiuvo čerkšti. I jos vietą 
pabudo pirmasis vieversėlis: truputį pačiurškavęs, pama
ži, rodos, lyg nedrąsiai pradėjo savo giesmę vinguliuoti. 
Pajutęs naminis gaidys pašoko, sparnais suplasnojęs, stai
ga sugiedojo-

Tuo laiku Sutkų kiemelyje stovėjo puikus porinis 
vežimėlis. Vežikas barzdyla, ilgu apsiaustu, baltomis sa
gomis, kepure baltais apvadais, sėdėjo tame vežimėlyje 
ant pasostės; vadžias rankoje nusitvėręs., galvą nuleidęs 
ant krūtinės, skaniai snaudė. Pora širvų žirgų pakinkytų, 
nors prunkštė ir kojomis kasėsi i žemę, bet stovėjo ant 
vietos kaip įsmeigti.

Tėvas prieangyje, kertėje, ant trinkelės susirangęs, 
kiūtodamas girdėjo troboje Magdelės dejavimą, motinos 
guodžiojimą, Juozapo verkimą, aiškią, raminamą daktaro 
kalbą. - gy f

Saulelė tekėdama spyktelėjo i Sutkų trobos langelį. 
Toje pat valandoje staiga suvirko kūdikis. Tėvelis atsi
dūsėjo lengvai, kaip kad būtų sunkiausias akmuo nurie- j 
dėjęs jam nuo širdies. Juozapas tuo kūdikio balsu visas i 
sudrebėjo, nebežinojo, kas su juo dedasi. Skaudus skaus- j 
mas staiga virto didžiausiu džiaugsmu. Motina garbsty-1 
dama globstė kūdikį, glaudė ant rankų, Juozapas, atsiklui- • 
nėjęs iš pirmutinio Įspūdžiu, krito Magdelei ant kojų. Ta į 
juokdamos rankas prie jo tiesė.

a » »

Pavyzdys mūsų žmonoms 
ir vaikams

Dr. Jonas Adomavičius jo ekvatorinėje Afrikoje, tuo 
redaguojamame "Naujienų“ laiku priklausęs Prancūzi- 
sveikatos skyriuje parašė ii- jai. kad ten įsteigtų ligoni- 
gą straipsnį apie neseniai nę.
mirusi garsų misionierių "Paimkime sau šitą jau- 
daktarą A. Schweitzerį. Ten nuoli pavyzdžiu ir jį savo 
jis tarp kitko rašo: j vaikams gyvenimo keliu lai-

„Tr . o u • 1 kykime. Pasaulinio gaiso 1’Kun.gas Schwe.tzer.? žn. (i;osofijoje, te;iogi.
1905 m pramatė tai, ko ka. joje,' muziko je universiteto 
kurie kunigą, dar siand.en daUes h.
nepramato. , jas — palieka džiaugsmą ir

"Trisdešimt metų jaunuo- (laimę Europoje, o nuvykęs 
lis Schvveitzeris. 1905 m. bū- į džiungles vištidėje kuria

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir it' 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Rosiindale,
Boston, Mass. 02131.

kęs“ žmogus (fit person) 
vaikams auginti. Tai būtų 
labai sunku įrodyti. Jeigu 
žmona ir yra prasta žmona 
ir net nedora žmona, Ui toli 
gražu neįrodo, kad ji yra 
prasta motina. Yra daug ne
ištikimų žmonų, kurios yra 
geros motinos. Jei Tamstos 
žentas ir įrodytų, kad jo 
žmona yra jam neištikima,

prašome siusti tiesiog šiuo ‘ to neužtektų. Vaikai grei- 
Į čiausia būtų palikti motinai 
I auginti, o tėvas turėtų duoti 
pinigu jiems išlaikyti. Gali 
būti, kad Tamstos duktė, 
pareigos jausmo verčiama, 
pati gerai žiūrėtų savo vai
kus jei ji mokėtų savo pa
čios gyvenimą susitvarkyti.

Teismas labai rūpinasi 
vaikų būkle ir jų ateitimi 
skyrybų atvejais. Teismas

____________w____________„__ ____ .... - nutars, išnagrinėjęs visas
kusį savo gyvenimą medici-1 žmonoms pavyzdys. Jinai kiti mano vaikai yra vedę, susidaro gana keistoka, nes’ aplinkybes ir visus galimu- 
nai. Jo dvasinis nusiteiki-1 vien tik žmoniškiausiais ir bet nei vienas iš jų nėra lai- negalima gauti skyrybų, jei J mus< kas būtų geriausia vai- 
mas jam tik toki tolimesnį naudingiausiais darbais už- mingai vedęs arba laimingai abi pusės yra teisiniai "kai- kams. Kai abu tėvai, teismo

skyrybų (cross libels)) ir 
kiekvienas pateiks teismui 

Aš gyvenu Bostone ir tu- įrodymų, kad antroji pusė y- 
3 sūnus, na neištikima (adulterous),

Klausimas

damas rektorium Strasbur- ligoninę. Ir jo žmona buvo riu 4 dukteris ir 
go universiteto teologijos fa-: jam atitinkama — tai da- Viena duktė gyvena suma- teismas greičiausiai atmes 
kultete, pasiryžo pašvęsti Ii- baltinėms mūsų gydytojų nim ir yra neištekėjusi. Visi, abiejų prašymus. Situacija

kelią gyvenime nurodė. Jis siėmė. Nebuvo jai nei noro, ištekėjusi, 
buvo girdėjęs apie misionie-J nei laiko rūkyti, girtauti, ap- Viena iš mano dukteių y- 
rių vargus Afrikoje — jie kalbas skleisti bei blizgu- ra ištekėjusi už airių tauty- 
nieko negalėję savo krikš-• čiais savo tuštybę dengti, bės vyro. Jis ją muša. neduo- Massachusetts valstijoje yra' net svetimiems auginti, ii 
čionybe padėti džiunglių gy- ‘ mat, ji Schweitzeriui savo da nė cento pinigų, bet per- labai sunku įrodyti "adulte- teismas, padaręs savo spren- 
ventojams, be laiko mirštan-’ asmenybe lygi partnerė bu-.ka visą maistą ir drabužius j-y“) jr prašydamas teismą dimą. tęs savo rūpinimąsi 
tiems nuo baisių ligų. Bestu- vo. Dangau, išrasok šiandien vaikams, o kaliais ir jai. Ji p’askirti jam vaikų priežiū- vaikais. Tie žmonės, kuriem 
dijuodamas mediciną Berly-'mums lietuviškų Schweitze- iš didelės nelaimės geria, ir L (custody). jo prašymas vaikai af;du-darni auginti, 
no universitete, jis 1912 m. rių ir jų žmonų nors po vie- nemažai, bet ji nėra girtuok- vargu ar bus patenkintas? yra lai ai stropiai tiriami ir 
vedė savo bendradarbę He- ną vienintelį pavyzdį, kad lė. Jis, iš kitos pusės, išeina jef vaikai yra jauno am- renkami-
lene Bresslau, žymaus Stras- mes žinotume ir pajėgtume iš namų ir naktimis neparei- žiaus. ju priežiūra (custody) j Gaila, kad tokios proble-
burgo istoriko dukterį. į kur eiti, idant netaptume na namo ir valkiojasi su vi- beveik visuomet paskiriama' mos iškyla. Žmonės turėtų 

”Su gydytojo diplomu'™”, botkočiu ant vandens, šokiomis bobomis, bet kalti- motinai. jei tėvas norėtų to turėti daugiau atsakomybės
"......na mano dukterį, kad ji jam turėtu teismui i- jausmo savo vaikų atzvi-rankose jaunasis Schweitze- 

į is su žmona 1913 m. nuvyko 
į Lambarene — tai kaimelis

paviršiaus užrašytais pa
minklais!“

tos*
Jei vyras kreiptųsi į teis

mą, prašydamas skyrybų (o‘

nuomone, yra "netikę“ vai
kams auginti, jie gali būti 
atiduodami giminėms arba

...... ... ,, išvengti, jis turėtų
nera ištikima. As jos klau- rodkad motina nėra "ti- giu. 
siau. ar yra tam pagrindo, o

............................................... Į ji man nepasakė nei taip,
Šveicarijoje padirbo foto- ”ei ne-.N,et baisu 

grafijo. aparatą, kuri. te»ve- kas atsitiks su vargšais vai- 
■ ria 6 uncija, ir kurj galim, getais. tokius tėvus turint, 
nešioti kaip rankini laikro- Ne vienas ls jų nėra žmogus 

• j- kaip reikiant. Jie amžinai
į ................................ ‘ mušasi ir vaikams klausant

jis ją vadina biauriausiais 
• vardais- Jis. be to, grasina

ia "<livoi-suosias“ (su ia iš-------------- --------
į siskirs). Ji nenori divorso,
bet sako, kad jei jis bandys 
ją "divorsuoti“, ji tuoj eis į 
teismą ir jį "divorsuos“, nes 
ji turinti daug liudininkų, 
kurie matė jį besivalkiojan
tį su kitomis bobomis.

Pasakyk man Tamsta, ar 
gali taip vienas kitą divor- 
suoti ir kas atsitiktų su vai
kais tokiu atveju? Kam jie 
būtų atiduoti ir kas juos žiū
rėtų? Aš esu sena ir ligota. 
Mano žentas neturi motinos, j 
Negaliu miegoti naktimis iš j 
rūpesčio ir nekaltų vaikų Į 
pasigailėjimo.

Sena motina
Rosiindale

Saulelė visuomet vienoje pusėje teka, antroje lei- i 
džiasi; kasdien vienodai rieda per dangų iš rytmečių į ' 
vakarus. Mėnuo taip pat vienodai mainosi: sykį vakai-uose ' 
pasirodo plonutėlis, kaskart storėdamas užauga į apskri
tą ritinį. — tuomet šviečia per naktį. — ir vėl kaskart dy
la ; sudilęs pasirodo rytmečiuose vėl plonutėliu piautuvė- 
liu. Šviesus mėnesėlis persimainė jau dešimtimis sykių
nuo to laiko, kada pirmą sykį šiame baltajame pasauly Taip atrodė Jaequeline Kennedy. 
suvirkęs Sutkų Jonelis pradžiugino tėvus ir senučius. Nors kai ji dalyvavo puošniausiame 
per tą laiką nemaža ašarų iškrito Sutkams, daug rūpesčių ' baliuje Bostone. To baliaus pel- 
ir skausmų ne sykį širdį suspaudė, nors džiaugsmo ir links- ! nas buvo skirtas Bostono 
mybės valandėlės kaip žaibai kartais tik spyktelėjo, vie
nok laikas ničnieko neprailgo, treti metai, rodos, kaip 
viena diena, praslinko. Sutkų gyvenime atmainos taip pat 
visai maža tėra. Senis vienokiai pasikosėdamas poteriau
ja ir ką galėdamas pakrūpštinėja; motina vienokiai gera 
ir nuolanki; Magdelė vienokiai meili ir darbi: Juozapas 
vienokiai rūpestingai darbuojasi apie savo. nors maželėli, 
ūkį. Jonelis vienas tik labai atsimainė: tuomet kūdikėlis 
silpnas, kojelių rankelių nevaldąs, verkiąs, nežinodamas! v:

fonijos orkestro naudai.
si m.

DARŽOVES GALIMA 
AUGINTI IR NE ŽEMĖJE

ko — dabar savo kojelėmis bėgioja greitai, pasisako, ko į būdą daržovėms auginti virš Kinija.

verkiąs, arba juokiasi ir su šuniuku ritasi, dėvi ilgus marš-! žemės. Taip galima esą au-, tė Hop< 
... . . v. - i ____ i 1 pinti amirkus. nnmidorns l/mK™kinius ir ant galvos jau kepurę nulaiko.

Šiandien karšta dienelė — saulelė kaip deginte de- j 
gina. O ten toli, dangaus pakraštyje, juodi mūrai guli. į 
kuriuose griaustinis kaltais vos girdėtinai, bet rūsčiai su- ; 
dūduoja- Sutkų šeimyna po kiemelį bruzda, kiekvienas 
prie savo darbo: Juozapas tašo lentas, skuba darbuojasi, 
niekur nesižvalgydamas, net čiurkšliumi prakaitas eina 
per veidus, o ant pečių marškiniai gręžiami. Pasistatęs 
šiaip taip naują trobelę, steigiasi ir išgrįsti. Sakė: bus 
šilčiau žiemą senučiui kojoms. bu<. geriau ir Joneliui su 
Sabaliuku vartytis. Senutis ir Jonelis pasišnekėdami renka 
skiedras ir dėlioja padaržinšalėje į pastogėlę. Motina nau
josios trobelės prieangyje, pavėsyje, plazda prie ratelio 
ir linų kuodelio. Tekinėlis, birbdamas sukasi; ji kas va- šia 10 dienų greičiau, jų vai-
landa pasilenkdama žiūri į špūlę ir glosto kuodelį, o siūlą 
paseiliodama traukia ir traukia per pirštus.

Magdelė milžtuvėje nešina padirviais parėjo iš alks
nyno. Netoli kiemelio nusišnypštė nosį. Jonelis pajutęs pa
sigrobė kvortelę, bėgo priešais šokinėdamas: "Mamaite, 
pienelio, pienelio!“ Magdelė, užkėlusi vartus, pametė 
tuščią milžtuvėlę ir drebančiu balsu tarė:

Šėmikę nebegyvą radau: pripampusi kaip statinė, 
kuo nesprogsta.

(Bus daugiau).

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaitvt? ir Kitam Dovanok
n®T. T. tTTVVOS Lte*»
—ąrArMŠn dčl
ipviku ir terore. Liet'
rojo. Saina.................. 25 Ce’

tVTT/^-NlS 1 PRAEITI. K tuno t 
dovnfif itFV’r-iniTnai. 477 n«L. kel 
n. ......................................... 851*

įnTENOJAhTT 'knvr»H'i karaHan-" 
-Orane ’rnlc ’oo’'i6e at<4
minimai. šė’-* nai.. katea. ..

1900 METAI Klnrc Rū^Itnlo ateim* 
nimo antroji dalis 592 naalanb- 
Kates ........................................... VHT

•jTrrrvrry davnor Amerikoje 
gnrink-v tr sc-edasravo Jorta- Ba 
lys 472 <iainn- «n Ane-

Hffkal duota* Vekvieno” delno-
tarteya. todėl tinka dovanoti ”
Hetovifirei įkalbant lema.
820 pusi. kates ..........................85.00

«OCTAT.T7’<AA »R KELTOM A «»- 
rašė E. Vandervelde. vertė Vai** 

Kaina.............................. 28 Cr*

Atsakym&s

Mokslininkas Mūras So- Sikkim valstybėlės Himalajų Jei ir žmona, ir vyras 
ietu Sąjungoje sugalvojęs kalnuose, kurią užpulti grasina kreipsis į teismą, prašydami 

valdovo žmora amerikie-
Hope Cooke. Ji šiuo metu yra 

. ginti agurkus, pamidorus. i Londone, kur nuvežė savo vyro

(svogūnus, braškes, gėles ir pirmosios žmonos vaikus mo- 
kitUS dalykus. j kytis anglu mokykloje.

Pe
SOVIETIŠKI JUOKAI

vfART/BOHOrGTTS LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT M InHonL e- 

vatJnvSiJ- »•*»-
kytts *ne’i$k*i kalbančiam. 14 j 

kaina .............................. 11.211

LEMAITES RASTAI Garaioeioe •»» 
snj raiytojoa oirmoio karo met 
Amerikoje oaraSvtf vatziieiiai « 
rašytojos paveikslu. 12S poslaofa 
katea.......................................... 80 C

parą maždaug 95 
kartus tie augalai purškia
mi skysčiu, kuriame yra vi- —Ką reikia turėti Sovietųsų reikalingų tam augalui . sunaikjnti,
maisto medžiagų. Purškimas —Tris amerikiečių bom-

perarijos yra kritiškoje padėty.!

TAVO
Pan
aodi

KELTAS I SOCIAI.IZMr 
I^eonas BĮ: urnas. Trompa

a’Sktn'ninas. Katea *

tęsiasi tik 8 sekundes, bet to ,
užtenka, kad šaknys gautų į _ o k reikia turėtj A.
S, re’kall"8,aus,oimėrikaįSųnaikintį? Fita, aktort Makm,.

f —Tris sovietinius ekono- gavusi Academv Award. po o-• • -X  - _ _Tuo būdu auginamos dar-' mistus. 
žovės užaugančios mažiau-

JUOZAS STALINAS, arba ka> 
Kaukazo iėponis buvo pasibarė 
Rusijos diktatorių. Katea 28 Os»»

UETUVTŲ LIAUDIES MENAS, » 
meninių formų plėtojhaoai pagrin
dai. Paulius Galaunė, (Mali kny
ga su daugyba paveiksiu, gerame 
popieriuje. Katea ..................... 88.80

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų dfktatB- 
ra faktų Šviesoje. Trumpa bolievis- 
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug teformaeijų, M pat. 
Katea ...................................... SA Cnt.

—Kuo skiriasi Amerikos 
darbininkas nuo Sovietų Są
jungos darbininko?

Vakarų mokslininkai irgi —Amerikos darbininkas!
jau seniai bando įvairius au- miega doleriuose, o sovieti- Į 
galus auginti ne žemėje, o nis — susirinkimuose, 
duodami jiems reikalingo! * * * ♦
maisto dirbtinu būdu. 'Tuo:
klausimu domimasi dabar ir' —Kam tarnauja darbi- 
ryšium su numatomomis' ninku unijos komunistiniuo- 
tarplanetinėmis kelionėmis, se kraštuose?

šiai būna gardesnį ir kvapes
ni.

NEMUNO SUNŪS. An-M-tn Ve’tj- 
ko romano antro ii dr’.is. 42fi i>>» 
lapiai. Kaina ........................... 54 —

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE 
val’di Šio kražto lktu5-n:_ r to^a. 
gausiai iliustruota, nara^ė St. >41- 
ch**1sonas. viri 300 puslaciu. Kai-

SUNŪS AndrlaoK Valų- 
<© romu ta- i? 1S3i' r-etu Su- alH 
ios aHnrnkti -ukUiiri > o-e# Sme 
•nno* .Jiktatiira T'rrna 
-wl Kaina .............................

IETUVA BLL’O. Sleuvno Katra 
labai vaizdltai tr paraiyK
atmminimai «atp Lievnt k e 
U m te C*- penė’-ars dovana k:-* 
viena oruga, gražia*.- kietais vu 

Aeliais. iiiuatraota. 416 j ia! *p.«a. 
uičelto forma’zi *-

na kietais viriai” $3.00. mirk-'aH 
viriai” .........................................

-«C1 ALDE.MOKRATL’A ir
AEVIZMAS Paaral K«.utt,kj. na«- 
jaua?omis žiniomis papildyta 
klau«ftna knyrute. Kama.. 2n C.».

I-aoAULIO UETUVIŲ ŽINYNAS 
paruodė A.Kcčtas Ikniutis, daugy
bė ainių betunų n angių kaioviau 
apie lietuvius n>»mt pasauly, 

...................... »O.W!

LIETUVOS SOC1ALDEMOKKA i v 
PARTIJOS PROGRAMINES '/AL 
R£b, 52 osL, kaina......... 28 Ca*

LIETUVI V KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. HitaiaioLe 
Amerikos lietaviam.*., 1*4 pusią 
pip- Kama  ........ .. .......... <1.0-

VLIKO GRUPIŲ KOM/SIJOS FRA 
NEŠIMAS, arba kouel maruos*, aš 
ra vienybė!., 80 pal, kainų . . $i.j*

REMAkCIŲ KRIKŠTAS, F. Apeiki* 
istorinis romanas ii žemai<*tų krik- 
•to laikų, kieti apuerai .... A--;.o0

VISUOTINAS TVANAS. Ar pelėje 
toks tvanas būti ir k* apie įsa ea.

T kam*...........2* Cnt

NAUJA VALGIŲ KNYGA, paraM 
M. Michelsonienė, 250 jv*mų lietu, 
viškų ir kit^ tautų Taigių rece p t 
182 poe ia piai į

rėpta
81-U

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, paraėė Jonas Karys, la
bai daug įavelkalų, 256 pal. 
p>V**ra. Katea .......................

.IETUVTŲ PINIGAI noc 
laikų iki Lietuva* aa- 

priklauvcmybės galo 1796 metai* 
Parašė Jonas Karys, daagybė 
veikalų. 89« peL,

tiENOVES I 
į *eni*o*ių laikų

STEPONO KAIRIO
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą

i kada bus reikalinga užsiau- —Valstybei apsaugoti 8x6 colių dydžio už 80 cnt.
•ginti sau maisto be žemės, nuo darbininkų.

.riste

SIAURUOJU TAKELIU, K. K 
Kriaučiūno atsiminimai iš J Jeto 

tr iŠ Amacikn* lietimu s-v-e-
178 p*U kaina ........ .. 8x.M

ALTORIŲ tBMLf. V.kolaičio romas** uite** daly**. 
Vlaos trys daly* pttto* | vteaų 
Aatorta*, pat* bavųp kunigą*, ap
rašo, kaip kunigą” Vasaris iislža- 
dėte kunigyetėe dėl moterystė* 
knygų, kieti virtai, Ati puslapi* 

................................ tė.00

SOC1AUZMO TEORUA 
aiSktai paiparodo,

■antvarka

Trumpa, u 
kaip keitėsi visuo- 
a tr kodšl Ji

28 Ct

DEMOKRATINIO SOCIALI 
PRADAI. Populiari ir nan-Jinga 
aoyga ola dienų iiauAimau.* so- 
praari. Eain* ............................ so*.

UtukymiiB ir pinigui prudome ghpd Muo uimu:

KELEIVIS<3g E. Imrfvsy 3?. Mua.

i
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VIETINES ŽINIOS PADĖKA

VISI KVIEČIAMI 
I KONCERTĄ

ligi programos pabaigos, t. 
y. nei prieš programą, nei

Pagerbsime veteranus i Du giminingi parengimai
Gal jau visiems yra žino- Piaeitą šeštadienį buvo Lietuvių Bendruomenės 

ma. kad So. Bostono Lietu- skautų tėvą komiteto, o sek- nuoširdžiai dėkoja malo- 
vių Piliečių Draugija rengia- madienį Balfo skyriaus ban- nioms talkininkėms, padė-
si pagerbti savo veteranus, ketai. jusioms surengti bufetą

Ateinantį sekmadieni, <pa- šis pag^bimo banketas bus1 Pirmojo meninę progra- Tautos Šventės minėjime
io 10 d. 3 V.L po Pietų So. Romasi' visuo Jkoncer- Spa"° 17 * 5 vaL va!5?r0 m? atlikv° VyOJ Ch%° 1U«piūčio 12 d"

Bostono Lietuvių Piliečių tuose i( rimtesniuose paren. nuosavoje draugijos audito- tukas, kuriam vadovauja 
Draugijos didžiojoje salėje, gjmUose. Ji, primenamas to- J Je' Paskutinis veteranų komp. Julius Gaidelis, ant-

lio

trečiame aukšte, įvykstantis 
Laisvės Varpo rudens kon
certas bus įvairus ir įdomus.
į jo progiamą įeina mūsų

pagerbimo banketas buvo rojo — tas pats šešetukas
Dėkojame A. Vakauzie- 

nei, Kasakaitienei. Rente- 
iienei ir žižniauskienei. pa
gaminusioms sumuštinius 
bei kavą, ir J. Lapšienei, or-

mių parengimuose‘būTavo prieš treju.s’ m*tus' Ta<ta. bu‘, Padainavo ir Onos /vaškie- 
jo nt paisoma v0 l)a^er^>tl daugiau kaip nes vadovaujamo šokių sam-

_ .... - ---- , ' ' . 'šimtas nusipelniusių narių, būrio mažieji šokėjai pašo- aanizavusiaj parengjmo bu.
liaudies dainos, Rietuvių Koncertų rengimas yra Be ko kita, jiems buvo jteik- ko, o Birute Adomavičiūte fetui pvraRUS Ypatingai 
kompozitorių kūriniai ir iš- tik. viena .iš. Laisvės Varpo tas veterano ženklelis. Tas’padeklamavo. Visur ir vi- dėkojame mielosioms po
traukes iš įvairių operų. vejklos sričių- Kitos sritys— pagerbimas buvo labai pa- j siems smarkiai plota. nioms, atnešusioms bufetui
Kiekvienas programos daly-1 tai nuolatinės radijo progra- vykęs. Tikrai manau, kad ir '• Verta pažymėti, kad abu dailiai papuoštu
vis pasirodys ne tik atskirai. m°s lietuvių kalba ir specia- šių metų banketas bus toks t sambūriai didina savo re- tortu bei kitokiu kepsnių
atlikdamas pasirinktus kuri- lios Programos anglų kalba pat sėkmingas, nes io rengi- į pertuarą. Šį kartą šešetukas būtent - Dabrilienei Ilterie-'
nius solo, bet taip pat due- Vasario 16-sios ir birželio mo vadovybę pasiėmė ant ’ sudainavo naują J. Gaidelio neJ F' Mickienei Lapšie-'
tuose, kurie taip publikos įvykiai progomis. Visos šios savo pečių patyręs banketų sukomponuotą S. Santvaro

ARTĖJANČIOMS ŠVENTĖMS
SENIAUSIA, VIENA Iš PIRMŲJŲ SIUNTINIŲ FIRMŲ

AMERIKOJE

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
priima iš Jūsų siuntinius, garantuodami, kad jie bos pilnumoj 
ir saugiai įteikti Jūsų giminėms ir artimiesiems UJS.S.R. 
Jūsų siuntiniai-dovanos bus įteiktos trumpiausiu laiku. 
SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN. JCS GAUNATE 
atitinkamą gavėjo pakvitavimą, užsakymai 
PAŠTU IŠPILDOMI PER 24 VALANDAS.

VISOMIS ŠVENTĖMS DOVANOMIS KREIPKITĖS I 
MI S IR MC’SŲ SKYRIUS.

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106. Tel.: WA 2-0100

taip publikos
mėgiami, o taip retai sutin- trys veiklos sritys yra giau- 
kami mūsų parengimuose, džiai tarp savęs susijusios.

rengėjas advokatas A. J. 
Young, o jam pagelbėti suti-

žodžiams „Ateities viltis“ 
dainą, o mažieji pirmą kartą 
pašoko ”Gaidį‘zSopranas Daiva Mongirdai- YPač reikšmingi yra koncer-Į ko J. C. Lubinas 

tė atlikę duetus su baritonu tų pasisekimai kitų dviejų šio pagerbimo veteranai Skautų banketui vadova 
Stasiu Liepų ir bosu Bene- veiklos sričių užtikrinimui, taip pat gaus nemokamą va-, vo mž. V. Eikinas, o Balfo—
diktu Povilą vičium. Visa šiame koncerte
progiama bus atlikta lietu- gramos dalyviai atsisako ho- 
vių kalba. Daugelį dalykų noraio Laisvės Varpo nau-

visi pro-
l karionę, jiems taipgi bus P. Žičkus. 
prisegtas veterano ženklelis l Balfo banketą buvo at-

nei, Petronienei. SvilieneiJ 
Škucizinskienei, Starinskie- 
nei, Valiukonienei. V ašie-, 
nei, L’Ipienei. Vaičaitienei, 
Venskienei ir žižniauskie- 
nei. »

Taip pat dėkojame visiem 
vyram, dirbusiem bare ir

CENTRINĖ IST AK; A 
NEVV YORKUI 
220 Park Avenue South, 
Phone: 982-8410

KANSAS City, Kulisas 
18 S. Bethany 
AT 1-1757
LOS ANGELES 26, Calif. 

tlptoun 3216 Sunset Blvd.
PHII ADAI PHIA, PA. 19123 NO 5-9887 
632 W. Girard Avenue

(šią garbę narys užsitarnau- vykęs ir Balfo cetro valdy- tvarkiusiem salę. 
r,,. o z. hncmrm kun. V Vart.inkus r

Ačiū visoms ir visiems.
programai iš svetimų kalbų dai. Tai rodo, kaip aukštai Ja po 25 metų narystės). , bos pirm. kun-V. Martinku 
išvertė rašytojas Stasys San- jje vertina Laisvės Varpo Atsilankiusieji užsimokės kuris pasidalino savo kelio- 
tvaras, o kitus — pats solis- veiklą ir reikalą ją stiprinti 13.00, o senieji veteranai nės P° Europą įspūdžiais, 
tas St. Liepas, kuris paruošė bei plėsti. Visi iš arti ir toli mokės tik $2.00- Už tą su- Balfo banketo globėjas

L- B-nės Bostono Skyriaus ! 
Valdyba

I
PARENGIMŲ KALENDORIUSu. ivili auKinu-

koncertai pradedami punk- o taip pat Laisvės Varpui, po to bus šokiai. jai — prel. P. Virmauskis Spalio 9-11 dienomis JAV
tualiai. Taip bus ir šį kartą. kuris stebi, seka, kelia ir ryš- Yra ruošiama programos $50, V. Stelmokas $25 ir kiti Inž. ir Architektų S-gos su-
Todėl publika kviečiama ne- kiną mūsų visuomeninio ir knyga. Norintieji duoti svei- po mažiau. važiavimas, posėdžiai Tau-
sivėlinti. Koncerto rimčiai ir kultūrinio gyvenimo visus kinimus, kreipkitės į J. C. .... - ■ ■ ■. - — tinės S-gos namuose, o ban-
nuotaikai išlaikyti būtina, svarbesnius įvykius ir reiš- Lubiną. i Pasiturintis vyras nori susi- ketas spalio 9 d. Dorchester
kad salėje nebūtų rūkoma kinius. Iš šio trumpo pranešimo pažinti su bet kur gyvenančia p}aza.
------------------------------------------------------------------------ matote, kad visi banketo da----------------- ------- ------------------------- ------------ i . ’ . n it rimi ir sukurti lietuvišką seimą.
STATEMENT OF OHNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION JVViai tUieS gOOd time . Ii- Laiškus ir nuotrauką parei- 

ketus galima gauti pas vai- kalavus grąžinsiu, 
i dvbos narius ir klube prie Rašyti: 
baro. Prašau tikėtus nedel-j A. K. J. 
siant isigyti. !
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(Act of October 23, 1962; Section -1339, Title 39. United States Code)
1. Date of filling: October 1, 1M&.
2. Title of pubiieation: Keleivis.
3. Fre«;ueney of issue: Once a weelc.
4. Location of kn«wn Office of pubiieation: CSC E. Broa<lway, South
Boston, Mass., 02127. . .
5. Loęgtįon of th<- headmu- rt<-rs or general offįCfcs of tho nublisher 
priuters): 636 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

C. Narnės and addresses of publisher. editor and managing editor: Keleivis 
Publishing Co., 636 E. Broadway, So Bo-ton, Mass. 02127. Editor: Jackus
Sonda, 328 E St., So. Boston, Mass. 02127. Managing editor: Jackus 
Sonda, šame address.
7. Owner (If by a Corporation, its name and address mušt be staded ar.d also 
immidiatley thereur.der the narnės and addresses or stockholders ocvning 

5r holding 1 percer.t or more oi totai ainount of stock. If npt pwned by a
corporat ion. the narnės and addresses or the individual o w ners mušt l»e 
given. If owned hy a partner^hip or o’her unincorporated firm. its name 
and address, as we!l as that of each individual mušt he given): Lithuanian 
American Socialdemocratic Federation. address of the president Jonas 
Pakalka: 87-81 96th St., VVoodhaven. N. Y. 11421.
Trustees:

Willis»m Anesta. 8 Mayhew St.. Dorchester. Mcss.. 02125.
Paul Brazaitis, 35 Kenbemia Rd., Dorchester, Mass.. 02124.
Lola Januskis, 40-39 Chestnut St., Chestnr.t Arms, Apt. 110. Philadelphia,
Pa. 19104.
Napoleon Jonuška. 15 Cotton St.. R<>slindale. Mass., 02131.
Margaret Michelson. 11 Squantum St.. Miiton. Mass., 02180.
Stanley Michelson. 11 Souantum St., Miiton, Mass., 02180.
Jackus Sonda. 328 E St.. So. Boston. Mass 02127.
Mary Strazdas, 592 E. Oth St.. So. Boston. Mass. 02127.

Joseph Vincent. 122 Gilbert Rd., Belmont. Mass., 02176.
Anthony Waleiko, 385-A Great Rd., Bedford. Mass. 01730.

The above trustees act ior the Lithuanian American Socialdemocratic Fede
ration. a Corporation dūly organized and cxistir.g aceording to the laws oi 

the statė of New Jersey.
8. Knoen bondholders. mortgages and other security holders owning or 
holding 1 percent or more of totai amount of bonds, movtgages nr other 
securities (If there are none. so statė): None.
9. Paragraphs 7 and 8 include. in cases v.’here the stockholders or security 
holder upan the books of the company as frustee or in any other fiduciary 
relation. the name of the person or Corporation for whom such trustee is 
acting, also the statements in the two paragraphs «hew the affiant's full 
knowledge and Helief as to the circumstances and conditions under which 
stockholders and security holders who do not appear upon the books 
of the company as trustees, hold stock and securities in a capacitv other than 
that of a bona fide ou-ner. Narnės and addresses of individuals who are 
stockholders of Corporation which itself is a stockholder or hnider pf 
bonds, mortgages or other securities of the publishing Corporation have heen 
included in paragraphs 7 and 8 srhen the interests of such individuals aro 
epuivalent to 1 percent or more of the totai amount of the stock or securities ,

Of the publishing Corporation). Nepriimkite jokių pakaitalų
10. This item mušt be completed for all publications except those which do žiQr-kjte Request firmos ženkIo 
not carry advertising other than the publisher’s own and which are named

in sections 123.231. 132.232. and 132.233. postai marmal (Sections 4355a.
4355h. and 4356 of Title 39, United States Code).

diena’
(Not r JflRll

A. P. Neviera,
sekretorius

DAUGIAU FREK1V IR MAISTO 
I’RODUKTV PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pinigas į USSR 

Tegul jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA 
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20,000.00 

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, 
kuri visada siuntėjui prisiunčia 

gavėjo pasirašytą KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki $30.00—$2.75 

per $30—10% 
GRAMERCY SHIPPING INC. 

744 Broad Street
Newark, N. J.

Katalogų prašykite angliškai arba 
lietuviškai.

GRAMERCY
JH1PPING C O.
Tld E. 28 St.. New York 16, N.f. 

Tel. M U 9-0598 
Jsteigta 1945 m.

Nr. 1 — Nottingham St. 
Flemington — Melbourne 
Australia

Spalio 10 d. Laisvės Var
po koncertas So. Bostono! 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.

Spalio 16 d. 7 .30 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pil.1 
Dr-jos III aukšto salėj skau

WA:nut 5-8878
BALTTMORE 24, Md.
3206 Eastem Avenue 
DI 2.2371
BOSTON South 27. Mass. 
390 VVest Brott<Iwav 
AN 8-8764
CHICAGO 32, III.
4102 Archer Avenue 
FR 6 6399
B ranch
CHICAGO 22. III.
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
CLEVELAND 3. Ohio 
7023 Superior Avenue 
UT 1-0807
DETROIT 10. Ohio 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560
ELIZABETH. N. J.
943 Elizabeth Avenue 
EL 4 7608
HAMTRAMCK 12. Mich. 
11415 Jos-Campau Avenue 
TO 8-7940

MIAMI 37, Fla.
2755 Biscayne Blvd.
FR 9-8712
MINNEAPOL1S 14, Minn.
217 E. Hennedin 
FE 2-4908
NEW BRITAIN, Conn. 06051 
165 Hartford Avenue 
c/o N. Yazkewich
OMAHA 7, Neb.
5524 So. 32n<l Street 
731-8577
PITTSBURGH 22, Pa.
346 Third Avenue 
GRant 1-3712
ROCHESTER 21, N.Y.
683 Hudson Avenue 
BAker 5 5923
SAN FRANCISCO 22, Calif. 
1236—9th Avenue 
OV 1-4229
SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th St.
ME 3-1853
TRENTON, N. J.
730 Liberty Street 
LY 9-9163

Ieškau Juozo Mišeikio iš Send- . ..
i vičų kaimo, Naumiesčio parapi- C1U Židinio kaukių balius, i 
į jos, kadaise gyvenusio Philadel-

phijoje (Winter St.). Jis pats į 
arba apie ji ką žinantieji prašo
mi rasti šiuo adresu: W. Y.

* * *

2220 Sarah St., Pittsburgh 
Pa.

3,
Lapkričio 7 d. So. Bostono 

Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje Pabaltiečių Dr-jos 
banketas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvjej* nuo 1886 metų ir 
įau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ 
SLA didžiausia ir turtingiaasia fraternalinė srganizadja 
lietuvių tarpe tun daugiausia nan<* *r lidžiauo{ k*,
pitalą ’

{ Sąmoningas neturįs L,'T1 TX? APDRAUDOS. bet

! stoja nariu j SLA, nes žino: 1) kad SLA apatauuu go
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalhą ir fra- 
ternalmę gi^bą. 31 SLA aodrauda vra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
ST.A DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iltį 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir Šeimos 
apsauga; nuo netikėtu sunkumą.
SLA akęidenta'inė apdrauda reikalinga Šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pa Saina tuo svarbi, kad ligos atveja narys ją 
garma pats.
SLA galima gauti aDdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra ž'.'me^ėrr lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias anie andraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York I. N. Y.

GREITI SIUNTINIAI 
J LIETUVĄ

Geriausias amerikiečių 
maistas

Greičiausias pristatymas 
žemiausios kainos

! 40 sv. kvietinių miltų $22.80 
{ 20 sv. cukraus.................”17.70
♦ 20 sv. ryžių......................”17.70
S 20 sv. taukų.....................”25.80
J Pavv zdys 417 ....... $34.75

1 { 10 sv. cukraus, 10 sv. miltų. 
! t 10 sv. ryžių. 10 sv. taukų, 
j * Prašykite veltui siunčiamų 
i { katalogų su daugiau standar 
! • tinių siuntinių ir šimtais

♦ maisto pasirinkti.
* PINIGAI j LIETUVĄ

PILNA GARANTIJA
Pristatoma per 2 savaites 

Jokių atskaitymų
Tik mūsų firma parūpina 

gavėjų pasirašytus kvitus 
Kursas: 9 rubliai — $10.00

{ Už patamavima:
• iki$30—$275, virš $30—10 '>

Lapkričio 14 d. 5 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie-' 
čių Dr-jos II aukšto salėje! 
Sandaros Moterų Klubo' 
našliu banketas-

»i

reikalaukte
naujausių ir geriausių ilgo 
grojimo

lietuviškų
PLOKŠTELIŲ

(rekordų)

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd. Street 
New York. N.Y. 10010 ♦

Averadge no. copies 
Each i«su* during 
■receditig 12 monts 

3^50

Single issue 
nearest to Dlin* 
date

3.900A. Totai No. copies printed (Net Press Run)
B. 1. Sales through dealers and carriers,

Street vendors and counter sales 
2. Mail subscriptions

C. Totai paid circulation
D. Free distribution (including samples) hy 

mail, carrier or other means
E. Totai distribution (Sum of C and D)
F. Office ūse. left over, unaccounted, 

spoiled after printing
G. Totai (Sum of E & F—should equal net 

press run shown in A)
I certify that the statements made hy me above are correct and complete.

Jackui Sonda, Manager

330
3.520
3,850

50
3.9<K>

50

3.950

322
3.463
3,785

60
3,845

55

3,900

PALENGVINKITE MUSŲ 

DARBĄ

Lapkričio 21 d. Lietuvos j 
kariuomenės atkūrimo su
kakties minėjimas So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje. Rengia „Ra
movės“ skyrius.

* « *

Gruodžio 3 d. 8:30 vai. į 
Jordan Hali Pabaltiečių Dr- i 
jos rengiamas Antano Sme-: 
tonos koncertas.

Giuodžio 4 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
aktoriai Martinaitytė ir Ke- 
lečius skaito ir vaidina dra
mų ištraukas.

* * #

Veltui siunčiamų katalogų 
klauskit artimiausioj krautuvėj 
arba rašykite:

REQVEST RECORDS 
66 Mechanic Street 
New Rochelle. N. Y.

Vasario 13 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- 

Kiek laiko ir pinigo šutau- to salėje Minkų radijo talen- 
pytume, jei mielieji prenu- tų popietė ir N. Anglijos gra- 
meratoriai nelauktų, kol žuolės balius.
juos paragina mokėti, o pa- * * *
«T«, be paraginimo, prie* 
atsiųstų reikalingą sumą-

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą.

. .Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, Į. . . . .. .
kojų nutirpimo ir skaudėjimo *,a' ,r tikime, kad ateityje 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes

Esame labai dėkingi tiem. 
kurie tokių raginimų nelau-

Kovo 25 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali Pabaltiečių Dr- 
jos rengiamas estės mezzo- 
soprano Irene Loosberg kon
certas.

* * #
prenumeratai pasibaigiant, 
▼b mažiau bebus tokių, ku- 

atsiųsime vaistų išbandymui. i riems reikės siųsti primini •
ROYAL PRODUCTS 

North Sta., P.O. Box 9112
Nswsrk 4, New Jersey

I mus.

adm-ja

Balandžio 1 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltiečių 
Dr-jos rengiamas latvio ba
ritono Janis Klavins kon- 

i tei tas-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

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

I ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 E. Broadvay —- So. Boston 27, Mas*.



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 40, 1965 m. spalio 6 d.Puslapis aštuntas

MANIFESTACIJA
LAPKRIČIO 13 DIENĄ
Lietuvi! Nepamiršk! Pri

sidėk prie žygio į Jungtines 
Tautas jame dalyvavimu, 
darbu ar auka, kurią prašo
me įteikti šiose vietinėse 
įstaigose:

1. Keleivio redakcijoj —
St. Gr iežė-Jurgele vičius;

2. Baltic Florist — St.

Minkus; no didesnio bendro užsimo-
3. Baltic Realty — Vytau- jimo, kuriame inžinieriai 

tas Stelmokas;
4. Globė Parcel Servicv 

Jonas Adomonis;

Bostonan renkasi 

lietuviai inžinieriai

Bostone turime apie 40 
lietuvių inžinierių, susispie
tusių i Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų S- 
gos skylių, kuriam šiemet 
vadovauja inž. Kęstutis De- 
venis- Jų indėlis i vietos lie- 

; tuvių visuomeninį gyvenimą 
yra žymus, nes nėra nė vie-

Solistai (iš kairės i dešinę) Stasys Liepas. Daiva Mongirdaitė-Richardson ir Benediktas Povi
lavičius. kurie dab vauja Laisvės Varpo koncerto programoje spalio 10 d. So. Bostono Lietuvių

Piliečių Draugijos salėje.

nedalyvautų. Jų aukos ir
Lietutos laisvinimo ieika-| Adv. Anthony O. Shallna dienom jis sėkmingai su- 
Iams yra stambiausios. i aukito« p.reigo« į tvarkė ir V. ir B. Lapinskų

Šį savaitgalį Bostono inži- T.x . . . ! teisimus keblumus, tragiš- T . . „ a
nierių vadovybei bus ypač LleLUV06 garoes konsulas kai žuvus jų dukrelei Audro- • įvairių Bostono lietuvių 

rk cru„n—— - draugijų atstovai lietuvių
žygiui į Jungtines Tautas

o „ n . ~ setacic «nv»7iavima« rink:as nariu dviejuose svar-' Mūsų garbės konsulas šie-; lapkričio 13 dieną vadovauti
8. Cosmos Parcel Corp. k • - t k atlikti Pa biuose komitetuose, būtent: i met atostogas praleido gim-! pavedė Lietuvių Bendruo-

Justinas Vaičaiti*. Kūno ruošą teks atlikti. Pa- Commin Unlawful i tajame Pennsyl “ ' • ’--2 ‘
Sito«= įstaigom g,Įima ne minėtina, kad tai jau antra-! ir Commit’ te * dabar vėl dirba su at-

te on International Legal naujėjusia energija. Mes 
Spalio 9 d. 12 vai. Tauti- Practiee. Į šiuos teisinę

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai 
U BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
krastus

Pristatymas greitas ir 
garantuotą*

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

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

327 W. Broadvray,
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 
Vedėja* J. Vaičaiti*

Peter Maksvyti*
Carpenter A Builder 
92o E. Fourth SL,

Se.
Atlieka vigus pataisymo, remon
to ir projekuvimp darbus iš lau
ko Ir viduje, gyvenamų namų ir 
bunio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki * va
landų vakam.

Tdeffl AN 8-3330

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

5. Lietuvių Piliečių Drau
gija — Pr. Mučinskas;

6. Adv. Anthony Young;
7. Lietuvių Enciklopedi

ja — Juozas Kapočius;

Bostono lietuviai šitaip 

ruošiasi lapkričio 13 dienai

daug darbo, nes spalio 9-11 adv. AnAony O. Shallna yra nei. 
dienomis čia bus jų sąjun- Boston Bar per-:

tik įteikti aukas, bet ir užsi-1 sis jų suvažiavimas Bostone, 
registruoti žygiui bei gauti j Spa|jo j d 12 va] Tauti.
kitų informacijų apie kelio- nės bus ^„į. praktika reguliuojančius ki!lr ištvermės ateičiai,
nę n z> g( ( Jungtine* Tau-; kinių ,jarbų parodos atida- mitetus yra parenkami na-j

j rymas, o 2 vai. popiet ten riai iš šimtais skaičiuojamų. Laikraštininkai pas Lietuvių 
pat iškilmingas posėdis, po teisininkų kandidatų. Tai Į

i jo prof. Alf. Jurskio paskai- svarbi ir aukšta garbės tar- 
ta "Dvidešimtas amžius — nyba. šį perrinkimą skelbia 

1 mokslinės revoliucijos ar pa- ir naujausias teisininkų or- 
žinimo plėtros pakopa"4. Va- ganizacijos žurnalo nume- 
kare 7 vai. bus banketas ris.

jam linkime geros sveikatos

tas lapkričio 13 dieną. 
Prašome visus tuo pasi-

naudoti-
Bostono L. Bendruomenės 

Valdyba

Lituanistinės mokyklos

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868
men«i valdybai ir sudarė; vienlntelč oficiaU ją
sias komisijas: Wor=ertery. kuri .iunčia

1. Finansų — J. Kapočius. ,iimtinius tie,™ a Worcm- J. Grigalus, St. GnežėJur-l . LietuT< J kiu, Rugį.

jo* valdoma* sritis* Čia kai- 
lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

! Telefonas: AN 3-2805 }

\Dr. J os. J. bonovan',
s

Dr. J. Paiakarnio
ĮPĖDINIS 

)PTO1 iOPTOMETRISTAS 
; Valandos: j
i nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak., 
Vakarais iš anksto susitarus į

447 BROADVVAY ;
South Boston, Mase

tėvų susirinkimas
Bostono Lituanistinės Mo- Dorchester Plaza salėje (5 

kyklos mokinių tėvų susirin- Tona.randa St, Dorcheste 
kimas bus spalio 13 d. 8 vai. J D Je)-
vak. So. Bostono Lietuvių* Sekmadieni darbo

Enciklopedijos leidėją

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius 
praeitą penktadienį buvo 
pasikvietęs į savo namus lie-

Lietuvos garbės konsulas • tuvių spaudos atstovus, gy- 
adv. A. 0. Shallra. be savo i vena™us Bosto.ne- ir juos 

i tiesioginių pareigų, nuolat |cfeti ,ietuvj1u enciklope. 
pose- nuoširdžiai ----------------Piliečiu Dr-ios II aukšto sa- j- m , 1 1 'i ae rūpinasi ir nuo- dij^ anglų kalba ir kt. Pla-

lėje Jame bus renkamas dlS 10 va ' ryto’ ol Va' 4o Iat iškylančiais lietuviškos čiau apie tai parašysime kitą 
naujas tėvų komitetSh Z min’ P°piet suva™° visuomenės reikalais, šiom karią ‘
tariami kiti labai svarbūs daiyma&, tuoj pietūs, o 3 ■

—-i—»-i------- vai visi dalvviai eina. i T.ais-5105 iilUKYMUb reiaaiai. uvvici------ ----------------------------------------------------- ---

gelevičius,
2. Lietuvių spaudos ir ra-į 

d i jo —St Santvaras, J. Son-1 
da, P. Žičkus.

3. Anglų spaudos, radijo 
ir televizijos — F. Grande- 
lytė. stud. A. Lapšys ir J. 
Romanas.

4. Transportacijos — adv. 
Ant- Young, St. Drevinskas 
ir Vyt. Tamošaitis.

5. Registracijos—O. Ivaš-1 
kienė. H. Čepas ir studentų’ 
atstovas.

6. Ryšininkai su latviais ir 
estais — Vyt Izbickas ir L. 
Švelnis.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. R
(RUDOKIUTĖ)

OFTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

odd

visi rėvai turėtų susirinkime vės Varpo banketą So. Bos- į
dalyvauti. j tono Lietuvių Piliečių Dr-jos visokiu SailtaUDU paskutinis

Inžinierių darbų paroda salėje- :
dividendasLietuvių inžinierių ir ar- Pirmadienį, spalio 11 d.,! 

chitektų suvažiavimo proga ekskursijos į kanalizacijos' 
šį šeštadienį, spalio 9 d. 12 stotį Deer saloje, Misticupės, 
vai. Lietuvių Tautinės S-gos ,.xtvanka ir vaRtvbimu na-i 
namuose atidaroma inžinie- :
rių techninių ir mokslo dar- statų centro staty bas. 
bų paroda, kurią tvaiko inž. Linkime suvažiavimui
siems verta pažiūrėti, ką sėkmingų darbų, jo daly-, 
mūsų inžinieriai ir architek- viams guzu 1 savo vietoves j 
tai yra sukūrę. Paroda bus kupiniems malonių įspū- 
atidaryta ir sekmadienį, džių.

4’/,»

Mt.WashingtonCo-operativeBank

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei, 
reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus ir,

į Lietuvą.
Kartu yra

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine 

PODAROGIFTS SKYRIUS
390 West BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127.

Tel. AN 8-8764
Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu. ,
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR! 
KT. GALIMA PIRKTI S A V I K A I N A MCSŲ IŠTAIGOJE, i
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav.. kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius Į kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu. 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių - 
katalogų. • I

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD Ml^SŲ (STAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

430 BROADWAY — SOUTH BOSTON 
ANdrew 8-0379

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimą* 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

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

FORD TRITKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSER1JOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mažiną su 
nuolaida bei masiną remontuojant, kreipkitės į 

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

t:
T

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
is stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc,. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių

Pavyzdinga tautietė

Bostonietė Pauliria 
vaitienė, mokėdama kas mė
nuo po penkinę, Lietuvių 
Fondui įmokėjo šimtą dole
rių. Tai tikrai gražus pavyz- • 
dys ir kitiems, labiau pasi- į 
turintiems.

; Draudžiame nuo polio, viso- • 
' {kių kitokių ligų ir nuc nelai- J 

Kai- ’ mių (ugnis, audra ir kt.) .. |
J Visais Insurance reikalais {
Į kreiptis:
: BRONIS KONTRIM

Justiea of tkePeaee—Constable 
598 E. Broadvray 

So. Bostoa 27, Maaa.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

vlims- UUUIlf USUlį
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis ) 

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

1
Ketvirtis Co.

—JEMTELERS—* 
I^ikrodžiai-DehuanUl

Elektros Prietaisai
‘ Rūpustinzai taikome laikrodžiu* 

Bedus, papuoialu*

379 W BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

J
i

KTT’TtrTTTr ru > n ITfFTVVr.

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

visKą, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią į 

medžiagą. 4
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maaa.

TeL AV 2-4028

į Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos ir
ir šventadieniais 

pagal suaitarimg
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mana.

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į ttetuviftką vaistinę.

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

S82 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-8020

Non f vaL ryto iki 8 vak v, ižokyros šventadienius ir

[Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X KAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN S-2712 
Namai ir Ckis:
287 Coicord Rdn Billeriea,

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boeton, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardtcare Co.
BsriataltM N. J. ALEKNA
828 EAST BRO A DW AT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Datai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna 

Reikmenys plumberiams 
VtooUe galeUee daiktai

/




