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Sa rudens krintančiais lapais 
miršta ir mūsų'įžymfis žmonės

Praeitą savaitę Chicagoje mirė dr. A. Montvidas, 
pulk. J. Laurinaitis, P. Mileris, dr. M. Baktys

Ilgą laiką jis buvo ir Chi- 
cagcs Uetuvių Dr-jos reika
lų vedėjas.

Spalio 1 d. jis atsigulė 
Tautinėse kapinėse, iš kurių 
jau joks scenos tretysis 
skambutis jo nebeprikels.

Rugsėjo 28 d. rytą prie 
savo kaoineto dury širdies 
priepuolio ištiktas suklupo 
dr- Antanas Montvydas, vie
nas seniausiu šio krašto lie
tuvių gydytojų, nes buvo gi
męs 1886 m. Papilės vals
čiuje. Nuvežtas į ligoninę, 
mirė Los pačios dienos va
kare.

Velionis mokėsi Liepojos, 
vėliau Petrapiilo gimnazijo-

organizavo Vaidylų broliją 
kovai su komunistais ir tt.

Velionis, be daugybės 
straipsnių laikraščiuose, yra 
išleidęs pustuzinį scenos ir 
kitokių veikalų.

Žodžiu, Tautinėse kapi
nėse spalio 1 d. atsigulė am
žino poilsio vyras, kurj lie
tuviai ilgai ilgai minės už 

j jo indėli Į mūsų visuomeni- 
į ni lobyną.

Dr. Antanas Montvydas

se, anksti įsitraukė į sočiai 
demokratinį sąjūdį ir spau 
dos darbą — rašė lietuvi;
ir rusų laikraščiuos. Už ca
ro valdžiai nepalankų 
straipsnį rusų laikrašty buvo 
pasodintas į kalėjimą, iš ten 
už užstatą iki teismo paleis-j 
tas. bet jo nesulaukęs išva
žiavo svetima pavarde į: 
JAV. Tai buvo 1907 metais.;

Čia jis lankė lietuvių ko-: 
lonijas. sakydamas kalbas,; 
ragindamas remti Rusijos 
revoliuciją, vėliau kuri lai
ką redagavo Keleivį. Laisvę. 
Pirmyn, Vaidylą, Pažangą. 
Pasiryžęs tapti gydytoju, 
1917 m baigė Chicagoje! 
Lojolos universiteto medici
nos mokyklą ir iki mirties 
vertėsi Chicagoje gydytojo 
praktika, taip pat uoliai da-! 
lyvaudamas įvairiose lietu
vių organizacijose. Jis 1919 
m kelis mėnesius redagavo 
Naujienas, o šiaip aplamai 
vis bendradarbiavo lietuvių 
spaudoje.

Velionis buvo vienas A- 
merikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos steigėjų, kurį lai
ką jos pirmininkas, o pasku-' 
tiniu metu jos garbės narys.

Jis dirbo SLA, 12 metų 
buvo jos Sveikatos komisi
jos narvs, o nuo 1942 m. Į- 
statų komisijos pirmininkas-

Velionis buvo vienas iš A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
organizatorių, kuri laiką jos 
vicepirmininkas. Jis nema
žai veikė Lietuvių socialis-

Rugsėjo 25 d. mirė Lietu- 
Į vos kariuomenės pulkinin
kas. lietuvių kalbos moko
vas Joną* M Laurinaitis, 
kuris rugsėjo 29 d. palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse i 
Pittsburghe, Pa.

Velionis buvo gimęs šiau- 
j lių apskr , buvo mobilizuo
tas į caro armiją ir dalyvavo 
karininko laipsny Pirmame 
pasauliniame kare. Po revo- 

> Įįuęįjos įsijungė į lietuvių 
karių sąjūdį, buvo išrinktas 
Lietuvių karių sąjungos pir
mininku.

Grižęs į Lietuvą 1918 m., j 
be trumpų rikiuotinių pa
skyrimų, visą laiką ištama- 

■ į vo generaliniame štabe, jo 
- spaudos ir švietimo skyriu- 
L je-

1940 m. išėjęs į atsargą, 
jis buvo Mokslų akademi
jos Lietuvių kalbos institu
to vyr. asistentas, termino
logijos žodyno rinkėjas. 
Švietimo ministerijos termi
nologijos komisijos nariu 
jis buvo jau nuo 1925 metų.

Lietuvoje, be raštų laik
raščiuose ir žurnaluose, jis 
yra atskirai išleidęs porą 
veikalų, išvertęs Latvijos is
toriją. o atvykus į JAV, jo 
didžiausias darbas kartu su 
Pr. Skardžium ir St. Barz- 
duku yra Lietuvių kalbos 
vadovas.

* * *

Rugsėjo 28 d. ilgai ir sun
kiai sirgęs mirė Povilą* Mi
leris. Velionis prieš 76 me
tus gimė Kruopių valsčiuje. 
JAV išgyveno 57 metus.

Jis savo veikla neišėjo iš 
Chicagos ribų, bet šitai mū
sų didžiausiai lietuvių ko
lonijai. Lietuvos antrąja sos
tine vadinamai, jis yra daug 
nusipelnęs, ir bus ilgai mi
nėtinas

Velionis buvo veiklus į- 
vairiose organizacijose, bet 
ypač daug jis yra nusipelnęs 
Chicagos lietuvių scenai. Jis 
buvo vienas iš įžymiųjų 
Chicagos scenos darbuoto
jų. Velionis ne tik pats joje 
dainavo ir vaidino, bet dir-

Rugsėjo 27 d. taip pat 
širdis atsisakė ilgiau plakti 
dr. Motui Bakčiui, tik 3 die
nų tetrukusiam m nėti savo 
70 metų sukaktį.

Dr. Motas Baktis lietu
viams gal mažai težinomas, 
nes buvo naujasis ateivis, 
kuklus žmogus, bet nepri
klausomoj Lietuvoj jo var
das buvo plačiai žinomas.

Jis 1921 m. baigė medici
nos studijas Kauno univer
sitete, kurį iaiką buvo žy
maus moterų ligų ir akušeri
jos specialisto prof. P Ma
žylio asistentas, vėliau ski
riamas Šiaulių miesto gydy
toju. ten tuoj pakviečiamas 
į miesto ligoninę moterų ir 
akušerijos skyriaus vedėju. 
Tose pareigose išbuvo, kol 
teko apleisti Lietuvą, komu
nistų antplūdžiui 1944 m. 
artėjant. Ten jis plačioj a- 
pylinkėj buvo įgijęs labai 
gero moterų ligų ir akušeri- ' 
jos gydytojo vardą, buvo 
aktingas vietos visuomenės 
narys-

Atvykęs į JAV. jis atliko 
visus reikalavimus gydytojo 
profesija verstis, pirma dir
bo Dixono ligoninėje, o vė
liau Oak Forest ligoninėje, 
kur širdžiai nustojus plakti 
ir mirė.

Tai buvo ne tik gerai iš
simokslinęs specialistas, bet 
ir didelės tolerancijos žmo
gus. su kuriuo visiems malo
nu buvo santykiauti.

Mirusiųjų artimiesiems 

mūsų gili užuojauta.

Fuon kalėjimas
menam žmogui

Iš Niurnberge nuteistųjų 
nacių vadų. kurie buvo pa
sodinti Berlyne Spandau 
kalėjime, paskutiniuoju me
tu bebuvo likę tik trys: bu
vęs Hitlerio pavaduotojas 
Hess, ginklavimo ministeris 
Speer ir jaunimo vadas 
Schirach.

Paskutinieji du. atsėdėję 
jiems priteistus 20 metų. 
šeštadienį buvo išleisti į lais
vę. Tuo būdu kalėjime pasi
liko tik vienas Hess, dabar 
jau visiškai paliegęs 72 me
tų senis, kuris nuteistas iki 
gyvos galvos. JAV. Anglija 
ir Prancūzija sutiktų jį iš
leisti. bet nesutinka sovietai. 
Tuo būdu dar tame didžiu
liame kalėjime, kuris pasta
tytas 600 kalinių, bebus tik
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žemėlapy matome naują 38-ją nepriklausomą Afrikos 
respubliką Botswaną, kuri iki šiol buvo Anglijos koloni
ja, o nuo rugsėjo 30 d. tapo nepriklausoma valstybė.

AK A Af K AM

Komunistinė Kinija tikisi visą 
pasauli laimėti

Minėjo 17 metų sukaktį. Parade 2 mik raudorųjvar- 
d iečių- Sovietų bloko atstovai pasišalino iš iškilmių. Tikisi 
laimėti visą pasaulį.

Praeitą šeštadienį komu- Azijos Valstybių 
nistinė Kinija minėjo savo

konferencija
Filipinų prezidentas, aiš- 

lankydamasis Washing-

17 metų sukaktį. Ta proga 
surengtose iškilmėse sosti
nėje dalyvavo pusantro mi
liono žmonių. Kalbą pasakė 
ne pats vadas Mao Tse-tung, 
bet jo dabar dešinioji ran
ka — krašto apsaugos mi
nisteris Lin Piao. Jis pareiš
kė, kad JAV vadovaujamas 
imperializmas ir Sovietų S- 
gos komunistų partijos va
dovaujamas revizionizmas 
yra tas centras, kuris suda
ro apgaulingos taikos kalbų 
planus, kad tuo būdu užge
sintų Vietnamo liaudies re
voliucinio karo prieš JAV 
agresiją liepsnas.

"Kultūrinė revoliucija“, 
kartu su kova prieš Mao i- 
deologiios priešus, būsianti 
tęsiama.

Lin 3akė, kad Kinija rems 
Vietnamo liaudį, kol bus j

KU

tone susitaręs su JAV pre- 
didentu, spalio 18 d. Mani
loj (Filipinų sostinėje) šau
kia 4 Azijos valstybių (Fi
lipinų, P Korėjos, N. Zelan
dijos ir Australijos) konfe
renciją. kurioje sutiko daly
vauti ir JA Vprezidentas 
Johnsonas. Konferencijos 
uždavinys — surasti būdą 
Vietnamo karui baigti.

į sąjungoje. Chicagos lietu 
iu daugijoj. lietuviams siu

bo didelį organizacinį 
darbą. Daugiausia jo pa

jams padėjo nuo komunis- j stangomis buvo įsteigtas ir 
apsaugoti unijos skyrių. Birutės choras-

Atidarė Laisvės 
centrą

Rugsėjo 23 d. Bostone, 
netoli Washingtono, atida
rytas Laisvės Centras, kurio 
atidaryma dalyvavo šimtai 
kviestų asmenų. Iš lietuvių 
buvo Lietuvos atstovybės 

; patarėjas d r. S. Bačkys, Al- 
! to pirm. inž. A- Rudis, Alto 
' vicepirm. Naujienų redak
torius dr. P. Grigaitis ir ki
ti.

Centro tikslas nuodugniai 
pažinti demokratijos priešų 
sąjūdžius ir paruošti idėji
nius kovotojus prieš tuos są
jūdžius. Tie priešai yra iš 
dešinės — fašistai ir iš kai- 

. Į rėš — komunistai. Juos rei- 
Dabarl mis Jun?tiniŲ Tautu pir- j^ geraj pažinti, nes prie-
mininkas Afganistano ambasa
dorius Abdul Rahman Pazhwak. 
Už jo generalinis sekretorius U 
Thant.

laimėtolomivva, ii- ianSin TAV mzh,--

Robert Shelton. Ku Klux Klano 
vyriausias vadas, nuteistas už 
kongreso įžeidimą. Jis tą spren
dimą skundžia aukščiausiam 
teismui. Iki teismo palek«ta.<* už 
$500 užstatą iš kalėjimo. Jeigu 
jis nebus išteisintas, tai jam 
gresia kalėjimas iki Įmetę ir 
$1,000 piniginė bausmė.

velti Kinijos į karą. Į atei
tį jie- žiūrįs labai šviesiai, 
nes, jo nuomone, tarptauti
nė padėtis yra labai palanki 
"liaudies karams“ ir kad 
"revoliucinė liaudis“ su Ki
nijos pagalba laimės visame 
pasaulyje.

Sovietu bloko valstybių 
atstovai, išgirdę tokius "ma
lonius“ žodžius jų atstovau
jamų valstybių adresu, pasi
šalino iš garbės tribūnos Iš 
komunistinių valstybių pasi
liko Rumunijos, Š. Korėjos, 
Š. Vietnamo, Jugoslavijos, 
Kubos ir Albanijos atstovai.

Parade dalyvavo ne tik 
keli tūkstančiai kariuome
nės, bet ir du milionai jau
nųjų rauaongvardiečių, ku
rie vykdo "kultūrinę revo
liuciją“.smgu atveju su jais kova 

nesėkminga.
Centre galės studijuoti iki 

4.000 studentų, kurie gaus 
mokslinius laipsnius (juos 
duos ne centras, bet tie u- 
niversitetai. kuriuose tie as
menys yra studijavę)

Be abejonės, centras la
bai daug prisidės apsaugoti 
Amerikos tautų laisvę. Jis 
bus naudingas ir veiksmin- 

Paskutinės rugsėjo mėne-j gas pavergtosioms tautoms 
šio savaitės užmuštų JAV išlaisvinti.
karių skaičius Vietname pa- , .
kilo iki 142. o komunistų RaiSUS Viesulas 
per tą laiką žuvo 1.165 Pra- z m • i
eityje yra turėta daug blo- tik UZgaVO Floridą 
g^^aičiųsu dieniais V“In“ negallefit'n-

Dideli nuostoliai 
Vietname

Rasistas laimėjo 
Georgijoje

Užkietėjęs rasistas Mad- 
dox laimėjo nominacinius 
rinkimus gubernatoriaus 
vieton. Jis nugalėjo kandi
datą, kuris nėgių klausimu 
yra daug nuolaidesnis. Spė
jama, kad tai paskutiniojo 
meto didelių negrų riaušių 
Chicagoje ir kitur padari
niai.

Pav. 1965 m. 
lapkričio mėnesį per 1 sa
vaitę žuvo 248, o šiemet ge- 

, r v i gūžės trečiąją savaitę 146.
vienas kalinys. Kalėjimas y-Į Viso Vietnamo kare jau žu
ra iš eilės po mėnesį saugo
mas JAV, Anglijos, Pran
cūzijos ir Sovietų Sąjun
gos karių dalinio. Visas ka
lėjimo išlaikymo išlaidas, 
kurių yra metams $100,000, 
sumoka Vokietija.

gai siautė West Indijos sa
lose. Haiti, Domininkonų 
respublikoj ir Kuboj Lai
mė. kad jis Floridą tik šonu'

Nora Gugienė 
seneliu prieglaudoje

Buvusi Balfo ilgametė
vo 5,302 Amerikos kariai.

Paragink savo pažįstamus 
iisiraiyti Keleivį. Kaina 

metams $5.
♦•••*••••*<••»*»**♦•*************•*

palietė, todėl čia nepadarė 
didelių nuostolių. O kitur 
keli šimtai žmonių žuvo, dar

vadovybės narė, visą laiką 
uoliai dalyvavusi įvairiose 
lietuvių organizacijose No-

daugiau buvo sužeista, tūks-j ra Gugienė jau seniai serga. Kenilworth, 
tančiai paliko be pastogės? Dabar ji paguldyta senelių ninkas sako. k;; 
medžiaginių nuostolių šim-J prieglaudoje Oak Lawn, r4i<w p*r‘,vrijos Percy 

aiškintas.

III., policijos virši- 
kad kol kas Vale- 
žudikas dar neiš-

tai milionų. III- Jos sveikata silpna.

I
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sRetepRone &ip.Ar badausime?
Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyvenantieji tikrai 

nebadaus, nes čia ir šiandien nebadauja tas, kuris to ne
nori, ir nebadaus ateity, bet mūsų žemėj milionai badavo 
ir badaus dar daugiau, jeigu nebus labiau, negu iki šiol, 
tuo reikalu susirūpinta.

Kodėl kvla toks klausimas — ar badausime? Jukv
buvome pripratę spaudoje skaityti apie milžiniškus mais
to kiekius, kurie sukaupti JAV sandėliuose, nes jų nėra 
kur dėti? Taip, tik prieš penkmeti tuose sandėliuose gu
lėjo beveik pusantro biliono bušelių kviečių, o šiandien 
jų bėra tik 600 mil. bušelių, arba tik 5 mėnesių atsarga. 
Sojos, svarbaus gyvulių pašaro, atsargų bėra vos 2 savai
tėm, o sauso pieno, sviesto — beveik nieko.

Taip yra dėl to. kad kviečių, sojos ir kai kurių kitų 
pasėlių plotai yra apriboti, kad žemdirbiams mokama už 
nedirbamus plotus. O iš antros pusės, juk ir JAV gyvento
jų skaičius didėja (dabar yra apie 200 mil.. o 2000 metais 
tikimasi 360 mil.). be to, ir kitos valstybės vis daugiau 
maisto reikalingos.

Žinovai apskaičiuoja, kad jau po 4 metų kitos vals
tybės bus priverstos ieškoti Įsivežti 25 mil metrinių tonų 
javų. O kur jų gauti?

Kaip minėta, JAV atsargos sumažėjo. Jos galės tas 
atsargas padidinti, pradėjus vėl arti tuos 60 mil. akrų. 
kurie dabar yra užleisti, ir minėtų kitų kraštų maisto pa
reikalavimą patenkinti, jeigu jis dar nepadidės. Bet ap
skaičiuojama, kad jau 1985 metais kitų kraštų javų pa
reikalavimas padidės 12 mil. tonų ir to kiekio JAV jau 
nebepajėgs patenkinti-

Aišku, turėtų ir kiti kraštai susirūpinti savo žemės 
ūkio kėlimu. Deja, tai nėra taip lengva padalyti.

Mūsų žemėje šiuo metu gyvena apie 3.3 bilionai žmo
nių, per 15 metų tas skaičius padidės iki 4 bilionų, o šio 
šimtmečio gale prašoks 6 bilionus, taigi padvigubės. V pač 
tikimasi gyventojų skaičiaus žymaus padidėjimo Azijoje. 
Afrikoje ir Pietų Amerikoje, kur ir šiandien maisto pro
duktų trūksta, kur badas yra daugeliui kasdieninis reiš
kinys. Žinovų duomenimis, ir šiandien du trečdaliai žmo
nių per dieną tegauna 900 kalorijų, o normaliai žmogui 
reikalinga 2,300 kalorijų.

Dabar plačiai mesti šūkiai reguliuoti žmonių gimdy
mą, kelti žemės ūkį atsilikusiuose kraštuose labai sunkiai 
vykdomi. Didžiausia tam kliūtis yra žmonių tamsumas 
ir su juo kartu einantieji prietarai, kurie trukdo gyvenimo
pažangą.

Budi pavergtųjų sargyboje

P. Vietnamo sostinėje Saigone dahar juodoji rinka 
klesti geriau negu Maskvoje, čia matome mergaitę, 
pardavinėjančią amerikoniškas prekes — muilą, deg
tinę, alyvą ir kt.. kurios nėra skirtos pardavimui.

| lė (Lietuvos komunistų par
tijos centro komiteto narė), 
Juozas Dumša (1919 m 
Šiauliuose karo komisaras), 
Aleksandras Didžiulis, dak
tarė Barbora Bui baitė-Eidu- 
kevicienė (dabar komunis
tų "šventojo“ Eidukevi
čiaus žmona). Semionas Fi
rmas. Stasys Gaurys, Vincas 
Gavulis. Levas Goldbergas. 
Abrornas Gordonas, Myko
las Greibus, Vincas Grigą 
navičius. Viktoras Griškelis 
(pulko štabo viršininkas), 
Liudvikas Grišūnas, Jonas 
Gruodis (vakarų karinės a- 
pygardos pasienio ir vidaus 
kariuomenės vadas). Vladas 
Jasaitis (1916-17 m. gyveno 
Philadelphijoje, 1934-38 m. 
Archebade žemės ūkio mo
kyklos katedros vedėjas).

Tai tik nužudytų ne eili
nių komunistų sąrašas, o 
kiek dar buvo tokių, kurie i 
tą enciklopediją nepateko, 
be to. kiek dar sėdėjusių sa
vo pačių sistemos pastaty
tuos kalėjimuos, bet dar iš
likusių gyvų!

O kokia enciklopedija ka
da nor surašys daug daug 
kartų didesni skaičių nieko 
nekaltų Lietuvos žmonių 
nekomunistu, kuriuos komu
nistai nužudė?

Nevv England Telephone
Part ot tfce Nauonwide Bcb System

. I

Kas kitur rašoma

For belp on calls 
the place to look

is in the froot pages 
of your telephone bnok.

Sutaup>-i:e laiko ir vargo, pasitikrinę,
kaip šaukti abonentą prieš renkant numerį. 
Informacija, kaip iššaukti vietos ar užmiesčio 
telefoną, yra telefonų knygos pačioj pradžioj. 
ĮSITIKINTI—pažvelkite i tą knygą:

V 1

Rugsėjo 20 d. Nevv Yor
ke Įvykusiame šių darbo me
tų pirmajame (iš viso 124- 
tajame) Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo pilnaties 
posėdyje vėl buvo padary
tas pareiškimas Jungtinių 
Tautų Organizacijai, pabrė- 
žiąs. kad:

1) dabartinių Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos. 
Vengrijos Lenkijos ir Ru
munijos delegatų Jungtinė
se Tautose Įgaliojimai turė
tų būti atmesti, kaip išduoti 
neteisėtų vyriausybių, kilu
sių >e iš laisvų rinkimų, o 
primestų tiems kraštams 
svetimos jėgos;

2) nepripažintina Sovietų 
Sąjungos delegacijos teisė 
kalbėti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vardu.

Panašūs Europos Paverg
tųjų Tautų Seimo pareiški
mai visada Įteikiami visų 
nekomunistinių vyriausybių 
delegacijom Jungtinių Tau
tų Organizacijoje.

Pareiškime laisvųjų kraš
tų vyriausybėms ir visuome
nėms Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas New Yorke 
antrajame tryliktosios sesi
jos posėdyje (iš viso 125-ja
me) Įsakmiai pabrėžė nuo
monę, kad:

kultūriniai mainai karp
Vakarų demokratijų ir pa
vergtųjų kraštų turėtų rem
tis abišalumo dėsniu, sutei
kiančiu Vakarų demokrati
joms tokias pačias laisves— 
susižinojimo. spaudiniais 
keitimosi, meninių pasirody
mų, maininių studentų pa
rinkimo ir kt. srityse, —ko

kiomis naudojasi komunis
tiniai režimai,

o Vakaru demokratijų 
prekyba su pavergtais kraš
tais būtų vedama ir derina
ma taip. kad ji taptų prie
monė tikrai pagėHnti tų 
kraštu gyventojų būklę.

Seimas kritikavo esa
mą padėti tose srityse, teig
damas. kad kultūriniai ir v- 
pač prekybiniai mainai, 
vykstantieji taip. kaip da
bar. prisideda prie komunis
tinių režimu sustiprinimo, 
jų prestižo kėlimo, bet tik 
labai maža naudos teduoda 
tų kraštų žmonėms Seimas 
apgaiiestavo. kad vietoj su
siderinimo, tarp Vakarų de
mokratijų prekybos srityje 
vyksta varžybos, geidimas 
ko daugiau komunistiniams 
režimams parduoti, netgi 
teikiant ko ilgiausių termi
nų kreditus, o tai Įgalina ko
munistinius režimus nustati
nėti vakariečiams prekiavi
mo sąlygas-

» »

Baigdamas per pastaruo
sius metus eitas Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo pirmi
ninko pareigas. V. Sidzi
kauskas pateikė seimo posė- i 
dyje metinę veiklos apžval-Į 
gą. Metai buvo darbingi, ir 
pirmininkui teko apsiriboti 
tik pačių ryškiausiųjų veiks
mų paminėjimu. Nuolatinis 
budėjimas ir kiekviena pro
ga kreipimasis Į Įvairiausias 
valstybines bei tarpvalsty
bines institucijas pavergtų
jų tautų reikalu yra gausios 
stambesnių bei smulkesnių 
veiksmų ir žygių Įvairybės, 
bendrasis pavadinimas.

KRAUJU PAPLŪDUSI

SOV ENCIKLOPEDIJA •

Pagaliau išėjo ”Mažo
sios lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos“ I tomas, ku
ris baigiasi raide J. Buvęs 
Bostone leidžiamos Lietu-, 
vių Enciklopedijos redakto
rius Pranas Čepėnas, recen
zuodamas minėtą sovietinės 
enciklopedijos tomą. be kit
ko, pastebėjo, kad Sovietų 
Sąjunga yra toji valstybė, 
kurioje yra daugiausia nu
žudyta lietuvių ir iš Lietu
vos kilimo komunistų“.

Ta patvirtina ir "Darbi
ninke“ rugsėjo 23 d. iš
spausdintos trumpos pačių 
nužudytų komunistų biogra
fijos. paimtos iš minėtos so
vietinės enciklopedijos. To
kių surankiota net 31. Tu-. 
rėkime galvoje, kad tai ne ; 
eilinių komunistų biografi
jos. bet tik aukščiau, o kai 
kurių ii labai aukštai iški
lusių, tik prasilenkusių su 
to ?r kito meto komunistų 
partijos "generaline linija“ 
ir dėl to netekusių galvos.

Štai Įų pavardės: Juozas 
Adomavičius. Vincas Amb
rasas, Juozas Adomaitis! 
(Minske buvęs maisto pra-i

Vienas iš Įsakmiausių pa
starojo meto kartotiniu itai- 
gojimų buvo — ūkini Vaka
rų pranašumą ir sovietinio 
bei satelitinių režimų geidi
mą platesnės prekybos nau
doti kaip priemones išplėsti 
galimybei Vidurio Europoj 
naudotis žmogaus laisvėmis 
visose gyvenimo srityse.

Pripažįstant Rytų-Vakarų 
kultūrinių santykių teigia
muosius požymius, dažnai 
ir daug kur buvo primena
ma. kad tuose santykiuose 
turi būti siekiama visiško a- 
bišalumo ir griežtai saugo
masi betko, kas Įteisintų ar 
pailgintų neteisėtą komu
nistinių režimų viešpatavi
mą Rvtų Vidurio Europoje.

♦ *

Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimas, kaip matyti iš jo 
pereitų metų veikimo ap
žvalgos, be paliovos nurodi
nėja vyriausybėms ir tarp
tautinėms institucijoms So

monės komisaras). Petras 
Ambraziūnas (Minske bu
vęs komunalinio ūkio komi
saras). Zigmas Angarietis- 
Aleksa (Lietuvos komunis
tų partijos steigėjas ir jos 
pinnasis pirmininkas, per 
20 metų ėjęs aukštas parei
gas rusų komunistų partijo
je, labai daug rašęs komu
nistų spaudoje, išleidęs ne
mažai komunistinės litera
tūros, 1938 m. kovo 27 d- su- 
nntao Maskvoje ir po dviejų 
metų nužudytas. Dabar jis 
vėl garbinamas, yra komu
nistų "šventųjų trejybės“ 
narys — Kapsukas. Anga- 
rietis. Eidukevičius), Juozas 
Bilevicius (divizijos vadas), 
Vaclov as Boguckis. Jurgis 
Bušmanas (1918 m. kovojo 
Žeimelio valsčiuje prieš Lie
tuvos karius savanorius, vė
liau Rokiškio revoliucinio 
tribunolo pirm., 1919 m. 
gale mainais atiduotas Sov. 
S-gci. 1938 m. nužudytas 
kaip ir daug kitų Minske). 
Joselis Chazanas, Kazimie
ras Cichovskis. Jonas Ceč- 
ko^skis. Michailas Čiblvs, 
Andrius Dabulevičius, Ju
lius Daubaras, Semionas Di- 
menšteinas, Jokūbas Dolec- 
kis. Aleksandra Drabavičiū-

vietu Sąjungos viešpatavi
mo Baltijos valstybėse kolo
nijinį pobūdi. Jungtinių 
Tautų dekolonizacijos ko-; 
mitetui Įvairiomis progo- 
mis ir Įvairiais keliais visi 
primenama, kad Į jo darbo
tvarkę privalu Įtraukti ir 
Baltijos kraštų padėties ty
rimą.

Kai Jungtinėse Tautose, 
Sovietų Sąjungos pasiūly
mu. buvo svarstomas klausi
mas apie "Įsikišimo Į vals
tybių vidaus reikalus neleis
tinumą ir valstybių nepri
klausomybės bei suverenu
mo apsaugą“. Pavergtų Eu
ropos Tautu Seimas aprūpi
no visas nekomunistinių vy
riausybių delegaci jas Įrody
mais. kad kaip tik Sovietu 
Sąjungą nuolat vartoja Įsi
kišimą, kaip priemonę padi
dinti savo imperijai ir iš
plėsti savo viešpatavimui 
Europoje, ypač Antrojo Pa
saulinio karo meta ir po jo.

(Elu)

SUVARŽĖ SAVO
PIRMININKĄ

JAV kongrese yra papro
tys. kuris Įvairių komitetų 
pirmininkus padaro beveik 
visagaliais. Jeigu jie nori, 
tai Įstatvmo projektą laiko 
stalčiuje tiek. kiek jiems pa
tinka- Kiti nariai nenori la
bai priešintis, nes tiki kada 
nors patvs tapti pirminin
kais ir panašiai ponauti.

Betgi atstovų rūmų švie
timo ir darbo komitetas tai 
tvarkai pasipriešino ir savo 
pirmininko negro kunigo 
Powellio galią suvaržė. Tas 
komitetas 27 balsais prieš 
vieną nutarė nebeleisti vie
nam pirmininkui naudoti 
komiteto lėšas, vienam su
laikyti Įstatymo svarstymo 
eigą.

O tas New Yorko kong- 
resmanas Powell "Įdomus“ 
tipas. Jis moka gyvenimu 
džiaugtis Kongresas jam 
nelabai rūpi. Kai tik koks 
svarbus Įstatymas balsuoja
mas. jo kongrese nėra. Jis 
mėgsta šiltus kraštus. Per 
porą metų jis net 65 kartus 
Keliavo Į Floridą ir Puerto 
Rico, ir tai ne vienas. Kelio
nės išlaidas jis apmokėdavo 
iš kongreso sąskaitos.

Jo žmona gyvena Puerto 
Ricoje ir Washingtone tėra 
tik retas svečias, bet yra 
kongreso tarnautojų sąra
šuose ir gauna per metus 
820.578.

Maloni naujiena 
knygų miegejamsir

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSE-

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

Kaina buvo $5.50, dabar .................... $2.00.
II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVĄ Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00. dabar ................... $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

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

HOMOSEKSUALISTAI

VALS. DEPARTAMENTE

Per 1965 metus iš Valsty
bės departamento atleista 
viso 30 tarnautojų, jų tarpe 
28 homoseksualistai, iš ku
rių vienas gaudavo per me
tus 20,000 algos.

1964 metais iš to departa
mento buvo atleista 32. o 
1963 m. — 45 homoseksua
listai.

Tokių "kvalifikacijų“ tar
nautojai valstybės departa
mente yra nepatikimi, nes 
juos. išnaudojant tą iškrypi
mą, iengva papirkti ir kitaip 
suvilioti Įvairiems šnipams.

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug Įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ......................  $2.00.

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSUA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50. dabar ...........  75 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ARTĖJA ILGI ŽIEMOS VAKARAI, — 

ĮSIGYKITE SIAS {DOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

SHSimUBK&M'.'JUCĮ

V
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKEs

Jaunimo konferencija KAS TURI ŽEMAITIJOS

Šiais Jaunimo metais ki- VIETOVEI NUOTRAUKŲ 
lusioms problemoms spręsti' I
šių metų spalio 29-30 dieno- “Mūsų Lietuvos“ -šeri-:• *11 • T" • i tmis New Yorke yra šaukia
ma Jaunimo veiklos konfe
rencija I intensyviai ruošia IV tomo

Jaunimo kongresas nu- —Žemaitijos vietovių apra-J 
sprendė Įsteigti Pasaulio šymus. Jam reikalingos šių'

Jimo veikalo apie Lietuvos 
vietoves autorius šiuo metu 

ruošia IV

Lietuvių Studentų Sąjungą, 
bet rezoliucija jokių konkre
čių darbo gairių nenurodė. 
Pradėti ši ryšį su užsienio 
lietuviais yra vienas šio su
važiavimo tikslų.

Taip pat aktualus yra il
gai švaistomas ir diskutuo
jamas L.S.S. filisterių reika
las. Ji reikia vėl iškelti, nes 
aiškiai matoma didelė bend
radarbiavimo stoka univer
sitetus baigusiųjų tarpe.

Gal svarbiausias šio suva
žiavimo punktas bus disku
sijos 1968 metų reikalais. 
Mat. tais metais bus mini
mas Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo penkias
dešimtmetis. Reikia susitar
ti, kokiais būdais jaunimas 
šią sukakti minės-

Konferencijos programa 
yra tokia:

Šeštadienį, spalio 29 d.

9 vai. registracija.
10 vai. posėdis —Užsie

nio reikalai
12:30 vai. pietų pertrau

ka.
2 vai. posėdis — Jauni

mas ir 1968 metai.
8 vai. muzikos ir meno 

vakaras.

nedidelių Žemaitijos vie- 
; tuvių nuotraukos: Adakavo, 
Alsių, Balsių, Dabikinės, 
Didkiemio. Endriejavo. Gar- 
dano. Gardų. Gaurės, Geg
rėnų, Girėnų, Gintališkės, 
Girdžių, Janapolio-Viržuvė- 
nų. Jokūbavo, Juozapavos. 
Juodaičių. Juodeikių-Šalti- ; 
nių, Kalnalio, Kantaučių, j 
Karklėnų, Ketūnų. Karšu
vos. Klykolių, Laukžemės. 
Lenkimų. Lykšelio, Lonių, 
Luobos, Medemrodės. Mi- 
caičių. Milašaičių. Nagar- 
bos, Nevarėnų, Notėnų, Pa- 
balvės. Padubysio-Bazilio- 
nų, Pajūralio. Pajūrio, Pa
gramančio. Paupio. Pašilio, 
Renavo. Sartininkų, Stakių. į 
Stalgėnų. Šačių, Šimkaičių.’ 
Tenenių. Tūbinių. Upynos, i 
Varnių (Katedros), Vaigu-; 
vos, Varsėdžių. Vaičaičių,‘ 
Vait’nėnų. Vegerių, Ventos, 
gelž. stoties, Viešvėnų, Vit-; 
sodžio. Vėžaičių, Žaiginio, 
Žalpių. Žygaičių. Žvingių. 
Praverstų ir kitų vietovių?

Kairėje Nicholas De B. Katzenbach, buvęs teisingumo 
sekretorius, dabar paskirtas užsienio reikalu vicesekre- 
torium. Dešinėj viršuje prof Eugene Rostou paskirtas 
valstybės užsienio reikalų vicesekretorium politiniams 
reikalams. Apačioje Foy Kohler, iki šio, buvęs ambasa
dorium Maskvoje, paskirtas užsienio reikalų vicesekre- 
toriaus padėjėju.

DĖL NETOLERANCIJOS

Liaudininkų leidžiamo 
“Sėjos“ žurnalo paskutinia
me numery Vytautas Bildu
šas rašo:

Sibiro kankinių pėdomis
Medžiaga Sibiran ištremtųjų gyvenimui aprašyti

Kas čia surašyta, skirta je, planavimo skyriuje.
H- Tautvaišienės "Tautų ka- neilgai, 
pinvnas Sibiro tundroje“ i 1942 m. dr. V. Vilkaitį 
antram tomui, jeigu pasiseks kartu su visa šeima iškėlė Į 
ji išleisti. Arktiką prie Leniniuotojo

• • i -j i i Čia duodamos kai kurios vandenyno, ten kur Lenos 
varpininkų ideologijos upė išsišakojusi įteka į tą
ies netolerantingai pa-! . J

“Dar netaip seniai peda
gogas V. čižiūnas katalikiš
kosios minties “Aidų“ žur- 
rale nusiskundė, kad kar
tais
žmonės netolerantingai pa

bet
O-*
te

ČnSt ozlizaninII1V nrnorama p* ,----- i-f
vyks Mespetho Lietuvių Pil. 
klubo salėpe —69-61 Grand 
Avė.. Maspeth, L.I-. N.Y.

Sekmadienis, spalio 30 d.

11 vai. mišios Maspetho 
Viešpaties Atsimainymo pa
rapijoje

1 vai. simpoziumas — 
Jaunimo bendros veiklos or
ganizacija.

3 vai. rezoliucijos ir už
baigimas.

Sekmadienio programa 
vyks Maspetho parapijos 
salėje.

"Laisvės žiburio“ vajus

PITTSBURGH. PA.

Draugijų atstovų
suvažiavimas

U THANT NĖRA 

MŪSŲ DRAUGAS

Bostono dienraštis Re
cord American rugsėjo 26 d. 
išsoausdino Petro šalnos iš

sisaką bažnyčios ir tikinčių
jų adresu. Sutikdami su ai-Į 
manuotoju, turime tačiau! 
paklausti, ar bažnytiniai ir į 
tikintieji nepasisako netole- 
rantir.gai netikinčiųjų adre
su? Kodėl tematyti tik vie
ną medalio pusę? Kodėl ne
matyti antrosios — dar tam
sesnės?

“Netolerancijos žmogaus 
asmeninių Įsitikinimų atžvil
giu kultūringoje bendruo
menėje neturėtų būti- Ar 
žmogus tiki Dievu, ar mate
rializmu — jo sąžinės reika
las. Gai nėra nieko liūdnes
nio už žmogaus persekioji- 

j mą ar pajuokimą dėl jo Įsi- 
' tikinimų.

“Ekstremistai — tai vo
tys kultūringos visuomenės

\ andenyną.
Tai buvo sunki kelionė u-

rase:
“Žinia apie Kipro Bieli- ......

nio mirti mane labai sukrė- Laiško autorė su dr.
tė. Apie tai sužinojau iš Ke- ilnaičio seimą susitiko 
leivio Vėliau tą skaudų Įvy
ki pranešė man didžiai ger
biama Lietuvos Laisvės Ko
miteto sekretorė ir grąžino 
man laišką, kurį buvau pa
rašiusi K. Bieliniui. Deja. 
rašytas jam laiškas atėjo 
jau jam mirus.

ant Angaros upės kranto. 
“Reikėjo laukti laivo. Smar- -- 
kiai lijo. jokios pastogės! 
Stovėjom visi ant upės -v* 
kranto ir kentėjom“, rašo H. / 
Tautvaišienė.

Vėliau visi buvo sugrūsti ..
; i trijų aukštu baržą. Jokių 
patogumų. Dr- V. Vilkaitis“Visi, kas iš šiaurės Sibi

ro kankinių gyvi išliko, su 
didele pagarba minės Kiprą 
Bielini už jo atskleistą ko
munistų daromą lietuvių 
tautai skriaudą.“

Toliau atpasakojamas dr. 
Vinco Vilkaičio, buvusio

i jau tuomet sirgo, gulėjo. Jo ",' 
žmona buvo labai suvargu- 
si. Tai buvo pasibaisėtina v' 
kelionė Į pačios atšiaurės 
Trofimovsko ruošiamą žve
jybos ūkį. .u.

Trofimovsko tremtinių gy- 
_ venimas yra aprašytas H. 

Žemes Ūkio Akademijos Tautvaišienės knygos ”Tau- 
rektoriaus. ir jo šeimos liki- tų kapinynas Sibiro tundro- 
inas. (V. Vilkaitis prieš Pir- je‘- f tome, bet knyga jau iš- , 
mąjį pasaulinį karą yra bu- pirkta.
vęs Keleivio bendradarbis. Dr V. Vilkaitis, nors ir 
Kei. red.)- j ligos varginamas, nebuvo

Dr. Vincas Vilkaitis su praradęs vilties. Jis stengėsi 
šeima kartu su kitais tremti- ne tik savo šeimoj, bet ir ki
niais 1941 m. birželio 14 d. tų tarpe palaikyti gerą nuo- 
buvo išvežtas Į Sibirą. JĮ į- laik?. tr čia, tose sunkiose ;»». 

atleistas už vagystę gyvenimo sąlygose, jis nesi- 
liovė domėjęsis savo srities 
mokslu (jis buvo botanikas, 
augalų specialistas), brai- 
cižiojf po balas, rinko šaTna-

kūne. Žmogus persekioja
mas dėl savo Įsitikinimų, pa
žiūrų ne vien tik totalinių 
režimų kraštuose. Tai eks- 
tremistų. siauro akiračio bū
tybių, taktika visur, savo 
pasireiškimams randanti

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius kreipiasi i visas Dorchesterio šitokį laišką:

; Pittsburgho ir apylinkės lie-
Nuotraukų temos gali bū- tuvių draugijas ir maloniai . s skaičiau gen. sekie- 

ti Įvairios: kraštovaizdžiai, kviečia dalyvauti draugijų tojaus L Thant pranešimą 
miesteliu vaizdai, gatvės, ■ atstovų suvažiavime, kuria-
atskiri pastatai (istoriniai ( rne bus aptarta Lietuvos ne- 
namai. mokyklos, bažnyčios/' priklausomybės paskelbimo 
koplyčios), upės. ežerai, minėjimo programa ir kiti 
miškai, piliakalniai, vietos; svarbūs reikalai. Maloniai 
organizacijų grupės ir pan. , prašome draugijų atstovus 

Gerbiamieji šio laikraščio ir visuomenės veikėjus skirti 
skaitytojai prašomi peržiū-: auk? *an} didžiajam Lietu-
r ėti savo albumus, nutraukų i vos laisvinimo darbui. .....
rinkinius: jų nesant vietoje,j Suvažiavimas bus sekma-
prašyti iš savo pažįstamų bei dieni, spalio 30 d 3 vai poJ taika*- n2~ 'J-™
giminiu. Drauge prašomi pa- D;et' Kazimiero salėje ZO^Z1° nepaskyrė Europos 
tiekti autoriui sU atsimi.; f24 So/ 22nd ~ kn™s

nimu apie Įvairias Žemaiti- Pittsburgh
jos vietoves. i

Skyriaus valdyba: VeS‘
Jis niekada neprimine 

Pabaltijo valstybių — Esti- 
rius, vicepirm- kun. Vladas jos Latvijos, Lietuvos, ku- 

sekr. Mildred rios tebėra už Jungtiniu 
ninkams. Visais reikalais ra- Chinik, ižd. Veronika Koli- Tautų durų Jis nepasmerkė! 
syti ir nuotraukas siųsti šiuo £įus. 1 Maskvos kolonializmo ryti-
adresu:

. 7 . ‘ pasireiSKimams ranaanu . A. . *
Jungtinių Tautų sesijai. Ma- įaugėti formų, pagimdytų skunde at'elsta 
1,0 nuomone, jis užtaria afn-| {anatiėkos neapvkantos ki- zemes Vk‘° 
Kiečius ir aziatus. „ • sargas, vietostaip ga’ivojantiems4

Ponas Thant visai nepai
so Europos problemų- Jis Autorius primena pasako- 
daugiau dėmesio kreipia Ro- jimą, kaip vienas vyras da- 
dezijai, negu padalintai Vo-i vatka įašė laišką po laiško 
kietija’. Jis nekaltina komu-! prancūzų rašytojui filosofui 
nistų dėl jų griaunamojo Volterui, kad jis gelbėtųsi 

nuo pragaro ugnies, kol dar 
nėra vėlu. Kai Volterui Įky
rėki tie laiškai, jis tam da-

carines
keltų koioništų

Akademijos 
ietos rusų kilmės, 

Rusijos metais at- 
šeimoš na-

Knygos bendradarbių bei

įys. Bolševikams Lietuvą o- nas ir jas tyrinėjo, Pradžio- 
kupavus, jis pradėjo tarnv- je jam buvo duotas darbas 
bą NKVD. Galimas daiktas? rinkti samanas. Vėliau buvo 
kad jis ir seniau su komunis- paskirtas žuvų sandėlio sar
tais c-irbo pogrindy. gu.

l)r. V. Vilkaitį su šeimai . Vilkaitį nors jau
cirges ligos apniktas, tvir- 

išlaikė vidujinę stipry-
suėmus ir uždarius

seimą
Dotnu-

•#z

ą tb pavergtoms tautoms, kurios vatkai pasiuntė toki laišką? Vos geležinkelio stotv i gv- Ul vidujinę stipry- .
P °U ! kenčia sovietu jungą ir ku- j vuliams skirta traukinį, vie- ?1S domėjosi jakutų gy-

' i rios vis dar kovoja dėl lais- "Mielas drauge! Aš ne-!tos pradžios mokvklos mo- tikėjosi kada nors ....x_ x_______ _ i.... I 1 . - i- • t • . 1 innc Dpiji pincrfm

talkininkų pavardės bus į.a- Aleksandra, Vaino-
sytos knygoje. Nuotraukų o- 
riginalai saugomi ir nedel-Į 
siant sugrąžinami jų savi- Į Karaveckas,

Neseniai pradėjo veikti 
“Laisvės žiburio“ radijas, 
kuriam vadovauja Antanas 
Mažeika ir Romas Kezys. 
Jis yra pasiryžęs ypač išsa
miai—“informuoti mūsų vi
suomenę (lietuvių kalba) i 
ir nemokančius lietuviškai 
(angių kalba) apie rusiško
jo komunizmo mūsų tautai 
padaryta skriaudą, apie 
mūsų laimėjimus politikoje, 
mokslinėje ir kultūrinėje 
veikloje, kelti viešumon ir 
girti, kas mus aukština, peik
ti, kas mus smukdo, remti 
vertingus užsimojimus, ig
noruoti menkaverčius pasi
reiškimus“.

Radijui išlaikyti, aišku, 
reikalinga lėšų, todėl skel
biamas vajus — prašoma 
stoti Į Lietuvių Radijo Klu
bą, kurio nario mokestis $10 
metams, ir siųsti auku. Klu
bas žada parūpinti 30% pi
giau radijo aparatų, bet turi 
žinot’, ar daug bus jų no
rinčių. Todėl, siųsdami na
rio mokestį ar auką, praneš
kite, kad norite Įsigyti apa
ratą.

Rašykite adresu:
Lithuanian Radio Club,
62-15 69 PI.,

Middle ViHage, N.Y. 11379

Bronius Kviklys 
5747 So. Campbell Avė 
Chicago, III. 60629

USA

SO. ORANGE. N J.A

Girdėsime lietuviu muz

į Dr. J. Stukas praneša, kad 
! Seton Hali univei-siteto ra
dijas (WSOU-FM, 89.5 mg) 
pirmadieniais nuo 8:05 iki 
8:30 vai. vak. transliuos lie
tuvių muziką, o taip pat 
duos išsamiu žinių iš lietu

kas Fricas Skėrys. Jis daly-j vių kultūrinio gyvenimo. Di- 
vavo Jaunimo Kongrese, o! rektorius ir pranešėjas yra 
vėliau aplankė didesnes lie- dr- J. Stukas

F- SKĖRIO PADĖKA

Šią vasarą JAV lankėsi 
Vasario 16 gimnazijos mo
kytojas ir Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės iždinin-

tuvių kolonijas JAV ir Ka 
nadoje, informuodamas a- 
pie Vasario 16 gimnaziją ir 
Vokietijoje gyvenančių lie
tuvių padėtį ir jų visuomeni
nę veiklą.

Grįžęs i savo nuolatinę 
gyvenamąją vietą, F. Skėrys 
atsiuntė ilgą padėkos laišką 
Jame iis dėkoja visiems, ku- 
rie šiv'o ar tuo prisidėjo, kadi vln| paJamų. 
jo kelionė būtų kuo malo-;
nesnė ir sėkmingesnė. —vi-» Atmintina, kad Korėjos 
siems gimnazijos rėmėjams? karo išlaidos siekė 13rr. o 
ir prašo tuos visus gerada-'Antrojo pasaulinio karo iš- 
rius nepavargti ir toliau laidos 1944 metais net 42% 
remti lietuvių Vasario 16 (Tada viso krašto pajamų 
gimnaziją — lietuvybės švy-, buvo 210 bilionų dolerių, o 
turį Europos širdyje. 1 karui išleista 87 bil. dol.).

j nėję Europoje. Jis buvo kur- 
i čias pavergtųjų tautų bal- 
' sams, kurie prašė jo pagal- 
! bos. Gal būt jis bijo bedie- 

jjęę vių komunistų diktatorių.
Jis pamiršo pasakyti ge

rą žodi JAV. kurios išgelbė
jo Jungtines Tautas nuo 
bankroto, kada Sovietų Są
junga ir Prancūzija atsisakė 
mokėti savo nario mokesti. 
Ar p. U Thant ne veidmai
nis?

Tegu jis grįžta Į Bui-mą. 
Kai komunistai užpuls jo 
pagodas (budistų bažnyčios, 

i Kei red.), tada iis supras šo
KĄ REIŠKIA JAV ŪKIUI

VIETNAMO KARAS

Snėjama. kad šių metų 
JAV pajamos sieks 739 bili
onus dolerių, o Vietnamo 
karo išlaidos 58 bil. dol- 
Taigi, karui bus išleista tik

vietų agresija Baltijos vals
tybėse, Korėjoje, Vietname 
ir Berlyne. Jis nėra ameri 
kiečiu draugas.“

. I

cmgos 
gyvenimo 

siūlą. Jis buvo visų gerbia
mas. todėl, nors 1943 m. be
ne vasario 12 d. buvo šalta 
ir gausu sniego, visi. kas dar 

kinio. Kauno ir Vilniaus aikščioti, mirusi pa-
profesūra dėjo pastangas į kvdėjo Į laidojimo vietą. Že- 
dr.- Vincą Vilkaiti su šeima buvo Įsąlusi. giliai sniego 
išlaisvinti kartu su tos pa? apdengta•,^>et_Pail'^ėjušieji 
čios akademijos prof- Ton-

mėgstu šarlatano, kuris, no--kvtoja. vadinamojo Lietu-Į *uos aPraš.vti. Deja, < 
-1 v ---- u_„ji---------— j—I liga nutraukė jo gwrėdama^ man parduoti savo 

vaistus. Įrodinėja, kad aš e- 
su nesveikas. Mielas drauge

vos liaudies seimo deputatė 
mėgino ji ir jo šeimą aprū
pinti maistu ir vaikams nu-

, . . ! nešti pieno, bet ji sargybospasdaikvk savo vaisius sau, , *1 • nebuvo prileista prie trau
o man palik mano sveikatą .

Šiti( žodžiai, rašo Bildu- 
šas, rinka ir šių dienu eks-t z
irerristams — ar jie būtų 
delstai, ar materialistai. kūnu, bet ir tos pastangos 

■šiandien jau visoms pu- nepadėjo. Ir to meto vyriau-
sems sutikus dėl evoliucijos, 
kuri nuo dabarties gyvybės 
ilgais keliais nuveda iki vie-

N. CAMBRIDGE, MASS.
*

Janulevičiu sukaktis

Seni Keleivio skaitytojai 
Filomena ir Pi anas Janule- 
vičiai, gyv. 30 Cedar St-. 
rugsėjo 23 d. minėjo savo 
vedybinio gyvenimo 50 m. 
sukakti.

Linkime jiems dar ilgų ir 
laimingų metų.

nabisčio organizmo, net ne
organinės medžiagos, o nuo 
čia net ligi energijos, iš ku
rios viskas, kas šiandien gy
va ir negvva egzistuoja, yra 
kilę. — šioje mūsų kelionės 
vietoje kiekvienas žmogus 
turi nepaneigiamą teisę ar
ba: 1 i tikėti, kad. einant dar 
toliau, Į žmogaus protui ne
pasiekiamas tolumas, randa
mas Dievas-Kūrėjas. arba 
2) tikėti, kad tokio kūrėjo 
niekad nebuvo ir kad ener
gija—medžiaga yra viskas.

“Laikais, kada ateistas 
Sartre sakosi esąs metafizi
kas, ar ne laikas būtų Įsisą
moninti mums jau gilios pra
eities Voltairą ir “nesisteng
ti parduoti ar jėga Įpiršti sa
vo vaistus tiems, kuriems jų 
visai nereikia?“—baigia V. 
Bildušas savo straipsnį.

rūpinta dr. V. Vilkaičio li
kimu. Įrodinėta, kad su to
kių žymių profesorių ištrė
mimu daroma didelė žala 
žemės ūkio reikalui, nėra 
jokio pagrindo juos suimti 
ir ištremti.
vyriausia tiems 
vykdyti 3 asmenų komisija 
atsisakė išklausyti pateiktų 
pareiškimų žodžiu ir raštu 
Gal tik tiek reikalas kiek 
palengvėjo, kad dr. V. Vil
kaitis Sibiran buvo tremia
mas kaip “silni“, bet ne kaip 
kalinys.

Bet iš H. Tautvaišienės! 
knygos “Tautų kapinynas 
Sibiro tundroje“ aprašymo 
patiriame, kad dr. Vinco

nenorėjo jo palaikus padėti 
sniege Jie sniegą nukasė, 
žemėj prakasė duobę ir pa
laidojo.

Tėvui minis, šeimos gal
va tapo sūnus Vydas, gar 
tik 12 metų amžiaus. Jo mo
tina buvo labai išvargusi. 
Ji kuri laiką dirbo tinklinė
je. Pai ėjusi iš darbo nepa-

T
•Vz

Bet sudarvtoji jčgdavo net diabužių nusi* 
ns išvežimams vilkti. Jai padėdavo dukrelė y-- 

Auda. keleriais metais jau- 
nesnė už savo broliuką- fW

T. J.

(Bus daugiau). ;

VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

«tė«.

•r.
ą©'

: ’T
Širdies priepuoliai- Ją pa-

Vilkaičio likimas niekuo ne- rašė dr. Menard Gertler, o “ 
siskyrė nuo likimo tų, kurie jai Įvadą — garsus širdies li-"-’ 
iš karto buvo uždaryti vergų gų specialistas dr. Paul ’‘« 
stovyklose ir kalėjimuose. White. Knygoje aiškinama, 

piadžioje dr. V. Vilkaitis k?!P «a,i Pamatyti savo šir- - 
su šeima buvo apgyvendin- <’les priepuoli ir jo išvengti. 
tas Altajuje, kur buvo žvyro Kaina $3.75. ;
kasyklos- Ten dirbo raštinė-_________________ _______
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KAIP DABAR LIETUVOJ 

PIAUNAMA GAIDYS

Steigia Tėviškės muziejų

Prie Kauno elektrinės jė
gainės užtvankos (Kauno

Visi ūkiai lvgūs bolšeViki- rna,’bj^. ties Pravienos upe- 
ži 'bot liu. steigiamas "Tėviškės

Anapus uždangos
Vilniau* dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE

(Tęsinys)

G Staline didis! g^j,**********************************************************************
, le tarybinių tautų !..

Neatsimenu jo viso. bet 
keli sakiniai užsiliko iki šiol, 
ir, kai tik prisimenu juos. 
pasišlykštėjimo banga nu- 
šiurpina visą kūną. Iki ko- ;• 
kios menkystos nusigyvena

į vergas, ryškiai pavaizduoja

teigiamas "Tėviškės 
Tai turi būti lygį

kolchozus. Rugsėjo 14; d- švedų Skansenas. Numato-' 
Tiesoj vieno paukščių ūkio n,a 1 vietą perkelti dau- 
vadovas rašo: £*au šimtas senovinių

pastatų, sodybų: gyvenamų- 
"Rokiškio rajone yra du jų namų, ūkinių pastatų ir 

paukštynai. Uždaviniai jų net malūnų. SO pastatų nu- 
vienodi -— ko daugiau su- matyta perkelti iš Aukštai

nėj sistemoj, bet sovchozai. 
pasirodo, besą ’Tygesn?4 už muziejus

TARYBINIŲ TAUTŲ las Eiemcuko Lukiškių aikš- kad ir ši atmintyje užsiliku-j;:
! rėie- si eilutė: į L

DRAUGYSTE teje:
— Jūs dabar esate mūsų

. , I
”-..ot tvojego vzgliada po- 

lia sozrevajut.. (Nuo tavo 
žvilgsnio laukai pribręsta).

Toliau visa programa bu
vo persunkta didžiarusių

rinkti kiaušinių, pagaminti 
paukštienos ir, be abejo, žiū
rėti. kad visa tai ūkiui duo
tų pelno. Tačiau taip atrodo 
lik iš piimo žvilgsnio.“

Ir pasakoja, kad kolcho-

tijos. 29 iš Žemaitijos. 23 iš 
Dzūkijos. 23 iš Sūduvos ir tt. 
Atskirų etnografinių zonų 
namai būsią taip išdėstyti, 
kad sudarytų būdingą seno
vinio kaimo vaizdą. Projek
tui vadovauja architektas

Ziriam paukštynui tenka tik R Jaioveckas Slengiamasi
;eilų varvinti žiūrint i privi
legijas. kokias turi soveho
zinis. Mat. sovehozinis
Padk.-t?zn.as prikiauso pjrmjejj būsimo muziejaus
puonkmiam paukstinmkys-• ,)astatž: 
tės trestui, o kolchozinis pa-: 
liktas verstis "nepriklauso-

kad ateinanti rudeni (vis 
tos revoliucijos sukakties 
proga ..) būtų perkelti bent

Iš tiki uju tarybinių tautų globoje... O kur mūsų koja 
draugystę pradėjo "ugdyti“ atistojo, ii stovės amžinai, 
ne Sonia Sokolovskaja už- Jeigu kas mus pajudins. — 
dareje sodyboje tarp mote- akmens ant akmens ne- 
rų. bei, Maskvos paliepimu, liks, — užbaigė kalbą gene-į dvasia, 
imta ji linksniuoti visuose rotos. ‘ j p0 kurio laiko
veiklos baruose nuo pat o- Vos paskelbus Lietuvą 
kupacijos pradžios. Bene penkioliktąja "respublika“ 
pirmutinis viešai plačiai tuoj parūpinti jai ištisi bū- 
prabilo tuo reikalu Vilniaus riai daugiau ar mažiau iš- 
raudonosios Įgulos genero- prususių agitatorių, kurių 

pagrindinis uždavinys buvo
-------- —------------ kuo veikiau Įskiepyti naujų

"respublikų“ gyventojams 
tarybinę doktriną.

Jau 1940 m., tuoj po va
saros atostogų, kažkoks Šit

Kopūstus veža iš Odesos, 
o savų nėra kur dėti
Klaipėda via artimiausia nikovas kas savaitę pasto-

majoras j 
Juozas B. pakviečia nueiti 
kaitų i karininkų Ramovę, 
kuri buvo Įsikūrusi buvusio
je gubernatūroje prie Napo
leono aikštės, pasiklausyti 
paskaitos ir vėliau kameri
nės muzikos konceito.

Paskaitą skaito viduram
žis civilis. Tema: Taiybų 
Sąjungos ekonominiai lai-

Gera naujiena siunčiantiems DOVANAS 
savo giminėms j USSR pagal specialų susitarimą 
su V O "VNEŠPOSYLTORG“
Jūs dabar galite savo giminėms siusti prekių užsakymą, 
su kuriuo jie gali įsigyti puikiausios kokybės importuotas 
prekes, pavyzdžiui: baldus, namu reikmenis, audeklus, 
drabužius, avalynę ir kita specialiose DOLERIU KRAU
TUVĖSE žemomis DOLERIŲ KAINOMIS. O jei Jūsų 
giminės norėtu, jiems toji suma bus išmokėta GRYNAIS 
—VIETOS VALIUTA BE JOKIŲ ATSKAITYMŲ ar 

KOMISO.
Užeikite, rašykite arba skambinkite

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South (kampas 18 tos g-vės)

Nev York, N. Y. 10003 
Tel.: 212—22S-9517

Per mūsų skyrius:
PHILADELPHIA. PA. 19106 
716 Walnut Street 

215-925-3155

4 ■

:: 1 • i i 
::

rinka Tauralaukio sovcho- viai ėmė skaityti po 2-3 pa-, 
zo auginamoms daržovėms, skaitąs Didžiosios gatvės 66? nikovo.

sėtinai iškalbus, bet labai 
toli. logikos prasme, nuo Sit-

mai". Sovehozinis paukšty
nas gavo teisę parduoti val
džiai 750 tūkstančių kiauši
nių kaip "dietinius" (po 2 
kapeikas brangiau), o - iš i rininkų paskelbė 
kolchozo už tokią kainą per
ka tik 31' < kiaušinių. Todėl, 
sako kolchozinio paukštyno

Vilniečių protestas

Vieruoliko vadovaujančių
Vilniaus architektų ir kultū- 

griežtą

i

Pili’ ADEI PHIA. Pa. 19123 
632 W. Girard Avenue 
WAlnut 5-8878

MINNEAPOLIS 14, Minn.
217 E. Hennepin Street
FE 2-4908

BALTIMORE 24. Md.
3206 Eastern Avenue
DI 2-2374

NCW BRITAIN,Conn.06051 
165 Hartford Avenue
225-3192

So. BOSTON, Mass. 02127
390 West Broaduay
A N 8-8764

NEU YORK, N-Y. 1O011
135 VVest 14th Street
CH 3-2583

CHICAGO 32. III.
4102 Archer Avenue
FR 66399

OMAHA 7, Neb.
5524 So. 32nd Street 
731-8577

Branch
CHICAGO 22. III.
2242 W. Chicago Avenue
BE 5-7788

FARMA, Ohio 44134
54:12 State Rd.
749-3033

CLEVELAND 3. Ohio
7023 Superior Avenue
UT 1-0807

PITTSBURGH 22. Pa.
346 1 hird Avenue
GRant 1-3712

DETROIT 10. Ohio
6460 Michigan Avenue
T A 5-7560

ROCHESTER 21, N.Y.
683 Hudson Avenue
BA 5-5923

ELIZABETH. N. J.
943 Eiizabeth Avenue
E L 1-7068

NEVV YORK. N. Y. 10003
101 — First Avė.
OR 4-3930

HAMTRAMCK 12. Mich.
11115 Jos-Campau Avenue
TO 8-7940

\N FRANCISCO 22, Cal. 
1236—9th Avenue
LO 4-7981

KANSAS City, Kansas
18 S. Bethanv
AT 1-1757

SEATTLE, VVash. 98103
1512 N. 39th St.
M E 3-1853

1 OS ANGELES 26. Calif. 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887

VINELAND, N. J.
Parish-Hall
West I andis Avė.
609—691-8423

.'.FR NGF1FLD, Mass.
18?0 Main Street
736-9636
RE 4-8354
TRENTON, N. J.
730 Liberty Street
L Y 9-9163*

•
MIAMI 37, Fla.
2755 Biscayne Blvd.
FR 9-8712

Bet šią vasarą Tauralauky- ar 68 nr tyčia tam reikalui 
je išaugintus kopūstus teko sekvestruotuose namuose, 
iiiltii, gyvuliams. Išaugino Jas lankyti buvo raginami 

apie 100 tonų ankstyvųjų ir mokesčių inspekcijų tar
nautojai. Dvi ar tris ir aš iš
klausiau. Ir reikia pasakyti, 
kad, nors prelegentas buvo 
dar jaunas, apie 30 metų. jo 

i paskaitos buvo gero akade-

kopūsių. o Klaipėdos daržo
vių supirkimo centras nupir
ko tik 30 tonų- "Sandėliai ir

. i > x i r \ parduotuvės užveisti iš pie-telegrafo, telefono) minis- ‘ tų. . * ,tu šalie* rajonų atvežtais ko
protestą prieš ryšių (pašto, 

minis
terijos užsimojimą statyti

vadovas, "mes iš anksto ži- keturių aukštų pastata (te- 
nojome, kad už tokiu* pat legrafo reikalams) Stuokos 
kiaušinius, už lygiai tokj pat Gucevičiaus gatvėje, ties 
darbą gausime keturiais Bonifratrų bažnyčia ir Gedi- 
tūkstančiais rublių mažiau“., mino f Katedros) aikšte. Ta 

proga aštriai kritikuoja visą 
tos maskvinės ministerijosKoichozinis paukštynas 

negauna pirkti mineralinių 
pašarų vištoms, o be jų —
Kiaušinių lukštai silpni. O 
juk. sako. senų lėkščių Šukiu 
trims įiesimums tūkstančių lia(], išlaikvm0 reikalavi. 
vistų negi pririnksi.. į ,najs - (Elu)

Žuvų atliekų (baltyminio 
pašai o) anksčiau būciavę ga-

pūstais“ (Tiesa. rūgs. 7. minio lygio, sutvarkytos cik- 
’Šfclies“ reiškia Rusijos). lo tvarka. įnikdavusios nuo 

Klaipėdoje vyrauja iš
’Žlcuftflišku respublikų“ at
vykę kolonistai. Turbūt jie džiai, be pasikartojimų; 
labiau mėgsta savo krašto mintis vystė nuosekliai ir lo- 
kopūsius. Šių metų patirtis giškai. Neliaupsino nei di-

2 iki beveik 5 valandų išti
sai. Kalbėjo aiškiai, sklan-

šeimininkavimą Vilniuje — 
savotišką ekonomiją 
vant švarką prie sagos 
nesiskaitant su miesto sti-

siu-44

galbūt paskatins ateity ban
dyti Klaipėdos apylinkėse 

• - išaugintus kopūstus pasiū- 
1 lyti Odesai. (Elta)

Vis negali baigti su ta 

buržuazija
• •

Visi ateinantieji metai 
Lietuvoje dar turėsią būti 
pašvęsti "demaskuoti bur

įima pirkti Klaipėdoje, bet 
kainos skirtumas — soveho- 
zui 4 kapeikos kilogramas, 
o kolchozui 28-.- Pagaliau ir 
už tiek nebeparduoda. nes, 
esą, visas žuvų atliekas su
naudoja trestui priklausan-1 
tieji paukštynai, t. y. sov-į 
choziniai. , Komunistų partija jau

Lempu viščiukams šildyti pradėjo visus ruošti rusų re- 
RokisKio sovehozas gavęs į voliucijos 50 metų sukakčiai

žuazinei
"demaskuoti
propagandai4

oaug’au, negu 
kio įaionas.

visas Kokiš- minėti. Skatinimai Įsijung 
li i tą minėjimą tokie gau 
.-ūs ir Įvairūs, kad nedaug 
telieka galimybių išsisuki 
nėti.

Sniečkus partijos centre 
komitete Įsakmiai pareiškė 
koks svarbiausias bus to mi

Šis Rokiškio kolchozinis 
paukštininkas negali supras
ti. Rodei taip elgiamasi. At
sakymą galėtų rasti sovieti
nėj konstrukcijoj, kuri skel
bia, kad valstybinė nuosa
vybė esanti tobuliausia so
cialistinė nuosavybė. Negi i nėjimo uždavinys: "Čia bū 
gali dabar valdžia leisti, kad1 tina toliau demaskuoti bur-
atrodytų, lyg tartum konsti 
tveijos klaida...

Bet biurokratinė kontrolė 
nepamiršta ir kolchozų 
Paukštininkas rašo:

žuazinę propagandą, kuri 
mėgina iškraipytai pavaiz
duoti didžiuosius istorijos į- 
vykius. Reikia plačiai paro 
dyti Tarybų Lietuvos darbe 
žmonių ištikimybę tauti 
draugystei, proletariniam 
internacionalizmui“."Jei gaidys išsisuka spar

ną. nusilaužia koją, tenka 
kirsti jam galvą. Nukirsti 
nesunku, bet kur jj padėti-!
Ūkiai priversti kviesti spe
cialią komisiją, veterinarijos 
gydytoją, rašyti ilgiausią Sovietų Sąjungos advokatų 
gaidžio žuvimo aktą, o patį! firma, medžiojanti užsie- 
gaidj nesti Į kapinyną. niuose palikimus, jau turi Į-

Palikimų medžiotojas
"Iniurkolegija“. valdine

steigusi savo kontorą-atsto 
vybę ir Vilniuje (Lentpiūvių 
g. 24. 114 kambarys). Šiuo 
metu ieško Lietuvoje ipėdi-

Kitaip pasielgsi — revizo
rius devynis kailius nulups.
Panaši bėda būna ir su Įski-
iusiais kiaušiniais, kurių va- keturj užsieniuose mi. 
sars negali ne dienos palai- kon.
kyti.“ Įsitaisę

torą Vilniuje, tikisi lengviau

džiųjų revoliucijos pradi
ninkų, nei partijos. Užtatai 
jos nesukeldavo to priklaus 
raugo, kaip daugelio kitų. 
Bet ir čia per visas paskai
tas raudonu siūlu tęsėsi di
džiosios tarybinės tautos

Lietuviai Lenino gimtinėj
Trečiąją rugsėjo mėnesio 

savaitę visi Vilniaus laikras- . , •
čiai uoliai stengėsi nukreip- ma^etas ‘J3?1;13 P™ 
ti lietuvių akis Volgos link, maz ;snes daleles-.. _ 
i kadai Sibii sko yardu žino- i Tais pačiais metais Įsikū- 
rną miestą, dabar _uija„ | rusi Vilniuje nišų mergaičių 
novską, Lenino gimtinę. Nuo i gim^^zija. kiek apšilus 
rugsėjo 15 dienos ten vykoi aP3‘Paturi su vieta, sure 
"lietuvių kultūros dienos“ vakarą, Į kuiį t>akyieč 
Lenino garbei, jo šimtmeti
nė^ "i mimo sukakties pro
ga. Stengtasi sudaryti Įspū
dis. įvg visa Lietuva minti
mis atsidūrusi Volgos pa
krantėje.

J^sįpgiai tose iškilmėse 
dalyvavo "Lietuvos“ an
samblis, 17 Įvairių meno ša
kų atstovų (iš vyriausios 
tartos menininkų buvo nu-i mė.nmus. 
siųstas lik kompozitorius K. — Dabar jums atviri ke- 
Katfeėkas) ir 6 asmenų ofi- liai i didžiuosius Tarybų Są

jungos kultūrinius šaltinius. 
Tik norėkit ir ryžkitės, tik 

centro komiteto (sekr A-į eikit ir semkitės, — kalbėjo 
Barkauskas ir skyriaus ve- direktorius. — visur jums 

durys atviros.
Netrukus pamatėm ir tas 

nistracijos (meno reikalų^ plačiai atvertas duris ir tuos 
valdybos viršininko pava- "kultūros“ šaltinius 
duoto jas V. indrikonis) ir p0 neilgos direktoriaus 

menininkų atstovai : kalbos pakyla užuolaida, ir 
dailininkų sąjungos pirmi- pasirodo scenos gilumoje 
ninkas J. Kuzminskis, balet- per visą užpakalinės sienos 
meisterė G.. Sabaliauskaitė ilgi ir aukštį milžiniškas 
ir buvęs Berijos vietininkas1 spalvotas paveikslas — Sta

linas brenda prinokusių

ziali delegacija, kurioje bu
vo du iš komunistų partijos

dėjo pavaduotojas A. Lau- 
rinčiukas). vienas iš admi-

•.irimai/. rlvacio ’/iui’cutj uvacia. nuu nesi j7

ir
vieta, suren- 

iečia
ietuvių mergaičių gimnazi
ją net su tėvais.

Direktorius, striukas bu
kas, apie 50 metų vyras, bet 
gana judrus ir iškalbingas, 
atidaromoje kalboje pabrė
žia "didelę naudą“ mažom 
tautom pažinti plačiosios 
Tarybų Sąjungos kultūrą ir 
"Įsisavinti“ didelius jų lai

Po virš pusantros valan-13 
dos trukusios paskaitos ir 
daugelio diagramų, kuriose 
buvo pavaizduota ivairūs 
palyginimai 1913 metų ca- 
ristinės Rusijos su 1939 m. 
tarybinės ir šios žymi pa
žanga, mano bičiulis Juoze
lis. nors ir kaip aš spau
džiau prie kėdės jo skverną, 
ėmė pa kilęs ir paklausė 
maždaug taip:

— Mes čia matėme labai 
vaizdingus palyginimus, iš
reikštus rubliais- Būtų buvę 
dar vaizdžiau, jei būtų pa
vaizduota pati produkcija 
savais kiekiais, o ne jų ver
te Bet kadangi kiekių duo
menų mes čia negirdėjome, 
tai leiskite paklausti, koks 
1913 ir 1939 m. rublių pari
tetas (vertė)?

Paskaitininkas iš karto 
nukaito, prisimerkė ir kiek 
patylėjęs atsirėmė abiem 
kumščiais stalo ir, palinkęs 
i prieki, pro sukąstus dantis 
prašvokštė:

— Jums re mblių parite
tas rūpi. o baltoji gvardija, 
kontrevoliucija... Bet tokius 
ponelius mes sutvarkysime,:’ 
parodysime jiems paritetą... j*

Mažoje salėje subruzdi-1 
mas. čia didžiuma klausyto
jų raudonosios armijos kari- 
ninkija. Kiti net su damom. 
Visi sėda kaip atėję: su ke
purėm. pistoletai prie dir-
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ANTROJI PRADALGE
Tai literatūros metraštis, 

redagavo K. Balėnas, 39 ra
šytojų. pradedant J. Aisčiu 
ir baigiant M. Vaitkumi, kū
riniu pavyzdžiai. 446 psl., 
gė tu ėjo didelį pasisekimą, 
nemažesni turėtų turėti ir 
antroji. Gaunama Keleivio 
administracijoje.

Mžu makštvse: jų damos su 
paltais. Mūsiškiai dar ir da
bar naudojasi rūbine, o jiem 
neįprasta.

Pagaliau susierzinęs pa- 
skaitminkas nulipa nuo sce
nos ir dar privačiai piktu to
nu kalbasi su arčiau buvu
siais komandieriais. Tuo 
metr pro mažas dureles su
lipa Leono Hofmeklerio ka
pela-Ar pats L Hofmekle- 
ris paskaitos metu buvo sa
lėje, nemačiau, bet prieš 
pradėdamas programą nei 
iš šio. nei iš to atsistojęs 
karštai ėmė niekinti Lietu
vos nepriklausomybės laiko
tarpį su jos administraciniu, 
švietimo ir kultūrinėm insti
tucijom. Padėkojęs Raudo
najai armijai. partijai ir Sta-j 
linui už atneštą laimę ir į 
džiaugsmą, pradėjo progra-j

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

KELEIVIO PRENUMERA

TORIŲ DĖMESIUI

Lietuvoje. vėliau rašytojo 
karjerą pasirinkęs A. Gu
da itis-Guzevičius.

(Elta)

Penki pramonės centrai mergaitę. Jos dešinė ranku-
Be tradicinių pramonės 

centrų — Vilniaus, Kauno,,
Klaipėdos. Šiaulių ir Pane- gėlių ar jom panašių mėlyn- kai. o paskui orkestro grupė 
vėžio, pramonės centrais žiedžių laukų gėlių. Abiejų pradėjo gi-oti šokius.

kviečių lauku ir ne
ša ant kairės rankos pasiso
dinęs kokių dviejų metų ap
skritaveidę geltonplaukę

Tie, kurių gaunamo Ke
leivio kamputyje salia adre-

“Keleivio" -dmimstraci so "ė™ Pait° numerio — 
zip code, malonėkite pirma 

prašo gerb. skaitytojus, prOga sužinoti savame pašte 
ir mums pranešti, nes nuo 
Naujųjų 1967 m. sausio 1 d. 
be zip code numerių paštas 
laikraščio adresatui neį- 
teiks.

kurie keičia adresą, prane 
««nt naująjį adresą 

-niršti parašyti ir senąjį.
neuz

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — zip code.

tė užmesta jam ant sprando,i mą, kurios apie 30-40 minu- 
o kairėje kuokštelė rugia- čių skyrė kamerinei muzi-

Ko’ mes tuos numeriu* 
surašysime, užtruk* laiko*

Todėl jau dabar prašome 
mums pranešti savo pašto 
zip code numerį.

Administracija

bus paversti Plungė (chemi-l veidai tvyska šypsena, 
jos Įmonės). Jurbarkas Išeina žema dručkė de- 

zų sklypininkai yra geresnėj įpėdinių išreikalautų igalio-j (nafvos perdirbimo). Kap- šimtos klasės mokinė ir de-
padėtv: jie dar gali be ko- jimų pripažinimą. Anksčiau( sukas (metalo apdirbimo, klarr.uoja Stalino garbei poms sukibo šokti kaip bu 
misijos savo gaidį suvalgy- tokius Įgaliojimus gaudavo tekstilės j, Utena (elektros himną būdingu tokio am- vę: vyrai sn kepurėm ir pis
ti arba net ir turguj parduo- Įpėdinius išsikvietę Mask-'prietaisų), Alytus (tekstilės žia”s moksleiviams užside-| tolėjais prie diržų, jų damos 
ti. (Elta) von. (Elta) ir prietaisų). girnų: | su paltais.

šia prasme netgi kolcho- gauti Amerikos teismuose iš
Piadėjus griežti šokius, 

visa auditorija perėjo i di
džiąją salę, kur kelios rusų Praeidamas pro šalį, ve 

lionis pulk. Jurgis Bobelis 
pusbalsiu pratarė:

—Tai kaip sapnas...
(Bus daugiau).

M

i
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Maikio su Tęva
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

VLIKAS INFORMUOJA
PARLAMENTARUS

Teherane, Irano sostinėje, 
rugsėjo 25 d. prasidėjo 
Tarpparlamntinės Sąjungos 
rudeniniai posėdžiai. (Pa
vasariniai buvo Australijoj. 
Lietuviai ten sėkmingai iš
kėlė viešumon Sovietų Są
jungos atstovų toje konfe- 
į enci joje dalyvavimo nenor
malumą).

Pavergtųjų Europos Tau- 
; tų Seimas prieš dabartinį 
Į sąjungos susirinkimą iš 
anksto kreipėsi į visus lais
vųjų kraštų parlamentarų 
atstovus, ginčydamas visų 
Rytinės-Centrinės Europos 
kraštų dabartinių parlamen
tų delegatų kvalifikacijas 
dalyvauti šios sąjungos dar
buose. Skatino Teherano 
konferenciją reikalauti kal
bamuosiuose Europos kraš
tuose laisvų rinkimų.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas savo 
įuožtu aprūpino
konferencijon išvykusi at
stovą E- J Dervinski (resp., 
III.) atitinkama medžiaga, 
iiečiančia Baltijos kraštų 
padėti. Atst. Dervinskis ma
loniai sutiko supažindinti su 
ta medžiaga konferencijos 
dalyvius. Pagrindinis doku

taip susirūpinę;— Ko 
tėve?

Susirūpinau, Maiki, kad 
nenumirciau be paskutinio ki, už tai reikia daryti ro-; 
patepimo. i kundą sumenės.

— Apie mirtį, tėve. geriau _ *o kaip bus> jeigu ka
negalvoti, tai ilgiau gyven- parnij^j? 
si- f — Vot.

KELEIVIS, SO. BOSTON

•.'jj;

Strėlės rodo, kame Japoniją ištiko du baisūs viesulai, 
padarę milžiniškų medžiaginių nuostolių ir pareikalavę 
kelių šimtų žmonių aukų.

—'4
SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTĄ 

KNYGĄ: “Lietuvių lieivija 

Amerikoje.0 DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

i STAIS V IKSAIS M-OOL 

KILIAIS—$5-00

Ar skaitei 
Mas knygas?

T

KAIP KOMUNISTAI 

KANKINA BELAISVIUS

Jau buvo rašyta apie iš 
komunistų nelaisvės nese
niai pabėgusi Įeit. DieterĮ 
Dengieri, gimusį Prienuose. 

Teherano: Lietuvoje, vėliau repatria-

' taip iš parašiuto pagaminęs 
SOS ženklą ir padėjęs ant

* uolos, atkreipė JAV lėktu- 
t vo dėmesį ir buvo išgelbė
tas.

Prisiminęs tas dienas 
džunglėse. Įeit. Dengleris 
sako: “Kartais atrodė, kad

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

STEPONO STRAZDO ; 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
159 psL, kaina $2-50.

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

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psL, aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ii' tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
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. 
VYNUOGĖS IK KAKTU

SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.

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

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

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 130 psl. Kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps!., 
kąina $2.00.
KAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..............$3.oO
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$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. Broad way,

So. Boston, Mass. 02127

vusj i Vokietiją, o iš ten at- geriau būtų, jei neatsibus-
ir dabar tar- tum...‘ 
kariuomenė-

vykusį i JAY 
naujpntį JAY 
jė.

Šių metų vasario mėnesį 
jis su kitais kariais pateko: 

i “neutraliame“ Laose i ko-
menus - 1939 metu rug-! kmiuos diriguoja,
piūčio 2o ir rugsėjo 28 d. f s* Vietnamo kanai, nelaisvę- 
bolševikinės ir nacinės. Ru-į Nakti komunistai juos su

ma esi padaręs, kiek langu rijos jr Yokietijos, vyriau-j rakindavo grandinėm. Die- 
sociaiistams išdaužęs? \ sybių slaptų susitarimų teks- ną juos dažnai pririšdavo I

-l: '
JAU SPAUSDINAMAS

1967 METŲ “KELEIVIO «

Visko neatsimenu. Mai-iwi — dokumentai apie są- prie medžių kamienų galvai
mokslą, kurio padariniai 
Baltijos kraštuose yra neati
taisyti. (Elta)

Maiki, la- 
negali

šitą klausimą ir 
mūsų .-kodas svarstė, Maiki.— Bet dabar, 

i ai nespakaini 
žmogus
tave užklups, todėl kožnas 
turi būti visada pasiruošęs.
Va. anądien Bostone važia- 
v-n ai mnkdliii fili wraL iŠ
W UIV’ZX»XV« - J------ ------
kur buvęs nebuvęs, prie jų 
privažiavo kitas armobilas. 
ir, nei iš šio, nei iš to, tik — 
pykšt’ pokšt’., ir tuo
sušaudė Y’aluk to. ------- mujuiiiuli u įeitum- - ... . ,m,vi, s,-p-iwfv<mprrip<Sb- , ‘ s organizmo senėjimą sustab-mu>i’ bce.iiyvos ^meities su kunda sumenes nieko nema-
noidn ciičant-iic «r»pšpl - T - frvL-e -TŽTY-iii-čoi dyti .* jo amžių pailginti,ęys, tai tegul toks užmiršai- jki -io, njeRas nežin0 Vadj. 

la supykdė savo pačią, tai 31 ;nasi wkjų vafehj ko| kas 
nėra. Žinoma tik tiek. kad

žemyn. Skruzdėlės grauže 
jų veidus.

Leit. Dengleris buvo pri 
rištas prie medžio ir naudo
tas šaudymo praktikos tai-: 
kiniu. Kulkos nuskuto me

‘pakalni cėsai. negali Kažin kas paklausė, kas bus, ma^ T,ai >u sprintas toks džio žievę aplink jo galvą,
s žinoti, kada giltinė jeigu j. rokunda sumenės i ane&imus are galvą nepataikė, nes.
-į.i---- J . ą tenai daktarai iš Anglijos, - - ■ - «--•« -

Amei ikos. Y’okietijos. Y’eng-
rijos, Sovietu Rusijos ir net 
iš Turkijos

KALENDORIUS
Jj redaguoja Stasys Michelsonas

Kaip kasmet, kalendoriuje bus svai bių ir įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų

nieko nemačys? Ant šito 
punkto kilo didelės diskusi
jos. Ginčijomės ir ginčijo-
mes. ir vis i egaiejuine pri
eiti prie tolko. Tik ant pat 
galo mūsų Čėrmonui atėjo

matyt, tyčia netaikė.
mėnsius valgis 

geras4*' — gaudavę
Per tris

i ouvęs —1__ i:_

Kalendorių galima užsisakyti 
prenumerata arba atskirai.

kariu su “Keleivio*

— Nu, tai ką jie išvirozi- PO saują ryžių nasuien, u Ve- 
? ‘ liau tik per kelias dienas

saidė turėjo sušaukus spešel
skodą ir pastanavijo, kad' _ ________ *___ ____
visi turime atlikti jubiliuša- jšrokuos jam visus jo gyve- ra 1 
vą snavedni ir gauti pasku- rjmo griekus.
tinį patepimą, tada jau no! _ t_vas žmQnos ne 
mater, Kas atsitiks, o mirti 
nebus baisu.

— O ką reiškia, tėve. “ju- 
biliušava spavednis“?

— Tai reiškia, Maiki. kad 
pirmiausia reikia padaryti 
rokundą sumenės. o paskui 
nueit pas kunigą ir pasaky
ti jam viso savo gyvenimo 
griekus.

— O ka tai reiškia “grie-
kai“?

— Ar tu ir to nežinai?
— Nežinau, tėve.
— Vot tebe raz! Eini 

aukštus mokslus, jau, rodos, 
galėtum ir daktaru vadin
tis, kaip Antanas Bimba, o 
dar vis nežinai, kas yra grie- 
kai.

— Mokslas tokių dalykų 
neaiškina, tėve.

— Tai jau toks ten ir 
mokslas, jei nežino griekų-

— Bet kodėl tėvas nepa
aiškini man?

— Griekais. Maiki, vadi
nasi visokie z’oitkai. YTot, jei-

turi.
— Neturiu, 

ma. galėčiau supykdyt gas- 
padir.ę, ale ji viso mano gy
venimo nežino, tai ką ji ga
lėtų man išrokuoti? Valuk 
to, Maiki, mano dūšią ir,už- 
gulė sunkumas. Bijau, kad 
kuria dieną Abraomas man 
neutriūbytų.

— Jeigu labai bijosi, tė
ve, tai tikrai galės “užtriū-
’oyti“-

— Nu, tai kas man dary
ti?

' seni žmonės daugiau serga, 
regu jauni; senų žmonių1

Vieną karią jie buvę ypač; 
laimingi, nes sugavę gyvatę, f 
kuri buvo kątik prarijusi dvi 
žiurkes. Jie viską suvalgę, 
pirštus apsilaižydami.

Leit. Dengleris, prieš pa-
kaulai trapesni, atmintis Lėkdamas į nelaisvę, svėrė

Maiki. Žino- silpnesnė, akys netaip gerai
mato. ausys mažiau girdi, ^k 98 svarus 
naktimis nesimiega, greitai 
pavargsta ir atsiranda viso-

158 svarus, o iš jos pabėgęs 
: 98 svarus.
Leit. Dengleris po 8 die-

kiv skausmų. Tai vis senai- « vėl
Birželio 29 d. jis pavo-

— Kaip 
j mus, apie

sakiau, būk ra- 
mirii negalvok,

Kalendoriaus kaina tik 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA
LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET NEPASIVĖ
LINKITE UŽSISAKYTI.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti« <
šiuo adresu:

vo
gė 4 šautuvus ir išdalino 
juos kitiems amerikiečiams 
belaisviams. Nušovę 6 sar
gybinius, jie pabėgo i džiug- 
les.

Septynioliktą dieną jį su 
it it. Ai artinu užpuolė vietosi

vės ligos, kuriomis jauni ne 
serga.

— Ir. sakai, daktarai ne 
žino. kodėl senatvėje to
kios ligos atsiranda?

— Nuomonių netrūksta, 
tėve. Pavyzdžiui, Anglijos 
daktaras Anderson galvoja, 

j jog senų žmonių kaulai pa- gyventojai. Martiną nušovė,

jiems trūksta vitamino ”D“,' 20 d. l>engieris. nors išoa-
nieko nebijok, tai ilgiau gy- kuri padeda gaminti saulės dėjęs, sergąs geltlige, šiaip
ve n si.

— Ne. Maiki, aš negaliu
uiti a violetiniai 
O seni žmonės

spinduliai- 
Saulės ne-

būt toks spakainas. YTerčiau mėgsta, slapstosi nuo jos. to- 
pasakyk man, ar nežinai lie- dėl jie to vitamino negauna, 
karstvų nuo smerties? aiba gauna nepakankamai.

— Tokie vaistai dar nėra ir dėl to ju kaulai trapūs,
išrasti, tėve. greitai lūžta. Daktaras i

— Ar nėra ir nuo senat- Kirshbaum ir Philadelphijosi
aiškino, kad rūkymas taip 
pat kenkia žmogaus sveika
tai; tabakas gimdo širdies' 

gu pažiūrėsi per langą, kur mokslinčiai .daro. kad neiš- ir proto licas ir atneša anks- 
moterys maudosi, tai toks
zbitkas bus jau griekas. Jei-

ves
— Nėra ir tokių.
— Nu, tai kokį biesą tie

636
„ “K E L E I V I S“

East Broadway — South Boston, Mass. 02127

Svarbios knygos
Gavome šias knygas;

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais
vilkeliais kaina $2.00; antroji dalis SSfi'pk kietais
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik...................................... $6.5(

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama................................................. .  . $2.00

Dan Kui učio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba; įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ...............$3.00

Krank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
puvo $6.00, o dabar tik .... ..••••••••••.... »•<■•••.... $2.01

Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. . 50 cnt 
Čicagietės Įspūdžiai komuni>tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina......................................................$1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ..................................................... $1.00

randa kas daugiausia reika- tyvą mirtį 
linga i —Nu. tai aš tau pasaky--

gu pčtnyčioje valgysi porče- — Medicinos daktarai, siu. Maiki. kad tas daktai-as 
pą. tai toks zbitkas irgi bus tėve. seniai jau šiuo klausi- nieko nežino, jeigu jis taip

mu rūpinasi. Yra net tam šneka apie tabaką. Jeigu aš Dėmėj strėlė rodo Somaliją.
koloniją Afrikoje, 

kuri kilu metu liepos 1 d. baL

griekas. Žmogus per visą sa
vo gyvenimą pridaro viso- tjkra ū.edicinos šaka, kuri šiandien dar galiu vaikščio- Pranci-zi 
kių zbitkų tiek, kad ir ant atsidėjusi studijuoja senat- ti po baltąjį svietą, tai ačiū
jaučio skūros nesurasysi.

— Ar tėvas gali atsimin
ti, ką per ilgą savo gyveni- tokių specialistų suvažiavi- čiau kaput.

vės ligas, šią vasarą Austri- tik rr.ano pypkei ir gyvati- 
jos sostinėje Vienoj buvo nei. Be jų aš jau seniai bū- SUOs būti ar ne nepriklausoma

I
valstybe. V*. jSTiĮil tuassasar1". -

'•M**
Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 
knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.
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JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kandidate j senatorius Percy. kurio 21 m. duktė Valerie nužudyta tėvų namuose, šeima. Iš kairės 
į dešinę: nužudytosiom pamotė, brolis Mark. sesuo Gaii, tėvas Percy ir sesuo Sharon, nužudyto
sios dvynė.

Teises patarimai

(Tęsinys)

1940. 8. 16

Vakar pavakarėje ir šiandien liga, tur būt. mane 
nuteikė labai melancholiškai. Vis ateina mintis apie mirti, 
kažkoks vyraujantis įsitikinimas, kad gyvenimas suga
dintas. nenusisekęs. •

Mintys ligonio, bet, reikia manyti, kad liga tik at
palaidavo tai. kas visada sąmonėj a< pasąmonėj vyravo. 
40 metų. o gyvenu be rytdienos, be jokių perspektyvų, 
be tėvynės, be jokio gilesnio prisirišimo prie žmonių, be 
amato, žodžiu, žmogus be jokių saitų. Jei numirčiau, 
nepaliktų tuščia vieta, nuostolis nebūtų didelis. Niekam 
nebūtų, gal nė man pačiam!

1940. 8. 16

Pietums valgiau duonos plutą su saldyta, šalta ar
bata. Visai nevalgyti bijau, kad perdaug nenusilpčiau. 
Ką kita valgyti bijau. Nuotaika minorinė, laiškų nėra nei 
iš konsulato, nei iš Tulūzos..- Skaitau "Le Grime Quinett“ 
Julės Romaines Įdomiai skaitosi, bet pirmas tomas man 
padarė gilesnį įspūdį.

JONUKAS KELIAUJA 

Pasaka
Pagal M. Kanapnickienės pasaką iš lenkų kalbos 

lietuviškai parašė
Jonas Valaitis

(Tęsinys)

'TT
1940. 8. 18

.Vakar buvo bene kritiška diena ligoje — aukšta 
temperatūra, baisus silpnumas, protarpiais toks, kad net 
eiti negalėjau. Vakar ėjau pas daktarą. Jis mane pagul
dė j "provizorinę ligoninę“4, baraką, skirtą ligoniams, nes 
ligoninėje nebėra vietos. Laikinoje ligoninėje atsiguliau 
iš ryto, bet daktaro nemačiau, kol vakare nepareikalavau, 
kad ateitų mane aplankyti. Nematavęs temperatūros, 
daktaras konstatavo 39 laipsnius, pažadėjo kažkokių mil
telių ir liepė duoti valgyti ryžių sriubą. Miltelius duoti 
užmiršo, ir daug vėliau kažkoks kitas daktaras man juos 
davė. Kritiška diena! Su mirties mintimi apsipratau, ir 
kai vakar mirtis gal nepertoITausiai buvo, jokio nemalo
naus jausmo jos artumas manyje nesukėlė. Įdomu, kad 
protarpiais tarp budėjimo ir kliedėjimo bei liguisto snū
duriavimo visos "žemiškos gėrybės44 manyje kėlė neap
sakomą pasišlykštėjimą- Pavyzdžiui, nežinau, ar tai li
guistas kliedėjimas ar sapnas: prieš akis matau visus 
Ukrainos vaisius, daržoves ir puikiausius produktus (Apie 
Ukrainą pamaniau, pamatęs visas tas valgomas gėrybes). 
Vaizdas lyg iš filmo "Žemė44, bet manyje jis sukėlė tokį 
pasibaisėjimą, kad ko tik nepradėjau vemti. Tai. be abe
jo, ligonio reakcija, bet man tai atrodo lyg simboliška — 
kai mirtis žiūri į dantis, keista būtų. kad žemiškos gėry
bės keltų kokio nors gailesčio Gal klystu, bet man atrodo, 
kad pasiruošimas mirti irgi vaidina šiokį tokį vaidmenį. 
Apsipratus su mintimi, kad reikia miiti. ar gal turint įsiti
kinimą, kad mirtis nėra pats blogiausias išėjimas iš visos 
gyvenimo painiavos, skirtis su šios žemės gėrybėmis iš 
tiesų nėra jau taip sunkti.:.

Šiąnakt temperatūra krito, ir šį rytą, kai tekėjo sau-j 
lė, aš su dideliu malonumu gėrėjausi jos grožiu.

1940. 8. 18
Šį rytą pirmą kartą priėjo prie manęs daktaras, ka

pitonas. Kreipėsi jis į kareivį, kaip Fricas "didysis44 į savo 
granadierius: "Et lui. qu’est-ce qu'il a?“ Ligonis atsako, 
ką turi atsakyti, o ponas kapitonas laikosi iš tolo, lyg bijo
damas susitepti į nešvarų daiktą.
V , Aptarnavimas mūsų "laikinojoj ligoninėj44 daugiau 
Wgu šlubuoja. Aptarnauja mus kažkoks "draugas Juo
zas44. regis, jugoslavas, žmogus gal ir neblogas, bet gru
bus, rėksnys. Kai jis kalba, barakas dreba. Aš su juo su
sipažinau dar anksčiau, stovint saigyboje prie Poste de 
Police- Juozas buvo areštuotas, nubaustas 8 parom ka
lėjimo, bet "amnestuotas44. Ot, tokiame "amnestuotame44 
stovy mes jį ir užtikome. Jo kuopa "užmiršo44 išrašyti jam 
kažkokį popieriuką, todėl Juozas kelias valandas stumdė
si ir maitinosi tarp mūsų. Kaip jis pakliuvo čia — biesas 
jį žino. Matyt, yra "debrouillar.l44, bet šiai tarnybai jis vis 
dėlto netinka.

Daktaras kapitonas, tik įėjęs šį rytą, kreipėsi į mus 
su prakalba: "Baraką įrengėme, kad lengviau būtų laiky
tis dietos. Jei jūsų draugai atneš jums maisto ir jei mes 
tai pastebėsime, ir jūsų draugai, ir jūs patys eisite į kalė
jimą ir ten galėsite įvertinti, kur yra geriau,—čia, ar ten. 
cypėje.44

Po tokios dietiškos prakalbos mano apetitas nepage
rėjo, nors jo ir šiaip visai nėra — tik gerti norisi, o valgyti 
visai nesinori.

Juozo aptarnavimas reiškiasi tuo, kad jis mums at-

PAS KUPRIENĘ

Vai tai kelias, kaimo kelias! 
Nepailsta, kas juo eina, ar kur kelias.

Ir vedi tu, rūtom puoštas,
Tarp trobelių sodų ruožtais

Ten Kuprienė tur dailiu
Visą dėžę obuolių,

Tun ji ir žirnių retį.
Gali pirktis, kas norėtų.

Pinigų Jonuks neturi
lr paraudęs tiktai žiūri...

O Kuprienė šalia tako
Keliauninkui taip jau sako:

—Kur, vaikeli, tu šią dieną J 
Be mamos bėgioji vienas?

Čia Jonukas rodo delnu:
—Į pasaulį aš keliaunu.

—Ką girdžiu? Ar aš kurčia?
Į pasauli? Kur tu čia?

Jei prie miežių kur miegotum, 
Žvirbliai tave užkapotų!..

Ir Kuprienė neatlyžta:
—Reik, vaikeli, tuojau grįžti!

Va, kelionei obuolių 
lr dar kriaušių dvi dailių.

Reikia grįžti, balandėli!
Reikia barti lepūnėlį.

Žada grįžti, padėkoja,
Ir nueidams skriblium moja.

(Bus daugiau;

JDOMU ŽINOTI I sas. Jo kvapą galima užuos
ti net už pusės mylios.

Šalčiausios žemės vietos 
vra šiaurės Grenlandijoje,’ * * *
Ry*ų Sibire (Oimekono že
mumoje prie Verchojansko. '
—105 laipsniai) ir Antark- žmogaus dantys kitados 
tikoj (—125 laipsniai). buvo žymiai didesni, negu

Karščiausia būna Mirties dabar. Per pastaruosius 70 
slėnyje Kalifornijoj (134 tūkstančių metų jie. o taip 
laipsniai). i pat ir jų užimamas plotas

* * * žandikaulyje, belgų tyrinė
tojų duomenimis, sumažėjo

Labiausiai kvepianti gėlė 30*v. Sumažėjęs ir šiuolai- 
yra amerikietiškasis kaktų- kinio žmogaus žandikaulis

neša maistą. Tiktai tuo! Šiaip jis dedasi ir administrato
rium. bet jo funkcijos išsisemia mūsų maitinimu.

Maistas čia dietiškas: ryžių vanduo, arbata su sau
sainiais, tai ir viskas, ir to paties neperdaugiausiai- To
kiai ligai dieta labai gera. bet kiek tokiame maiste sub
stancijos — tai jau kita istorija.

(Bus daugiau)

Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir iš
sakymus spausdinsime, šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Ave„ Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Prezidento duktė I.vnda su

Klausimas Atsakymas

Nuostabu, kad žmones
luvaitė. Mano vyras yra a-'turi tiek mažai pasitikėjimo 
merikietis, airių kilmės. E- «*▼<> pačių advokatais. Ad- 
same vedę 19 metų. turime vokato pareiga yra surinkti 
tris vaikus: 18, 17 ir 15-kos visas jam reikalingas žinias 
metų. Jau keletas metų. kai ir vesti bylą galimai geriau, 
mes prastai sugyvename.'kliento labui. Jeigu jam bū- 
Teisybę sakant. mes niekuo- 'tų reikalo gauti iš Tamstos 
rret gerai nesugyvenome,! papildomų žinių, jis papra
šėt. kai vaikai buvo visai švs Tamstą tas žinias jam 
maži. aš buvau tiek užsiė-. suteikti. Reikia neužmiršti, 
muši jų auginimu, kad dėl'kad advokatas turi ir kitų. 
to retai tesiskųsdavau. : klientų, kurių atžvilgiu jo 

Paskutinieji treji metai: pareiga yra tokia pat, kaip 
buvo kaip tikras pragaras, j ir Tamstos atžvilgiu- Advo- 
ir po didelių nesusipratimų j katui nevisuomet užtenka 
ir barniu buvau priversta laiko išklausyti visų infor- 
kreiptis į advokatą dėl sky- macijų ir klausimų, kuriuos 
rybų. Dabar jau penki mė- Klientas randa reikalo jam 
nėšiai, kai mes gyvename; suteikti. Be to. advokatas, 
atskirai. Vyras pasiėmė bu-! kaip ir kiekvienas kitas žmo- 

trumpino savo atostogas Hava-J tą ir mums paliko gyvena-J gus. nevisuomet gali būti 
juose, kad Los Angeles galėtų mus namus. 1 kantrus ir ramus. Be to. jo
susitikti su aktorium Georgėj Mano vyras yra gerai išsi-- darbas yra tokio pobūdžio. 
Hamiitona. su kuriuo ji jau se-' mokslinęs, yra C.P.A. (cer- kad jam dažnai tenka turėti 
nokai draugauja. Hamiltasmsl tified public acountant) ir nervu įtempimo. Esu tikra, 
ją pasitiko Los Angeles aero- labai gerai uždirba. Be to. kad jei Tamsta pasakysi 
d r ome. J jįg prieš kokius metus pa-j savo advokatui rimtai ir ne-
~ r 1 veldėjo iš savo tėvo dviejų! įnervindama, kad Tamstai

šeimų namus ir nemažai pi-Į kai kas yra neaišku ir kad 
Tamsta turi klausimų, jis 
mielu noiu, turėdamas lai
ko, išaiškins smulkiai ir nuo
dugniai Tamstai neaiškų 
reikalą-

Aš teatsakau į bendro 
pobūdžio klausimus ir tik 
bendrais bruožais. Nenoriu 
ir negaliu kištis į kito advo
kato santykius su jo klien
tais. Yra atsitikimų, kuriais 
advokatui gali pasisekti gau
ti iš teismo seperaciją (sava 
klientui ar klientei). re
miantis tokiu pagrindu, ku
rio neužtektų skyryboms 
(divorce) gauti. Skyrybos 
(divorce) yra labiau galuti
nio (finai) pobūdžio, negu 
separacija.. Separacijos at
veju dažnai tikimasi, kad 
vyras ir žmona, kiek pagy
venę atskirai, "atauš44 ir nu
tars tęsti bendrą gyvenimą. 
Todėl teismas "nuolankiau44 
žiūri į jam pateikiamus "pa
grindus44 separacijai gauti.

Priežastys skyryboms (di
vorce) gauti yra griežtai nu
matytos statutuose, ir jeigu, 
teismo nuomone, aplinkybės 
yra tokio pobūdžio, kad tų 
priežasčių "nematyti44, tada 
skyrybos nebus suteikia
mos. Tamstos atveju, advo
katas. išstudijavęs visas 
Tamstų aplinkybes, galėjo 
nutarti, kad jis neturi "pa
grindo44 skyrybų prašyti, bet 
kad jam gali pasisekti gauti 
taip vadinamą "separation44.

Jis galėjo turėti galvoje 
ir kitus "išrokavimus44. Gal 
jis tikisi, nors Tamstai to 
nesako, kad Tamsta ir vy
ras dėl savo ar savo vaikų 
labo nutarsite dėti pastangų 
tolimesniam bendram gyve
nimui ir pan. Man atrodo, 
kad Tamstai turėtų būti aiš
ku, kad Tamstos advokatui 
rupi Tamstos reikalai ir kad 
jis. juos giliai apsvarstęs, 
yra geresnėje pozicijoje pa
daryti nutarimą dėl Tams
tos teisinės padėties, negu 
aš arba Tamsta pati.

Aš esu antros kartos lie-

Judy Branick iš Altamont. N.Y., 
nusiminusi, kad karo vyresnybė 
neleidžia jos sužadėtiniui atva
žiuoti i sutuoktuves spalio 8 d. 
iš Fort Bragg. N.C- stovyklos, 
kur j’s atlieka karinę prievolę. 
Jos sužadėtinio tėvas parašė 
prašymą prezidentui Johnsonui. 
bet dar negavo atsakymo.

JAV atostogas praleidęs Mona
ko kunigaikštis Rainier su žmo
na apleidžia vieną naktini klubą 
New Yorke.

nigu
Taigi, mes esame persi- 

skyrę (separated). Jis, t. y. 
vyras, mums duoda 100 do
leriu per savaitę pragyveni
mui.

Dabar aš Tamstai pasaky
siu. kodėl aš kreipiuosi į 
Tamstą su klausimu. Mano 
advokatas, kuris laikomas 
labai geru advokatu, yra la
bai nervuotas ir nekantrus. 
Jis atsisako man bent ką iš
aiškinti. Kai aš jo klausiu 
apie kokį nors reikalą, suriš
tą su mano padėtimi, jis 
man sako. kad jis neturįs 
laiko klausytis visokių nie
kų. kad jo laikas yra pini
gas ir kad jis padaro viską, 
kas galima, man padėti, bet 
kad aš jam nekvaršinčiau 
galvos.

Aš jį daug kartų klausiau, 
kodėl jis man negauna di- 
vorso (skyrybų—d ivorce). 
Jis man vis, pusiau lūpų. aiš
kina. kad jis žino. ką daro. 
O man atrodo, kad aš esu 
nei pakarta, nei paleista. 
Gal aš kada norėsiu vėl ište
kėti? Kas gali žinoti? Mano 
vyras prieš metus turėjo 
rimta skilvio operaciją: 
žmonės sako, kad jis turi 
veži. Man geriau patiktų su 
juo galutinai išsiskirti, o ne 
laukti io mirties.

Pasakyk Tamsta, ar yra 
geriau gauti seperaciją, kaip 
kad aš gavau, ar geriau yra 
gauti tikrą divorsą (divorce 
—skyrybas)?

Žmona
Vakarinėj Massachusetts.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
15 religinio turinio kalė

dinių atvirukų, kaina $106. 
Išleido Draugo dienraštis 
(4545 W. 63rd St.. Chicago, 
III 60629).

GERA KNYGA DOVANAI
Jeigu norite kalbančiam 

angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnim in the Life of 

Lithuania44, 174 psl., daug 
paveikslų, kaina tik $1.50.



Nr. 40, 19CC m. spalio 5 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puriapi? septintas 4

• *********eee*eee*ew*eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet

Vietinės žiniosI
'•*e*********************e**eeee*e—*-e#eeexeeeeoeeeeeeeee^e#»»»#J ) *

Laisvės Varpas bus geriau 
ir plačiau girdimas

Nuo lapkričio 1 d. dau
giau negu dvigubai sustip
rinama radijo stotis, iš ku
rios perduodamas Laisvės 
Varpas. Ligi šiol toji stotis 
veikė 15,000 kilovatų stipru
mo, o nuo minėtos dienos ji 
veiks 50,000 kilovatų stipru
mu. Tai bus viena stipriau
sių Naujojoje Anglijoje FM 
radijo stočių, jei ne pati 
stipriausia. Stoties sustipri
nimui reikalingas leidimas 
jau gautas. Taip pat jau at
likti pagrindiniai Įrengimų 
pertvarkymai. Stoties su
stiprinimas gerokai praplės 
Laisvės Varpo apimti. At- 
i-odo. kad ji galės būti gir
dima net Hartforde ir New 
Yorke

Bostono rašytojai Chicagoje

Stasys Santvaras spalio 
15 d. vadovaus Chicagoje 
jaunųjų talentų vakaro pro
gramai. Vakarą rengia neo- 
lituanų korporacija-

Salio 16 d. Antanas Gus-i 
taitis ten pat dalyvaus Kui- = 
tūros Fondo vakaro progra-i 
moję fondo dešimtmečiui 
atžymėti.

Saulius Girnius geriausiųjų 
mokinių tarpe

Dr- Juozo Girniaus sūnus 
Saulius, kuris lanko Bosto
no lotynų aukšt. mokyklą, 
pateko visos šalies varžybo
se i mokslo pažangumu pa
sižymėjusių mokinių pusfi
nalini (semi - finai) garbės 
sąrašą, kuriame šiemet jis 
tėra vienintelis lietuvis.

Varžybose dalyvavo viso 
kiašto 17.500 mokinių.

Išrinktieji dar bus egza
minuojami, ir galutinai lai
mėjusieji bus paskelbti kitų 
metų gegužės 1 d. Čia iški
lusiems jaunuoliams susida
ro gražiu galimybių ne tik 
ateities mokslui gauti sti
pendiją, bet ir patekti i ge
ras aukštąsias mokyklas.

Jieskoiimoi
Ieškau Levusės Kuneikaitės- 

Hazenhain. gyvenusios, o gal ir 
tebegyvenančios Chicagoje. Ji 
pati arba kas apie ją ką žino. 
prašomi parašyti šiuo adresu:

Miss Bronė Kuzminskaitė,
19 Rlsham Terrace. Leeds 4.
Yorks, Gr. Britam.
Ieškomas Petras šereika, gyv. 

Detroite, Mich. Jis pats arba 
kas apie j j ką nors žino prašomi 
skubiai atsiliepti

Mrs. O. Palby. 928 Broadway,
So. Boston. Mass. 02127.
Tel. A N 8-5297.

SlATEMENT OF OWNLRSHIP, -MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Act of October 23, 1962; Section 4339, Title 39. United Šute, Code)
1. bate of filling: October 1, 1906.
2. Title of publication: Keleivis.
3. Frecuency of issue: Once a week.
Boston. Mass., 02127. .
4. Location of known offke of publication: 630 Broadvay, South

C. Location of the headųuarters or renetai offices of the publįshęrs (Not 
printers): 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

C. Narnės and addresses of pubiisher, editor and managing editor: Keleivis 
Publishing Co., 636 Broadway, So Boston, Mass. 02127. Editor: Jackus

Sonda, 32S E St., So. Boston, Mass. 02127. Managing editor: Jackus
Sonda, šame address.
' • Owner (If by a Corporation, it® name and address mušt be staded and also 
immidiatley thereunder the narnės and addresses or stockholders owning 

or holding 1 percent or more et totai amount of stock. If npt pwned by a 
Corporation, the narnės and addresses or the individual owners mušt be 
given. If owned by a partnership or other ur.incorporated firm, its name 
and address, as well as that of each individual mušt be given): Lithuanian 
American Socialdemocratic Federa tion. address of the president: Bronė 
Spūdis. 88-33 Elderts Lane. \Voodhaven, N.Y. 11421.
T rustees:

Milda Anesta, 8 Mavhew St.. Dorchester, Mass. 02125.
Mriliianr Anesta, 8 Mayhew St., Dorchester. Mss6., 02125.
Paul Brazaitis. 35 Kenberma Rd.. Dorchester. Mass.. 02124.
Napoleon Jonuška, 15 Cotton St.. Roslindale, Mass.. 02131.
Margaret Michelson. 11 Squantum St., Milton. Mass.. 02186.
Stanley Michelson. 11 Souantiim St., Milton, Mass., 02186.
Jackus Sonda. 328 E St.. So. Boston. Mass. 02127.
Mary Strazdas, 592 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 02127.
Joseph Vincent. 122 Gilbert Rd.. Belmont. Mass.. 02176.
Anthony Waleiko, 385-A Great Rd., Bedford. Mass. 01730.

The above trustees act for the Lithuanian Anierican Socialdemocratic Fede- 

ration. a Corporation dūly organized and czisting according to the laws o? 

the statė of New Jersey.
8. Known bondholders, mortgages and other security holders owning or 
holding 1 percent or mone oi totai amount of bonds, mcvtgages nr other 
aecurities (If there are none. so statė): None.
9. Paragraphs 7 and 8 include. in casės v.-here the stockholders or security 
holder upan the hooks of the companv as trustee or in any other fiduciary 
relation. the name of the person or Corporation for whcm such trustee is 
acting, also the statements in the two paragraphs show the affiant’s full 
knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which 
stockholders ar.d security holders who do not appear upon the hooks 
of the company as trustees. hold stock and securitie« in a capacity other than 
that of a bona fide owner. Narnės and addresses of individuals who are 
stockholders of Corporation which itself is a stockholder or hnlder pf 
bonds, mortgages or other secnrities of the publishing Corporation have been 
included in paragraphs 7 and 8 when the interests of such individuals are 
ecpiivalent to 1 percent or more of the totai amount of the stock or securities 
of the publishing Corporation).
10. This itern mušt be completed for all nublications except those which do 
not carry advertising other than the nublisher’s own and wbich are narred

Trijų pokylių savaitgaly 

tikrai perdaug!

Praeitą savaitgali buvo 
trys pokyliai, ir paaiškėjo, 
kad Bostone tai perdaug — 
visuose publikos trūko, nes; 
tokių dideliu "baliauninkų“, 
kurie net į du pokyliu tą pati 
vakarą atsilankytų, Bostone 
yra maža. Labiausiai nuken
tėjo Skautų tėvų komiteto 
banketas, rengtas šeštadie- 
nį. Kurie į ji atsilankė, galė
jo dvigubai visokių gėiybių 
sudoroti ir komp Juliaus 
Gaidelio vadovaujamo seks
teto taip pat dviguba gera 
programa pasigėrėti.

Kiek daugiau tą pati va
karą į tautininkų salę susi
rinko ramovėnų ir jų svečių. 
Čia Įdomią programą atliko 
Kario redaktorius Z. Rauli- 
naitis ii rašytojai iš Nevv 
Yorko atvykęs J. Rūtenis ir 
bostcniškis St. Santvaras-

Didžiausia pasisekimą tu
rėjo sekmadieni rengtas 
Balfo vakaras. Jo dalyviam 
buvo parodytas anglų kalba 
filmas ’Trom the depths“. 
kurio antroje dalyje atpasa
kojama Sibire lietuvaičių 
parašyta maldaknygė (vaiz
dai nevykę). Be to. jie matė 
Onos Ivaškienės mažųjų 3 
šokius ir girdėjo 3 eilėraš
čių deklamatores: 5 m. am
žiaus Danutę Račkauskaitę, 
kiek vyresnę Nijolę Ivaškai- 
tę ir jau gražiai pasižymėju
sią mūsų parengimuose Bi- 
rute Adomavičiūtę.

Kalbėjo dėkodamas Bal
fo geradariams Balfo centro 
pirm. kun. V. Martinkus, 
vien. Libaitis ir klebonas 
kun A. Baltrušūnas, pažy

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

e*****#***##*#**##*##**#*###**##****#******##***'##*#**##**#******#****'

Spalio 9 d. 3 vai. popiet 1 
So. Bostono Lietuvių Pil.
Dr-jos'HI aukšto salėje Lais
vės Varpo tradicinis rudens :: virtuve.
koncertas. į:;

1!!
1$

Spalio 22 d. So. Bostono 
Lietuviu Pil. Dr-jos III aukš
to salėj Bostono L. Kultūros 
Klubo išraiškos šokio ir li
teratūros vakaras.

* * t

::«►

Lapkričio 6 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos
II aukšto salėje Sandaros 
Moterų Klubo našlių banke
tas.

* * #

Lapkričio 6 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos
III aukšto salėje N. Anglijos 
Pabaltiečių Dr-jos banketas.

• * *
Lapkričio 13 d. So. Bosto

no Lietuvių Pil Dr-jos III 
aukšto salėj Lituanistinės 
mokyklos metinis banketas.

♦ * *

Lapkričio 20 d- So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas- 
Kalbės Lietuvos konsulas A. 
Simutis iš Nevv Yorko.

• * •
Lapkričio 27 d. So. Bosto

no Lietuvių Pil. Dr-jos na
riams šui-um burum savų 
namų III aukšto salėje-

♦ * *

ATOSTOGOS ŽIEMĄ IR VASARĄ 

BAHAMOS SALOJE

Gražus birželio mėnesio oras ištisus metus. 
Maudymosi baseinas. Čia pat balto smėlio paplūdy- 
miaL Atskiras kambarys su vonia, galima naudotis

Vienam asmeniui savaitei $15, dviem — $20. 
Atveža iš aerodromo ir nuveža i jj. Rezervuokite sa
vaitę — rašykite:

Eleonora Baranauskienė, P. O. Box 84 
Freeport, Grand Babama Island

i*< > • >
■ ►

mėjęs. kad laimingas tega- Gruodžio 18 d. 3 vai. po-l 
Ii būti tas, kuris duoda ki- P»t Jordan Hali salėj smui-y • • _ V T * J * ’IT 4 • — •
tiems.

Vakarui vadovavo sky
riaus pirmininkas A. And
riulionis.

kininko Izidoriaus Vasyliū- 
no koncertas.

Siųskite Pinigus j
LIETUVA
Pinigai siųsti per

GRAMERCY

ĮDOMIOS knygos

Romanai
. Jurgis Gliaudą, DELFINO

::; ŽENKLE, premijuotas ro- 
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas,
: KARKLUPĖNUOSE, pre

mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAl GI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM, 100 proc. garantuotai. .

JIB. vaistai Registr. Wash„ D.C. (rašyti vaistų katal. 
RED-BLUE-BOOK, PAT. JIB. Laboratorija gauna iš JAV, 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gerą JIB. vaistu veikimą.

' JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartoiimui $5.50, jei COD, dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1137 So. 49th Avė.. Cicero. IIL 60650

m sevtions 123.231. 132.232. and 132.233, uo-tal 
4355b, and 435€ of Title 39, United States Code).

manual (Sections 4355a,

Averadge no. copies Single issue
Each issue dūrine nearest to filing
•receding 12 monts date

A. Totai No. eopies printed (Net Press Run) 3866 3800
B. 1. Sales through dealers and earriers,

Street vendors and counter sales 665 648
2. Mail subscriptions .3070 .3052

C. Totai paid circulation .3735 3700
D. Free distribution (including samples) by

mail. carrier or other means 60 60
E. Totai distribution (Sum of C and D) 3795 3760
F. Office ūse, left over, unaccounted.

spoiled after printinr 60 40
G. Totai (Sum of E A F—should equal net

preea nn» shown in A) 3855 3800
I certify that the statements made by me above are correct and complete.

Jackus Sonda, Manager

Įteikiami gavėjui kaip 
PINIGAI per Bank for 
Foreign Trade Maskvoje 
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ. JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Banku Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę $29.000.00. 0- 
ficialfis SSSR kvitai, pasirašyti 
gavėjo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokit atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki 330.00 — $2.75.
Viri $30.00 _ 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
744 Broad St„ Newark. N. J.

Anksčiausias kokybės 
rusu (tarnybas daiktai 

MOSKOVIC 408* 4 vietų $1.954.88 
MOSKOVIC 408E 5 vietų $2,172.0S 
Arba siųskite MUMS DOLERIŲ
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ 
pasirinkimui NAUJOSE SPECI
ALIOSE DOLERIŲ KRAUTU
VĖSE.
Jokio mokesčio už ši patarnavimu

GRAMERCY
((steigta 1945)

118 E. 28 St. New York. N.Y.

SPECIALIAI ( LIETUVĄ
ITALIŠKI NAILONO 

LIETPALČIAI
•Tie ten labai pageidaujami. 
Tai labiausiai mėgiama dova
na So’ ietų S-goj. Jie branges
ni ten 10 kartu.
SPEUIAL INF $36.30
2 itališki nailono lietpalčiai— 
vyrų ar moterų.—labai ele
gantiški ir modernūs, pasiūti 
is sunkaus nailono, visiškai 
nepraleidžia vandens ir vėjo, 
lengvi. bet šilti, visokių dy
džių. nuo mažiausių iki ypa
tingai didelių, spalvos —tam. 
šiai mėlynos (naivy). tamsiai 
ža’ios tamsiai rudos. Galite 
už šitą kainą užsakyti tik ši
tuos lietpalčius arba dar ką 
pridėti iš mūsų sąrašo ir pa
daryti didesnį siuntini, bet 
būtinai užsakykite savo myli
miesiems šituos lietpalčius 
DABAR — padarysite juos 
labai laimingus.

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI

GERIAUSIAS AMERIKOS 
MAISTAS

4*4 sv. kv. miltų. 2* j, sv. cuk
raus, 2*4 sv. razinkų. 2*4 sv. 
geriausio rūkyto bekono. 2’ + 
sv. makaronų. 2*4 sv. ryžių. 
2*4 sv. mano kruopų, 1 dėžu
tė Nes. kavos.
THINKING OF YOU $27.50 
’4 sv. geriausios Ceilono ar
batos, 1*4 sv. apelsinų mar
melado, 1*4 sv. šokolado. 1*4 
sv. datulių, 1*4 sv. valakiškų 
riešutų, 10 įvairių Maggi 
sriubų, 1*4 sv. vengriško šą
lami, 1*4 sv. geriausio rūkyto 
bekono, 1*4 sv. origin. šveica
riško sūrio, 1 *4 sv. sviesto.
Patarnavimas už siuntinį 

 . po $1.50

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudinga!

NAUJI OFICIALUS 
PINIGAI ( LIETUVĄ

JAV CEBTIFIKATAI 
pirkti įvairiose krautuvėse. 
ARBA RUBLIAI.
PILNA GARANTIJA. 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ, 
JOKIO PASIUNTIMO MO
KESČIO.
Išlaidas apmoka Sov. S-gos 
įstaigos.
UŽSAKYMAI TIK PER 

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 Eastr 23rd Street 
Ncw York, N.Y. 100010

Paprašykite nemokamų ka
talogų.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

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

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

Adr esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Kazvs Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ J ŠIAURĘ,
romanas I dalis, 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS į
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kaitos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

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

Jonas Aistis, POEZIJA.
-Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

ii

Vytautas Volertas, 
TEKA VINGIAIS, ro,
332 psl., kaina $3.50.

UPĖ

į i Vacys Kavaliūnas. KAL* 
1 į NŲ GIESMĖ, premijuotas
į romanas, 
’: $2.50.

20J psl.. kaina

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė 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 su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $i,vvC.0C apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjime 
iau yra.

' Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
saro vardą su antrašu, ir m« 
atsiųsime vaistų išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Bot 9112 
Newark 4, New J

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
Je.gr nebus panaudotos tuoj 

pat apsaugos priemonės, š i r. 
dies priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančių pen
kerių ir.etų laikotarpy. Paskai
tęs knygą

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

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

į ministracijoje.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

Alovzas Baronas; VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psL kiu- 
na $ 1,50.

* Juozas švaistas: ŽIOB-
i RIAI PLAUKIA, romanas
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psL, 
kaina $2.50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psL, 
Kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
ousl., kaina $4.50.

Alė Rūta, MOTINOS
j RANKOS, romanas apie 
Į motinos meilę, jos tikslą ir 
i rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psL, 
<aina $4.00.
mo.

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRĮŽ T A 1 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166puaL, 
kaina $2.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premi juotas romanas, 246
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administraciioi.

r



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 40, 1066 m. spalio 5 d.

Vietines žinios
*«eee*e**e+****#*##***###ee##e**eee! ::

(domus Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos 

susirinkimas

Spalio 8 d. 7 vai. vak. į- 
vyks idomus Liet. Moterų 
Klubų Federacijos susirin
kimas A. Vakauzienės bute, 
588 E Fifth St-

Bus sprendžiami įvairūs 
mūsų ateities veikimo pla
nai. naujų narių vajus, ypač 
iš mūsų jaunosios kaitos, 
kurių pareiga, kaip lietuvių 
moterų. Įnešti naujų Idėjų, 
naujos dvasios, energįos ir 
naujų veiklos planų, liečian
čių mūsų tėvynę Lietuvą.

Bostone yra tiek gabių, 
inteligentiškų jaunų moterų, 
kurios, įstodamos i L.M.K. 
Federaciją, pagyvintų ir 
praplėstų jos veikimą.

Todėl valdyba maloniai 
prašo visas motelis bent 
kartą per mėnesi skirti kiek 
atliekamo laiko Moterų 
Klubų Federacijai ir stoti į 
ją narėmis.

įdomią valandėlę pralei
sime drauge su Irena Mano- 
maitiene. kuri maloniai suti
ko pasidalinti savo Įspū
džiais iš kelionės po Europą.

čia išgirsime ne tik jos pa
sakojimus. bet taip pat pa
matysime ir vaizdus, kurie 
bus rodomi ekrane.

Nepamiršime narių ir j 
viešnių pavaišinti.

Tad iki malonaus pasima
tymo, mielos narės ir vieš
nios ! Valdyba

Nežemiškos ligoninių kainos

Bostono ligoninės kelia 
kainas. Štai Mass General 
ligoninėje nuo spalio 1 d. už 
dieną reikės mokėti $45 
(gulint keliems kambary). 
Panašiai ir kitose ligoninė
se. Pigiausia bus miesto li
goninė, kurioje už kambarį 
(bendrą) Bostono gyvento
jai moka $32, o kiti $35.

i.

Rinkimų išlaidos

Bostono majoras Collins. 
kandidatavęs į įsenatorius ii 
pralaimėjęs, rinkimų išlaidų 
turėjo S427.797.

Aukos Balfui

Per Keleivį aukojo: inž. 
Vytautas Izbickas $10, St. 
Baltušis $6.

Adv. M. Šveikauskienė* 1 Poky lis LDD nariams 

adresas nepasikeitė I Lietuvių Darbininkų Dr-
Buvo skelbta, kad Kelei- jos 21 kuopa savo nariams 

vio teisių patarėja adv. Ma- spalio 23 d. 2 vai. popiet 
rija šveikauskienė savo kli- Sandaros salėje rengia po- 
entu patogumui šeštadie- kylį. Jame kviečiami daly- 
niais nuo 1 iki 3 vai. po vauti ir nenariai. 
pieiu bus So Bostone. John
Williams Insurance Agency, 
patalpose. 390 Broadway 
(beveik prieš Lietuvių Pil. 
Dr-ją). Kai kas tą praneši-’ 
mą suprato klaidingai, bū
tent, kad advokatė savo se
no ofiso nebeturi. Nieko pa
našaus.

Advokatės ofisas ,.8 Bel
grade St-, Roslindale, Mass., 
kaip veikė, taip ir tebevei
kia senomis valandomis, o

Perkelti inž. B. Valio

Inž. Barisas Valys buvo 
palaidotas Šv. Mykolo kapi
nėse- Dabar jo palaikai per
kelti į Cambridge miesto 
kapines

Mirė M Šaučiūnaitė

Rugsėjo 3 d. mirė Birutės 
Saučiūnienės (jos vyras mi-

tik šeštadieniais nuo 1 iki 3 prieš metus) keturių su 
vai. po pietų adv. M. Švei- puse metų dukrytė Marija 
kauskienė bus ir So. Bosto- Ona. Šaučiūnienė gyv. 11 
ne John VVilliams Insurance Kenberma Rd.. Dorchestery. 
Agency patalpose (390 Mirusios dukrelės liūdi ne 
Broadv.av). Praeita šešta-
dieni ji ten nebebuvo tik to
dėl. kad turėjo staiga išvyk
ti iš Bostono.

Pažinkime ir remkime 

savo talentus

Geriausi talentai nyksta, 
jei nesusilaukia reikalingos 
paramos Mes turime daug. 
talentų įvairiose srityse, bet 
nevisuomet juos pažįstame, 
ir remiame. Todėl jau trylik
ti metai, kai Laisvės Varpas 
rengia koncertus šūkiu: 
"Pažinkime ir remkime sa
vo talentus“. Šiais koncer
tais siekiama parodyti mūsų 
turimiems talentams bent 
moralinę paramą. Juo di
desnė ji išeina, kuo daugiau 
visuomenės į tokius koncer
tus susirenka.

Jaunimo metus atžymės 
Laisvės Varpas koncertu, 
kuriame progiamą atliks du 
iškilūs mūsų jaunosios kar
tos dainininkai: sopranas 
Daiva Mongirdaitė ir barito
nas Algimantas Grigas ištik motina bet ir seneliai) chiPagos. Abu jie vra išau. 

Feuone ir Juozas Sa kalaus-' gę subl.endf dainavim0

Grįžo dail. V. Vizgirda

kai, senelė Ona šaučiūnienė, 
dėdė ir dėdienė Juozas ir O- 
na Sagiai su vaikais, dėdie
nės Viktorija Laurichienė

Pirmadienį popiet grįžo su šema Uta Peskoskienė 
dail. \ iktoras v įzgirda. ku
ris „ prieš tris savaites buvois p
išvykęs į Lietuvą. Ta proga

su šeima ir Birutė Trellienė 
su šeima. Jie dėkoja visiems 
pareiškusiems užuojautą ir

ji> aplankė \ ieną. Parjžių. dalyvavusiems šermenyse ir 
ir kitus Europon meno cent- laidotuvėse, ypač giminai-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Cari’obean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiuli, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAM! GREITAI IR BE PAPIL-!I
DOMO MOKESČIO. Tą patj mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toiiau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu. 

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurj galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius n 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 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

nis
Kultūros Klubas laukia 

svečių k
Kaip jau skelbta, Bostono 

L. Kultūros Klubas spalio 
22 d. So. Bostono Liet. Pil.

ypač giminai
čiams kunigams Jonui ir A- 
loyz’ii Klimams.

VIRĖJ A-.šEIMININKĖ 
KO.VIPANUONĖ 

dviem suaugusiems ir senai mo

mene jau šiame krašte- Jų 
turimi talentai, jaunystė, 
atsidavimas dainai ir darbš
tumas » odo, kad jie eina O- 
nos Kaskas, Paulinos Stoš- 
kiūtės, Zuzanos Griškaitės. 
Algirdo Brazio. Arnoldo 
Vokietaičio. Lilijos Šukytės 
pėdomis. Tai sunkus kelias 
į kalno viršūnę. Čia kiekvie
nas paskatinimas ir parama 
yra labai reikalingi.

Koncerte abudu daini
ninkai pasirodys visiškai 
nauja, dar niekur negirdėta 

*i programa. Ji yra labai įvai-
Dr-jos salėje rengia didžiu- tinai reikalinga kartu gy venti. , į ir idomi. Į ją įeina abiejų
lį išraiškos šokio ir literatū- Malonus nai 
ros vakarą, kurios progra-, inteligentiška.

Pageidaujama 
vidutinio an»-

dainininkų atskiri pasirody
mai it duetai. Iš jų pažymė-

mos didžiąją dalį atliks sve- žiaus. nors kiek mokanti anglis- ^įnas fĮuetas iŠ Verdi operos
čiai iš Montrealio —Birutė kai moteris.' Atlyginimas pagal 
Vaitkūnaitė Nagienė ir jos susitarimą. Rašyti: 
išraiškos šokio grupė ir poe- P.O. Box 323, 
tas dr. Henrikas Nagys. Čia Framingham. Mase.
dalyvaus ir bostoniškiai ra- --------- IŠNUOMOJAMAS
s> loja. Stasys Santvaras ir auki.
Antanas Gustaitis Tikima- te So. Bostbne, 372 Silver St. 
si, kad i šį parengimą at- (arti G 5i.)?šinas ir saitas van-
vyks ir poetas kan. Mykolas K«?žus nuoma ^40.

. i • • - Kreiptis i Magaudda Real Es-
Vaitkus, kuris jau seniai tate jns.; 497 Broadway, So. 
Bostone viešėjo. Boston, Mass.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokią netannių.

Parūpina visu rūsiu draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę ir sveikatą. iii

Rigoletto. o ypač antras ak 
tas ič Verdi operos Traviata, 
kurios atlikime Chicagoje a- 
budu mūsų dainininkai su
silaukė labai aukšto Įverti
nimo lygiai publikos, kaip 
ir muzikos žinovų ir kritikų. 
Visa programa bus atlikta 
lietuvių kalba.

Į koncertą kviečiame vi
sus ir laukiame visų Ypač 
tikimės daug jaunimo, ku
rio geriausi ir pavyzdingiau
si atstovai atliks programą. 
Tešviečia jauni veidai ne 
tik scenoje, bet taip pat 
publikoje. Tai vienas būdų 
kuriuo galime prisidėti prie 
Jaunimo metų įprasminimo.

Po koncerto bus bendros 
vaišės ir šokiai, grojant ge
ram orkestrui.

Koncertas įvyks spalio 9 
dier.a 3 vai. po pietų So- 
Bostono Lietuvių Piliečių

389 Broad way, So. Boston. ;; Qr.jos didžiojoje salėje, tre-
telefonas: 268-6030 ; čiame aukšte.

Laisvė Varpo Valdyba

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo* (liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: 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 * /aLCON * FAIRLANE 

FORD TRVCKS
VISOKS REMONTAS —D ALYS 

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 j 

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

l

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO ( LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuot as

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

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8*2868

yra vienintelė oficiali (stai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio ( Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kad-: 
bama lietuviškai, patarnau-. 
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir, 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikliene

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS_ 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
;; Rūpestingai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

« i
l!

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo aarDas iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

>aooooooo occooooonrnnfycir,

Televiziją
■k ir radiją >
Taiso Gerai ir Pigiai

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sizht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

^eesoeooeoeoeoeiOGoeeeoeoJ

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

ĮP6DINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

1
Apsidrausk :

NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j
Draudžiame nuo polio, viso- J 
kią kitokią ligų ir nuo neiai- j 
mių (ugnis, audra ir kt.) .. Į 
Visais insurance reikalais I 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jartire of thePeaee—Constable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 j

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

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

lacoooccooooooeooot

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytoją re 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nno 9 vaL ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir seksi.

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
TEL. AN 8-2124

• \Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST* 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

eeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

I

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš 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 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvay,

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

TEL. AN 6-2712 
Narnai ir Ūkis:
287 Concord Rd.. Billeriea, Mass. 

TEL. MO 3-2948

t A. J. NAMAKSY
:! Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159^ 

Tel. 332-264S

Flood Sąuare. 
Hardivare Co.

garhrfakas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys nan 

Reikmenys plumberiams 
Visokie ge’-žiet daiktai




