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62-RIEJI METAI

Prezidentas įspėja - 
smurtas kenkia teisingumui

Prez. Johnsonas kalbėjo Rhode Islando universitete 
apie civilinę taiką ir socialinę teisingumą.

Praeitą savaitgali prezi-Į 
dentas Johnsonas lankėsi N. 
Anglijoje- Rhode Islando 
valstybės universitete jis ga
vo teisės garbės daktaro 
laipsni. Ta proga pasakyto
je kalboje jis palietė civili
nės taikos ir socialinio tei
singumo klausimus.

Jis pabrėžė, kad kiekvie
name ironte yra perviršiaus 
pavojaus: mūsų miestuose 
perdaug gedimo, gatvėse 
perdaug smurto, ūkyje abe
jingumo perviršius visuome
nės reikalams ir tt. Visur 
vienintelis sprendimas — 
savanoriškas susivaldymas

Socialinis teisingumas ne
gali būti pasiektas smurtu, 
pažeidžiant kitų teises, sakė 
prezidentas. Jis pripažino, 
kad negrai turi teisę protes
tuoti dėl savo gyvenimo są
lygų. kurios yra pikto laips
nio skurdas, demonstrantai 
turi teisę reikšti savo reika
lavimus, bet taip pat jie yra 
atsakingi už tai. kad protes
tuodami nepažeistų kitų as
menų ir jų turto.

Bet, sakė prezidentas, so
cialinę pažangą sunku pa
siekti. kol mūsų visuomenė 
yra smurto ir nesantaikos 
plėšoma.

žodžiu, prezidentas ape
liavo ne tik i negins, bet ir 
į visus gyventojus, ir i tuos, 
kuriems nieko netrūksta, 
kad jie įvertintų Amerikos 
visuomenėje esančią Įtampą 
ir dėtų visas savo pastangas 
tai Įtampai sušvelninti-

E gi plas nuteisė 7
sąmokslininkus

Egipte mirties bausme 
rubausti musulmonų fanati
kų brolijos 7 nariai, kurie 
kėsinęsi nužudyti preziden
tą NasserĮ.

Garsus širdies ligų specialistas 
dr. Michael DeBakey Houstono. 
Tex„ ligoninėje jau trečiam li. 
goniui Įdėjo dirbtinę širdį. Pir
mieji du netrukus mirė.

Neįvykdė velionio 
testamento

„Pasistengsiu ir toliau bū
ti naudingas, iki kol mano 
atgyvenęs asmuo atsiras po 
žydinčia velėna šio filialo 
sode“,— kalbėjo dailinin
kas Antanas Žmuidzinavi
čius šį pavasarį, kovo 22 d., 
kai jo paties namuose. Kau
ne. buv. Kalnų, paskui Put
vinskio gatvėje (dabar Sai. 
Neries), buvo atidarytas 
dailės muziejaus skyrius 
(filialas), skilias jo kūri
niams laikyti. Tie žodžiai 
aiškiai skambėjo, kaip tes
tamentas — palaidoti jį čia 
pat, šalia jo kūrinių, sode-i 
lyje, prie namo, kuriame 
dailininko gyventa beveik 
visa ilgo 90 metų amžiaus 
antroji pusė.

Vos nepilni penki mene
siai nuo tų testamentinių A. 
Žmuidzinavičiaus viešai a- 
ki vaizdo j draugų ir valdžios 
atstovų pasakytų žodžių, jis 
rugpiūčio 9 d. mirė ir rug
piūčio 11 d. buvo palaido
tas... toli užmiesty, Petrašiū
nų kapinėse (Dabar ten pa
grindinės Kauno miesto ka
pinės) Pageidavimas neį
vykdytas.

Pašarvotas A. Žmuidzi
navičius buvo M- K. Čiurlio
nio vardo Dailės muziejaus 
salėje. Laidojant pasakyto
se kalbose dailininkas buvo 
pagerbtas, kaip didžiai nu
sipelnęs kultūrininkas, bet 
visiškai nutylėta jo kaip 
ankstesnioji. taip ir vėles
nioji visuomeninė veikla.

Buvusio uolaus Lietuvos 
neprikiausomybininko. Lie
tuvos Šaulių Sąjungos pir
mininko, nors vėliau ir so
vietinio deputato ir sovieti
nio akademiko (Maskvos 
dailės akademijos nario-ko- 
respondento) dabartinės 
valdžios ir kompartijos at
stovai, dalyvavę laidotuvė
se, nesiryžo — bent prie dar 
atviro kapo — A. Žmuidzi
navičiaus pakelti į komunis
tų palaimintuosius* (Elta)

Teisėjas sustabdė
kongreso komitetą

Visos trys JAV valdžios 
-įstatymų leidžiamoji (kon
gresas). vykdomoji (prezi
dentas) ir teisiamoji (teis
mas)—yra lvgios, ir nė vie
na ių negali į kitos sritį kiš
tis. Todėl nepaprastas susi
jaudinimas kilo kongrese, 
kai teisėjas uždraudė Atsto
vų rūmų priešamerikinei 
veiklai tirti komitetui ap- 
klaurinėti liudininkus-

Komiteto pirm. Pool tei
sėjo nepaklausė, ir nutarimą 
apeliac. eismas panaikino.

Britanijos kūtvėlos, kurie šiuo metu važinėjasi su savo "koncertais“ JAV ir isteriško jaunimo 
tarpe turi didelio pasisekimo.

Negrų vadai apie rasinę krizę
sekmadienį Johnsonas susitiko Komitetas patyrė 

Mar-
įdomių dalykų

Ii- praeitą 
negrai demonstravo
ųuette parke ir Chicago SU TaerSOnU 
Heights bei So. Deering
priemiesčiuose Į tą biznį Praeitą sekmadienį prez. į 
vis daugiau Įsimaišo naciai Johnsonas Campobello sa- tirti komitetas 
ii- rtii-ĮĮia kurta nocinvio Kn loie (Kanadoje, prie Maine

Priešamerikinei veiki aį 
pasiryžo iš

tirti svarbiausia tas organi 
zacijas, kurios buvo įtaria- 

min’steriu pirmininku Pear-, mos. kad rinkusios pinigus 
šonu. Tenai prezidentas bu- Vietnamo komunistam, kad 

o vo nuvykęs Roosevelto tarp- siuntė jiems kraują, organi-
Sekmadieni 6 negrų va-- utjn;ams parj<e statomo! zavo protestus prieš karą 

c ai kalbėjo te e vizijoje,' p^ato kertinio akmens pa-; Vietname, trukdė gabenti į 
kaip baigti rasinę krizę. Jie dyjn,0 iškiImėsna. | Vietnamą karinę medžiagą.
liete 11- jėgos vartojimo bei. Ta pasakvtoje kai- Dalis pašauktum atvirai
demonstracijų klausimus- , v • * , pasauktųjų atviraiboję. palietęs v letnamo • pasisakė, ką darę. Pav. Ha-

Jamcs Meredith sakė. klausimą, prezidentas paša-' milton, Progressive Labor 
kad reikia "imti įstatymą į kė: j Movement narys, pareiškė

*- r
Klux Klan. Jie, aišku, turi sienos) susitiko su Kanados 
savo tikslų, kurių šiuose są
myšiuose siekia.

savo rankas“, tai yra, jei 
negrų žudikai nėra baudžia
mi. tai patys negrai turi juos 
nubausti.

„Ne mes pasirinkome jė- didžiuojąsis kartu su kitais 
gą, bet agresoriai susiaurino rinkęs pinigus JAV aukoms 
pasirinkimą: arba nieko ne
daryti ir leisti agresoriui lai
mėti. arba jam pasipriešinti 
Mes turime neribotų naiki
namųjų priemonių, bet ne- 

. - turime įėgos vieni taikai pa-
7 ‘ s daryti. Tik jeigu tie, kurie

' nPor* vykdo agresiją, paklausys

Stokely Carmichael, su
tikdamas su Meredith, pa
reiškė. kad jei federalinė

saugoti, tai mes patys neg
rai turime tuo pasirūpinti.“ 

Roy Wilkins sakė netikįs, 
kad negrai, būdami mažu
moje. imtųsi ginklo visuo
menės negerumams pašalin
ti.

Dr. King yra įsitikinęs, 
kad demonstracijos yra ge
riausia priemonė socialinei 
negerovei parodyti, bet var
toti smurtą yra ir nedora, ir 
netikslu.

Ch’cagoje vykdomos de
monstracijos. pagal dr. Kin
gą, atskleidė neapykantos 
vėžį, bet ne jį sukėlė. Civili
nės demonstracijos turi būti 
tęsiamos, bet riaušės sustab
dytos. nes jos gali sunaikinti 
viską, kas civilinių teisių są
jūdžio pasiekta-

Štai ką padaro 
alkoholis

Illinois valstybėje buvo 
patikrintas kraujas 774 as
menų, kurie žuvo automobi
lių nelaimėse, ir paaiškėjo, 
kad 318 iš žuvusiųjų buvo 
daugiau ar mažiau išgėrę al
koholio.

proto, tai tada pasaulis su
silauks palaimintos taikos“.

Dabartinis Britanijos užsienio 
reikalu ministras George Brown 
51 m. amž.. iki šiol buvęs ūkio 
reikalu ministru.

komunistų valdomoje srity
je. O Cherkos, Progressive 
Labor Party organizatorius, 
prisipažino: ”Mes esame 
komunistai ir tuo didžiuoja- 
mės“-

Kai liudininkai ir atėję 
pasiklausyti kėlė triukšmą, 
kelias dešimtis jų suėmė.

Komisija baigė apklausi
nėjimą ir žada pasiūlyti 
kongresui atitinkamą bi- 
lių— bausti tuos. kurie pa
deda priešui.

Komunistai trukdo
rinkinius Vietname

Pietų Vietnamas rugsėjo 
11d. rinks savo seimą, kuris 
I>aruoš krašto konstituciją. 
Komunistai įvairiais teroro 
aktais stengiasi tuos rinki
mus sutrukdyti.

No^s rinkimus nori boiko
tuoti ir karingieji budistai, 
bet vyriausybė pasiryžusi 
vistiek juos įvykdyti. Gy
ventojams rodomi specialiai 
pagaminti informaciniai fil
mai, kuriuose vaizduojama,

2 i kaip reikės balsuoti — ko- Parodoje užmušė d, į j_jUs vcjj^mus atlikti, iš- 

Į spausdiniuos balsavimo la- 
peliuos, be kandidatų pa-

Ulinois valstybės parodoj valdžių, yra ir sutarto gy- 
Springfielde geležiniam tu- vio atvaizdas, kuris reiškia 
rėklui nuo stogo nukritus į partijos ženklą. Tai dėl to, 
žmonių minią, buvo 3 už- kad sąmoningai galėtų bal- 
mužti ir 34 sužeisti. i suoti ir beraščiai-

sužeidė 3i

Turkijoj žemei sudrėbėjus, 
žuvo tūkstančiai žmonių

Pirmą kartą žemė sudrebėjo penktadienį. Gyvybių 
aukų tūkstančiai. Seniau čia yra buvę dar baisesnių žemes 
drebėjimų.

Praeitą penktadienį ir 
sekmadienį žemė drebėjo' 
jos rytinėje dalyje — Era-! 
rum, Mus, Bitlis ir Bingol 
provincijose, kur gyvena 
per 2 mil. žmonių. Aukų jau 
suskaičiuota 3,000, bet bijo-, 
ma, kad jų bus daugiau. 
Varto miestas, kuriame gy
vena apie 10,000 žmonių, 
yra visiškai sugriautas.

JAV transporto lėktuvai 
atskrido su lauko ligoninė
mis, 80 gydytojų ir kitu per
sonalu bei dideliu kiekiu 
vaistų.

Popiežius ragino melstis 
už nukentėjusius dėl žemės: 
drebėjimo.

Žemės drebėjimai Turki
joje nėra naujiena. Ten jų1 
yra buvę dar baisesnių, negu 
praeitą savaitę-
“ Stai 1930 metais Erzinca-
ne, i rytus nuo paskutinio; 
drebėjimo srities, žemei su-, 
drebėjus žuvo net 23.000 
žmonių. 1859 metais Erzini
mo miestas, kuriame šian
dien gyvena apie 90,000 
žmonių, buvo beveik visas 
sugriautas.

Lenkai savinasi
Lietuvos miestus

Chieagos lenkai. įuošda- 
miesi iškilmingai minėti ka
talikybės įvedimo Lenkijoje 
1,000 metų sukaktį. įkalbę-i 
jo miesto administraciją 
State gatvę papuošti sky
dais su miestų parašais. Na, 
ir davė tokius „lenkiškus“ 
miestus: Wilno, Kowno. net 
IVomc (suprask: Varniai), 
Minsk ..

Lietuviams užprotesta
vus dėl tokio lenkų negra
žaus elgesio ir administraci
jos apgaudinėjimo, pastaro
ji tuos skydus nuėmė.

O štai lietuviai vyskupai, 
lankstydamiesi lenkams, net 
savo Aušros Vartų jų nau
dai išsižada-..

Lėktuvu streikass-

Istorinės mėnulio
nuotraukos

JAV Orbiter, sukdamasis 
aplink mėnulį, jau atsiuntė 
tokių tamsiosios mėnulio 
pusės nuotraukų, kokių iki 
šiol niekas nebuvo padaręs

1959 metais jų darė so
vietų Luna 3, bet iš 40,000 
mylių atstumo, o Orbiter 
fotografavo vos 75-100 my
lių atstume, todėl ir jo nuo
traukos yra nepalyginamai 
aiškesnės, negu Lunos.

Jos rodo, kad tos mėnulio 
pusės paviršius yra išvago
tas didesnių ir mažesnių 
kraterių (ugniakalnių kiau
rymių) taigi labai šiurkštus 
ir nepatogus žmogui nusi- 

į leisti. ....
Aplink saulę sukasi Pio- 

nier 7, paleistas praeitą tre
čiadienį. Tai 140 svarų la
boratorija, kuri praeitą sek
madienį jau buvo pakilusi 
474.160 mylių nuo žemės 
saulės link- Ji suksis aplink 
saulę 94,430 milionų mylių 
atstume nuo jos. Laborato
rijos uždavinys fjra surinkti 
duomenis apie saulės vėjus 
ir jų pavojus būsimiems 
erdvės keliauninkams, o 
taip pat tirti saulės ir žemės 
magnetinius laukusi

pasibaigė
Praeitą penktadienį pen

kių lėktuvų bendrovių strei
kuojantieji mechanikai pa
tvirtino jų unijos atstovų su
sitarimą su darbdaviais, ir 
tuo būdu streikas pasibaigė. 
Streikas tęsėsi 43 dienas. Jo 
paliestų bendrovių lėktuvai 
turėjo kasdien 4.100 skridi
mų. ir jais skrisdavo apie 60 
> visu lėktuvais keliaujan
čių keleivių. Streiko metu 
visas tas judėjimas buvo su
stojęs ar perimtas kitų 
bendrovių lėktuvų.

Skaičiuojama, kad strei
kavusių atlyginimai padi
dinti apie 5/L

Jonathun Daniels, kuris buvo 
prez. Franklin Roosevelto spau
dos sekretorius, parašė knygą 
"The Time Bctueen the Wars“. 
Jis ten atidengė didelę paslap
tį — prez. Rooseveltas turėjęs 
ilgą ror-ana su savo žmonos sek
retore Mercer.

Lucy Mercer, vėliau ištekėjusi 
už Rutherfordo, sako, .buvusi 
prez. Franklino Roosevelto mei
lužė.

*
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Nejaučiame einą į pražūti
Gyvendami visko pertekusioje šalyje — Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse — visai nejaučiame, kad žmonija 
artinasi prie baisaus sprendžiamojo momento, jeigu ji 
nesugebės ateityje pašalinti priežastis, kurios ją ten veda. 
Sį kaitą galvoje turime ne visuotini atominį karą, bet 
badą.

Teisybė, yra sakoma, kad ir šiandien apie du treč
daliai mūsų žemės gyventojų gyvena, negalėdami paval
gyti tiek, kiek reikia, taigi — diržus susiveržę- Vadinasi, 
lyg ir galėtume būti apsipratę su tuo reiškiniu. Bet iš tik
rųjų apsiprasti neturėtume, nes gyvenimo faktai rodo, 
kad žmonės veisiasi greičiau, negu jie sugeba sau pasiga
minti maisto, todėl ir badaujančių skaičius nuolat didėja.

Ilgų metų duomenys rodo. kad niekada iki šiol mais
to gamyba per metus nepadidėjo daugiau kaip 2% Jeigu 
ir žmonės tik tokiu procentu tedaugėtų, tai padėtis būtų 
vis tokia pati, kokia yra dabar, nors ir ji, kaip minėta, nė
ra patenkinama. Deja, taip nėra.

Štai Indijoje, kurioje dabar yra beveik 500 mil. žmo
nių ir kurioje badas nuolatinis reiškinys, 1948-50 metais 
gyventojų prieauglis tebuvo 1.2 %. 1960 metais jis pakilo 
iki 2%. o dabar jau siekia net iki 2.5%.

Negeresnė padėtis ir Kinijoje, kur jau šiandien gy
vena 750 mil. gyventojų ir kur kasmet jų priauga po 2% 
ir daugiau, taigi apie 20 mik galvų ir burnų, o maisto ten 
tepasigaminama tik tiek, kiek 1950 metais.

Afrikoje per paskutiniuosius 10 metų gyventojų skai
čius padidėjo 2.5%, o maisto tik 1.7%. Pietų Amerikoje 
per tą laiką maisto kiekis kiekvienam žmogui sumažėjo 
8procentais-

Vadinasi, tuose žemynuose, kur gyvena du trečdaliai 
visų mūsų žemės gyventojų, padėtis eina blogyn — žmo
nių skaičius didėja greičiau, negu maisto ištekliai, ir todėl 
badas vis didesni žmonių skaičių paliečia.

Tie kraštai, kurie maisto gaminius gali eksportuoti, 
negali pajėgti tiek pagaminti, kiek jo reikalinga kitiems 
kraštams, O svarbiausia, kad tie kraštai, kuriems maisto 
trūksta, nepajėgia jo iš kitur pirkti tiek. kiek jiems reikia, 
nes neturi lėšų. /

Kokia išeitis? Sumažinti gyventojų prieaugli ir di
dinti maisto gamybą Bet abu dalykai nelengvai Įvykdomi.

Imkime kad ir Indiją. Ten žemės ūkio gamybą kel
ti trukdo iš seno paveldėtas žemės valdymo būdas. Žemė 
priklauso mažam žemvaldžių skaičiui. Ji išnuomojama, 
ir už tai žemės savininkas gaudavo trečdalį derliaus, o 
jeigu jis duoda inventorių, sėklą, trąšas ir vandenį,—tai 
dar trečdalį- Taip žemę dirbančiam betekdavo tik treč
dalis derinfk metu yra dar blogiau: žemę dirbantis 
gauna pusę dėrliaus. bet visa. kas jai reikalinga, turi turėti 
savo. Taigi, nuomininkas turi turėti savo gy vą ir negyvą 
inventorių ir leisti pinigus svetimos žemės melioracijai.

Tokiai padėčiai esant, aišku, nuomininkas nesirūpina 
žemės pagerinimu, o. be to, jis tam ir lėšų neturi, o ir kre
dito tvarka dar nuo Adomo ir Ievos. Jis yra vietos skolin
tojų lupikų rankose, kurie net už paskolą tik vienai savai
tei nesigėdina imti 15%. o 75% už metinę paskolą yra 
paprastas reiškinys. Aišku, kad toks kreditas negali ska
tinti žemdirbių gerinti savo inventorių, kelti žemės našu
mą.

Įdomi ir žemės savininkų pažiūra- Jų dauguma yra 
nusiteikę net prieš pasėlių ploto didinimą ir prieš žemės 
ūkio gamybos pagerinimą, nes bijo, kad tada reikės suma
žinti žėmės nuomą, kris ir žemės ūkio gaminių kąrftos, o 
darbininkų atlyginimai pakils (dabar jų dienos uždarbis
Indijoje 25 centai). .

Nesugeba žemės ūkio gamybos pakelti ir Kinijos 
komunistai, suvarę visus į komunas ir prie bendrokatilo 
ir dubenio, kaip nesugeba pakankamai pasigaminti mais
to ir Sovietų S-gos kolchozai ir sovchozai. ir komunistams 
tenka lesioti buržuazinius kviečius, užmiršus visą propa
gandinį pasigyrimą..

Taigi, badas savo kaulėtom kojom artėja.Ir jį tegalės 
nuvyti tik visos žmonijos sutarimas, mokslo pažanga ii 
planingas darbas. O jei ne tai, —tai gal tik mirtis, be 
gailesčio mažinanti žmonijos skaičių karais, revoliuci
jomis ir ligomis.

Kanados sostinėje Ottavoje įlūžo statomo tilto 60 pėdu 
dalis, žuvo 10 žmonių, sunkiai sužeista 31 rr dar dau
giau lengvai.

0 kodėl mes negalime taip 
padaryti ?

Neseniai buvo paminėta tautų pavieniai ir grupiniai 
JAV Pavergtųjų Tautų Si- pasirodymai, čia įžanginį 
vaite, bet kaip? Beveik tik žodį tarė tenykščių organi- 
savo tarpe, čia nesugebėta zacijų M.L-C. ir O.B-F. at- 
iki šiol įtraukti daugiau a- stove.
merikiečių, todėl ir tos sa-į Turbūb minė-
vanes veiksme eta ned.dele. I jimai buvo į/kitose minėt0.
O pažiūrėkime, kaip suge
ba tą pačią savaitę minėti 
Australijoje. Tai sužinome 
iš Mūsų Pastogės liepos 11 
d. laidos-

Ton ta savaitė minėta tik 
antrą kartą. Pernai ji buvo 

.minėta spalio mėnesį tiktai 
* Sydnejuje. o šiemet liepos 

17-23 d. Sydnejuje, Adelai
dėje. Brisbane ir Newcastle.

Mūsų Pastogė duoda Syd
nejuje minėtos savaitės 
kiekvienos dienos progra
mą.

Štai liepos 17 d. atida
rymas Maldą kalba arki
vyskupas. Kalba federalinis 
finansų ir krašto apsaugos 
minisceriai. provincijos tei-

............... singumo ministeris. gudų
- bendruomenės pirmininkas.

. atsargos karių sąjungos at
statymą ir yra moraliai kai- stovas Po susirinkimo eise-

_______ „.t J1 • Demonstracijų tiks- na prje žuvusiems kariams
Npo-.ii civiliniu teisiu Chi aS —* atkrelptl pike.cnl dė- pamjnklo vainiko padėti. Iš-
Ne^rų civilinių teisių t n i- mesi mazumų grupių var- įjimpi vadovauia kun qcagoc vadas Raby tuoj pat kada tie, kurie finansiš- STk? d J * S' 

atmetė arkivyskupo Cody ^ai galėtų pirkti ar nuomoti
laginimą. Jis pareiškė: . geresnius namus, negali to1 Liepos 18 d. tautų meno 

"Mes labai gerbiame ir padaiyti dėl baimės sąmoks- k išdirbinių paroda- Liepos 
žavimės arkivyskupu Cody. įtarimų ir fanatiškumo-“ 19 d. pietūs, liepos 20 d. fil-
Mes ji laikome civiliniųjtei- Arkivyskupas savo pa- mų vakaras ukrainiečių sa- 
sių judėjimo draugu, tačiau reiškime sako. jog jis žinąs, Įėję, dalyvaujant Krikščio
nies turime apgailestaudami kad io šis pareiškimas bus r*ių prieškomunistinio žygio 
atmesti jo_ apeliavimą su-• daugelio kritikuojamas, ta- pirmininkui.

Čiau- prideda iis’ tik! Liepos 21 d. viešas susi- 
SJT kritika nėra saikas- kasyra rinkimas latvių salėje, kur
ChTcaaos XenvTe^s?‘ te^ t į - n.et n^a’ pirmininkavo Strathfieldo 

"Me^ urSZme arkTv^ku- nezlunnt’ kas kl Itlkw)t9- burmistras, kalbėjo N.S.W.
pą ir kitus Chicagos religi- Ta’p lnformuoia ”Nau_ Darbc partijos generalinis pą ii Klius vnitagos rengi ;jenos“ 
nius vadus mūsų šiuo metujJ 
neapleisti, bet laikytis su

GYVENTI LAISVE

'Kas prieš mus —tas 
atmeta Dievą*

mumis, kad visi chicagie
čiai — katalikai, protestan
tai ir žydai sužinotų, kad 
neapkęsdami negrų, jie at
meta savo pačių Dievą.“

Cody sieks integracijos

Mūsų Pastogė liepos 11 
d. rašo, kad kažkas dvide
šimtąjį amžių pavadino lais-

Kas kitur rašoma
ARKIVYSKUPAS IR 

RASINIAI NERAMUMAI

"Naujienos“ rugpiūčio 12 
d laidoje plačiau rašo apie 
Chicagos arkivyskupo Cody 
kreipimąsi į civilinių teisių 
judėjimo vadus ir nekilno
jamojo turto pardavimo tar
pininkus ir jo prašymą bent 
šiuo me*’; sustabdyti de
monstracijas ir ieškoti tai
kaus .. rasinės .. problemos 
sprendimo: x

Praio sustabdyti 

demonstracijas

"Arkivyskupas nurodo, 
kad taika yra bendras mūsų 
troškimas, broliška meilė— 
mūsų įkvėpimas, pagarba 
vieni kitiems — mūsų tiks
las- Jis ragina, kad miestų 
pareigūnai tuoj pat pradė
tų kviesti pasitarimus tarp 
nuosavybių pardavėjų ir ci
vilinių teisių darbuotojų, 
kur siektų prieiti prie ilga
laikių dabartinės krizės 
sprendimų.

Naujausios

I se trijose vietose.
Iš minėjimų programos 

Sydnejuje matyti, kad Aust
ralijoje pavergtųjų tautų 
žmonės sugeba savo reika
lui gaišinti įtraukti Austra
lijos visuomenę, jos žymius 
asmenis. Gali būti, kad ten 
yra daugiau prieškomunisti- 
nės dvasios, bet ir čia,, kito
mis negu iki šiol priemonė
mis veikiant, būtų galima ir 
amerikiečių visuomenę išju
dinti aktingiau Pavergtųjų 
Savaitės minėjime dalyvau
ti.

Apie mūsų didžiųjų minė
jimu programas pradėkime 
galvoti jau dabar, o ne jų 
išvakarėse. Nekartokime 
vienos ir tos pačios progra-

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

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai via nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

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

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

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

vienos ir tos pačios gaidos (Keleivio adm. dar gali
ir formos dešimtimis metų. 
Minėjimams paieškokime 
vis naujų idėjų, naujų ener
gingu vykdytojų, naujų žy
mių vardų jų programai 
Nedalykime mūsų parengi
mų tekių ir taip, kad po jų 
teliktų spaudoje pažymėti, 
jog jie tą dieną įvyko, ir 
daugiau nieko. Atminkime,

ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

LIETUVOS ISTORIJA,
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, 
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knvga ne tik geras vadovė-

, , . ... . t lis mokiniams, bet ia su įdo-kad visur reikia ne tik gero' i, .. . - - J; mumu skaitys ir suaugusieii.norų tautinei pareigai at-Į.Kate . 3 •*
likti, bet ir kūrybingumo, r**— .........-

LIETUVIU

sekretorius, Melbourno uni
versiteto lektorius, ukrainie 
čiu atstovas, liberalų parti
jos kandidatė Rodze ir 
Krikščionių prieškomunisti
nio žygio pirmininkas

Liepos 23 d. kultūrinis
ves amžiumi, o tačiau jame festivalis, kurio programoj 

įvairių Europos ir Azijosvergija vis labiau plečiasi.
. , - , ~ , . "Ir keisčiausia, šią vergi-
Arkivyskupas Cody kuris . , . kaip tik tfe>

jau New Orleans būdamas reI
pasižymėjo savo pastangom vo)iu ij^ jsj
mtegruot, baltuos,us ir neg- sen.įus^ valdovus. st kraštą pavertė vienu .sti-
rus, savo pareiškime aiškia, „uostabu tad kad ,abiausiai su kalėjimu, 
pasisakė uz negrų teises. Jis feodaliniuose kraštuose, kur? . Šitokios laisvės“ žmoni- 

,.n: , , • . • eilinis žmogus buvo bebal-1 Įai nešėjai ir "išlaisvintojai“
Per kelerius metus ir y- sjg jr bet isj ži revoliuci- kaip tlk lr -vra komunistai, 

pac paskutiniais menesiais nj jūdjs , šūkiais i Vargas visiems tiems lais-
rel.ginia, visų denominacijų pžd . j , ,ai. -..-u.-
vada, pasisakė be kompro- metoJais DeJa nei Jdarbi.
mist, uz reikalą teisingumo, ■ - į ; austa
mielaširdiškumo ir lygybės liaudis iškovota laisve nepa-visiems amerikiečiams, ne- sjdži g Tie laisvės nese. 

ziunnt jų rases ar tikybos. ja, g ,ai .

M Prato: sukurkdami minias

daug kartų ta tema kalbė 
jau- Dar daugiau, aš raginau 
savo kunigus ir 
sius be pertraukos mokyti 
krikščioniškos doktrinos ir 
Amerikos broliškumo bei 
visų lygybės idealų Kai ku
rie mūsų žmonės mano šiuos 
veiksmus kritikavo. Kai ku
rie grasino neremti bažnyti
nių institucijų dėl tos mei-

jie niekad negalvojo apie 
UkE£ žmPgatts kaip tokio laisvę.

bet apie laisvę vienai grupei
—valdančiai grupei.. Visi

viešiems, kurie patiki to
kiais Iaisvintojais ir net 
jiems talkininkauja, tikėda
mi. kad komunistų skelbia
ma laisvė yra lygiai turinti 
tą pačią prasmę, kaip kad 
visame pasaulyje supranta
ma Betgi komunistinė lais
vė yra pati juodžiausia prie
spauda ir juo skaudesnė, 
kad pavergtasis turi džiaug-

kiti, net ir tie, kurie kovojo' primesta vergija ir dėko-
drauge su "laisvės nešė
jais“, ir tie buvo brutaliai 
pavergti, jeigu tik neprisi- 
derinc prie valdančios kla
sės- Taip revoliucijos keliu 
išlaisvintame krašte milio-

N. YORKO IR MASKVOS 

DARBININKAS

Tarp jų gyvenimo yra di
džiulis skirtumas. Vidurkį 
imant. Maskvos darbininkas 
turi dirbti tris su puse kartų 
ilgiau, negu New Yorko dar
bininkas, kad uždirbtų pa
prastus pietus.

Teisybė, per paskutiniuo
sius metus sovietų darbinin
kų atlyginimai pakilo 19%. 
bet jie visvien tebėra daug 
mažesni negu JAV. šių me
tų sausib vidury Maskvos 
fabrikų darbininkų atlygi
nimu vidurkis buvo 60 ka-<
peikų, o Nevv Yorko —$2.70 
per valandą.

Štai keli tokie palygini
mai. Maskvos darbininkas 
dirba 9 kartus ilgiau negu 
New Yorko sviesto svarui 
nusipirkti, 8 kartus ilgiau 
tuzinui kiaušinių. 4 kartus 
ilgiau svarui jautienos, 17 
kartu ilgiau cukrui nusipirk
ti.

Daug sunkiau Maskvos 
darbininkui įsigyti ir drabu
žius ar avalynę. Darbininkė, 
norėdama įsigyti rayoninę 
suknelę, Maskvoj turi dirb
ti 50 valandų, o New Yorke

BELETRIS- 
TIKOS ANTOLOGIJA D
omas, redagavo Bernarda* 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

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

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
ji Chieagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithuania“, 174 psl., daug 
paveikslų, kaina tik $1.50.

lės skatinimo. Nežiūrint į - - tai, mes pasilikome ištikimi nai zmomj buv0 pavergtl’ 
savo pašaukimui ir savo tau
tai. Dievui padedant., mes 
nesuabejosime šiame pasiry-
zime.

ti už tai pavergėjui
"Laisves kovotojas prieš , , _ , , ,, ,

vergiją ir tiranija nėra vien P?kanka */alandų. Mask- 
tik I..S kuri. k=„n«i VUt. viet,s Penk's kartus ilgiautik tas, kuris kaunasi Viet
namo džiunglėse, bet juo 

Ii ir turi būti kiekvienas, 
ris tik galėdamas pastoja

atimant jiems duoną, laisvą i komunizmui kelią, kuris iš
minti ir laisvą tikėjimą. "Iš- budina snaudžianti laisvąjį 
laisvintojams“ pavyko pa
vergti milionus, "bet nepavy-
ko pavergtiesiems išplėšti 
laisvės troškulio: nei tero
ras, nei deportacijos, nei
prievartavimai ir pavergto ( nėra vien socialinė doktri 

do savo pareiškime, kad žmogaus nepadarė automa-, na, o visų pirmiausia poli- 
"civilinių teisių grupės turi tu arba paklusniu partijos tinė, pasaulėžiūrinė vergija, 
teisę demonstruoti ir tie, įrankiu. Kiekvienas šitokios ir kad komunistinė valstybė 
kurie grasinimais ar smurtu "laisvės“ išlaisvintas kraš- yra vienas ištisas kaleji- 
jiems nori tą teisę atimti, tas ne tik neišgriovė prieš mas“, baigia Mūsų Pastogė 
aiškiai prasikalsta prieš į- tai buvusių kalėjimų, bet vi- savo vedamąjį straipsnį.

Turi teisę demonstruoti
Arkivyskupas Cody nuro-

dirba, kol užsidirba lėšų 
marškiniams ar eilutei nusi
pirkti

Kai kas Sovietijoje yra ir 
pigiau. Sakysim, už butą te- 

ir primena, kad reikia bud ė-j mokama 4-6 procentai al- 
ti ir laisvę ginti.. Pasaulis j gos. bet dėl gyvenamųjų pa

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi

mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

tik tada laimės kovą prieš 
komunizmą, kai bus įsisą
moninta, kad komunizmas

talpų trūkumo darbininkai 
tebegyvena susikimšę. kaip 
silkės statinėje, kelios šei
mos turi naudotis viena vir
tuve. net viename kambary 
gyventi. Tik įvairūs komisa
rai, partijos aukštieji parei
gūnai tesinaudoja visokio
mis gėrybėmis, plūduriuoja 
kaip inkstai taukuose.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
Jeijri’ nebus panaudotos tuoj 

pat apsaugos priemonės, į i r. 
dies priepuoliai ištiks 
'<as penktą vyra ateinančią pen- 
keriu iretu laikotarpy. Paskai
tęs knyprą

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
tu sužinosi, kad šiai ligai gali 
pasipriešinti ir jos išvengti. ..

Knygos kaina 3 dol. 75 e.
Knyga gaunama Keleivio ad. 

minis t racijoje.
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KAS NIEKO NEVEIKU. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
WORCESTERK) NAUJIENOS

Sunkiai serga E. Šalaviejus
I

Sunkiai serga Edvardas 
šalaviejus, Kristinos ir Juo
zo šalaviejų sūnus. Praeitą 
savaitę jo aplankyti iš Pitts
burgho, Pa., buvo atvykusi 
eesuo Rūta su vyru pulk' 
Carmacku ir vaikais. Jie,' 
pabuvę čia kelias dienas, 
grizo namo-

i
Grįš į Floridą jau ne vienas

Keleivio skaitytojas Vik-! 
toias Repečka, buvęs batų' 
krautuvės savininkas, atva-Į 
žiavęs iš šiltos Floridos ato
stogauti, susirado gyvenimo’ 
draugę Emiliją Vilkinsonie- 
nę ir namo jau grįš ne vie
nas. Ilgų laimingų metų!

Išvažiavo į Lietuvą

Į Lietuvą išvažiavo Stasė 
Kuliūnienė, Lietuvių Pilie
čių Klubo patarnautojo Jo
no Kuliūno motina.

Vyčių seimas
Rugpiūčio 25 d. Holiday 

Inn viešbuty prasidės Lietu-1 
vos Vvčių 53-sis seimas.

Rugpiūčio 26 d. šokiai 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje, ten pat ir banketas rug
piūčio 27 d.

Mirė

Mirė Ona Emkienė- Do
meikaitė. Broniaus Emkaus 
žmona. 84 m. amž., šviesi 
moteris; Keleivio skaityto
jas Jonas Šalaviejus-Sava- 
g e., Uršulė Adomaitienė, 
Povilas Kazlauskas ir Fran- 
ciška Mateckaitė-Blažienė

Vaitkevičių auksinė 

sukaktis

Rugpiūčio 14 d- Ona ir 
Jurgis Vaitkevičiai atžymė
jo savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį. Jie išauklė
jo gražią šeimą, gerai kal
bančią lietuviškai.

Baigė atostogas

Jau kai kas po atostogų 
grižo Į savo kasdieninį dar
bą, pav. Pranas Račiukaitis, 
Jonas Stankevičius, M. Že
maitaitis ir kt- Ir Juozas 
Bliūdžius jau savo darbš- 
čiąsias biteles prižiūri, jų 
darbo vaisiumi naudojasi. 
Daug kartų teko ir man to 
skanaus medaus ragauti.

Tik senatoriui Vytautui 
Pigagai nėra kada atosto
gauti. nes reikia ruoštis rin
kimams. Jis juk kandida
tuoja ir antram terminui į 
senatorius.

J. Čiurlionis lankė Sviklus

Bronę ir Julių Sviklus ap
lankė iš Pennsylvanijos Jo
nas Čiurlionis, žymiojo dai
lininko M. Čiurlionio gimi
naitis.

Klubas išdalino stipendijas

Rugpiūčio 16 d- Lietuvių 
Klubas išdalino $1,800 pa
žangiems moksle mokslei
viams.

Po $150 gavo Elena Ben- 
doriūtė. Jonas Čiunis, Liud
vikas Daugėla. Richardas 
Simaitis, Danielius Juška, 
Joana Kabasaitytė ir Eglutė 
Pauliukonytė.

Po $75 gavo Irena Ado
maitytė. Marlyna Virbasiū- 
tė, Elzbieta Ridikaitė, Joana

Valentukevičiūtė. Teodoras 
Balčiūnas. Robertas Sten- 
le.v, Janina Valiūnaitė, Ro
naldas Antanavičius, Juozas 
Stenley, Ronaldas Valins
kas.

Išdalinimo iškilmėse da
lyvavo Marianapolio kole
gijos viršininkai kun. V. At- 
kočius ir Run. D. Petraitis-

Stipendijas įteikė Mass. 
senatorius Vytautas Pigaga, 
buvęs Leicester aukš mo
kyklos mokytojas.

SLA 57 kp. susirinkimas
Jis įvyks rugsėjo 1 d.

7:30 vai. vak- Lietuvių Klu
be. Turėjome 2 mėnesių a- 
tostogas, todėl į pirmąjį su
sirinkimą gausiai atsilanky
kime. Yra svarbių reikanų. 
Visų pirma reikia susitarti, 
kaip geriau pasiruošti SLA 
80 metų sukakčiai minėti 
spalio 23 d. Lietuvių Klube.

Be to. spalio 23 d. iš ry
to prasidės ir SLA 2-sios 
apskrities suvažiavimas. Ir 
jam reikia pasii-uošti, todėl 
visi kuopos nariai ateikite 
rugsėjo 1 d. į kuopos susi
rinkimą.

Per atostogas mirė kuo
pos nariai Alfonsas Kama- 
įauskas ir Vincas Remeika-

J. Krasinskas

SLA suvažiavimas

SLA Antrosios apskrities
suvažiavimas bus spalio 23
d. 10 vai rvto Lietuviu Pil- ------ ----- ------ ------- ■ -c — —
Klubo salėje, 67 Vernon St. 
Tą pačią dieną 1:30 vai. po 
pietų bus jubiliejinis banke
tas. Jo metu bus traukiami 
ir laimėjimai.

Visus iš anksto kviečia 
Vyt- Kapeckas. 

sekretorius

A. BIMBA IŠVAŽIAVO 
J LIETUVĄ

Rugpiūčio 14 d. JAV ko
munistų „popiežius“ Anta
nas Bimba išvažiavo į Lie
tuvą ir ten žada pabūti mė
nesį ar kelis-

Jis buvo tas, kuriam pir-, 
majam iš lietuvių buvo leis-j 
ta tuoj po karo 1945-46 m. 
žiemą lankytis Lietuvoje.

LIETUVIŲ SKYRIUS 
MELBOURNO UNIV-TE

Melbourne (Australijoj) 
nuo šio rudens įsteigtame 
trečiajame Latrobe univer
sitete sumanyta įkurti litu
anistikos skyrių, jei. žino
ma, užsirašys pakankamas 
skaičius norinčių lituanisti
ką studijuoti. Tuo reikalu 
birželio 25 d. buvo lietuvių 
organizacijų atstovų susi
rinkimas, ....kuris ..nutarė 
kreiptis į Australijos lietu
vius i f raginti juos regist
ruotis lituanistikos studi
joms. Ar tai duos norimų 
vaisių, pamatysime vėliau

Latviai tokį skyrių turi 
Flinders universitete Ade
laidėje.
77 METAI IR 77 SKYLES

Heine Maur iš Santa Ana, 
Cal., savo amžiaus 77 m- su
kaktie? dieną sužaidė 94 
laipsnių temperatūroje 77 
skylių golfą, žaidimas tęsė
si 10 vai. 15 min., jis turėjo 
suvaikščioti 15 mylių.

Šis golfininkas taip atžy
mi savo gimtadienį jau tre
čią kartą. Kitais metais jis 
žada žaisti 78 skylių golfą-

Prezidento Johnsono vyresnioji duktė Lynda Bird su 
aktorium George Hamiltonu New Yorko teatre, Juodu 
lakti dažnai matomi kartu.

Kanados Lietuvių Diena

KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Gera
dovanaŠiemet Kanados Lietuvių• rašytojai, bet net nemokan- 

biena bus rugsėjo 3-4 die- tieji pakankamai angliškai? 
nomis Toronte. Tai jau dvy- , Q >lgu visos kuhūri. Į 
liktoji tokia diena. f n^s jr kitokios žinios apie

Rugsėjo 3 d- 8 vai vak. mus yra taikomos Lietuvos dovan?
Kingsuay klube (1001 skaitytojui, tai gal TB re-! tiems, nepamirškite, kad ge-
Kingsnay) bus didžiulis su-; dakcija ar leidėjai malonė-’ riausia dovana yra knyga,
sipažinimo pokylis —šokiai, i tų mums pasakyti, kiek to štai čia kelios lietuvių rašy-

Kai rengiatės duoti kokią 
angliškai kalban-

TB yra išplatinama Lietu
voje. kiek kuriuos miestuos 
ar rajonuos? Juk Tiesa ir

Rugsėjo 4 d. 11 vai. ryto 
pamaldos katalikams Šv.
Jono lietuvių kapinių aikš-i “f *. !* “P VJf®? 11... kiti tai vbimai aikrasciai to-teje. o evangelikams —Al- , . ______ .*
hamb»a bažnyčioje- 5

>«. -

r?.".

‘t

Dail. V. Visgirdą apie savo 

kūrinių parodą Lietuvoje

Pasirodžius spaudoje ži- tvarkyti kelionės dokumen- 
niai. kad Vilniuje šiuo metu tus. 
yra surengta JAV gyvenan
čio mūsų žymaus dailininko Ką dailininkas manąs a- 
Viktoro Vizgirdos kūrinių pie šį Lietuvos dailininkų 
paroda, visuomenėje kilo į- žingsnį? Ar tai kūrybinės 
vairių klausimų bei komen- laisvės švystelėjimas, ar ūž
tam, kodėl, kaip ir kokiomis slėptas politinis triukas me- 
aplinkybėmis tai įvyko, ka- nininkams pavilioti? 
da, kaip žinoma, visa lais-! ....... x .
vajame pasauly gyvenančiu' ? . izgnda neturjs pa- 
lietuvių menininku kūryba, abejoti savo senų
Lietuvoje teižvelsiama‘tik dr?uS'J nuosirdumuirgę-
pro pa,tinės doktrinos plyšį. r,ailnOT . parodyt’ *>
iš principo vertinama nei- ’da,.'buTs .įietavos visuome-
giamai ar visai nutvlima. nM- J**?.. *?"

Tos parodos bei numato-i nore kitų tikslų nieko bend-
mos dailininko išvykos į f m*"u n.etu™c‘.’J’ f? 
Lietuvą klausimais mūsų į1? t^'etU išryškėti tik 
atstovas turėjo progos su j Lietuvoje apsilankius. 
Viktoru Vizgirda kiek pla-i
čiau išsikalbėti. i Ar dailininkas atsime

nąs. kad jo darbai Tarybinė- 
Ar paroda surengta su je enciklopedijoje įvertinti

vai.
popiet iškilmingas susirin
kimas Harbord kolegijos sa
lėje (Harbord Avė.). Kal
bėtojas —dr. A. Budreckis, 
Kanados vyriausybės atsto
vo sveikinimas.

Meninę programą atliks 
Toronto lietuvių choras 
„Varpas“ — Br. Budriūno 
kantatą „Tėviškės Namai“.

Lietuvių Dienos komite
tas maloniai kviečia ne tik 
kanadiečius lietuvius, bet ir 
iš JAV svečius šitoje didžiu
lėje Kanados lietuvių šven
tėje dalyvauti.

kias žinias skelbia su pasi
didžiavimu.

Mes lauksime atsakymo-

ISTORIJA 
MANO TAUTOS

Tai Antano Rūko poezi
jos žodžiais išsakyta Lietu
vos istorija nuo ledų gady
nės iki šių dienų. Knygos iš
leista tik 300 egz., liuksu
siniame popieryje, drobės 
viršeliais, lenktais celofa-

tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

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

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

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

„House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95. 2 o,

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

„The Maker of Gods“,

.:<v

dail Vizgirdos žinia? neigiamai?

V. Vizgirda pareiškė, kad Žinoma, jis tai žino ir to
jau bene 10 metų susirašinė- kių balsų tarybinėj stpaudoj 
jąs tik su savo sesute, gyve
nančia Kaune, ir tik asme
niškais bei šeimyniniais rei
kalais. Tik prieš porą mė
nesių gavęs iš savo draugų 
ir buvusių mokinių laišką, 
kuriame jis kviečiamas atsi-

ir seniau skaitė. Nepriklau
somos Lietuvos laikotarpio 
ir užsienin pasitraukusių 
n-enininkų darbai vertinami 
kaip formalistiniai, kaip 
buržuazinis ir hedonistinis 
menas. Bet pastaruoju laiku

lankyti su kokia ekskursija girdėti vis daugiau ir kito- 
į Lietuvą ir pasižiūrėti, kaip kių balsų, nesiderinančių su 
jie gyvena ir kuria. Jie pasi-j Tarybinės enciklopedijos 
šovė surengti ir jo darbų pa- * nuomone. Reikalaujama gi- 
rodą, iš darbų, likusių Lie- lesnio vertinimo ir objekty- 
tuvos muziejuose, pas gimi- vesnės pažiūros į praeities ir 
nes ir privačiuose rinkiniuo-i dabarties kūrybą- Tie užsie- 
se. Tai jie padarysią grynai; nio lietuvių dailininkai, ku

rių pavardės seniau būdavo 
visai neminimos, dabar kar-

įrbičiuliškais sumetimais 
savo iniciatyva-

Žinoma, dail. V. Vizgir-j tais jau viešai aptariami, jų 
dai idomu pamatyti Lietu- darbai jau nagrinėjami ar 
voje pasilikusių ir išaugu-; net dedamos spalvotos rė
šiu menininkų kūrybą. Jis produkcijos. Kai mes pa
mano, kad turėtų lygiai būti. grįstai piktinamės, kad poli- 
įdomu ir aniems pamatyti i tiniais sumetimais ignoiaio- 
ka ir kaip mes čia kuriame, jami lietuvių kultūriniai lai- 
JokiiĮ paveikslų iš čia jis ne- mėjimai, tai reikią džiaug-v • • . _ ___ __ L. — x___ J U.tis, jei tame debesy atsiran

da bent kokia prošvaistė.

Kada ir koks gali būti

galis ir nemanąs vežti, be 
to. niekas jo to ir neprašė.
Jis tik norįs nusivežti bent 
čionykščių lietuviu dailinin- 
ku darbų nuotraukų ir juos . .** ®T .spalvotom skaidrėmis pa- ku,turum bendradarbiavv 

demonstruoti savo kolegom.
Tegul regi ir jie, kokias ver- Pagal dail. Viktorą Viz- 
tybes užsieny gyvenantieji girdą, tikras kultūrinis 
dailininkai kuria, kokia bendradarbiavimas galėsiąs 
dvasia ir forma jų veikalai prasidėti tik tada. kada vie- 
pulsuoja- nur pasauly gyvenantieji

Jis irgi dar, palygint, ne- lietuviai menininkai nuošir- 
seniai sužinojęs, kad paroda džiai pripažins ir tik meni- 
jau atidaryta, bet kada dar niu mastu vertins kitur esan- 
jis į Lietuvą nuvažiuosiąs. • čių menininkų kūrybą ir ka- 
tiksliai nežinąs, nes reikia' da ta visa kūryba galės bū- 
atlikti daug formalumų, su- i ti visiems lygiai prieinama.

KELI KLAUSIMAI

„TĖVYNĖS BALSUI“

Užsienio lietuviams at
kaktai siuntinėjamas komu
nistinis „Tėvynės Bhlsas“ 
pastaruoju laiku gerokai re
formuotas. Jo redakcija, be 
baimingo tarybinio gyveni
mo“ aprašymų ir fotografi
jų, vis daugiau talpina ži
nių iš užsienio lietuvių kul
tūrinio gyvenimo, — čio- 
nyščių autorių eilėraščių, at
vaizdų ir kt. Be to, ten skai
tome ir neva naujųjų išeivių 
laiškų apie savo „nežemišką 
vargą“ šioje šalyje ir. žino
ma, tarybinių turistų įspū
džiu, mums aiškinančių apie 
JAV „kapitalistinę vergi
ją“, apie prievartą dirbti 
antvalandžius ir panašias 
blogybes...

Tai lyg rodytų, kad šis 
laikraštukas siekia infor
muoti mus apie Lietuvą, o 
Lietuvoje pasilikusius apie 
mūsų vargus ir laimėjimus- 
Taigi, jis lyg ir vaidina tam 
tikrą "bendradarbiavimui“ 
tarpininką. Bet šia proga 
mes norėtume „Tėvynės 
Balso“ redakciją naiviai pa
klausti:

Ar ji mano. spausdinda
ma padirbtus ir slapyvar
džiais "pasirašytus“ laiškus, 
kad mes jau pamiršome, jog 
tokie pat nesamų asmenų 
laiškai buvo skelbiami ir 
nacių metu. kuriuose dar
bams į Vokietiją išvežtieji 
nepaprastai gyrė savo gyve
nimo sąlygas ir patiriamą 
malonumą net bombardavi
mų metu Mums rodos, kad 
tokie „laiškai“ yra jau pa
senusi ir visai neveikli prie
monė.

Ar redakcija mano, kad 
mes jau tikime, kad „Tėvy
nės Balse“ savanoriškai 
bendradarbiauja čia gyve
nantieji poetai Aistis, Bra- 
dūnas, Baronas ir kiti, kurių 
eilėraščiai ten perspausdi
nami, nenurodant iš kur jie 
paimti?

Ar redakcija mano, kad 
JAV gyvenimą mes blogiau 
pažįstame, negu kelias ar 
kelioliką dienų čia pabuvo-

nu. 8’4 x 1014 colio formato.
Knyga iliustruota Viktoro Ten Lithuanian Stores, pa- 
Petravičiaus medžio ir lino rašė Stepas Zoborskas, 131 
raižiniais. Kaina 5 doleriai- P»l*. kaina $3.00.

Knyga niekur kitur ne- J Vytautas the Great Grand 
platinama, gaunama tik pa-Duke of Lithuaųįa by dr. Jo- 
siuntus 5 (penkis) dolerius seph B. Končius, 211 psl., 
šiuo adresu:

Mr. A Rūkas, 3346 W.
65th Place, Chicago,
111. 60629.

Tą knygą turėtų nieko ne
laukdami įsigyti seni ir jau
ni, nes jos. kaip sakyta, at
spausdinta tik 300 egz-

j kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

X
KELEIVIO PRENUMERA-,I
TORIŲ DEBESIUI

Tie, kurių gaunamo Ke
leivio kamputyje šalia adre
so nėra pašto numerio — 
zip code, malonėkite pirma 
proga sužinoti savame pašte 
ir mums pranešti, nes nuo 
Naujųjų 1967 m. sausio 1 d. 
be zip code numerių paštas 
laikraščio adresatui neį
teiks.

Kol mes tuos numerius 
surašysime, užtruks laiko*

PIGIOS, ĮDOMIOS

s
l Derliaus vainikas^; J. Mi-
. kuckio eilėraščių rinkinys, 
i 359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P* Orin-
taitės apsakymai j 165 psl., 

i kaina $1.50. .•
Du mediniai ir trys geleži

niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

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

Per giedrą į audrą. Myko-
Vaitkaus 1909-1918 m. 

atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50. 

Inicialai po tiltu, A- Tūlio

lo

„ novelės, 156 psl., kaina kie- 
Todel jau dabar prašome i ta]S viršeliajs $9.50. minkš-

mutr.s pranešti savo pašto 
zip code numerį*

Administracija

M
ANTROJI PRADALGE

Tai literatūros metraštis, 
redagavo K. Barėnas, 39 ra
šytojų. pradedant J. Aisčiu 
ir baigiant M. Vaitkumi, kū
rinių pavyzdžiai. 446 psl., 
kaina $3.20. Pirmoji pradal
gė turėjo didelį pasisekimą, 
nemažesni turėtų turėti ir

i antroji. Gaunama Keleivio 
ję tarybiniai turistai, kad ir' administracijoje.

tais $1.90.

PALENGVINKITE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
įuos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą*

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

Keleivio adm-ja
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Iš pa vergtos Lietuvos
j*. į ~

Nuteisė chuliganus ;; .-( Bus blogas derlius

Tiesa rašo, kad Vilniaus1 Apie šių metų derlių Lie- 
miesto Lenino rajono liau- tavoje Valstiečių Laikraštis 
dies teięmas išnagrinėjo taip praneša:
Česlovo Vaitiekūno ir _Vy- _ D skrįaudos pada- 
tauto Kovarsko baudžiamą- fg metų pavasaris mūsų 
ją bylą ir juos nuteisė ketve- rajon‘G žemdirbiams (rašo 
i ius metus kalėti. Šitie chu- j>okiskio rajono gamybinės 
liganai, girti būdami, birže- valdybos viršininkas, rugp. 
lio 21 d. be jokios pnezas- 5 .): išnyko daugiau kaip
ties sumusė Kauno Pohtech- g qqq ha žiemkenčių. Liku- 
nikos instituto Vilniaus sky- gieji ui t duos menka 
riaus docentą Antaną Ku-IšartlJ žiemkenčių 
c*zl- vietoje pasėjo daug vasaro-

Tiesa stebisi, kad Geor- jaus ir kitų kultūrų..- su pa
gijus Giazačiovas, muštynių garais bei duoniniais grūdais 
metu buvęs minėtųjų giltų didelės bėdos nebus. Tačiau 
draugėje. teisme dalyvavęs ką daryti, kad nė vienas ra- 
tik liudininku. jono ūkis nestokotų žiem-

Ko čia stebėtis. Juk Gla- ken«U sekios? 
začiovas yra „vyresnio bro- Ragina šiemet mažiau sė
lio“ tautos narys, todėl negi ti žiemkenčiu (rugių irkvie- 
gali būti ir teisiamas kartu čių), išbandyti, kiek per

Devynių su puse tonų svorio, devynių pėdų ilgio, pusdešimtos pėdos skersmens varpas, kuris iš 
Olandijos atvežtas i Chicagą. Jis skirtas Chicagos priemiesčio Deerfieldo presbiterionų pirmo
sios bažnyčios varpinei. Tos bažnyčios kunigas stebi, kaip varpas keliamas iš laivo. Didesnio var
po Olandijoje nebuvo nurieta.

★
I IR ATSKRIDO JUODAS
l

VARNAS.-.

Tai Antano Gustaičio 
naujausioji satyrinių ir hu-. .
moristinių eilėraščių knyga, 1___
kurią puošniai išleido Algi
manto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas. Ji papuošta 
dailininko Romo Viesulo 
aplanku, kietais apdarais ir 
kainuoja tik 3 dolerius.

Šioje satyrinėje bei hu
moristinėje poezijoje Ant.

DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau- 

• ju leidiniu. Tai Danutės 
'Bindokienės knygelė 

„BALTOSIOS PELYTES 
KELIONĖ I MĖNULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus, nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šiasGustaitis neša ant savo pe-.mUSU . z^omų 

čiu visos mūsų visuomenė. zmon!^ ^Vai Plytas at- 
nusidėjimus. Galit įsitikinti, įminimų knygas:

su paprastais nusikaltėliais. 
Juk kadaise bajorai turėjo 
savo teismus, tai kodėl da
bar naujieji bajorai negali 
ireri tekių atskilų teismų tu
rėti?.. -i

Mirė fe J- Runkevičius

nykščių grūdų, kur jų yra li
kę, galima panaudoti sėklai, 
ir dairosi, kur galima sėklos 
pirkti ar skolintis.

Taip atsitiko ne vien Ro

kišky- Beveik visuose rajo

nuose (ypačJoniškio) pava

sari teko daug rugių bei 

i i

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

kviečių plotų užarti ir apsė- 
♦Yjlniuje liepos 23 d. ti vasarojum (avižomis, 

mirė Vilniaus universiteto j miežiais, mišiniais). Bet čia 
medicinos fakulteto docen- savotiškai "padėjo“ partijos 
tas Jonas Runkevičius, 64 nutarimai, skelbti dar anais 
m. anJL, nepriklausomoje Chruščiovo laikais. Tada
Lietuvoje buvęs Kauno to- 
berkuliozės sanatorijos ve
dėju.

BOJEC TIMOrEJEV 
IMA ŠIRSTI

— Patys matot, draugai, 
koks Tarybų bąjungos aar- 
00 žmonių gyvenimas švie-

perėio skersai salės, grįžda
ma* atgal sustojo viduryje 
ir, atsisukęs į agitpropo de-; 
vyniukę, kurie buvo susime
tę būrelin atskirai prieš au
ditoriją. pakėlęs kairės ran
kos smilių į auditoriją, pra
dėjo :

— Jūs matote, draugai, 
Šiuo atveju gal netiek kontrrevoliucijos išperos su

cheminės trąšos, ypač amo- 
niakiniu vandeniu dirvų 
laistymas, buvo paskelbtas

simetę čia pat ir kaip gyva
tės. sulindę samanosna. ty
ko progos ko skaudžiau įgel- 

— Mūsų laivai raižo visus d tarybinį darbuotoją, jį su- 
vandenynus. Stalino saka- niekinti, sukompromituoti.

ir svarbu
— Žinoma, žinoma 
Ir jis tęsia toliau:

sus ir sotus Cia tau nerei- jai nardo padangėse 0 kai Tu Jiems širdį- Jie 
kia c> ebeu, kau kapitalistas pajuda sausumos šarvuočiai (’!n?3 geluonį.. Už

Pasak Tiesą, jis už komu- būsiąs stebuklinga:- vaistas
žemės ūkiui. Jonavoje net 

naują amoniakinio vandens 

fabriką skubomis pastatė.

nistinės literatūros platini 
mą buvęs pašalintas iš Ma
rijampolės gimnazijos, vo
kiečių okupacijos metu pa
dėjęs „Dainavos“ komunis- o 
tų partizanų būriui kovoje, d.): 
prieš hitlerinius okupantus? —Šiais metais dėl nesai-

tau nuo-
. pajuda sausumos šarvuočiai omgą geluonį.. Už tai, 

išnaudos tave. įsmes uz du- _mic5tų mūrai dreba. Ir vi- draugai, mes turime be jo- 
sa tai savom rankom, darbo kio pasigailėjimo naikinti 
liaudies prakaitu, dėl nenu- buržuazinės kontrrevoliuci- 
galimos raudonosios armi- J°s liekanas.-.

Gal ten ir savo kaimynų y- DU MEDINIAI IR TRYS 
das atpažinsite. į GELEŽINIAI KRYŽIAI,

Si knyga Bostone gauna- Ąntano Šukio atsiminimai iš 
ma Keleivio •dmmi.tracijo- į Lietuvos .Nepriklausomybės 
je. Už,įsakiusiems išsiun- j Lo\ų. 316 ps 1. kaina ..$3.00 
čiame ir į kitas vietoves- PER GIEDRĄ IR AUD

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

' minkštais viršeliais .. $2.50-
j LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio, 416 psl. kaina $6.

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ...... .............. $O.d0

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina .......$6

★

rų, atims duonos kąsni. Ta
rybiniam žmonėm darbo 
per akis- Tik dirbk, tik no
rėk. O ir pats darbas — vie-

Dabar žemės ūkio instituti-l nas malonumas: visur ma- jos. mylimosios partijos ir Jau 20 minučių po 10 
genialaus vado ir mokytojo <pak) oar pematyti. Rytoj... _ i . ------ . ------- - .----  , . genia-aus vaao ir moKytojo

nmkai rašo: (V. L.., rugp.Jsmos. masinos. Nei tau kir- josįfo Vissarionovičiaus darbas, reikia pailsėti. Tadvirs versi L-ocrlisvrs Iv. Iresvvs -—I_ _________vio, nei kastuvo-., 
jie : T ai kapitalistų atgyve-

kbarn _ Ja . toH atsi"ko, pakylu ir išeinu

Knygos
jaunimui

ir kingo azotinių trąšų, ypač 
amoniakinio vandens nau
dojimo išgulė daug vasaro- 

U K *- . puss100* z»evy» Grudų iš to vasarojaus
Liėnos Ž^.d. mirė moky-' nebūsią, todėl pataria ne- 

tojas-Kajetonas Žievys, nuo delsiant sugulusi vasarojų 
1930 metų buvęs lietuvių i kaip nore nuimti ir silosuo- 
kalbos AAbk.ytojas Vilkaviš- ti ar tuojau sušerti galvi-
ky, vėliau Utenoj, nuo 1941 jams. (E)
metų — Alytuje- (E)

teikdamas medicininę 
medžiaginę pagalbą-

na.
— Jūs žinote, draugai.

mūsų užnugaryje su savo 
pramone. Ką jie, kalviai.

(Bus daugiau)

kad kapitalistinis Vaklrų ^li lygintis; vokiečius jauA n* hnom ont iriilnn

Ir švfethfi^ darkys Maskva
Maskvoje nutarta vėl at-

Tik kolchozams nėra 
spygliuotos vielos

M- Grigaliūnas, žemės ū- 
gaivmti vadinamą sąjungi- kio „^nistras Vilniuje, vie- 
r.ę-respublikinę švietimų mi- 'name rusų žurnale nurodo, 
nisteriją Keletą metų avie-; kad Lietuvoje yra 123 tūks- 
timo ministerijos (kuriosį pančiai hektarų kultūrinių 
tvai ko tik bendrojo lavini- ganyklų, bet užtvarinis ga- 
mo mokyklas) buvo tik res- nymas esąs organizuotas til 
publikinės. Dabar vilniškė
tokia ministerija (valdoma 
M. Gedvilo) vėl taps mask-
vinės ministerijos padaliniu. strajp?nvje trtksta paa& 
ir M- Gedvilas turės fortna- r "
liai tiesioginį viršininką

devyniuos tūkstančiuos ha..
nes negaunama spygliuotos 
vielos užtvaroms.

Maskvoje.

Girdi net Kazachstane
Patirta, kad panešimai 

lietuvių kalba iš Romos ir 
Vatikano radijo girdimi ir 
uoliai klausomi net Kazach
stane apgyvendintų lietu
vių.

kinimo, kad ligi šiol spyg 
liuotą vielą bolševikijoj- 
sunaudoja daugiausia čekis 
tai ne galvijams, o žmonėm: 
atitverti. (E)

Švęs sekmadienius
c Nuo rugpiūčio 14 dienos 

Vilniuje visos pramoninių 
prekių parduotuvės bus už- * 
darytos nebe pirmadieniais.!

f o sekmadieniais. Nuo nagsė-j *’ 
jo pradžios tas pakeitimks 
Įvedamas Kaune. Klaipėdo-

. je, Šiauliuose ir Panevėžy. 
Vėliau ir visur kitur pramo
ninių prekių parduotuvės 
bus uždarytos sekmadie-

- niais. (E)

G- Bagdanavičius tebekuria
Daugelio Šiauliuose be

simokiusiųjų buvęs piešime 
mokytojas dailininkas Ge 
j-ardas Bagdonavičius, gra
fikas, daugelio ex libris au
torius. tebegyvena savo se
name name ir tebedirba. 
Liepos pabaigoje jis susilau
kė 65 metu amžiaus irta 
proga planuoja surengti sa
vo darbų apžvalginę paro- 

(E)

.tt„Keleivis 
jūsų draugas!

} PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 psl. kaina $6 

(Kas su „Tau, Lietuva“ 
i kartu užsisako kitas čia mi
nimas Kairio ar Bielinio

BALTOSIOS PELYTĖS knygas, tas kiekvieną sekan- 
KEIJONĖ o i MĖNUIJ. ;čią knygą gauna už $4).

parašė Danutė Bindokie- ATSIMINIMAI IR MIN- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50 TYS’ Kazio Griniaus, I to

mas, 300 psl., kaina ...... $2.KIEK KAM TENKA B 
IŠLEISTO DOLERIO

pavijom ir lipam ant kulnų 
Amerikai. Dar meteliai kiti. 
ir šitie buržujėliai atsiklau
pę prašys malonės-..

Čia pakyla nedidelis, švel
nios išorės baltagalvis, bet 
dar judrus ir gajus senukas.
Jis gyveno užpakalinio na-

mūsų galybę. Va. pabandė m° dešinėje laiptų pusėje, maisto paruošėjams, 6 cen- 
pernm japoskos Įkišti purvi- treciame aukšte. Matyda- didmenininkams. 5 cen-
ną nosį į mūsų daržą Man- \au a> ji kone kasdieną, kai transportui ir 29-5 centai
džurijoje prie Chazano eže- tik apsigyvenau šioje sody- krautuvininkui, 
ro, bet mes taip stuktelėjom boję, bet nei pavardės, nei Paminėtina, kad 1939 m. 
per dantis, kad net pats mi- I*1 °*eslJ°s lkl šiol nežinojau, ūkininkui iš dolerio teko 
kada (karalius) išsižiojo Taigi, pakilęs atsiprašo ir 35.3'% taigi truputį dau- 
faip, draugai, dirbti tai sako: giau negu dabar,
dirbti, linksmintis tai links- — Dėl Japonijos, drau- Nors maisto kainos dabar 
mintis, bet jeigu kas mus už- gas, būsite šiek tiek sukly- pakilo, bet Žemės ūkio de- 
kabins, tai iš viso peties, be dęs Jos taip pigiai vertinti parlamentas apskaičiavo, 
,okio pasigailėjimo! negalima. Aš ten praleidau kad dabar maistui išleidžia-

— Ir taip su kiekviena arti septynerių metų ir, ma- mas mažesnis uždarbio pro- 
diena mes vis didyn, vis nau. tą kraštą šiek tiek pa- centas negu anksčiau. Jo 
stipryn, vis pirmyn. Nevel- žįstu Tiesa, kraštas nėra di- apskaičiavimais, dabar iš- 
tui draugas Stalinas paša- cielis, ir jo gamta nėra dos- leidžiama maistui tik 18' '< 
kė: ..- (cituoja posaki). ni, bet žmonės labai tvar- uždarbio ( atskaičius mo- 

Bet čia viduramžė, juod- kingi, darbštūs, ir pramonė kesčius). o 1960 m- —20G 
bruvė. gerai pasirėdžiusį aukštai išvystyta. ir 1947 m. — 26'/.

pasaulis dabar plaunasi, 
daužo vieni kitų miestus, žu
do moteris ir vaikus. Ir jums 
grėsė pavojus patekti į tą 
ugnį. Bet genialusis Stali
nas tai pramatė ir jus ap
saugojo. Dabar niekas ne
drįs paliesti, nes visi žino

Nuėję Į krautuvę ir išlei
dę doleri maisto dalykams, 
gal kaltais pagalvojate, kam 
jis tenka. Žinovai apskaičia
vo, kad iš jo 33.8 centai te
ko ūkininkui, 25.7 centai

ŽAIŽARAS, D. čibo pasak;, 
mažiesiems, teisybė dide 
Iiems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis 
kaina .................... $1.50

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

J INTAKO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug iiiu.- 
tracijų. 64 psl., kaina $1.8<
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

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

SYS, D. Bindokienės pa 
rašytas labai įdomus pa 
sakojimas, gera dovan. 
vaikams, bet ir senelia 
su įdomumu ir malonum: 
skaitys. Kaira tik $2.00

MĖLYNI KARVELIAI, Alo

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas, 336 psl., kaina $5.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl-, kaina $3.50.

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

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENI MAS (apie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206
psl., kaina ..................... $2.

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

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

ATSIMINIMAI APIE
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 

yzo Barono, 69 psl. kai-! lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
na .............................  $1.50. kaina ..............................

moteris, vienintelė iš klau- 
sovų stovėjusi nugara sienos 
atsirėmusi, nors šalia buvo 
tuščias suolas, pataiso kal- 
oėtoją. kad tai ne Stalino 
žodžiai, o visai kito komu
nisto ideologo, ir pasako ci
tatos autoriaus pavardę.

— Ačiū, ačiū, aš apsiri
kau.

Bet po kelintos tokios pa
taisos kalbėtojas neiškentęs 
paklausė:

— Iš kur tamsta tai žinai?

— O kas tamsta būsi?— Kitų apskaičiavimu, Ame-
pertraukia kalbėtojas. rikos revoliucijos laikais pa-

— Inžinierius technolo- tyręs darbininkas dienos 
f maistui uždirbti turėjo su-

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

gas.
— Tai, vadinasi, su aukš

tuoju mokslu?
— Reikėtų taip manyti. 
— O kodėl tamsta neatsi-

gaišt’ valandą ir 45 minutes, 
1890 m — jau tik 33 minu
tes, 1920 m. — 30 minučių. 
1950 m. — 20 minučių ir 

stojai, kai aš prašiau visus 1965 m. rugpiūčio mėnesį—
su aukštuoju mokslu atsi- 13 minučių.
stoti ?

1 o V U2> ŽEMĖLAPIAI Mass. 02127).
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
'‘nem nis 1.

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

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje 
(636 Broad way, So. Boston,

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

— Aš iau senas. 74 metų, 
kur č’a bestovinėti kaip mo
kiniui...

— Tai gal tamsta ir Ame-

IŠDAVIKIŠKAS
SIŲSTUVAS

Kanadiečiai originalai— Tai jokia paslaptis.-.
Kiekvienas apsišvietęs žmo-riiką pažįsti? j pradėjo kovoti su vilkais,
irus tai žino. — ir ji sumini — šiek tiek. Ketverius! patekusiam į spąstus vilkui 
veikalus, kuriuose tie posa- metus ten praleidau. | jje pririša prie kaklo mažu-
kiai via. Bojcc Timofejev iš karto ti siųstuvėlį su antena ir pa-

— O kas tamsta esi? nustebo ir sumišo, bet. kaip leidžia atgal. Plėšrūnui gii-
— Literatūros profesorė, gerai išmiklintas partinis a- žus Į gaują, medžiotojai su 
—- Tai, vadinasi, su aukš- gitatorius, nepasimetė- Su-

tuoju mokslu!.. ; sinėrč rankas už nugaros,
radijo imtuvais suseka visą 
vilku buri-

Skelbtis
Keleivyje

ŽVILGSNIS J PRAEIT), 
K- Žuko, 476 psl., kai
na ..................................... $5

SKAITYK S1A51O Mi- 

tt į CHELSONO PARAŠYT^ 
(KNYGĄ: “Lietuvių lieivija 

vun I Amerikoje.” DAUG PA-yra naudinga! veikslų, kaina mink
STAIS V1RSA1S $4.00. 
KIETAIS—$5.<JQ-r*v*r

» į



* Nr. 34.1966 m rugpiūčio24 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penktas

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Labas rytas, tėve!
— Maik. nesakyk man la 

bas rytas, ba man visi kau 
lai skauda.

— Tai senatvės liga. tėve 
— Ne, Maiki, čia ne se 

natvės liga, ale tavo melą
gysfcė.

— Kokia melagystė?
— Nu, ar tai nebuvo me 

lagystė, kai tu šnekėjai. ka< 
mėnulis tun tokią šylą, ka< 
gali marių vandenį pakelt 
ir kad žmogus gali vaikščio 
u oru. nesiekdamas žemės 
Taigi, parėjęs namo, aš lau 
kiau, kol mėnulis pasirodys 
oa norėjau patrajyt. ar ta; 
gali būt teisybė- Nu, ir ka 
tik mėnulis išlindo iš debe 
šio, aš užsimerkiau ir žer 
giau nuo piazos i orą...

— As maniau, kad tėvą 
turi daugiau proto.

— Maiki, proto aš turit 
ale kam tu meluoji? Aš b 
mažko neužsimušiau.

— Tėve, aš nemelavau 
bet t'.vas klaidingai man- 
supratai. Aš aiškinau, ka< 
tarp žemės ir mėnulio yi. 
besvorė riba, kurią pasiekę 
žmogus netenka svarume 
Besvorė erdvė nėra piaza 
tėve.

— Nu, jeigu tai buvo ma 
no misteikas, tai uzkiuzmi . 
Ale ai tu šiur. kad yra toki; 
erdvė, kur galima vaikščiot 
žemės nesiekiant?

— Tėve, besvorėj erdvė 
žmoeus vaikščioti negali 
nes tenai nėra kur kojomi 
atsiremti; bet jis gali tena 
laikytis vietoje arba plūdų 
liuod be jokios kontrolės 
Tokį stovi patyrė ir tie vy
rai, kurie buvo iššauti kap 
šulėje mėnulio link.

—Nu. tai papasakok mai 
daugiau apie juos.

— Kaip sakiau praeitą 
kada, pirmas jų patylima; 
buvo stiklinė vandens, kuri 
išslydo vienam iš pirštų, ta
čiau niekur nenukrito, pasi
liko ore- Iš to keleiviai su
prato, kad jie pasiekė be- 
svorę erdvę, ir jie patys pa
sijuto be jokio svarumo-

kę žemės pusiaują!“ sušuko
i i raneuzas ir, pasistūmęs 

anka nuo sienos, nuplauki. 
p<°r kabiną prie šaldytuvo 
s jo jis išsiėmė tris stiklines 
r sustatė jas ore vieną prie 
i tos.
— Ar turėjo ko išsigerti;
— T’.i’ ėjo, tėve. Bet links

.’ bč greit praėjo, nes paju- 
o, kad jų kabina pradedi 
ūktis užpakaliu į mėnuli, i 
as bus, kai ji atsimuš Į kie 
oa jn uolas? Buferinė asl: 
>uiro kylant nuo žemės, likt 
ik buferinės raketos, kurio 
iis šaudant i mėnulį turėtv 
u.mažėti kritimo smarku 
įas. Bet ar jų užteks? Ju! 
ylant nuo žemės buvo an 
.andens paremta asla, i 
is dėlto visi trys jie buvt 
uitienkti, tik po valando 
tgavo sąmonę. O dabar t< 
sla sutrupėjusi, ir vanden 

po ja nebėra. Mėnulis buv« 
au nebetoli; aiškiai buvt 
matyti jo Audrų Jūra. kur 
trodė lyg audių suplakta 
r staiga užšalęs milžiniška 
ežeras. Bet iš tiknijų tai ne 
juvo nei jūra, nei ežeras 
s tik užgesusio vulkano gai 
'ąžuolą lava. Pralėkus ti 
aizdą, pasirodė didelėj ly 
urnoj 14.000 pėdų aukščit 
alnas, o dar toliau — Juo 
las’’ Ežeras Bet ir tas ne 
buvo ežeias. tik tokiu vard’ 
pavadinta užgesusi milžiniš 
\a ugniaduobė. Iš tolo te 
kios ugniaduobės atrodt 
lyg juodos duobės ar šuli 
niai, todėl vokiečių astronc 
mas Kepleris, studijuoda 
mas mėnulį 17-tame šimt 
mėty. galvojo, kad tos duo 
bės gali būti iškastos pro 
tingų žmonių, ir todėl mėnu 
lis gali būti apgyventas. Ži 
noma, jis klydo. Jokių gy
ventojų mėnulyje nėra- Ta 
yra negyvas uolienų pašau 
lis-. Po to visko, keleiviu ka 
bina staiga pasinėrė i juod; 
nakti. ir mėnulyje daugiai 
nieko nebuvo matyti. Ta 
buvo antroji mėnulio pusė 
kurios saulė niekad neap 
šviečia. Tamsa buvo tokią

i nę lempą ir išleido per lan- 
1 gą termometrą. Įtrauktas at- 
i gal, jis rodė 140 Celzijaus 
j laipsnių žemiau zero, o Fah-
• renheito termometru 215 

« Laipsnių žemiau zero. Kabi- 
j nos langai ir sienos apšalo 
; ledu. Užšalo jų iškvėpuota 
j drėgmė Bet vėliau jie iš- 
j plaukt vėl i saulėtąją mėnu- 
! iio pusę. Iš to jau pasidarė
• aišku, kad jų kabina sukasi 
į aplink mėnulį. Pasirodė
Doerfelio ir Leibnitzo kal
nai po 24,600 pėdų aukščio, 
kurui jie pirma nematė. Bet 
keleivių jau niekas nedomi- 
ro- Juos kankino klausimas: 
Kas bus, kai pasibaigs mais
tas, di’btinis oras ir vandens 
atsarga? Amerikietis Ni- 
choll pradėjo aimanuoti: 
Koks klaikus likimas! Že
mėj žmonės gyvens ir mirs; 
gims naujos Kartos ir kilno
tis iš vieno kontinento į ki 
vą, c šitoj kabinoj trys la 
vonai suksis ir suksis aplink 
mėnulį iki laiko pabaigos! 
Bet Pbbicane staiga sušu
ko : Cit, mūsų kabina keičia 
krypti!

— O kas yra kabina, Mai 
ki?

— Tai yra kitas varda; 
kapsulei, tėve.

— Nu, tai kas su ja atsi
tiko?

— Jos apatinė dalis atsi
suko nuo mėnulio į žemę- 
Mat, mėnulis įėjo savo kelio 
perigėjon. reiškia, arčiausia 
prie žemės,, ir žemė pradėjo 
raukti prie savęs apatinį 

kapsulės galą, kuris buvo 
•unkesris.

— Tai ką. ar jie sugrįžo 
>*men?

— Sugrįžo, tėve. Jų kabl
ia nukrito į Pacifico vande
nyną. Kur tuo metu Ameri- 
;os Lovas "Suųuehanna“ 
Įėjo telegrafo laidus po 
ander.iu. Laivo įgula ir jos 
iršininkas žinojo, kad prieš 
ešim' dienų trys vyrai bu- 
o išrauti i mėnulį, todėl 
lažnai pažiūrėdavo aukš- 
yn, ai jų nepamatys. Ir vie-

i i! * * v 11 *11 ' r'f

Tai italai Corsinai iš Romos, atvykę i Denverio vetera
nu ligoninę su keturiolikos metų sūnumi, kuriam reikia 
įdėti inkstą.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa- 

: lomėją Nėrį, tiek daug kai*
Į bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 2S< pusk. kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 

lengvai skaitoma, pradė-

skaitei 
šias knygas?

STEPONO STRAZDO 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
159 psl., kaina $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50. 7

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psi., aiškiai pavaizduojama, 
Kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 

Knyga gaunama "ir Kelei-1 priešinosi ir -tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.

i. 
i Ji
jęs ją norėsi ir baigti 
vio administracijoje

Išrašykite 
KELEIVI

Elektros skaitiklių fabri- įmonę "padovanojo“ Lietu- _____ brandam 
Las Vilniuje yra vienas iš vai? Tai yra, kodėl parinko UI OUgalll
ankstyvųjų Sovietų Sąjun- jai vietą Vilniuje, o ne ku-______________ _______ _
gos kolonistinės pramonės riame nors Rusijos mieste?
‘gegužiukų“ Vilniuje- Czer- Juk žaliavų skaitikliams ga-j 
\von. Sztandar rugpiūčio 2 minti Lietuvoje nebuvo ir

.ūlonistinės įmonės pavyzdys

d- pateikė kiek duomenų, 
kaip tokia kolonistinė Įmo
nė Lietuvoje veikia.

1964 metais tas fabrikas 
pagamino 3.4 milionus skai
tikliu. Pernai — 3.6 mil., o 
šiemet numato pagaminti 4 
milionus. Lietuvoje, aišku, 
tiek elektros skaitiklių ne
reikia: visa Sov. S-ga pa-

nėra. jas reikia iš kitur atsi-j 
vežti- Nebuvo ir specialistų.1 
Bet yra darbo rankų —! 
"darbo žmonių valstybėje“ 
pats pigiausias (pigiau
siai atlyginamas) pramonės 
reikmuo*

Specialistų, nors ir nega
na aukšto tobulumo, atve
ža: yra proga (su visomis

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri 

Kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas- 
knygas:

staruoju metu per metus pa- šeimomis) daugiau "didžių- 
reikalauja 4-5 mil. skaitik- jų brolių“ apgyvendinti Lie- , . 
lių, taigi vien vilniškis jų tuvoje. O už darbą moka wa 
fabrikas aprūpina beveik vi- tik septintadalį gaminio ver- 
są imperiją. Aprūpintų su tės (savikainos), laikraštyje 
dideliu kaupu, jeigu gamin- apie tai štai kas papasako-

"Lithuania 
roes,“ parašė

land of he 
L. Valiukas.

tų geresnius skaitiklius 
Dabartinių skaitiklių am

žius tik 4-5 metai, kai kituo
se kraštuose gaminamųjų 
normaius amžius — 25 me
tai. Jeigu vilniškis skaitik-

ta:
Pernai kiekvienas šio 

fabriko darbininkas paga- į 
mino skaitiklių vidutiniškai’ 
už 7.296 rublius. Vieno skai-ji__  n iOUVO S.TNJj

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

tiKlio saviKaina
liu fabrikas pasiektų kitų rb. (Šįmet išeisią 2.80 rb.)| 
kraštu standartą, tai visoje Iš to matyti, kad darbinin-
Sov. Sąjungoje, sako, užtek
tų jų apie 2-jų milionų, fab-

kas per metus vidutiniškai 
pagamino 2,678 skaitliukus,

ną dieną jie pamatė, kad iš rikas apie pusę savo garny-{arba apie 9 skaitliukus per
JI — 1 • A _ 1 X X..- . f • _ 1 , • 1 i . * . -a •• S Hrdvės krinta kažkoks žėrin- 

is daiktas. Mat, nuo tryni- 
nosi ore kapsulė Įkaito, 
-aip meteoras. Laivo žmo- 
ės kap ulę ištraukė ir mė- 
ulz keleiviai buvo išgelbė

ti.
— Kažin, Maiki. ar šita 

-toi iia nebus tik kokio me- 
agio sugalvota?

— Žinoma, tėve, kad su- 
Talvota. Tačiau negalima 
sakyti, kad tai melas. Tai y- 
a rašytojo fantazija Pra

džioje aš sakiau, kad pana 
ią apysaką yra sukūręs ir 
enkas Žulavskis. Krokuvos 
*b?°i vatorijos astronomas, 
ie. pas jį dalykai vyksta ki
lk Jis pasirenka keturis 
eikėjus. tris vyrus ir vieną 

r.oterį. kurių tikslas buvc 
ukurti naują žmonių rasę. 
kadangi šio pasaulio gyven- 
ojai yra ištvirkę, sugedę, 
ai Žulavskis išsiuntė savo 

veikėjus į mėnulį su tokia 
n’sija- Tu kelionė buvo taip 
oat kupina visokių keblumų, 
is dėlto jie mėnuli pasiekė. 

Bet jiems buvo sunku viens 
kitą suprasti, nes dėl oro 
stokos tenai nėra balso- Tik 
>er tūtelę galėjo ką nors 
viens kitam Į ausi pasakyti, 
kitas vargas — tai saulės 

karštis. Kadangi nėra at
mosferos, tai saulės spindu
liai deginte žmogų degina. 
Ir saulė toj mėnulio pusėj!

bos galėtų pasiūlyti ekspor- oieną. Atlyginimo kalbama- 
tuoti. Tačiau apie tai tuo jame straipsny nemini, bet 
tarpu negali būti kalbos, tokioje Įmonėje jis viduti; 
kadangi, sako, vilniškiai niškai ne didesnis kaip 90
skaitikliai blogesni ne tik už 
Amerikos. Anglijos. Pran-

rb per mėnesį, tai yra, 3.60 
rb. už dieną, arba 40 kapei-

cūzijos. Vakarų Vokietijos, kų už skaitiklio pagamini- 
bet net ir už Vengrijos ir mą. Šiemet atlyginimai ne- 
Bulgarijos fabrikų gamina- pakelti, tai, jei savikaina
muosius- Juos vadina juo
dais velniukais“, kadangi 
iškrečia nemalonių išdaigų: 
dažnas neteisingai skaičiuo
ja...

Užpernai pačios įmonės

pakils iki 2.80 rb- už skai
tikli (pakils kitų išlaidų są
skaita) tai ir bus taip, kad 
darbininko i gaminį įdėto 
darbo atlyginimas tėra tik 
septir.tadalis gaminio ver-

inspektoriai 20.9' < 
gamintų skaitiklių grąžino 
perdirbti. Pernai — 27.77 , 
šįmet pirmąjį metų ketvir
tį — jau
skaitiklius
tybes inspektoriai. Ir tie dar! kokybės. Bet jie galėtų būti 
atmeta: užpernai atmetė 7.9 ^siūlyti už pigesnę kainą, 
7, pernai — 9.5'», šįmet kadangi Vakaių kraštų dar- 
per tris mėnesius — 9'- Ir bininkai nesutiktų dirbti už 
vistiek, paskui dar ir vai to- tokj žemą padiktuotą atlygi- 
tojai skaitiklius grąžina nimą. Tik "darbininkų vais
iau nemalonumų pridariu- tybėje“ revoliucijos ar oku

pacijos primesta sistema ga
ii darbininkams — namie ir 
kolonijose — diktuoti atly
ginimą. neleisdama nei de
rėtis. nei streikuoti.

Nuo vergiško priverstinio 
(lai bo šioje sistemoje yra tas 
skirtumas, kad darbininkas 
gali būti iš darbo atleistas, 
arba ir pats išeiti. Vilniaus 
Elektros staklių fabriko 
darbininkai ”teka‘. kaip

visų pa-1 tės-
Jeigu tokia įmonė prisi

verstų ir pajėgtų pakelti ga-Į 
miniu kiekybę, jos gaminiai’ 

28.67... Paskui. vjstiek negalėtų įsiveržti i 
dar tikrina vals-Į tarptautinę rinką vien dėl

sius). Užpernai vartotojai 
grąžino 1.136 skaitiklius, 
pernai — 2,313, šįmet per 3 
mėnesius — 482.

Kodėl rusų valdžia tokią

Sugr’žti iš mėnulio nebuvo 
galima, ir jie išmirė.

— Olrait, Maiki, gerai.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES* parašė Juzė 
Da n?v»rd ienė. kaina S2

Geri

žodynai

Prancūzas susijaudinęs trep- gili, kad iš pradžios kelei 
telėjo koja i grindis ir išlėkė viai manė. kad iie visi trys 
į palubę. Pakilo aukštyn ir staigiai apako. Tik vėliau 
jo draugai. Ir visi palaidi Birbicanas suprato ir išsi 
daiktai pradėjo plaukioti po aiškino, kad jie atsidūrė mė- 
kabinos vidurį. "Linksmin- nulio šešėlyje. Ir dabar jie J nėra atmosferos, tai nėra ir 
kimės kaip jūrininkai, pasie- pajuto šaltį. Uždegė žibali- augmenijos, jokios gyvybės.

niekad nenusileidžia. Jie tu-’ kad tu man tą biznį taip da- srauni upė. Pernai per me
tėjo slapstytis aukštų kalnų 
paunksmėj. Ir vistiek be at
mosferos negalima gyventi, 
rėra kuo kvėpuoti. O kai

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

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

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina. . .. .$2.00

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
V YNUOGĖS IK KAKTŲ-

SAL Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psk, 
kaina $2.0o.

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

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

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie *ą miestą ir a- 

• py linkę, 430 psl. Kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI. Kotnr 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps*. 
kaina $2.00.
RAŠTAI — 3TRAEPSN1A1, 
ATSIMINIMAI* patašė Juo

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $J.5o 

fUZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 n^veli^ J^6 pst,
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., kam* 
$2.00.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario. 225 psl., kaina $5. 
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl., kaina .... $10. 
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSUA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
>0,000 žodžių, 083 puslapiai, 
K«ina .................... _ $6.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo* 
Jvna*, Viliaus Peteraičio, li 
aida, daugiau Kaip 30,000 
sodžių, 586 psl., kaina $7.00

Dabartines lietuvių kalbo> 
žodynas, redagavo pref. J. 
Sala konis ir kt-, yra apie 
15,000 žodžių, 990 psl. 
kaina ....... ............. $12.0<

Paragink savo pažįstamu 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.
laooooaaooooeoooeooooaoooo

monėje dirba apie 1350 dar
bininkų. Žinoma, tai mažai 
viltingi darbininkui bandy
mai rasti geresnių darbo są
lygų, kadangi, kur beeitų, 
darbininkai visur susiduria

vadlyvai išviiozijai. Dabar tus pasikeitė 207 darbinin 
jau aš matau, kad žemaičių ku. o šiemet vos per 5 mene 
respubiiko? ant mėnulio ne- sius jau pabėgo į kitas įmo-i su tuo pačiu vyrilausiudarb- 
galėsim užveisti Norom ne- nes 600, — o tai yra apie daviu. šimtaprocentiniu mo- 
norom turėsime ruskius va- 447, nes iš minėtų garny- nopolininku. 
ryti iš Lietuvos. I bos duomenų matyti, kad Į- (Elta) ■



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 34. 1966 m rugpiūčio24

MOTERŲ "SKYRIUS
JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašą
(Tęsinys)

1940. 7.19

Mūsų būry iš 38 žmonių mes suskaičiavome 14 tau
tybių. Tiesa, dauguma tų "tautybių“ yra žydai. Bet ir 
žydų tarpe čia galime skirti lenkiškus, vengriškus, „sefar- 
cŪm’o“ grupę (Balkanai), vokiškus. Rumuniški, rusiški, 
lenkiški bei lietuviški žydai mažai savo tarpe skiriasi. Vi
si jie simpatiškesni negu vengriški ar vokiški, bet visiems 
jiems bendras bruožas — visiškas neprisipažinimas prie 
savo kilmės krašto- Tas jausmas juose, atrodo, miręs, o gal 
jo niekada ir nebuvo Juos interesuoja pasas, bet šiaip jie 1 
nepalyginamai simpatingesnį negu Vengrijos ar Vokie
tijos žydai.

Rusų grupėje, trečiame būryje, yra vienas buvęs ka
rininkas. ėjęs net pulko vado pareigas. Tas žmogus sakosi 
visa aukojęs visuomenei ir apleidęs savo asmeninius rei
kalus. Čia jis jaučiasi nelaimingas, kadangi negalėjęs pa
sidaryti karininku ir dargi kapralu jo nepadarė..- Nelai
mingas, kad nepaleidžia mūsų. ir nelaimingas todėl, kad 
ateities pei'špfektyvos nėra aiškios. Skundžiasi rusais ka
rininkais, kurie nieko nedaro, kad palengvintų buvusių 
rusų karininkų, tarnaujančių kareiviais, buitį. O jis turįs 
projektų, iki paliuosavimo nuo curvee imtinai, šiaip tai S 
buvęs žurpaUstas, vienas iš Prahos Znamia Rossiji leidė
jų, pavarde Butenko.

1940. 7. 27

Mano užrašai vis nutidiksta. Nėra reikalo pasisaki- 
nėti dėl įvykių, kurie tegul ir paliečia mus, bet vyksta 
kažkur toli ir absoliučiar«epriklausomai nuo mūsų dar
žinės.

Lietuvos likimas išsisprendė pagal Maskvos planą- 
Falsifikacija, smurtas, apstatymas kariuomene, grasini
mai ir panašios priemonei Vadinasi "apsisprendimu“ 
Smetonizmas parengė dirvą, supūdė kraštą, užmušė sa- į 
vystovį galvojimą ir organizacijas, todėl "apsisprendi- J 
mą“ nesunku bm’o inscenizuoti. Užteko tik paspausti, ir į 
visa smetonizuMa. supūdyta ir be nugarkaulio Lietuva 
atsidūrė ^slfcvos kišenėje.

Vakartpasiunčiau laišką Lietuvos pasiuntinybei į 
Vichi, klabamas, kaip ilgai pasiuntinybė ir konsulatai 
dar veiks savarankiškai? Ar jie man gali ir sutinka duoti 
Lietuvos užsienio pasą? Klausiau, koRia yra Lietuvos vi
daus padėtis*xx.

Į Og 38 si
Įdomu^ ar iš viso gausiu atsakymą? Situacija mūsų 

diplomatinių ”placowkų“ nėra labai pavydėtina.. Oi ne!

1940. 7. 27

Čia dienos tema tebėra demobilizacija, kuri nusistu
mia. Žmonės nerimauja, pliauškia niekus, išgalvoja viso
kias baisybes ir... laukia. „Radio-Chlote“ išgalvoja ar sa
vaip iškomentuoja.

Dvi seserys, pagimdžiusios KoseUe Parko, N.Y. 
ninėje beveik tuo pačiu metu.

iigo-

Henrikas Radauskas

KALNUOSE

Paglostei debesį kaip paukštį,
Ir jis pragydo kaip gaidys.
Pakilk dažniau į tokį aukštį.
Kur liejas baltas rytmetys,
Kur debesų vilnonės kojos 
Praeina miegančiais veidais, 
Kalnai lavinomis mazgojas 
Ir žuvys žaidžia kaip kadais,
Kai dar jauna gražuolė Ieva 
Gyveno žemės vidury.
Per dangų bėgo kaip per pievą, — 
Ir tu gyventi taip turi.

IJ izva l/nvCTAfl13 II. Adu a MOrvvz J7VX,£.IJV.' ”P.»i£ti-ačž»iai“
gaunama ir Keleivio administracijoje, atsiuntus $5-

1940-7 27

Kątik susipažinau su vienu lietuviu. Tikiu lietuviu 
iš 23 {/ui ko. buvusiu fronte. Jis šiaulietis, nuo 1930 m. 
gyveno Lione ir yra svainis Krigerio. su kuriuo aš kadaise 
buvau Varniuose..- Susipažinau aš su juo (Banevičium) 
gana Įdomiai. Už vieno barako aš atsisėdau skaityti laik
raščio, o šalia manęs gulėjo kažkoks ligotas ar girtas pio
nierius. Staiga prie gulinčio prieina kareivis ir žadina jį: 
„Kelk, eisime, čia nepatogu gulėti, čia vaikšto daug ka
rininkų“. Kalba lietuviškai... Aš prisiartinau prie gulinčio 
ir žadinančio ir pradėjau kalbėti lietuviškai. Pradžioje 
žadinantis nustebo, o paskui lyg apsidžiaugė; prisistatė- 
va viens kitam ir pradėjome kalbėti apie šį tą. Jis jau 9 
mėnesiai kariuomenėje, buvęs fronte, pasišlykštėjęs tuo, 
ką matęs, Nori grįžti į Lietuvą „Baigęs Šiaulių gimnazi
ją 1922 metais“, bet baigęs „suaugusiųjų gimnaziją“, tar
navęs Žemės^kio Ministėrijoje. gaudavęs 600 litų algos- 
Atvažiavęs čia studijuoti elektrą, bet po 3 metų studijų 
mokyklą metė ir jau eilė metų dirba elektros dirbtuvėj. 
Vedęs lenkę. Atsitraukė į Lioną savo jaunesnįjį brolį ir 
tėvus. Tėvas čia mirė. o močia gyvena su jo žmona ir 
dukrele Lionė- Iš jo visų pasisakymų įspūdis gana palai
das, bet šiaip žmogus nėra nesimpatiškas. Per 10 metų nė 
karto nebuvęs Lietuvoje. Ėjęs į prancūzų armiją, bet, sa
kosi. labai nusivylęs. Nori grįžti į Lietuvą kaip tik dabar 
ir dėl dabar ten Įvykusių ar vykstančių pasikeitimų.

Susipažinau aš su juo prie girto lietuvio, kurį jis no
rėjo įtraukti į baraką. Girtam tautiečiui bevemiant, mudu

KIEK KAINAVO LUCI 

VESTUVĖS?

Kaip spauda praneša, pre
zidento Johnsono dukters 
Luci vestuvės prezidentui 

■ atsiėjusios 75,000 dolerių 
Be to, prezidentas nupirkęs 
Luci už 56.000 dolerių ūk 
greta savo ūkio Texaso vais 

1 lybėje.
Žinoma, jaunavedžiai ga 

vo dar ir kitų brangių dova 
nų iš svečių, kurių buvo dau 

i gvbė. įvairių tautybių ir pa 
dėties-

Abu jaunavedžiai gavi 
tiek dovanų, kad jų pridėt

ATSARGIAI SU

GIMDYMO ŽIRNELIAIS

Jau nemažiau kaip 5 mil. 
moterų vartoja žirnelius 
(pilis) nėštumui išvengti. 
Praktika rodo, kad jie tam 
tikslui yra geri. bet dar ne
žinia. ar jų vartojimo pasė
kos nebus vėliau pajustos ir 
ar jos nebus sveikatai žalin
gos.

Vyriausybė buvo pasky
rai 10 specialistų komisiją, 
kuri turėjo tą klausimą iš
nagrinėti ir pasakyti savo 
auomcnę. Komisija tai pa
darė- Jos išvada tokia: kol 
kas dar maža duomenų ir

du dideli 'Baltųjų’ Rūnr ™tnpas laikas, kad būtų
kambariai. Jos užimtų vis 
namą, kurį jaunieji išsinuc 
mavo Austin mieste. Texa 
se. Todėl iš jų atsirinks ta- 
kuriomis gali tuoj naudoti; 

i o kitas paliks saugoti Ba’ 
tuosiuose Rūmuose ar pre 
zidento ūkyje.

Tų dovanų yra visokit 
pradedant Atstovų rūm 
kristaline taure — Amer 
can Ballad Bo\vl — ir ba; 
giant Johnsonų ilgametė 
virėjos dovana. Jaunojo lie 
tuviu kilmės draugai ir g' 
minaičiai iš Illinois aukoj' 
pinigais, o Illinois lietuvė 
skautės — porą lietuvišk 
lėlių.

alima tą klausimą aiškiai 
atsakyti.

Iš turimo patyrimo nėra 
rodymų, kad tie žirneliai 
jiitų žalingi, bet tai nėra ga- 
utinis atsakymas, nes. pav., 
įasakvti. kad jie nepaskati- 
įa vėžį, tegalima bus tikrai
>al no 20 metų. Todėl juos kaįna $3J)O- 
vaitoti reikia atsargiai, ir 
,enka toliau vesti tyrinėji
mus.

ĮDOMIOS KN YGOS

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

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

Kazvs Almenas,. UPĖ Į
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
ornanas I dalis. 325 psl., II 

dalis 302 psl.. kiekvienos da- 
ies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS Į
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
ietuvių gyvenimo, 248 psl.,

lcin-i

1960 rretu Miss America Mem 
phiso ligoninėje pagimdė pirmą 
kūdiki.

dar ilgai kalbėjomės. Kas yra kiti du lietuviai iš Liono— 
nežinau. Vienas, kaip sakiau, buvo girtas dienos metu. 
o kito visai nemačiau. Banevičiaus pasakojimuose jausti 
aiškių perdėjimų — 600 litų algos, gimnazijos baigimas 
1922 metais. 3 metai studijų technikos mokykloj ir pan. 
Bet atmetus tą, veita bus su juo dar pasišnekėti.

1940 7-27

Pas mus persitvarkymai. Mūsų kuopa išsiskirstė tarp 
dviejų kitų bataliono kuopų. Eisime prie darbo kažkur 
už Septfonds. Gavome naują kuopos vadą ir naują bata
liono vadą- Daug kalbų apie demobilizaciją, bet mažiau 
pletkų apie „traraut forces“ ir panašias nesąmones. Per- Karen Griffith. 17 m. amž..
sitvarkymo metu valgome kaip pakliuvo, dideliu būriu, sunkiai sužeista pamišėlio 
Įspūdi? kaip pirmomis dienomis, kada buvo formuojama Whitmano. kuris iš .Austino. 
mūsų kuopa: šauksmai, keiksmai, barniai, „pagaille“ ir Tex- universiteto bokšto prade 
viskas kita. Yra tipų stačiai laukinių, o tokiuose persi
tvarkymo momentuose tokie laukiniai tipai griežia pir
muoju smuiku. Kai santykiai nusistovi, tada vėl tvarkos 
elementai ima viršų.

Buvo skyrimas naujų kapralų. Mūsų sekcija turi 4 
naujus. Būti kapralu čia viešai laikoma visai nevertu da
lyku. o neviešai — tai daugelio tipų didžiausias troškimas.
Kai viltys neišsipildo, nusivylimų matyti nemažai. „Idėji
niai kapralai“ čia be galo gausūs, būti tikrais, deja, mažai 
kam tetenka..- Kapralo amatas yra šaukti, šaukti ir visada 
saukti

1940. 7. 28
Čia labai mėgiamas žodis „pagaille“ ar „pagaie“, 

kuo norima išreikšti netvarką, suirimą, nesusikalbėjimą.
Žodis paprastesnis, atitinkąs tą pačią sąvoką, yra „borde- 
lis“- Dėl tų žodžių prasmės tarp kareivių dviejų nuomonių 
nėra — jie aiškūs, ryškūs, iškalbingi.

1940. 7. 28
Vienas iš naujųjų seržantų antroj kuopoj turi papro

tį sakyti „aš jums garantuoju“ — jis mano garantuoti to- Bo'us’ aktoriaus Fondos žmo- 
kią ar kitokią bausmę. Pamiršus tuos jo „garantiškus“ i "Į* baroniene Afdera Franchet-
grasiaimus, jis, atrodo, visai padorus žmogus santykiuose J’ Romojei s“,l"<a ,r vefa"^ ' 

. . . , o » ligoninę. Ji kaltinama atvežusi
SU įtareiviai8 Londono 50 gramu narkotikų

(Bus daugiau). (marijuanos).

jo šaudyti pastebėtus gatvėj* 
žmones. Ji mirė ligoninėje. Tu 
būdu nuo to piktadario rankr 
žuvo 16 žmonių.

VIENUOLĖS KEIČIA 
VARDUS

Dauguma Mergelės Šven
tinusios ordino vienuoliu.£
<urių Kanadoje, JAV, Ja- 
•jonieje ir kitur yra apie 
<850, nebesivadins tiktai 
-ventųjų vardais, bet savo 
vardais ir pavardėmis. Tik 
senesnio amžiaus vienuolės 
nesutiko su ta naujove.

Suprastinti ir tų vienuolių 
drabužiai, pritaikant šių 
i ienų reikalavimams 

Viekas keičiasi šiame 
margame pasaulyje.

111/ uiiSi f-c JAV IinOLCJ

Jungtinėse Valstybėse y- 
ra 8.815,000 našlių. Viena iš 
astuonių moterų, senesnių 
kaip 14 metų. yra našlė.

Našlių moterų skaičius 
smarkiai auga- Per paskuti
niuosius 5 metus jų padidė
jo 870.000. Moterų našlių y- 
ra keturis karius daugiau, 
regu našlių vyrų.

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl.. kai
na $2.50

Jonas Aistis, POEZIJA
Toje vra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai- 
ia $6.

Jursris Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, nremi- 
iuotas romanas iš politrr’u 
‘migrantų gyvenimo, 268 
•si., kaina $2.59.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas

’»32 psl., kair.a $3.50.
Vacys Kavaliūnas. KAL

NU GIESMĖ, premijuotas 
ornanas, 201 psl., kaina 
•2.50.

Juozas KraPkausk’s. TIT

NAGO UGNIS, premijuotas 
ornanas. 205 pusi., kair.a 

i '2.50.
Alovras Birena?: VIENI

AI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.

Jeigu imti dėmesin amžių, ..
tai viena penktoji dalis mo-

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
»s knygnešio kun. M. Sida-
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.teru tarp 55-64 metų yra 

našlės, daugiau kaip du į 
penktadaliai 65-74 metų ir Juozas Sva;sta-;: JO SU- 
70r? vyresnių kaip 75 metų PADĖTINĖ, premijų o t a s 
yra našlės. romanas Iš Vinco Kudirkos

Daugiau kaip pusė mote- ryvenimo, 394 pusi kaina 
rų našlių iki 35 metų dirba <4.00
arba ieško darbo, o 35-54 
metu net du trečdaliai dir
ba. Net viena septintoji da
lis senų našlių (65-74) dir
ba, daugelis jų tik vieną ki
tą valandą per dieną.

Kadangi moterų amžiaus

Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre

mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ. 462vidurkis vra per 70 metų, , v •Ui šių dienų 50 metu našlė'0“1’ kaina$4.60. 

gali tikėtis gyventi dar 20
metu.

I
26 GUBERNATORĖS

Neseniai išrinktasis Do
mininkonu respublikos pre
zidentas dr Balaguer pa
skyrė visų 26 provincijų gu
bernatoriais moteris. Tai 
nepaprastas dalykas Pietų 
Amerikoje.

KAIP NAIKINTI 

SKRUZDĖS

Maikis nurodė vaistus, 
kaip naikinti skruzdės. Aš 
galiu tam reikalui nurody
ti kitus. Tai Ortho-Klor 44 
Chlordane spray. Jų vienos 
uncijos užtenka puskvortei 
vandens- To mišinio reikia 
įpilti ten, kur tik yra skruz
džių lizdų

J. Walent,
S. Gate, Cal.

Ale Rūta, MOTINOS 
, RANKOS, romanas apie 
Į motinos meilę, jos tikslą ir 

•ūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.
mo.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A f 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MTG- 
' LOTAS RYTAS, I66pusl.,

raina $2 00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

pr^miiuotas romanas. 246
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir 

keleivio administraciioi.
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SMAKAS — MERGINŲ 
RIJIKAS

arklio kanopomis slibiną, vatės salva, arklio ausys, i 
perduria jį ietimi. , pieviniai šikšnosparnio

į Ta legendą apie Jurgį sparnai sprendžiant iš jų'
krikščionybė perėmė iš formos ir aydžio, tokie spar 
graikų. Graikų mitinis he- nai negalėjo slibino pakelti 
rojus Persėjas išlaisvino į orą). Matome, kad kelių

Mūsų padėka NAUJOS JĖGOS
Mūsų gegužinė rugpiūčio VLIKO VALDYBOJ 

14 d. sutraukė gausų būrį i
tautiečių, jų tarpe nemažai Vyriausiojo Lietuvos Iš-
ir jaunimo. laisvinimo Komiteto valdy-

Šiemet gražuole išrinkta bos posėdyje rugpiūčio 9 d. 
Marija Ona Valkavičiūtė i drauge su ligšioliniais val- 
(Walker). Stepono ir jo
žmonos Valkavičių. gyv. 74 
Sudan St., Dorchesteryje, 
auklė, o jos palydove Tina 
Martinaitė iš Peabody,
Mass.

Pirmąją dovaną — savai
tę atostogų puikioj Paulos ir 
Dano Slivynų Blue Water 
Manor vasarinėj (pagarsė- 
jusioj vasarvietėj prie Lake 
George. N. Y..) laimėjo L.
Amendola iš Mattapano nu
meriu 162 už 3 centus; ant-' 
rąją — V- Saduikienė, tre
čiąją — J. Jurėnas, ketvir
tąją — I. Goldberg, penktą
ją — P. Armonas iš Bridge
porto, Conn , šeštąją —R.
Bichnevičiūtė už 1 centą, 
septintąją — D. Peluso.

Įžangos dovanas laimėjo 
Nr. 034058,045288, 034267.
034271. 034177. 034447,
034451.

Šokių varžybas laimėjo: 
mamės ir papės polkos —
Ona ir Petras Radzevičiai iš 
Brocktono. jaunimo polkos 
—brolis ir sesuo Leonardas 
Janusas ir Lilija Stepanskie- 
nė iš Brocktono; valso —
Bronė ir Edvardas Marti
šiai iš Wrenthamo, tango —
Jonas ir Elena McHugo iš 
Cantono. tvisto — brolis ir 
sesuo Felicija Bumsienė ir 
Edvardas Prakapas iš So- 
Bostono.

Dėkojame gegužinės šei
mininkui Aleksandrui Du
bauskui iš Cambridge, šei
mininkei Monikai Plevokie
nei, vartų saugotojai Palta- 
navičiūtei Williamsonienei 
ir visiems kitiems ir kitoms, 
padėjusiems ir padėjusioms, 
kad gegužinė pasisektų.

Dėkojame Onos Ivaškie- 
nčs Lietuvių Tautinių Šokių 
Sambūrio mažųjų grupei ir 
jos vedėjai uv gražų pasiro
dymą, visiems gražuolės ir 
šokiu varžybų rinkėjams —
Onai Ivaškienei, Kotrynai 
Namaksienei. Juozui Kas- 
perui. Henrikui Čepui, Ste
ponui Januškevičiui-Janus.

Nuoširdžiai ačiū visiems 
biznieriams, o taip pat Jur
giu’ ir Marijai Jurėnams, O 
nai
Plevokienei ir darai ir 
Chris lVassel už dovanas ir 
laikraščiams už gegužinės 
garsinimą.

Dėkojame visiems, daly
vavusiems gegužinėje, ir vi
siems kitiems už paramą se
niausiom radijo programom 
N. Anglijoje-

Steponas ir Valentina 
Minkai

5
J
J
$

Kartą senovėje baisusis 
smakas Įprato ryti vienos 
šalies žmones. Nesitenkin- 

! damas prasčiokais, jis pasi- 
1 grobė ir karaliaus dukterį.
Uždaręs karalaitę stiklinia- 

, me kalne, laikė ją pasigar- 
' džiavimui Karalius paskel-

=-L-Siva? r̂ai.
vietą paukščių, žinduolių ir no kentaurą, 
kitu gyvūnų aprašymuose. Drakonų įvaizdžiams su- 

Bažnyčios sugalvotas mi- sĮkurti nemažai pasitarnavo 
tas apie šventą Jurgį ir dra- jr išmirusių priešistorinių 
kopą buvo moksliškai pa- (Įriežų iškasenos, kurių kar- 
grįstas X\ II a. gyvenusio tais būdavo surandama ir 
jėzuito Afanasijaus Kirche- senovėje.

gamtamokslio“ veika
luose. Jo knygoje ”Pože- Ir vis dėlt0 tikni skrai- 
minė karalystė” (1678 m.) dančių drakonų yra ir šiuo 
matome šventojo riterio nietu! Javos saloje, Indone- 
kova su tos įsivaizduojamos zjj°je, gyvena driežų gen- 

Girdėta pasaka? Taip. To- požeminės karalystės atsto- ris. taiP >r vadinama drako- 
ias nasakas ani“ baisius ! vu nais (lot. Draco). Jų atsto

vas drakonas (Draco vo- 
jaj. lans) šonuose turi plačią o-

Andromedą, užmušdamas skirtingų gyvių kergimo ais- • 
slibiną žymiai anksčiau, nei ira žmonės pasižymėjo jau 
atsirado katalikybė. žiloje senovėje Štai, pav..

Viduramžių gamtos moks- senovės graikai "sukryžmi- 
lų "veikaluose“ įvairiausi nę- (savo vaizduotėje, žino- 
slibinai, jūrų velniai ir jūrų ma) arklio kūną su žmogaus DOVANOS

■uis .numum

1

to narsuolio, kuris išvaduos 
ją iš slibino nagų. Jonas 
kvailutis, tuo metu jau drū-

'dybos nariais ( V. Sidzi-; tas Vyras, susigundė gauti
kausku, S. Lušiu, B. Nemic- 
ku, J. Audėnu ir B. Bieliu-

karalaitę į žmonas. Išsiga- 
. landės kardą, iškeliavo prie 

ku) dalyvavo ir naujieji na-: stiklo kalno ir susikovė su 
riap — A Budreckis ir A. t slibinu. Devynias dienas 
Vedeekas- Be to. šiame po-, Jonas kapojo slibinui gal- 110 
sėdyje dalyvavo Lietuvos vas. Viskas pasibaigė lai- 
atstovybės \ atikane sekre-' mingai. kvailutis gavo kara- 
torius S. Lozoraitis, Jr.. ir iajtę jr ilgai karaliavo...
Tautos Fondo valdybos at
stovas A. Ošlapas.

už naujus skaitytojus

kias pasakas apie baisius ,
Valdybai buvo pateiktas slibinus, drakonus, jūrų vėl- Įvairiu įvairiausios pabai

riiko nirmininko V- Sidzi- __  x —xr.. i„.-
apie

Vliko pirmininko V 
kausko pranešimas

mus. undines, sirenas seka 
daugelis tautų. Kinų, ja

sos tamsių viduramžių

praėjusios Pavergtųjų Tau- pOnų, senovės Meksikos tau
tų Savaitės eigą ir apie Jau-i Įu egiotiečiu, semitu, grai- 
nimo Kongreso delegacijos j ku. nersu, indų ir germa- 
lankymąsi Valstybės Depar-j nų religijų istorijose slibi- 
tamenie. kur Vliko pirmi-|Faj jr diakonai buvo vieni 
ninkas buvo delegacijos pa-Į daugelio dievvbių. "tvar- 
iydovas ir pristatytojas. V Ii- kydavo“ Įvairius žemės ir 
ko gen. sekretorius J. Audė- į žmonių reikalus, pavvz- 
nas pateikė pranešimą apie, džiui, žemės drebėjimus. 
V liko sąmatos vykdymą šių: jūrų potvynius, saulės ir 
metu antrajame pusmetyje., mėnulio užtemimus ir t.t- 
Toliau buvo išsamiai ap- Drakono įvaizdžių netrūks- 
svarstytas ir įvertintas Jau-Į ta ir biblijoje. Čia duoda- 
mmo Kongreso poveikis nia įprasti, kad ir slibinas 
veikloje dėl Lietuvos lais-.yra Jehovos kūrinys, vadi

nasi, turi Jehovai paklusti. 
Nutarta pavesti naujiems; Neblogą fantaziją, matyt.

ves.

kais buvo patogi priemonė (1os "aukšlę, iš vidaus pa
tikintiesiems bauginti- Ka
dangi knygų leidimą kont
roliavo bažnyčia, tad ne
nuostabu, jog jų puslapiuo
se atsirasdavo fantastiškiau
si aprašymai bei iliustraci
jos.

Tačiau šiuo metu mus do
mina kas kita. Iš kur galė
jo atsirasti daugybė mitų ir 
legendų apie nesamas būty
bes? Kaip galėjo žmonių 
vaizduotėje atsirasti niekad 
rematvtų padai ų įvaiz
džiai? Paimkime kad ir Kir- 
cfcerio drakoną. Atidžiau į- 
sižiūiėjus. galima pastebėti,

V liko valdybos nariams tam turėir Jehova, kurdamas to- kad jam gana nevykusiai 
tikras specialias pareigas:; k*a šlykštybę .. Krikščionių į pripaišytos į vairių gyvūnų

remtą penkiais ar šešiais ne 
tikraisiais šonkauliais. Šios 
raukšlės gali būti priglaus
tos p» ie šonų ar išskleistos. 
Tada jos veikia kaip sklan

dymo sparnai. Tie driežai 
turi būdingą maišelį pagurk
lyje, ilga laibą uodegą ir la
bai gražių margų spalvų. 
Ves išvydę skrendančią pro 
salį peteliškę ar musę, dra
konai padaro didelį šuolį, iš- 
sklei«dami savo odinį para
šiutą ir taikliai pagauna gro
bi- Jie gali nuplasnoti apie 
20 metrų. Tačiau stambiau
sieji drakonų atstovai nebū
na ilgesni kaip 21 cm., o vi
duramžiu "natūralistai“ tei-

MA DOVANU K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA S2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME- 
»IENĄ NAUJĄ METINI "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DVODA-

KIEKVIENAM MCSŲ BIČIULIUI, SI RADUSIAM BENT 
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ IS ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO“ ir "TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir ”PENKTIEJI METAI“ ,.

oru
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVĮ4*. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

w» !!!■—

tikras specialias pareigas: . .. Rimtumų, pri paisytos įvairių gyvūnų — ,
A. Budreekiui — rvšiai su religijoje nuo seno popu-, atskiros kūno dalys. Driežo ?e-kao tai .^jų d a*
Amerikos visuomene ir dariausias slibinas yra šven-; kūnas remiasi ant liūto ko- Konu naujagimiai.
tarptautiniais jaunimo sam- ^o Jurgio priešas. Daugy- i jų su baisingais nagais, gy- 
būriais, A. Vedeckui —Lie- bėję per amžius sukurtu 
tuvos martyrologija (doku- švento Jurgio paveikslų ii 
mentinės medžiagos rinki- statulų matome, kaip nai- 
mas anie okunantu Lietuvoj susis riteris, pamynęs pomas apie okupantų Lietuvoj 
padarytus gyventojų žudy
mo. kankinimo bei persekio
jimo veiksmus).

Akivaizdoj ryškaus ispa
nų kalba leidžiamų Eltos

Jieskoiimtri

(Bus daugiau).
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DAR GALITE SAVO ATOSTOGAS PRALEISTI IR 
GERIAUSIAI PAILSĖTI CAPE COD VASARVIETĖS 

JANSONŲ LIETUVIŠKOJE VILOJE

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

h
M
id
i f

Kigvolis Juozas. Jono ir Ana
biuletenių populiarėjimo
Lotynų Amerikoj. nutarta par.e Alytaus apskr.. baigęs A-! 
šiemet išleisti dar dvi tų biu- lytaus gimnaziją ir Kauno Po- 
leterių laidas. Vienai lėšas Htechnikos institutą, dabar gy- 
pažadėjo Venecuelos Lietu
viu Bendruomenė

(Elta)

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS i

venantis Suvalkuose, ieško sa
vo giminiu bei kitu savo krašto 
dzūkų tautiečių, kurie norėtų 
su juo laiškais užmegzti ryšius, 
o gal ir padėti atvykti i JAV 
pastoviai apsigyventi. Prašoma 
rašyti šitokiu adresu:

Kigo!ewski Josef.
Suwalki, ui. Rynkova 22, 
woj. Bialystok. Poland.

(34)
Ieškau brolių Antano. Jono ir 

_ ,, . . Vlado Vaitkų iš Birieliškių kai-
EugSėjO 11 d. 3 vai. po mo Šiaulėnų par., prieš pirmąjį 

Gaputienei. Monikai pietų So. Bostono Lietuvių pasaulini karą išvažiavusių Į 
Pil- Dr-jos salėje Tautos JAV. Jie patvs arba kas apie 
šventės minėjimas. juos ką žino prašomi rašyti šiuo 

i adresu:

Spalio 2 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III auk
što salėje Balfo metinis ban
ketas-

M. Vaitkus. 42 Green St., 
Brockton, Mass. 02401.

(34)

Vedybos
Ieškau gyvenimo draugės, ne

rūkančios. nevartojančios svai
giųjų gėrimų, ne senesnės kaip 
60 m. amžiaus.

G.R. 12 West Avė. N.. Hamil
ton, Ont.. Canada.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

. .Vaistai, karie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk iį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsinstme raistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta„ P.O. Boa 9112
Newark i, Ne* Jeraey

Spalio 9 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje Lais
vės Varpo tradicinis rudens 
koncertas.

• • •

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci 

ja praio gerb. skaitytojus,

Lapkričio 20 d-So. Bo?to- *tur’e keičia Prane

adresą neuž*no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj .
Lietuvos kariuomenės atkū- n nauJ,JI 
rimo sukakties minėjimas-
Kalbės Lietuvos konsulas A.
Simutis iš New Yorko.

miriti peražvti ir tena j j.

• « •

Gruodžio 31 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil Dr-jos III 
aukšto salėje tos draugijos 
Naujųjų Metų sutikimas.

Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — zip code.

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

ATIDARYTA IKI RU GSĖJO 15 D. 
SUMAŽINTOS KAINOS

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

8 C V A ' * 1 *• Erdvūs kambariai, rami ir j aula aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privalus atviros jūros pliažas 

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Kreiptis aukščiau nurodytu Cape Cod adresu i vila
AUDRONĖ — MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti Į šią gražiausią ir
didžiausią Capt* Cod žalumynuose paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

n epn&iausoma
LIETUVA

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

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

Adresas: ••
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Svaibios knygos
Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
dršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.......................................... S6.5C
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama.........................................................- $2.00
Dan Ktn učio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių. laba/ įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
*879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik..... .. ...........................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Čicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina........................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina.................................. ...................... ..  $1.00

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra h* saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gaii gauti įvairiu klasių rtikalingiat 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $l,0CC.C0apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Ketevlilių 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AINance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001
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Vietines žinios
P. Mučinska* išeina Grižo ir F. Izbickienė

Pianas Mučinskas, trejus Praeitą kartą buvo rašy-
su puse metų buvęs So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos 
reikalų vedėju ir labai gra
žiai tų įstaigą tvarkęs, nuo 
Darbo Dienos iš tų pareigų 
pasitraukia- Gaila.

Furcolo spaudė rankas
Pietų Bostone

Buvęs gubernatorius Fur
colo, dabar kandidatuojąs 
į generalinius prokurorus, 
piaeitą ketvirtadienį atsi-

ta, kad inž. V. Izbickas gri
žo iš Luropos. bet jo žmo
na dar ten pasiliko sveika
tos sustiprinti. Vėliau paaiš
kėjo, kad ir ji grižo kartu' 
tiek pasveikusi, kad rodos 
pamiršo, dėl ko anksčiau' 
skundėsi-

DaiL Viktoras Vizgirda COSMOS PARCELS
lankysi* Lietuvoje

Dail. Viktoras Vizgirda 1 
rengiasi aplankyti Lietuvą,1 
kui- vra likusi jo sesutė ir!

EXPRESS CORP 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
siunčia betarpiškai

daugiau giminių Kaip spau-;'jj BOSTONO 1 LIETUVĄ 
aoje skelbta, Vilniuje ren-i 
giama ir jo kūrinių paroda.
Apie tai platesnius dail. V.
Vizgirdos pasisakymus ir 
informacijas spausdiname 
šio laikraščio numerio tre
čiame puslapyje.

Baikų šventė

Aleksandra ir Alfonsas Dr-ja.
Baikos įugpiūčio 20 d. mi-!____
nėjo savo vedybinio gyveni-

Eduarcl McCormack. kurio kan- Elliot Rįchardson, dabartinis vi- 
didatūrą i Mass. gubernatorius cegubernatorius, kurio kandida-
remia So. Bostono Lietutiu Pil.

lankė į Pietų Bostoną ir,| rno 25 metų sukaktį. Puota 
vaikščiodamas iš namo į ouvo Stepono Dariaus posto
namą, spaudinėjo sutiktiem salėje.
piliečiam rankas Tuo tiks-į 
lu jis neaplenkė ir Keleivio 
įstaigos.

P. Zičkus ligoninėje

Povilui Žičkui, Draugo 
korespondentui Bostone,

Dar ilgų laimingų metų!

Ketvirtis * Co.
—JEWELERS_ 

Laikrodžiai-DeimantaI 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius 

Uodus papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Td AN 8-4649

::

ir kitu* Rusijos okupuotus 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
gara ntuotas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mas*. 02127 

Tel. 268-0068

Peter Maksvytis
Carpeater A Builder
49 Church Street

E. Miiton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projemavimo darbus ia lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakam.

Telefonas: 698-8675

A. Vakauzienč jau namie

Angelė Vakauzienė jau 
tiek pasveiko, kad grįžo iš! 
ligoninės namo ir čia baigia 
atgauti visas prarastas jė
gas- Ji jau vėl rūpinasi mo-Į 
teru visuomenine veikla.

turą i generalinius prokurorus 
So. Bostono Lietuvių Piliečių II- 
jos rugpiūčio 18 d. susirinkimas 
nutarė remti. Prieš kiek metų 
jis jau yra buvęs generaliniu 
prokuroru.

! Vedėjas J. Vaičaiti*
Komp. Darius Lapinskas 

vėl Bostone
Šiomis dienomis Bosto

nan sugrįžo komp. Darius 
Lapinskas, kuris ilgesnį lai
ką buvo išvykęs Chicagon, 
Detroitan ir kt. įvairiais mu
zikiniais ir kt. reikalais.

Anglijos kūtvėlos sutraukė 

25,000 minią

Praeitą ketvirtadienį iš 
tyniškai vadinasi Phanizo- Londono atvykę keturi 
menon Sveikatai tas van- a^^ū kūtvėlos (beatles) ro- 
ciuo nebuvo pavojingas. savo dainos ”meną*‘. Jų

i pasiklausyti sugarmėjo net 
i 25.000 isteriško jaunimo, 
kuris už 25 minutes tesitę- 
susio piepsėjimo sumokėjo 
$125,000- Tokią minią tega
lėjo sutalpinti Suffolk

Iš finansų sekretoriaus šojo susisiekimo įstaigos Dovvns arklių ir šunų lenk- 
Druzdžio pranešimo nariai a ) taiyba patvirtino i tynėms skirtos patalpos. Ta

— i.* = vieta, žinoma, ir tiko prie
kūtvėių arkliškai šuniškos 
muzikos..

Labiau isteriškos mergai
tės alpo. kad negalėjo ar
čiau prieiti prie tų "dievai
čių“ ir bent jų kelnių ar 
švarke skverno paliesti, nes 
jie buvo didelėje policijos 
apsaugoje. Priešingu atve
ju ju garbintojai būtų juos 
atminimui po ”člunką“ išsi
dalinę.

Šioje tuščiagalvių minioje 
teko pastebėti ir vieną geros 
šeimos lietuvaitę, jau visai 
praskydusią ir iš susijaudi
nimo net šlapią... Užuojau
ta.

Didžiausia draugija 

McCormacką

So Bostono Lietuvių Pil.

remia

Di-job narių visuotinis susi
rinkimas rugpiūčio 18 d. nu-į 
tarė remti Eduardo McCor- 
mackc- kandidatūrą į Mass.

... . A _ gubernatorius- Jis vra vedęs
seimu burmistras, gyv. Dor- )ietuvaitę buvęs Mass. ge.į

E- Smitas atšventė savo 
65 metų amžiaus sukakti

Errstas Šmitas, buv Ra-

Lengva užuosti,

sunku parašyti

Kurį laiką kai kuriose 
Bostono dalyse vanduo tu

praeitą savaitę padarvta o- chestery, Mass.. praeitą seš- ner?j;niu prokuroru ir tose r^° nepaprastą kvapą. Tai 
peracija. Ligonis šią savaitę tadleni biciuln* ir.savo pareigose būdamas parodęs dėl Sudbury rezervuare įsi
rengiu apleisti Carney li- ,n0£ nanui tarpe atšventė 6o ^vo didelius sugebėjimus, veisusių dumblių, kurie lo- 
gonine- metų amžiaus sukaktj- ;
* x -o -i x i • I generalinius prokurorus

L.nk.me jam greičiau at-, Geros sveikatos ilgiems naUl u dabartinio vi. 
gauti turėtos jėgas. metams! cegv.bcruatoiiaus Ellito Ri-

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

chardsono kandidatūrą.
McCormack yra demo

kratas. Richardson respub
likonas.

$346 mil. susisiekimui 

išplėsti

Bostono ir apylinkės vie-

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ {STAIGA NAUJOJOJ
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi sužinojo, kad per liepos mė- .
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik nesi pajamų būta viso labo f*. mi • numatoma

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

^aoooeoeoooeoooooeoaoeaor^

Televiziją 
i ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sizht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645 

Saeoaooooooeoeoceeooeeenoe

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

JPIDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeę
::< ► I

aplankyti bičiuli, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tų patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu. Į

Lit KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurįj^alite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa

kyti rusiškų prekių.

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

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

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

Adresas: 390 VVest Broadway, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8701

Vedėja: Aldona Adomonis

$8.293, bet pelno teliko tik 
$644.

Po paskutiniojo susirin
kimo mirė 2 nariai, naujų 
narių nebuvo.

iki 1973 m išleisti miesto 
susisiekimo priemonėms iš
plėsti. Per tą laiką bus žy
miai pratęstas požeminių ir 
kitų linijų tinklas, pataisy-

šunim burum nariam bus ios dabar veikiančios susi- 
lapkričio 27 d. Rengiamas siekimo linijos, įsigyta ge- 
ir Naujųjų Metų sutikimas, resnių vagonų ir tt.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

farpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

špdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broad way, So. Boston, 

telefonas: 268-6030
Me*»**«v«*--v****»«**«e**e**«-»e****e*eee*eeeee*eeeeeeeee*eeeeee*eeee*e*
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| NUO LIGŲ IK NELAimiŲ

• Draudžiame nuo polio, viso-j 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- { 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
1 Visais insurance reikalais { 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jartire of tiePeaee—Constable 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Mass.

Į Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

Apsidrausk

TEL. AN 8-2124

:: Dr. Amelia E. Rodd; •
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS. !:

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

Išnuomojamas tik suaugusiems 
i kambarių butas.— Shover.

gazas šildyti ir virti, nuolat šil- t . . ... ...
las vanduo. Nuoma $45. Skam- I - viską, ką pataisy „i reikia.

f nnrmi ir Tnismi j Paulinių žinių santrauka► UaZOU ir 1 aisau J j r komentarai, muzika, dai-
► Namus iš lauko ir viduje, j nos ir Magdutės pasaka.
* Lipdau popierius ir taisau Biznio reikalais kreiptis j

binti CO 5.1635.
REIKALINGAS 

darbininkas keturioms dienoms 
po 4 valandas (nuo 12 iki 4 vai. 
popiet) svaigiųjų gėrimų par
duotuvei Būrus Bros. 478 8th

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854»«****<«** * V vvv

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

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnie* ir burnerio išvalymas
• Automatini* alyvog įliejimas
• Nuolaida, mokant grynai* už bumerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilno* šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBĄ 
Naktimi* — Sekmadieniais — Šventadieniai*

Skambinkite r.GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS R E M O N T A S — D A L Y S 

24 VAL* MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICKĄ

So. Boston, tel. AN 8-3386.
Dr. J. C. Landžius 

(Seymour)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

X RAY
taipgi pritaiko akinius 

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 6 p^.
TEL. AN 8-2712 

Namai ir Ckis:
287 Concord Rd„ Billerica,

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Reni Estate Sc Insurance

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

. Parduodam* tiktai vaistus, išpildome gydytojų n 

ceptus ir-turime visu* gatavus vaistus.

Jai reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

882 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nas 9 vaL ryte iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

Flood Sąuare ~ 
Hardware Co.
Savininkas K. J. ALEKNA
S2S EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namai 

Reikmenys plnmberiama 
Visokie geležes daiktai
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