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Prezidentas keliauja, įspėja Kilmonyt™ 
nelaukti stebuklų

Prezidentas išvyko ilgon kelionėn, aplankys 6 valsty
bes, dalyvaus Manilos konferencijoje. Jis įspėja nelaukti 
jokių stebuklų.

Prezidentas Johnsonas pa-, Nuolaidu reikia 
siūle socialinio draudimo 
per sijas pakelti, imant vi- abipusišku 
durių, 10% (mažiau gau
nantiems daugiau, kitiems 
mažiau) tiems, kurie moka 
socialinio draudimo mokes
ti 25 metus. Mažiausią pen
sija siūloma pakelti iki $100 
(dabar mažiausia pensija y-
ra $44), padidinti sumą, ku- kams pareiškė, nesuprantąs, 
rią pensininkai gali užsidirb- kaip galima reikalauti, kad 
ti, nenustodami pensijos ir jis įsakytų JAV lakūųams ir

Spalio 10 d. Los Angeles 
mieste mirė 91 m. amžiaus 
Liudvika Kamandulienė. 
akt. Rūtos Kiimonytės se
nelė, kurią su didelėmis pa
stangomis prieš porą metų 
atsivežė is Lietuvos.

Velionė Sibire buvo ka
linta 12 metų.

Komunistai ir visokie 
taikos rėksniai“ reikalau- 

ja, kad jav liautųsi bom-; M cN amara apie 
bardavusios šiaurės Vietna
mą.

Pi ezidentas laikraštinin-
Vietnamą
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62-RIEJI METAI

Pensijų padidinimo klausimo 
šis kongresas nesvarstys
Prezidentas buvo pasiūlęs socialinio draudimo pen

sijas pakelti 10%, bet dabartinis 89-sis kongresas jo pa
siūlymo nesvarstys.

Richard Burton ir jo žmona Liz Tavlor Italijoje pripa
žinti geriausiais aktoriais iš neitalu aktorių.

Pirmadienį prezidentas 
Johnsonas su žmona, dukra 
ir jam reikalingais padėjė
jais išskrido į ilgą kelionę, 
kurioje aplankys N. Zelan
diją. Australiją. Tailandą, 
P Korėją, Malaiziją ir da
lyvaus 7 valstybių konferen
cijoje Filipinų sostinėje Ma
niloje.

Konferencijoje svarbiau
sias klausimas — Vietnamo 
karas. Juo yra visos tos 
valstybės labai suinteresuo
tos. Jei ten laimėtų komu
nistai, tai tada tiesioginis 
komunistų pavojus grėstų 
ne tik Tailandui ar P. Korė
jai, bet ir Filipinams. Tada 
ir N. Zelandija su Australi
ja atsidurtų dideliame ko
munistų grėsmės pavojuje. 
Todėl tos visos valstybės 
rūpinasi, kad komunistai

Šitas kūdikis gimęs svėrė 4 sv. 
8 su puse uncijų, gavo 11 krau
jo iliejimų. dabar sveria 5 sv. 
12 su puse uncijų. Jį vadina ste
buklingu kūdikiu. Jo tėvai Oue- 
lett :tpięiQzįa tnivęrsnęto li
goninę Bostone.

Praeitą savaitę krašto ap
saugos sekretorius McNa
mara lankėsi 4 dienas Viet-

pėstininkams sėdėti rankas name- Sugrįžęs jis pareiškė, 
užpakaly sudėjus tuo metu, es4s patenkintas padėtimi

kt-

Pasiūlymas kongrešmanų 
tarpe rado palankaus atgar
sio. Buvo tokių, kurie prita
rė pensijų padidinimui jau 
nuo 1967 m. sausio 1 d. Tai
gi, atrodė, kad pensininkų 
senos viltys gauti kiek di
desnę pensiją gali išsipildy
ti. bet savaitės gale senato 
abiejų partijų vadai ir fi-

fronte. Girdi, reikalai vysto
si geriau, negu buvo numa-

kai priešas tęsia jų apšau 
dymą.

Prezidentas priminė, kad tyta. 
jau du kartu buvo nutraukęs i 
bombardavimus — pernai; Dabar ten yra 325.000 
gegužės mėnesį 5 dienas ir' JAV karių. Jų skaičius bus 
šių metų pradžioje net 37. didinamas pagal numatytą 
dienas, bet priešininkas ne-i planą. Jis nemato reikalo 
nutraukė savo veiksmų ir šaukti rezervistų, naujokų

į tęsia amerikiečių užmušinė- j gruodžio mėnesį tepašauks 
12.000. Jis esąs patenkin
tas ir Vietnamo vyriausybės 
pastangomis kovoti su infli
acija- žodžiu, dabar ten yra 
geriau, negu prieš metus, 
bet kažin ar ir pats McNa
mara yra tikras, kad tuo ke
liu einant karas gali būti pa
lyginti greitai baigtas.

Pasaulio paroda 
Bostone 1975 m.

N Anglijo? gubernatoriai'

Tragedija diplomato

n— aiifovA ainliauju nuiuiLvva^ suvaic 3ia*
me kongrese, kuns išsiskirs
to šią savaitę, pensijų padi
dinimo klausimo nesvarsty
ti. O ką darys po Naujųjų 
Metų susirinkęs 90-sis kon
gresas, šiandien negalima 
žinoti.

jimus.

Nebus General 
Electric streiko

šeimoje
Nevv Yorke iš namų 18-to 

Pasaulio taikos mu- aukšto, kur gyveno nese- 
namrla Įf7R metais niai nepriklausomybę gavu- 

Bostone. Su Bostonu varžo- sios Malavi valstybės atsto- 
si Philadelphija

remia
cr& uulu c.uiiuuu*

Liewe„yn rnompson, neseniai 
paskirtas JAV ambasadoriumi 
Maskvoje.

General Electric bendro
vė susitarė su unija, ir uni
jos atstovai susitarimą pa
tvirtino. Tuo būdu išvengta
visuotinio streiko, kuris bū- tz • , , .
tų palietęs 80,000 darbinin- VOOOl
kų, bet atskirose įmonėse ; .
gal. streikuoti, nesusitarus ^nSiriUKO Į JiaSKtą 
dėl vietos reikalų.

Pagal naują sutartį darbi
ninkai per 3 metus gauna vi
sokių priedu 51 centą va
landai.

P. Vietnamo Išlaisvinimo Fron
to. komunistų partizanų politi
nės organizacijos, vadas Ngu. 
yen Huu Tho.

Penktadienį leido
valgyti mėsą

Kanados vyskupai nutarė 
leisti katalikams, kurie to 
nori. penktadieniais valgyti 
mėsą. Spėjama, kad ir JAV 
vyskupai, kitą mėnesį susi
rinkę konferencijos Wa- 
shingtone, paseks kanadie
čių pavyzdžiu.

O Darbininkas skelbia, 
kad Skiemonyse (Lietuvoj) 
pasirodžiusi švenčiausioji 
Mergelė sakiusi, kad penk
tadieniais reikia pasninkau
ti Nejaugi vyskupai to ne
žinotų.

Šveicarai ištikimi 
degtinei

Šveicarai 570.132 balsais 
prieš 174,882 atmetė suma
nymą apdėti degtinę labai 
aukotu mokesčiu, kad jos 
mažiau pirktų. Šveicarės 
moterys balsavimo teisės ne
turi. todėl ju nuomonė šiuo 
klausimu nežinoma.

Jau spalio 10 d į Mask
vą nuvažiavo Lenkijos ko
munistu vadas Gomulka ir 
6 dienas tarėsi su Kremliaus 
vadais. Išleistame bendram 
pranešime kaltinama Kini
ja. kad ji trukdo komunistų 
pagalbai Vietname, pritaria 
Š. Vietnamo taikos sąlygom, 
kuriose yra reikalavimas 
tuoj nustoti bombarduoti Š. 
Vietnamą ir ištraukti iš P. 
Vietnamo amerikiečius ka
rius. \

Sovietų ministeris pirmi
ninkas Kosyginas savo kal
boje pareiškė, kad Kinija 
teikia didelę paslaugą ame- 
rikos imperialistams, visiem 
taikos ir pažangos priešam.

O kinų komunistų orga
nas vadina JAV ir Sovietų 
Sąjungą popieriniais tigrais. 
Laikraštis sako, kad sovietai 
ir amerikiečiai esą sudarę 
prieš Kiniją šventą sąjungą.

Posėdžiams su Gomulka 
pasibaigus, prasidėjo visų 
Maskvos satelitų posėdžiai:; 
R. Vokietijos, Lenkijos, Če
koslovakijos. Bulgarijos, 
Vengrijos ir Rumunijos.

the first thing 
to save

for your old age 
isyou

Have a chcckup everv ycar. 
And, betvvcen chcckups. be 
alert to Cancer’s Seven Dan
ger Signals:

1.
Unusualblecdingcrdischarge.

2.
A lump or thiekening in the 

c breast or clsewhcrc.f 3
’ A sore that docs not heal.

4.
Changc in bowel or 

bladder habits.
5.

Hoarscncss or cough.
6.

’ Indigestion ordifficulty 
« in swallowing.

7.
Changc in a wart or mole.

See your doctor immediately 
if any danger signal Iasts 
longer than two vveeks.

Maskva juos sušaukė tik 
tam. kad jie visi pasmerktų' 
Kiniją. \ į

vybės Jungtinėse Tautose 
antrojo sekretoriaus žmona 
išmetė du savo vaikus — vie
ną vienerių metų ir antrą tri
jų mėnesių, ir pati iššoko že
mėn. Vyrą ištiko nei-vų smū
gis. \

To? tragedijos priežastis 
yra aiškinama. \

JAV prezidentas jau 
prieš išvykdamas pareiškė, 
kad vyksta ten, kame gyve
na daugiau kaip puse visos 
žemės gyventojų, kame 
žmogaus amžiaus vidurkis 
tik 35 metai, o metinis už
darbis tik $65, kame eina 
kova dėl laisvės, dėl to, kas 
juos turi valdyti. Konferen
cija nebus lyg karo taiyba. 
kuri spręs karo išplėtimo 
klausimą. Prezidentas at
skleis dalyviams savo Azi
jos planą. Reikia komunis
tus įtikinti, kad jie negali 
Vietname laimėti. Kol to ne
bus, nebus ir pastovumo A- 
zijoje. Pačios Azijos valsty
bės turi daugiau bendra
darbiauti. kelti savo ūkį. 

lių ir kitokių brangenybių, i JAV joms padės, kaip padė
jo Vakaių Europai Stebuk-

Midelis apiplėšimas 
Chicagoje

Praeito šeštadienio rytą 
4 ginkluoti ir su kaukėmis 
vyrai apiplėšė Tiffanv bran
genybių krautuvę. Plėšikai 
išsinešė deimantinių žiedų, 
brangių apyrankių, antkak-

Nuostoliai dar neapskai
čiuoti. bet spėjama, kad jų 
gali būti iki miliono dolerių?

Montrealy (Kanadoje) a- 
Į pipleštas aerodrome paštas 

ir pagrobta daugiau kaip 
, 500.000 dolerių

VASAROS RIAUŠIŲ 
NUOblOLIAl

Rasinės riaušės praeitą 
vasarą buvo Chicagoje, Cle
velande, Nevv Yorke, Det
roite. Lansingtone, Benton 
Harbore, Jacksone, Muske- 
gone. San Francisco. Omą- 
hoje, Atlantoje, Daytone ir 
kitur. Tose riaušėse užmuš
ta 7, sužeista daugiau kaip 
400 ir suimta apie 3.000
žmonių.£

Tų neramumų padarinys 
yra ir nepaprastai dideli 
medžiaginiai nuostoliai. Jų 
skaičiuojama apie 5 milio- 
na* dolerių.

Vaikystėje pagarsėjusi filmų 
aktore csniriey temple, dabar 
ponia Charles Black, atsisakė iš 
Tarptautinio filmų festivalio 
komiteto, nes jo išrinktasis šve
dų , filmas "Nakties žaidimai“ 
jai atrodo nepadorus.

Ių prezidentas nežada par 
vežti, bet tikisi sustiprinti 
įyšius su aplankytomis vals
tybėmis.

Sergio Pignedoli. kuri popiežius

$3.6 bilionų
vandenims valyti

Kongreso derinamasis ko
mitetas patvirtino $3.6 bilio
nų krašto upėms ir ežerams 
išvalyti ir nuo tolimesnino 
teršimo apsaugoti.

Tuo svarinimu susirūpin
ta todėl, kad jau gali pri
trūkti geriamo vandens.

REIKALAUJA MIRTIES 
SUKARNO DRAUGUI

Indonezijoj valstybės gy
nėjas reikalauja mirties 
bausmės prezidento Sukar
no buvusiam užsienių reika- b'i'v7 pasiuntęs į Vietnamą, grį- 
lų ministeriui Subandrio- žęs ^reiškė laikraštininkams. 
Jis yra kaltinamas krašto iš
davimu.

kad esąs patenkintas savo misi- 
j
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Juodvarniai
SENIAU

Lietuvos socialdemokratijos sąjūdis nuo savo atsira
dimo dienos perdaug turėjo slaptų ir atvirų priešų.

’ o 8R. katalikų kunigijos dalis viešai išėjo i kovą prieš 
socialdemokratus. A. Janulaičio redaguojamas Darbinin
kų Balsas pagristai Tėvynės Sargą, Tilžėje spausdinamą, 
pravardžiavo Žandarų Sargu (žiūr- 1903 m. Darbininkų 
Balso Nr. 5 str. Patriotiškas Žandarų Sargas). Tai buvo 
skaudus pravardžiavimas, bet pagristas, kovoj neišven- ( 
giamas

Tada socialdemokratams buvo prikaišiojama viena j 
didžioji „baisenybė“ — bedievybė. Tos kovos bare nieko 
nebuvo laimėta. Socialdemokratai Darbininkų Balse ge
rai atsikirto. Bedievybės vardas jiems neprigijo ir nenu- 
baidė kitų sekti socialdemokratų darbą, nes jie niekur 
bažnyčių nesudegino, niekam nedraudė tikėti Dievą, ne
atkalbinėjo nuo bažnytinių apeigų. Kartu ir neniekino 
tų, kurie išsižadėjo bažnyčios pamaldų, rasė, žodžiu skel
bė. kad tikėti ar netikėti yra kiekvieno žmogaus asmens t 
reikalas. Todėl ir bažnyčia turi būti atskirta nuo valsty j 
bės reikalų, ir vyriausybė neturi teisės kištis Į jos reikalus.;

Kita socialdemokratams prikišama „nuodėmė" —; 
tautiškumo stoka, nesirūpinimas savo tautos bendraisiais 
reikalais. Ir čia nebuvo sunku socialdemokratams išsi
aiškinti. Juk jie leido savo spaudą lietuvių kalba, platino 
atsišaukimus įvairiais opiais tos dienos reikalais. Tiesa, 
be lietuvių kalbos, platino raštus ir lenkų kalba. Tai buvo 
būtinas ir gyvas reikalas- Socialdemokratai iškėlė Lietu
vos valstybės atstatymo klausimą, numatė ir tos valstybės 
būsimą žemės plotą. Tose numatytose sienose buvo Gardi
no gubernija su Baltstoge, Lietuvos Brasta ir kitomis vie-’ 
tovėmis, kur gyventa lietuvių, vartojančių lenkų kalbą. j 
Ir tame numatytame žemės plote vystėsi Lietuvos sočiai- j 
demokratų darbas. Gardine, Baltstogėj ir kitose tos sri-’ 
ties vietose LSDP turejo savo kuopas, kurių atstovai da
lyvaudavo LSDP šaukiamose konferencijose Reikėjo su 
jais susiprasti jų kalba. Ir susiprato — tuose žemės plo 
tuose pradėjęs veikti Lenkijos socialdemokratų sąjūdis 
prarado Įtaką, ir įsigalėjo tik LSDP. Tai buvo didelis 
Įvykis, kartu ir patriotinis darbas.

Bet LSDP nepaleido iš akių ir.kitos Lietuvos dalies-— 
Prūsų Lietuvos. Vienoje iš pirmųjų LSDP konferencijų 
buvo nutarta pradėti veikimas ir anapus Nemuno Ma
žojoje Lietuvoje. Nuo tada Darbininkų Balse pasirodyda- Į 

vo žinių ir iš ten.
1903 m. Darbininkų Balso Nr. 5 tilpo apžvalginis 

straipsnis iš tenykščių lietuvių gyvenimo. Ten buvo pasa
kyta, kad Prūsų Lietuva susideda iš 8 apskričių: Tilžės, 
Pakalnės, šilokarčiamos. Klaipėdos, Piikalnės. Ragainės, 
Labgavos, Vėliavos, kur gyvenama apie 200 tūkstančių ' 
lietuvių. (Deja. žiaurusis dabartinės Lietuvos šeimininkas 
ir tas žemes okupavo, ne tik vietos gyventojus pakeitė, 
bet net vietovardžius sumaskolino)- Iki 1873 m. ten pra
džios mokyklose dėstomoji kalba buvo lietuvių kalba. Kuo 
tų metų Vokietijos Bismarko valdžia pradžios mokyklose 
paliko tik pirmame skyriuje lietuvių kalbą, o kitur Įbruko J 
vokiečių.

Darbininkų Balsas patarė nieko gero nelaukti iš vo
kiečių valdžios, netykoti iš jos malonių lietuviams Reikia 
Įkurti L. socialdemokratų partiją, tada lietuvių pajėgu- 
mas bus stipresnis gintis.

Taigi, ne žodžiais, bet savo darbais anuomet LSDP 
Įrodė, kad jai nėra svetimas savo tautos patriotiškumas. 
LSDP buvo pirmasis organizuotas junginys, kuriam parū
po Mažosios Lietuvos likimas.

DABAR

Pereitas pasaulinis karas nuniokojo Lietuvą daugiau, 
negu betkada. Rytų kaimynui, iš seno tykojusiam Lietu 
vos žemių, savo užpuldinėjimais drumstusiam Lietuvos 
gyvenimą, dėl neapdairumo Vakarų demokratijos sąjū
džio vėl pavyko pavergti Lietuvą. Socialdemokratai ne
nuleido rankų ir išėjo Į kovą už savo seną šūki — lai gy
vuoja Neprigulminga Lietuva!

Buvusios Lietuvos valstybės atstatymo nuopelnų 
LSDP nesisavina vien sau. Tą Lietuvos nepriklausomybės 
šūkį vėliau Įsisavino ir kiti ir dėl jo kovojo, bet norima 
pabrėžti, kad ir dabar LSDP priešų tarpe esama tokių aki
plėšų, kurie stengiasi įrodyti LSDP nebuvus Lietuvos vals
tybės šalininke, nors jie patys buvo Rusijos imperijos 
kampininkų šalininkais. Ir dabar yra tokių pat kampinin
kų, tik jau kitos varsos. Šie taikstosi Kremliaus varovam.-.

Ir dabar socialdemokratų priešų yra pakankamai. 
Visa tai gyvenimiška Be juodvarnių kranksėjimo neapsi
eisi. Tik išeivijoj tie priešai tarytum pakantesni, nes nėra 
kam Įskundinėti — gyvenama laisvoje šalyje.

Gi okupuotoj Lietuvoj priešas negirdėtai nuožmus. 
Veik visus socialdemokratus išgaudė, kalino, vergų darbo j 
stovyklose marino. Arba visai nuvargintiems leido grįž
ti Lietuvon mirti.

Danijos karalaitė Margrethe su savo sužadėtiniu kuni
gaikščiu Henri de Monpezat mosykuoja prie karaliaus 
rūmų susirinkusiai miniai. Margrethe yra karaliaus 
sosto Įpėdinė.

Jos siekia aukštų pareigų. Lurleen Waliace kandidatuo
ja i Alabamos gubernatoriaus, Ruth Briggs Į senato
rius iš Rhode Island ir Margaret Heckler iš Mass. vals
tybės. Ar joms pavyks, sužinosime po lapkričio mene. 
sio rinkimų.

Protestuoja prieš Lietuvos 
nuodijimą

(Pabaiga).

Vilniaus mokslininkų-kul- 
tūrininkų memorandume 
primenama, kad:

—„Vilniaus šiluminė e- 
lektros centralė, padidėjus 
bendram miesto oro terši-i 
mui. be laiko pražudė Vin
gio parką, kurio dabar jau 
jokiomis priemonėmis nebe
pasiseks išgelbėti ir restau
ruoti tokį, koks jis buvo, ką 
buvo galima padalyti, jeigu 
nebūtų atsitikusi ši nelai
mė“.

—"Lygiai taip, kaip Vin
gio parkas, žus Valakumpių- 
Sapieginės miškai, jeigu» 
Žirmūnų gatvės — Verkių 
plento rajone bus toliau tel
kiamos orą teisiančios Įmo
nės. arba Antakalnio šilu
minė centralė vartos neduji- 
ni kurą

— „Šalia Kauno HES j 
(Hidro-elektrinės stoties- 
E.) tvenkinio (laikraščiuose 
vadinamo „Kauno mario
mis“. E.) teigiamybių, Ne
muno ties Kaunu patvenki- 
mas vis dėlto kartu yra ir 
pavyzdys, kaip nereikia da
ryti. Didelio ir visiškai ne
bepataisomo nepasisekimo' 
esme ta. kad HES tvenkinys 
Darsūniškio-Birštono (net 
3 km. aukščiau jo) bare pa
skendo Nemuno nešamame 
purve, kuris čia nugula kiek- i 
vieną pavasarį. Šiandien 
Birštonas garsus jau ne plia
žais, o purvynais panemunė-_ <«se.

— ”Dėl mūsų nežinojimo.! 
nerūpestingumo ir beatodai
riškumo žuvingasis Nevėžis 
šiandien jau taip užterštas, 
kad visa vandenų gyvybė

jame žuvusi. Mirtis tūno ir 
Dangės žemupio, ir net Ne
muno „vartų“ Klaipėdos 
vandenyse. Telšių ir Šiaulių 
ežerai, Mūšos upė taip pat 
smarkiai užteršti.“

— „Kėdainių superfosfa
to kombinato miškingame 
Nevėžio slėnvje projektą 
priėmė, kaip išbaigtą kūrini. 
Liūdna praktika parodė, 
kad projekte buvo grubių 
klaidų. Jau pražuvo prie Kė
dainių esantis Juodkiškių 
miškas, teršiamos apylinkės 
ganyklos, daroma didelė ža
la gyvulininkystei.“

— „Elektrėnų šiluminė e- 
lektrinė, atsisakiusi dujinio 
kuro. sunaudoja apie 2.300 
tonų sieringo mazuto per 
para Tai suprojektuota be 
reikiamo Įsigilinimo i pa
sekmes, kuiias gali duoti 
toks atmosferos teršimas “

— „Kadangi mazute bū
na apie 3.2 sieros, tai per 
parą jau dabar, sudegus 
2.300 tonu mazuto. Į atmos
ferą išmetama apie 74 tonos 
sieros arba 180 tonų sieros 
trideginio. Pasišalinusi su 
dūmais siera, jungdamosi 
atmosferoje su vandens ga
rais, sudaro apie 200 tonų 
sieros rūgšties per parą. O 
tai reiškia, kad 60 km spin
duliu ir 90 laipsnių kampu 
(apimant Dubingius. Ne
menčinę, Vilnių, Rūdninkus, 
šių vietovių pušynus) vyrau
jančių vėjų kryptimis, 2,500 
kvadratinių kilometru plote 
kiekvienam hektarui tektų 
po 290 kg koncentruotos 
sieros rūgšties per metus. 
Labai sunku pasakyti, ko-

Bet neabejojama, kad Lietuvos pogrindy socialde 
mokratijos siekimai yra gyvi. Lygiai kaip ir kitų iš seniau 
veikusių politinių sąjūdžių šūkiai nėra pamiršti. Idėjų < 
fizinis' numarinimas, kad ir bolševikinėse vergų darbo 
stovyklose, nėra Įmanomas. Joms nei kalėjimas, nei kar
tuvės negalioja.

Socialdemokratas

kias pasėkas tai atneš po 
dešimties ir daugiau metų“ 
—rašė memorandumo auto
riai.

— Vargu ar mažiau pavo
jingas Baltijos jūros pakran
tėms už naftos Įmonę ties 
Jurbarku. E.) yra prelimi
nariai planuojamas chemi
jos kombinatas Latvijos pa
sienyje. pajūryje, netoli 
Šventosios uosto, — rašė su
sirūpinę Vilniaus mokslinin
kai ir kultūrininkai savo me
morandume.

Jie dėstė visos Lietuvos 
susiiūpinimą,

.tTolepRone <&p.

visuomenes 
kad:

— Sio kombinato van
dens teršiamoji galia bus 
ypač pavojinga. Kombinato 
nutekamuosius vandenis nu
matoma nuvesti i atvirą jū
rą vamzdžiais ir suleisti šal
tu melu laiku i 20 metrų gy
li. Visa tai labai gražiai 
skamba. Teršimas nepalie- 
siąs kurortinio sezono, (o) 
pas mus jūroje vandens te
kėjimas šiaurinės krypties, 
taigi visą cheminį biauralą 
suversime Į Latvijos taip pat 
puikių kurortinių vietovių j džių gyventojų gerovei kel- 
pakrantę.. ti. Bet teritorijų pramonėji-

Convenient, handy, 
time saving, too-

this personai dlrectory 
comes free to you.

PATOGI, TAIPGI LAIKĄ 
SUTAUPANTI ASMENINĖ 
ADRESU KNYGA ATEIS 

. VELTUI PAS JUS .

New England Telephone
Pirt of the Natio»wide Bell System

— Visas mūsų pajūris.— 
toliau sako mokslininkų- 
kultūrininkų grupė — yra 
respublikos seklyčia-.. Apie 
tai, kokie puikūs ateityje 
bus mūsų pajūrio kurortai, 
jau daug rašė mūsų spauda. 
Tad ar neprieštaraujame 
patvs sau. projektuodami Į- 
monos, kurios šią mūsų sek-

Naujausios
KNYGOS

mo ir urbanizavimo sąlygas 
apsprendžia gamtos dėsniai.
Vienokie sunkumai pusdy
kumėse, kitokie stepėse, dar 
kitokie mišku juostoje, tund
roje, kalnuose. Lietuva — BALADĖS, šitoj labai 
pajui mė miškų juostos da-, gra^j išleistoj, gausiai i- 
Iis. Todėl Lietuvos pramonė! įįustruotoj knygoj yra sep- 

paklusti šios juostos tymos Maironio baladės. Taituri
gamtos dėsniams.“

lyčia užterš naftos ir chemi-l „Lietuva pramoninama y- 
jos pramonės atliekomis. pač smarkiai pakeistos miš- 

(žodžiai „Ar nepriešta
raujame čia patys sau, pro
jektuodami...“ — pabrėžia 
tą aplinkybę, kad Maskvoj 
sumanytas Įmones projek
tuoti Įkinkomi taip pat ir 
Lietuvos inžinieriai bei ar
chitektai).

— O nežiūrint visų pro
jektuotojų Įtikinėjimų, —
Įspėja memorandumas tų at
lieku neišvengiamai bus!

knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina.............. $6.00

kų zonos gamtinėmis saly- DELFINO ŽENKLE, pre* 
gomis Tai savita mūsų res- myliotas romanas, parašė 
publikos specifika“. (Miškų .P* Gliaudą, 234 pusla-
belikę tik 16% teritorijos. Pia1, ^ama................. $2-50
jaunuolynų, kurie suaugs EILĖRAŠČIAI, Henriko 
tik po kokios 30 metų — a- Radausko poezijos rinktinė, 
pie 10%, pelkinių pievų, 237 psl-Poezijos mėgėjams 
lankų, kultūrinių ganyklų— tai yra nepaprasta šio iški- 
18.3%, ir natūralios žalie- lauš poeto dovana. Kaina $5 
nos nyksta sparčiau, negu BAISUSIS BIRŽELIS. Ši- 
pleciasi kultūrinių žalienų toje 238 psl. knygoje yra 3 
plotai: Lietuvos teritorijos dramos: Baisusis Birželis,
padengimas daugiamete au- Varpinė ir Šiaurės pašvaistėj 
galija silpniausias iš visų Parašė Pranas Naumiestiš-

lenktynės už statybos pigu- - aplinkinių kaimyninių kraš- his. Kaina.................$3.50
mą teikia mažai vilčių, kad *S)-
nutekamųjų vandenų šulei- Todėl, sako, vystant pra-
fiimas bus reikiamai mito- mon? toki°j »Plinkoj - j;*.- vengti. Parašė med. dr." M«- 
Imtas nuo kranto.. Bet ko- ?ų P,rma reik., pagalvoti, „ Gert,

ką statyti, o po to labai daug , .. . . .ką luderinti, kad .lekiant k .d,. S"?,eS ?usll ?lmal 
gerovė, nesusilauktume ne- ta!P Paplitę, si knyga visiem
pataisom, blogybių“. 'e.kabnga. Kama...... $375.

Tačiau „didieji broliai“ Į , VARPAS NR. 6, 168 psl.

20 metru gyli čia galima su
rasti labai arti. Madingos

kiu atveju šis kombinatas— 
tai nuodingas peilis į sveiką 
gamtos kūną. kurio pragaiš
tingas veikimas pasireikš ne 
tik pasroviui, bet ir prieš!

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš- 

i. F
M.

užsimoję „apdovanoti“ Lie- ^ame Įdomūs dr. J. Pajaujo, 
tuvą savo pramone, elgiasi Audėno, dr. V. Sruogie*

i_____ _______________ z „ kitaip. Anot memorandumo,, H. Blazo, M. Mackevi-
i Palangos pliažus, o gal dar „Blogiausia,, kad gigantišku %aYs-^-. Kučo ir kt. straips* 
ir toliau.

Projektas, apie kuri čia 
kalbama, dar ir Maskvoj ne 
galutinai priimtas. Tikima
si. kad prieš tą pasikėsinimą 
užteršti Lietuvos ir Latvijos 
„seklyčias“ (svetaines) gali 
pradėti priešintis ir Rusijos 
„naujoji klasė“, kuri taip 
pan. ego svečiuotis Lietuvos 
Palangoj ir Latvijos Jūrma
loje.

srovę. Kilus šiaurvakariams 
vėjams, užteršiamas vanduo 
pateks i Šventosios uostą ir

TIKTAI SNIEČKUS
PATENKINTAS

Rusijos komunistų parti
jos viršūnių vietininkas Lie
tuvoje A- Sniečkus beveik 
kiekvieną karta, grįžęs iš 
Maskvos, pamokslininkauja 
prieš „vietininkiškumą“: e- 
są, nedera žiūrėti tik vieti
nių „reikaliukų“, reikia žiū
rėti visos „didžiosios tėvy
nės“ reikalų.

Lietuviai mokslininkai-1 
kultūrininkai, patys irgi 
daugelis komunistai, lietu
vių visuomenės vardu dėstė 
savo memorandume kito*

darbų projektų trūkumai niai. Kaina .................. $2.
pasirodo tada. kai viskas (Keleivio adm. dar gali* 
jau būna Įgyvendinta- Ir jų ma "auti ir Varpo Nr. 5, ku* 
priežastis būna ta, kad pro- ris taip pat Įvairus ir Įdomus,

kaina $2.).
LIETUVOS ISTORIJA,

Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogiene, 
414 psl.. daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai Įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė- 

i lis mokiniams, bet ją su idcK 
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ..........................

LIETUVIŲ BELETRIS*
TIKOS ANTOLOGIJA, D
omas, redagavo Bernardas

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

AUKSO ŽĄSIS nscalriL* f’P°^7kiS,' avpi.e ta 3 riksmų komed^įį 
27,000 žodžių, 511 psl., kai- rašė Birutė PūkeleriKfei

jektai ginami vienpusiškai“.
Į vispusišką jų svarstymą 
Maskvos valdžia nesileidžia, 
mato tik savąją pusę.

(Elta)

Geri
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, &83 puslapiai,
k».ina ........................ $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi-

na — $5.00.
Lietuviškai angliškas žo-

Birutė Pūkelevičiūtė,
159 pusi., kaina $2- 

Už šį veikalą autorė 1961
meteis gavo L. Bendruome-

!^a’ £a!p nės J'aunirno dramos konkur-
žodžių, 586 psl., kaina $7.00. pirmąją premiją pagal

Dabartinės lietuvių kalbos 
todynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apiekias pažiūras. Sako:

„Pramonės ugdymas yra' 46,000 žodžių,
viena labai svarbių gran- kaina • •••• • • ••••

jį Chicagoje yra susukto 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

990 psl.. j Abi knygos labai tinka- 
$12.00 mos dovanoms.

t t
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NIEKO 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO BAISI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Sibiro kankinių pėdomis
Medžiaga Sibiran ištremtųjų gyvenimui aprašyti 

(Tęsinys)

STATOM DR. K. GRINIUI< 
PAMINKLĄ

gruodžio 17 d.m-
sueina lygiai 100 metų nuo 
gimimo didžiojo lietuvių 
tautos veikėjo, patrioto ir 

j kovotojo už tautos laisvę ir 
»Ar tenka kalbėti, koks ėjo mintis apie politiką ar Lietuvos nepriklausomybę,

vargas toje ankštoje duobė
je mus visus tvanojo. Peda-

Trečiojo Lietuvos Respubli
kos Prezidento dr. Kazio

tenykštės "valdžios“ nuver-
__ „______ tirną. Visiems rūpėjo kaip i . .

goge S. Vilkaitienė, kilusi iš nors ilgiau gyviems išlikti,! . *\niaus- 1950 m.
Orvidų šeimos Šiauliuose, nes širdies gelmėse ruseno mėn;.4 d- Chicagoj,
ten ir gimnaziją lankiusi, vė-l viltis, jog gal bus geriau.' Pritraukęs iš Lietuvos nuo 
liau studijavusi užsieny, nu-: Bent kiek geriau.
vargo taip. kad jau nebega- Pedagogei S Vilkaitienei 
Įėjo darbo normos atlikt, neilgai teko gyventi Jakuts- 
\ aikai rūpinosi ja. kaip i- ke. Ligos ir kelionės gerokai 
manydami- Auda, nors dar( nuvarginta, Jakutske ji bu- 
tik mergaitė, jau stengėsi , vo patalpinta i ligoninę, ten 
motinai padėti, kur tik buvo jr mirė.

Jos vaikai dieną dirbo

rusiškojo okupanto. Jo pe
lenų urna ilsisi Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

Norint jo šviesų atmini
mą Įamžinti, nutarta Lietu
vių Tautinėse kapinėse pa
statyti dr Kaziui Griniui 
menišką paminklą pagalįgalima. Auda mūsų duobė- uumui

je buvo šeimininkė be prie- sunku darbą, o vakarais lan-! skulptoriaus R. Mozoliaus-į 
kaištų. Ji kūreno ugnį, Pike mokyklą. Tai buvo ne- ° °
valgį gamino, tvarkė visa; lengvas gyvenimas, bet juo
ki ta, kas reikėjo. Rytais vi-t dvieju būta didelių pasiry
ši išeidami Į darbą ją vieną! želių. Abudu siekė mokslo.

ko projektą.
Paprastai visos tautos,j

pagerbdamos savo didžiuo-

Nancy Leichner ir Pamela Nater, kurios maudymosi 
kostumais apsivilkusius pasitraukė iš pikniko Tavares, 
Fla., apylinkėje ir nebesugrįžo. Kol kas ju nepavyko 
surasti.

PITTSBURG, PA.

Apie dr. A. Montvidą

radijo bangomis

Jau virš 30 metų. kaip 
mes gitdime Povilo Dargio 
vedamą Lietuvių Radijo 
Programą. Jos klausisi ne 
tik Pennsylvanijos, bet ir; 
Ohio ir West Virginijos gy
ventojai. nes Pittsburgho 
radijo stotis WPIT yra ga
linga. Kiekvienas svarbes-i 
nis Įvykis lietuvių gyvenime

vėl pasigirsta liūdnos melo
dijos, jų tarpe: "Išskridai 
kaip paukštelis“, "Augo kie
me klevelis“. "Lietuva bran
gi“, "Op. op, kas ten. Nemu
nėli“.

P P. Dargis ypatingai 
vaizdžiai nupiešė dr. A. 
Montvido veiklą Susivieni
jime L ietuvių Amerikoje, 
kur jam su daktaru teko kar
tu dirbti- Anot P. P. Dargio, 
bus sunku surasti kitą tokį 
asmenį, kuris taip puikiai

,'S

VARGASSU LIETUVIŲ 

TESTAMENTAIS
CLEVELAND, OHIO

, • • - sugebėtu spiesti SLA prob-yjsada yra atžymimas mine- |emas> gLA įimi.
■ nius pasiūlymus ar interpre- Spalio 9 d. programa bu- * 1tuojant SLA konstituciją. 
Jis priminė, kad pasiges jo 
ne tik SLA, bet ir visa libe
ralioji lietuviu visuomenė.

Liūdime, netekę didžiojo 
liberalo ir kovotojo už žmo
gaus ir tautos laisvę.

Tegul būna lengva jam 
šioje laisvoje žeme-

vo skirta atžvmėti dr. Anta-v
no Montvido darbams. Pasi
girdo radijo bangomis liūd
noji melodija, kuri visada 
skamba Lietuvių Tautinėse 
kapinėse Chicagoje — "Už
geso žvaigždė dangaus mė
lynėje“. Po jos — praneši
mas apie dr. A. Montvido ilsėti 
mirtį, jo gyvenimą ir atlik- iėje! 
tus darbus. Po pranešimo ir

Ba it i jos Aidų radijo pro- 
Vis daugiau ir daugiau &iarna šiemet tiansliuos ei- 

lietuviu palieka šia ašarų įdomių koncertų, pasikal- 
pakalnę. Prakaitu uždirbtus bėjĮmųsu žymiais amerikie- 
skatikus dažnai testamentu ciais 1? paskaitų Lietuvos,

sius sūnus, stato jiems pa
minklus iš visuomenės suau
kotų lėšų. Komitetas, kun 
sudaio pirm. Povilas Dau

baras, ižd. Karolis Aleksiū
nas. sekr. Balvs Dundulis, *;-**&*« 
nariai - Elena Cižauskie? tus !VykdytL 1 »ahktus P‘m- 
nė, Algirdas Mickevičius.
Petras Stakauskas ir Dona-

palikdavo tame 
verstame urve.

Kokia gi galėjo būti žve 
jonė toje saloje, kur net va
sarą žemė pašalo neišleis
davo? Kur didžiąją metų 
dalį visa po sniegu? Be ro
gučių, neturėta jokių kitokių 
susisiekimo priemonių. Apie 
motorizuotus laivelius žu
vims gaudyti net svajoti ne- 
išdrisom.

Kelias atgal
Galop ir patys mūsų varo

vai su čekistais ir kitais so
vietiniais cinais įsitikino, 
kad iš to žuvų ūkio jokios 
naudos neturima ir darbo
ra n L ne

1946 m. visus toje saloje 
dirbančius grąžino atgal į 
Trofimovską. Čia jau prasi
manyta daugiau patogumų.
Veikė septynmetė mokykla.
Jos mokytoja paskyrė pe
dagogę S. Vilkaitienę. Jai 
su vaikais net davė atskirą
kambarėlį. Po kurios per- nę cavo brandos atestatą
traukos Auda ir Vydas pra-1 tiesiai iš darbo, ant peties . . .
dėjo lankyti mokyklą. Bet! dalbą užsidėjęs, jis nuėjo Į! vienas kitas studijinis pra- 
juodviejų motinėlės sveika-j vietos universitetą Įteikti’ nešimas.
ta tirpo. Kūnas jos tamsėjo. į universiteto rektoriui pra- 
Atsirado melsvos dėmės —šymo. kad priimtų studijuo- 
cingos pradžia. Jokios rim- ti.
tos medicinos pagalbos ne- Perskaitęs jo prašymą ir, 
buvo. Taip pat nyko ir žuvų peržiūrėjęs jo brandos ates-; pakviestas prelegentas, ne-
žvejybos ūkis. Susigriebta, i tata, universiteto rektorius • sen*ai atvykęs iš Lietuvos.

' kuris padarys pranešimą a-

sniego uz-i Vienas kitam kaip imanyda 
į mi padėjo. Tai nebuvo vien

S* ’ tlV !»• CA011A fAI’OOtik brolis ir sesuo, bet tėvas i 
ir motina, vienas kitam pa-' 
dėdami.

Kai motina mirė. Vydas, 
pusiausvyrą praradęs, čekis
tų akivaizdoje pareiškė, kad 
tėvo ir motinos mirties kal
tininkai esą buvusios suda
rytos nežmoniškos gyveni
mo sąlygos. Jis dar daug ir 
kitos teisybės jiems pasakė. 
Čekistai surašė protokolą, 
bec bylos sudaryti nedrįso. 
Tada viešumon būtų iškilę 
daug kas, kas pačių čekis
tų buvo slepiama. Viešuma 
Sovietijos santvarkai yra 
vienas iš didžiųjų priešų.

Vydas dideliu savo pasi
ryžimu bei darbštumu baigė 
Jakutsko vidurinę mokyklą 
su geriausiais pažymėjimais 
ir geia tos mokyklos vedėjų 
atestacija

Rudeniop. Įsidėjęs i kiše-

Latvijos ir Estijos klausi
mais. Vienos valandos pro
gramoje 50 minučių skiria
ma Pabaltijo kraštų muzi- 

■ gus tuoj pareiškia pretenzi- kai u 10 minučių paskaitom. 
. jų okupantų samdyti advo- vacV Jkdtic Foium. Pianeši- 

. 6 . » į katei, kuriems JAV teismai niai daromi anglų kalba.

. - \ -,e ls,^a pa.sl3?'^s °” nelabai nori palikimą ati- Pumasis toks Pabaltijo 
k’u buoūpastalyli Chicagos Rai kurie teismai ne- f*10!'1* :r solistų koncertas. 
Lietuvių Tautinėse kapinėse ,eidžia netsiuntinių į Lietu. kun paluose latvis Enks Ie-
pamin.-dą dr- K. Grimui. artimiesiems čariusti vins’ buv0 sPall° 9 d- 0 ant_

Šituo atsišaukimu jis krei-! buvo tol:ia mirusioj rasis populiarios muzikos
piasi j lietuvių visuomenę,, jo testamente užrašy.j koncertas, kurį paruošė es-
prasytlamas visus aukoti,. į, Bajf’s .. Lietuvos tas Tono Kanos, buvo spa-

Aukas prašoma siųsti šiuo raš- bį, tenka ko'vo.! Dar turėsime progos gtr-
a™?u: « . . . ! ti ne tik įaieš stiprius Oku-1 d«i Šiuos koncertus:
Chicago Savings and Loan,

užrašo giminėms Lietuvoje, 
tačiau esamose sąlygose nė
ra lengva tokius testamen-

Tautietis

Maloni naujiena 
knygų miege j amsiZ Kt

Ass Arrnnnt Nr. 38393 
6245 So. Western Avė. 
Chicago, III 60636.

kad jis plėsti neapsimoka neabejodamas pareiškė: 
ir palengva likviduotinas. j — Bus priimtas, — ir su- 

Kai kuriuos Trofimovsko sigriebęs dar pastebėjo. — 
gyventojus buvo Įsakyta iš- bet kodėl jis pats neatėjo? 
vežti i Jakutską Prasidėjo _ Aš esu pats!
čekistų sijojimas, kas turi čia rektorius dar pakar- 
sudaryti pirmą išvežamųjų - . Datvirtino kad bū 
partiją. Tardė, šnipinėjo,,totinai Patvlrtino’ kacl bu 
k?v patikimesnis, kas neį-

patvirtino, 
sias priimtas.

tartinas, kas neprasižios _ , .
pie ta tautų kapinyną. 7>?as '«> atsilankė pas rėk- 

Galop po ilgų tardymų studento knygelę gau- 
buvo sudaryta pirma išve- Dabar rektorius pasakė, 
žamųju partija. Ir vėl ilga J?d Vydas nesąs priimtas, 
kelionė Lenos upe. Kelionė Tada SIS Pr'nJ"'e aktoriui 
be jokiu patogumų, alkio «n'a« pasakytus žodžius,

a-

palydėta. Bet kam pasisekė 
patekti Į pirmą išvežamųjų 
partiją, tie buvo patenkinti; 
išsprūdę iš atšiaurės mirties 
nasrų

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei-Spalio 24 d. operinės mu 

zikos. redaguoja Raimundai, 
Kudukis.

Spalio 31 d. Pabaltijo iau-
Norintieji testamentu pa- n’mo programą ir vaikų cho

ro koncertą, redaguoja lat
vis E riks Ievinš 

Lapkričio 7 d. liaudies

pantų samdytus* advokatus, 
bet ir teisėjus Įtikinti, kad 
siuntiniais Į Lietuvą galima 
mirusiojo valią įvykdyti

BALFO SEIME KALBĖS 
ATVYKĘS IŠ

Balfo seimai surikiuoja 
Balfo centrinę vadovybę.! 
Tuos? seimuose, be organi
zacinių reikalų tarimo, būna

____ I likti turtą Lietuvoje esan-
LIETUVOS Į tiems giminėms, turėtų pasi

tarti ne tik su geru advoka
tu. bet ir su Lietuvos konsu- muzikos koncertą.^redaguo
ju arba Balfo centru.

K. L. J.

Siu metų Balfo seimas 
(XIII-tas) Įvyks Chicagoje 
lapkričio 26 d-, Padėkos! 
Dienos savaitgalyje. Seiman

KONS1AN I. KA5FAKU 

VAUKU ĮKED1N1AM5

Prieš metus miręs Kons
tantinas Kasparas Vaurus, 
sūnus Prano ir Barboros 
Balsevičiūtės Vaurų. kilęs

.-. -. o.,. -- iš Plungės, yra palikęs šiekpie pavergtųjų ir Sibiran .s-, R Ka|ba'ma kad tu.
tremtųjų lietuvių vilti, deda-: ... ,. n .

. rt“ C* .. v , i rejo broli Povilą ir dvi sese-mą, laisvus brolius lietu- J __ Elzbietą ir Justiną 
vius, vpac amerikiečius. n .•

Balfo seiman skyriai i eLn?ien5‘ ... ,J Patys ieškomieji arba a-siunoa po vieną atstovą nuo
25 nariu arba jų dalies? Ma-!- , ,-Į te kreiptis i Lietuvos Gene-zesm skyriai vistiek gali; K *

Kuriam laikui praslinkus,, siųsti po vieną atstovą. At- fa,įn! Konsulatą Nev V oi

kad būsiąs priimtas. Rekto
rius i tai trumpai atsakė:

— Prieš kelias dienas bu
vo vienaip, o dabar kitaip.-. 

Bet Vydas nenusiminė.

stovų Įgaliojimo blankai yra 
gaunami tik Balfo centre.

Seimo delegatai bus ap
rūpinti nakvynėmis, jei iš 
anksto paprašys Antana 
Gintneri, 3221 W. 61 St., 
Chicago. III 60629.

Balfo Reikalų Vedėjas

Kartu su kitais buvo leis-! Jis dėjo visas pastangas u-
ta išvykti ir S. Vilkaitienei 
su ios vaikais-

Vieni čekistai lydėjo ve
žamuosius, o kiti, likę Trofi- 
movske. darbavosi ir toliau 
sudarinėjo išvežamųjų par-

niveisitetan patekti. Galop 
Stalinui mirus, jam universi
teto durys atsidarė, bet ne 
Jakutsko, o Permio, už Ura
lo. vraltotorių mieste. Čia 
jam buvo paskirta stipendi

__ musu yi^uviiiviivo 11^*0 •/į 
-- -5

ja est:i< Andrea? Traks.
Baltijos Aidų programos 

direktorium yra Juozas 
Stemoužis. Programa girdi
ma Clevelande, Akrone ir 
artimose apylinkėse kiekvie
ną pirmadieni 8-9 vai. vak. 
pei- WXEN—FM radijo sto
tį banga 106.5.

ROCKFORD, ILL-

Dalyvaukim Balfo koncerte

Pasibaigus lauko iškylom 
—gegužinėm, grįžtame Į pa
rengimus pastogėse. Toki 
parengimą turėsime šį sek-

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

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, LIETUVA, 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

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

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 RUSIJA, 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 ĮDOMIAS KNYGAS!

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

r
'i
-5

t.

•r:

pie juos žinantieji malonėki- madieni. spalio 23 d. 2 vai.
popiet Lietuvių Klubo di
džiojoje salėje, 716 Indiana 
Avė.

Tai Balfo skyriaus kon
certas.

Jo programoje dalyvau
ja plačiai žinomas Chicagos 
vvčių choras, kuriam vado
vauja pasižymėjęs muzikas 
Faustas Strolia ir Ateities 
Atžalynas su vadove Pran
ciška Gramantiene.

Jaunimas pats groja, šoka 
ir dainuoja. Jis pirmą kartą 
palinksmins rockfordiečius. 
Aišku, bus ir gausus valgių 
ir gėrimų bufetas, bus gali
ma ir šokti, ir žaisti.

Mūsų visų pareiga kon
certe dalvvauti. Visi turėsi-

ke:
Consulate General of 
Lithuania
41 We«t 82nd Street 
Ncw York, N. Y. 10024

DVI GEROS DOVANOS 

MŪSŲ MAŽIESIEMS

, . . o _ J. Narūne jau išleido sep-sekesi. Susidarė pragvveni- ... , , - _1 i tintą knygelę musų mazie-mui lėšų.
Savo mokslą jis vainikavo

miškininko inžinieriaus di 
plomu. bet jau ne Permio.

Čia pasinaudota H. Taut--

' sieros. Tai jos SNAIGIŲ
KARALAITĖ, kalėdinė pa
saka, 20 psl.. labai gražiai 
Vandos Stančikaitės iliust
ruota, kaina tik $1.

ALGIS IR ALYTĖ, 16 psl.
tijas i kitas vietoves išga-1 ja — 200 rublių per mėnesį. | vaišienės, kuri yra kartu su' vaikų žurnalo Eg u es progos pasigėrėti damo- 
benti. Jie elgėsi nežmoniš-' Tai buvo ašaros. Ar reikėjo dr. V. Vilkaičio šeima gyve-'18 ei\ ? spalvai imo knyge , mjg ir šoki ais n- paremsime 
kai. Dėl tokio elgesio viena tokią ilga kelionę atlikti iri nusi, laišku- Ji taip pat kurį Į r»#?ntu kl f° ku°P°S daibą
moteris tardoma nusižudė, skirtis su savo mylima sesu-, laiką gyveno Jakutske. Pa-, r ^aina tlk 5 c ų
Buvo ir tokių atsitikimų, kad 
kai kurie is išvežamųjų jau 
net kelionėje buvo sulaiky
ti ir grąžinti atgal.

Niekam čia Į galvą neat

te Auda? Bet Vydas rankų: skui atsidūrė Lietuvoj ir iš' Gavę šias knygeles vai- 
pasise- kučiai tikrai apsidžiaugsnenuleido. Jis Įsitaisė me 

džioklinį šautuvą ir laisva
laikiu vietos tankiuose miš
kuose medžiojo Medžioklė

ten paganau jai 
kė apsigyventi tokioje vie 
toje. kur čekistų rankos yra 
perstriukos jai pasiekti.

Reikia pastebėti, kad tiek 
Vyčių choras, tiek ir Atei
ties Atžalynas savo vargą

Jas galima gauti ir Kelei- n- darbą aukoja Balfui, taigi 
vy- Siuntimo išlaidoms pri- už tai nieko neima, 
dėti 15 centų. i Perkūns

<1
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Puslapis ketvirta^ KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 42, 19G6 m. spalio 19 d.

Šitaip dedasi ten, 
"kur žmogui taip lengva 

alsuoti..?*

j vykdyti teismo sprendimo, 
surašė tokį aktą: "Ginčija
mame r ame šiuo metu gyve
na pil. Pauliukonis Juozas
su savo šeima, susidedančia

Ne kui kitur, bet Viliuje - asmenų, ir ieškovę šu- 
Įeinziamoj Tiesoj (rugsėjo iiautkaitę Planę j namus j. 
29 o.) J. Meskauskas šitaip $ileis[i Įteisako.. Toliau:
ras,°,. .... ... .. v x namas parduotas, o, pasikei-

Mouei i įkeldino i? buto. tug teismo spren-
Sveiimi žmonės, galvodami ęjima vvkdvti negalima...
tik apie save, išmėtė jos ‘ Šuliauskaitė žmo-
kuklius daiktus. Kai Pranė •
šuliauskaitė grižo iš kelio- n1^ padedama, jau antrus SuluusKaite gnzo is kelio- * vaikštQ jstaigas, 
nes, senojoje pastogėje kui ieškodama teisvbžs, pa.
gyveno daug metų. se.mi- -kimug Bet niekas nepa- 
rnnkavo Marija ir Juozas atsil.ažinėtojai u0.
lau.iUKoniai. , atlieka pareigas.
- dės tavęs nepažįstam.,. 6p,.endimo įvykdy

ta nuo musu galvos . ti neįmanoma“, — rašo pro- 
Kur eiti. kai netun nei, ku,.atfu.os daibuotojas 

vaikų re. artimųjų? Agota „Frašome kreiptis j ,iau. 
Baranauskiene, buvusioj.) dies (eifi kad j ig0„ 
nameno savininke, taip ne- x FaaiiuJonius priimti Ju8 
sielguavo. Tik tada, kai na- . . buta.. _ siQlo
ma nupliko Konstancija - . vk[frt0Jas
Brazaitiene, kuri čia beveik 
visa* negyveno, žiūrėk, kas 
pasidarė..-

Piane savo bėdą pasipą-i 
šakojo žmonėms. Šie patarė' 
ieškoti teisybės, nesileisti t

Sitas yOO svaru briedis ištisą mėnesi laisvas vaikščiojo 
Mass. valstybės Northfieldo ir Ambersto apylinkių lau
kuose. kol ji "pašovė*- raminančia is vaistais ir sugavo, 
čia matome ji traukiamą iš sunkvežimio į Bostono zoo
logijos sodą.

| A. Dąrgio 15, V Igno 62. A. 
Galdiko 63, T. Valiaus 49. 
A. Tamošaitienės 43, V. 
Vizgirdos 60. Atsilankiu
siųjų susidomėjimas buvo 
i epaprastai didelis, vertini
mas rinitas ir didžiai teigia
mas. Vietinėje spaudoje ne
buvo jokių tu rodytų darbų 
vertinimų bei aptarimų-

V. Vizgirdos nuomonė 

apie Lietuvos dailininkių

Kokios kūrybos išlygos? į

Dagininkai turi erdves 
dirbtuves. Tam tikrais at
vejais oficialusis menas su-1 
daro jų pragyvenimo šalti-į 
nį, ii dar nežinia, kada jų 
laisva kūryba galės išeiti į 
viešą gyvenimą. Dabar ga-! 
iima sakyti, jaunieji daili-į 

I ninkai neklauso senųjų pa-( BALT0SI0S 
žiūrų savo mokytojų ir ku-, KELI0NĖ i 
na tai, ką jie patys laisvai 
jaučia. Bet. žinoma, visa tai 
dažniaasiai kuriama tiktai

Knygos 
jaunimui

PELYTĖS
} MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50

... . . .. ”sau“. Tik pačiu paskutiniu ’ ŽAIžARAS, D. Cibo pasaka
V įzgirda pareis- jaipu jų kūryba jau ima mažiesiems. teisybė dide

liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

A. Giedriaus 
„pysaka, 130 psi. kai
na ..........................  $1.80.

Dail. V
ke, kad tas viešai bei vaidiš- prasjVci-žti knygų iliustraci
jai iiiiKsniuojamas vadina- jcse ir vjenu kitu atveju ir 
masis socialistinis i eaiiz- viešose parodose, 
mas“ tikrumoje y,a miręs Aplamai, y. Vizgirdos 
menas, tetinkąs tiK oticia-, žodž‘ju vjsa3 dabartinis lie. MURKLYS,

tuvių plastinis menas daug
. toliau, negu visos kitos me- 

susijusioms užsakymams j n0 šak.)S; yra išsilaisvinime

Jaunoji Lietuvos dailinin-|leik^lja ^|e3niu
kų karta, siekianti kurybi- r bet ie ui dailininkas ža- 
nes pažangos, stengiasi ne- da pasisakyti Ai(|uose. 
atsuiKti nuo vakarų pašau-:

uems vaiaisKiems isKabi 
niams reikalams ir su tuo

Yra bulvių bet nėra kur 
jas pilti

Vilniuje susirinko Lietu-! 
skriaudžiamai. . vos Respublikinės prof. są-

Ėjo moteris i Kapsuko mi- jungų tarybos prezidiumas
licijos skyrių. Paklausė, ką
daryti. misterijos bazės paruoštos

— žiemą iš to buto nie- priimti bulves bei daržoves
kas jų neiškeis, — paaiškino: ir laikyti jas žiemos metu 
ten. •... A■, į Paaiškėjo liūdnas daly-

Neiškels. žinoma, žmo- kas—nėra pakankamai sau- 
nėms reikia gyventi. Reikia gyklų. todėl daug bulvių ir 

daržovių suges. Pasirodo, 
kad Vilniaus prekybininkai 
turi supirkti 14 tūkstančių

ir svarstė, kaip Prekybos mi

žilumo*. Ji gerai suprato, 
ką pati buvo daug kai tų iš
gyvenusi. Šviesesnėm min
tim apsiraminusi, glaudėsi ' tonų, iš jų 10 tūkstančių to^ 
pas nepažįstamus, bet genis į nų reikės supilti žiemai, o 
žmones. į tuo tarpu sandėlių joms lai-

Laikas ėjo. o skriauda ne- kyti tėra tik 5 tūkstančiams 
gijo Neištvėrusi Pranė krei-į tonų. Panaši padėtis esanti 
pčši j advokatus. Irena Tva-i įr kituose miestuose, 
rijonienė surašė pareiškimą Daržovių šiemet išauginta 
liaudies teismui- daug, bet prekybos Įstaigos

Po kelių mėnesių šu-! nesugeba ių tinkamai 
liau.-kaitę pakvietė Į teismo skiiTtvti

Dail. Viktoro Vizgirdos įspūdžiai 
iš kelionės į Lietuvą

Bostone gyvenančio mūsų Visa kita Lietuva, ta ant- 
daiiinmko Viktoro Vizgir- roji. — esanti didžioji tau- 
dos kūrinių paroda Vilnių- tos masė ir gyva lietuviškoji 
e. io kelionė Į Lietuvą, jo inteligentija, net partiniai 

susitikimai su ten likusiais žmonės, kuriems neabejoti- 
savo senais bičiuliais daili- nai rūpi lietuvių kultūrinės 
ninkais ir jaunąja jų karta vertybės, jų kūrybinis lobis 
bei savo giminėm sukėlė ir jo gausinimas bei išsau- 
šiame krašte nemažo dėme- gojimas ateičiai, žmonių e- 
sio ir, žinoma, Įvairių kalbų konominė gerovė ir aplamai 
ir komentarų už ir prieš, lietuvių tautos likimas ir iš- 
Mat. tokios rūšies Įvykis,; likimas sunkiose istorijos 
kad Lituevoje rengiama pa- aplinkybėse ir perspektyvo- 
sitraukusio iš Lietuvos me-1 je. Ta antroji Lietuva rūpin- 
nininko paroda ir dar jis1 te rūpinasi, kad tik nebūtų 
ten pakviečiamas, yra pir- išrautos iš savo žemės tau- 
mas. Dailininkui grižus iš' tos kultūrinės šaknys, be ku- 
tos kelionės, mūsų atstovui! riu ii visas medis nudžiūtų, 
teko maloni proga su juo

no dvasios ir ją jsiKvepia 
aplinkiniais kenais per iš 
uenkijos, Čekoslovakijos,
Bulgarijos ar kitas jų vadi-1
namas demokratines res-! , . .
publikas ateinančius pavyz- daug ką pastebėjo n kitose, 
džius. V. Vizgirdos nuomo-l Lietuvos gyvenimo plotme-j 
ne. eilė lietuvių jaunųjų dai- a*,le KUnas miketų at- 
lininkų ten savo modernu

Kitos gyvenimo sritys 
ir problemos

Dail. Viktoras Vizgirda

skirai kalbėti.

pa-

poeėdi. Vienoje pusėje sėdė- Atsiminkime, kad ten ir
jy J1- kitoje — atsakovė prekyba dabar "činaunin- 
Kor.stancija Brazaitienė ir j tų“ rankose, kurie rūpinasi 
jos sūnūs. Kapsuko rajono ne vartotojų reikalus kuo 
Mičrur.ro vardo kolūkio pir- geriau patenKinti. bet kuo 
mininkas Juozas Brazaitis. • kitu.
Šuliauskaitė matė, kaip šie j 
purtėsi, nepripažindami ieš-j 
kinio, girdėjo griežtus prieš-j 
taravimus.

Pagaliau teisėja Gražinai
Ramanauskienė perskaitė! 
sprendimą:

"Liaudies teismas nu
sprendė Įkeldinti ieškovę:
Šuiiau. kaitę Pranę Į 12 kv. 
m. kambarį, kuris randasi į 
Kapsulio m. Maironio gat
vėje Nr. 44 (dabar Nr. 46—
J.M.), ati teisiant jos naudai 
iš atsakovės Brazaitienės 
Konstancijos 30 kapeikų! 
teismo išlaidų.“ j

Iš teismo salės Pranė iš
ėjo patenkinta: jai grąžino 
senas nuomininkės teises, 
nesijautė nuskriaudusi ir 
Brazaičių — juk jie ten ne
gyveno ’ Argi jiems ne vis 

. tiek, kas viename natrio 
kampelyje vėl įsikurs? Į 

i Teisingumas buvo apgin- 
Į tas Beliko ji Įgy vendui ti.
: Bet ir vėl-..
; Dešimtį mėnesių niekas
• nepasirūpino, kad liaudies 
: teismo sprendimas būtų Į-
• vykdytas. Galų gale namo 
savininkė Konstancija Bra
zaitienė. sūnui padedant.. Todėl už JAV ribų gyve- 
pardavė namą Gemai Kojo- nančius Keleivio prenume- 
kaitei. kuri ten su vyru ir ap- ratorius prašome nesirūpin- 
rigyveno. Pardavė, nuslėpė, ti tais paštų numeriais (zip 
kad tame narr.e nuominin- cod).
kės teisėmis turi gyventi vie-

KELEIVIO

PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI !

Esame prašę gerb. prenu
meratorius pranešti mums 
savo paštų numerius (zip 
cod), bet nepaminė jom, kad 
tai liečia t i k JAV ..gy
venančius.

niša moteris. Teismo vykdy
tojas Bronius Karsokas ir( 
milicijos darbuotojas Bro
nius Skystimas, prisistatę

Keleivio administracija

keletą valandų atvirai išsi
kalbėti ir išgirsti daug jo Į- 
domių Įspūdžių ir jo paties 
mintį kai kuriais kitais ak
tualiais klausimais '

Kas parodą rengė?

Kaip jau prieškelioninia- 
me mūsų pasikalbėjime su 
juo buvo minėta, jo kūrinių 
paroda ir išvyka Lietuvon 
buvo surengta jo senų bičiu
lių dailininkų iniciatyva, 
bet. kas savaime tarybinėj 
santvarkoj suprantama, su 
atitinkamų sovietinių Įstai-i 
gų žinia ir aprobavimu. Visi į 
žinrrne, kad bet koks tik 
giyr.ai privatus vieno ar as
menų grupės tokios srities 
ir masto parengimas ten y- 
?a neįmanomas. Bet šita iš
vyka sudarė dail. V. Vizgir
dai retą progą pamatyti Lie
tuvoje daug ciaugiau, negu 
bet kuris eilinis lankytojas 
gali, ir susitikti bei pasikal
bėti ne tik su eiliniais lietu
viais. bet ir tais, kurie ten 
vaidina daugiau ar mažiau 
atsakingą vaidmenį.

Dvi Lietuvos

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GTNTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

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

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas, gera dovana 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitvs. Kair.a tik $2.00.šiuo tarpu vienas klausi

mas: Ar žmonės Lietuvoje;
abstraktistus, kaip A. x.

Galdiką, Alf. DargĮ, K. Žo-- Is ualies taip. Baisusis
romski.' R. Viesulą ir kt.' Sial,.no Ial,1?')teroras- skau'

dziai palietęs vyresniąją TkyS SAKALAI. Alf. Vara-

mu bei abstraktiniais polė 
kiais prilygsta net mūsiš
kiu !MĖLYNI KARVELIAI, Alo

yzo Barono, 69 psl. kai
na .......................... $1.50.

Štai U Surgailis (g-1928).! 
A. Stasiulevičius (1U31), V.j 
rvisarauskas (1934), J. Če
ponis (1926), J. Švažas

buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.sakii. žmonės dar vis dairo

si, vengia draugiško atviru
mo, bet miega jau ramiai, _____

119251 via tie iauni daili-1 net’:Jorta"’i- gali nesu- 
iinka/ kuriu studijas V iiaukti sav° Iov“’e

V izgirda p..-m.aus.a aplan- Reikšdama
ke. Jis buvo tiesiai nustebm-

ir savo!

rų minčių vedini, daili
ninkai renka ir saugoja nuo 
pražūties visą lietuvių tau
tos kultūrinį palikimą — 
liaudies meninius dirbinius, 
kryžius, rūpintojėlius, res
tauruoja pagal galimybes 
vertingus architektūros pa
minklus, konservuoja Vil
niuje bažnyčias, daugumoje 
paverstas muziejais, nore iš 
jų viena kita dar ir iki šiol 
buvo naudojama sandėliui. 
Kiti lietuviai kultūrinirkai 
turintieji ten girdimą balsą, 
stengiasi surinkti net užsie
nin pasitraukusiu kūrėjų 
muzikos, skulptūros, dailės 
bei kitus veikalus, nors vi
sa tai viešai ir nenaudoja
ma ar parodose neišstato- 
ma Galima jausti, kad tai 
daroma lyg ir ateičiai, ku
rios niekas tikrai nežino. 
Bet tikima ir iš tenykščio 
patyrimo, kacl istorija ne
rto vi vietoje.

Ką jis Lietuvoje veikė?
Dail. V. Vizgirda turėjęs 

progos laisvai pavažinėti 
po žymesnes ir mažesnes 
Lietuvos vietoves, sumesti 
žodi su Įvairiais žmonėmis, 
bet svarbiausias jo tikslas 
buvęs susitikti su meninin
kais, išsikalbėti ir jiems 
bert dalinai parodyti, kas

Dail. V. Vizgirdai, pasi
žyminčiam nepaprastu pa-! 
stabumu, susidarė įspūdis,1
kad dabar mūsų tėvynėje čia Vakaruos lietuvių daili- 
yra lyg ir dvi Lietuvos. | ninku veikiama ir nuveikia- 

Viena jų — tai rusų vai- ma. V. Vizgirda Vilniuje ir 
dzios pareigūnai ar šiaip ru- Kaune rodė skaidrėse užsie- 

• siškasis elementas, nors kar- ny gyvenančių lietuvių dai- 
I tais stovintis ir šešėlyje, su linirku kūrinius ir dar šiaip 
Į vyraujančiais ”visasąjungi- čionykščio gyvenimo iškar- 
' niais interesais“ ir atitinka- pas. Buvo parodyta nepa- 
i mais sprendimais bei padi- prastai gausiai susirinku- 
tfgąvrmais, ra. ir dalis lie- siems dailininkams ir kitų 
tuviųnkomunistų partijos tos menų atstovams 401 spalvo- 
poliukos paklusnių ir disci- ta skaidrė šių rr.ūsų dailinin- 
plinuotu vykdytojų, šaltai kų: J. Bakio 17, A- Kašubie- 
žvelgiančių į vietinius
lietuviu norus.

nuomonę reikšdama yra* 17 1
tos jų kūrybingumu ir drą-| Sus°pat!Smo nrttoė/o.1*“'! «<į UOVailOtl. 
sa. Jie įsdeste jam ir savo; . i
pąžiūras Į meną, nes buvo izgirdą mes paklau-;
tiesiog neaišku, kaip gi jų'sėme, ką jis manąs apie jo 
kūiyba galima suderinti su parodos surengimo moty- 
tuo, kas iki šiol buvo vadi-1 vus; .Ąr tai nesąs užslėptas 
narna socialistiniu realizmu? politinis žingsnis, siekiąs 
jie sako, kad teoriją jie da-
oas pritaiką savo menui,
kai anksčiau menas buvo 
pajungtas teoretiniam dog
matizmui. Socialistinis re
alizmas neturi tikslo forma-

1 pavilioti Vakaruose esan
čius mūsų menininkus? 

Dailininkas sako. kad jis

Jeigu yra reikalas amen 
Kiečiui padovar.oti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkama? 
knygas:

"Lithuania land of hc- 
L. Valiukasroes, paraše

neturįs jokių abejonių, kad kaina $4.75. 
didelė dauguma Lietuvos
menininkų ir kultūrininkų Vytautas the Great Grand 

įiai sukurti estetinį stilių, nuoširdžiai nori ryšių su sa-' Duke ot Lithuania, dr. J- B. 
Svarbu, kad turinys būtų vo kolegomis užsieny. Jie. Končius, iliustruota. 211 
humanistinis. Tą tormą jie i domisi visa kuo. ką mes čia kaina kietais viršeliais 
ir išlaisvinę iš turinio varž- veikiame ir nuveikiame iri $-4.00. minkštais $3.00. 
cų. Ir jie kuria humanistinį ką laimime Vakarų pasauly POPULAR LITHUANI- 
m-ena, išeinantį iš Čiurlionio savo kūryba —muzikoje. Aw pcnpcc -- , -
Kulto ii liaudies meno tra-i dailėje ar literatūroje. Bet?N RECIPES Juze
dicijų. j visa tai jiems dar beveik ne- Dauzva'°,ene* **ina S2

' pasiekiama, o turėtų būti
Buvę dail. V. Vizgirdai: pasiekiama. Bet tai galima 

malonu lankytis ir senesnio- Dk tenykščio režimo sutiki-i 
ios kartos dailininkų studi? mu ir leidimu- Ar valdžia.

300000000000BOOOB009000000I
• 3096ooosoeoooooeo9oeoooooo

jose. nes jie yia jo bendra-; tuo tarpu kiek atpalaiduo- 
laikiai. iš jų A. Gudaitis, la- dama varžtus, jra iš tikrųjų 
blausiai įtaigojęs visą da-'nuo?i,-di ir siekia Lietuvoje į 
martinę lietuvių tapybos rai- tik yaisingesnio ir spalvin- 
dą, subtili ir lyriška savo' gesnio'kultūrinio ir meninio 
,iar’ruose M. Račkauskaitė, klestėjimo —-tikji viena ne
palyginamai dramatiški V abejotinai žino.

Aišku, gali sutapti Lietu
vos kultūrininkų troškimai 
bei pastangos ir valdžios

Jurkūnas ir A. Savickas, 
dailininkai P. Aleksandravi
čius. M. Bulaka, J. Kuzmins- 
kis. Bogdanas, P. Stauskai,' laikinis palankumas ir visai 
P. Gudynas. Petrauskas, me- skirtiniais tikslais, kaip vi- 
no istorikas S. Budrys — sai skiriasi tikras menas 
nuoširdžiu priėmimu sudarė nuo politikos.
aplinką ir nuotaiką dialogui 
dabarties lietuvių meno fo
ne.

ADMINISTRACIJO"
PRAŠYMAS

"Keleivio" admin'S’ 

ia prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą 

miršti parašyti ir sena j j

Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — zip code.

*ooeoooooooooo(9ia*xzJeigu tuo siekiama tiktai 
"suminkštinti“ Vakaruose 
esančius menininkus ir juos 

: išmušti iš Vakarų lietuvių 
Dail- V. Vizgirdai. Ameri- politinės rikiuotės, —tai bu

koje pakankamai prisižiurę- tų jau politinis ėjimas, kuri 
jusiem visų moderninio me- gali kiekvienas čia apsvars- 
no prašmatnybių, jaunosios tyti ir atitinkamai įvertinti, 
kartos kūryba Lietuvoje at-J Kultūriniai bendradar- 
rodė lyg pei-sisunkusi lietu- biauli — žmogui su žmogum 
viškos gamtos mistine nuo- laisvai minties kūryba san
taika. Jis čia turi minty Sur- tykiauti, bet ne parsidavu- 
gailį, Stasiulevičių ir Kiša- šiai kam nors trečiam tar- 
rauską. Čeponis yra realus, nauti
o Švažas priskirtinas tai ta- Tekias mintis pareiškė 

tik nės 35, A. Elskaus 23. A? pyto jų gi*upei, kurią čia at- dailininkas Viktoras Viz- 
i Tamošaičio 24, R. Viesulo 5, stovauja K. Žoromskis. da.

PALENGVINKITE MOŠŲ 

DARBĄ
Kiek laiko ir pinigo šutau 

pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktu, kol 
juos paragina mokėti, o pa- 

be paraginimo, prieš
atsiųstų reikalingą &umą-

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

Keleivio adm-ia

♦ i

Mi%25c4%258drur.ro
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BE ATEIZMO
NESUPRASI TIESOS

Ateizmas yra filosofija, 
kuri nepripažįsta, kad yra 
Dievas. Seniau už tokias pa
žiūras žmonės buvo perse
kiojami; bažnyčia tokius 
kankindavo ir gyvus degin
davo ant laužų.

Bet, kaip senovės romė
nai sakydavo, ktrtą laikai, Į 
ir mes kintame sų jais. šian
dien bažnyčia "bedievių“ 
jau nepersekioja- Priešingai, 
teologai pradeda pripažinti 
kad ateizmas (bedievybė) į 
yra reikalingas, nes be jo į 
nesuprasi grynos tiesos.

Tai buvo aiškiai pasaky-į
i ta 1966 m. marijonų kunigui 
■ susirinkime Bostone. Shera- 
tono viešbuty, kur jie svars
tė klausimą ”On Understan- 
ding Contemporary Athe- 
izm“ — kaip suprasti šių 
dienų ateizmą?

Kalbėjo Harvardo univer
siteto profesorius Herbert 
Richardson. Marionų kole
gijos kun. Albert Dilanni ir

Į kiti teologijos autoritetai.
P»-of. Richardson aiškino, 

jog ateizmas auga ir stiprė
ja dėl to. kad religijos ribo
se negalima painių moks
linių problemų išspręsti. A- 
not je, ateizmas yia kaip 
šluota, kuri nušluoja atgy
ventas senoviškas 

suprasti— Maiki. ar tu girdėjai mėgstąs šviesos, todėl, jeigu1 jr pradeda
kada nors apie Pasiutusi vakare šviečiasi kur žiburys tiesą. 
Raitcrių? troboj, jis tenai isigaunąs

— Esu skaitęs apie ji lig- pro plyšį ir šviesą užgesinąs.
Kt'.n. Dilanni pasisakė, 

kad jis pats nesąs ateistas,

Kairėj dr. CarI A. Coppulino, ai\} i . ~ i 
kur jis bus kaltinamas ir tei' t uz 
ninku, savo buvusiu kaimyno ir ei: 
Miami, Ha., jis apkaltintas už sa o 
nužudymą.
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Kas yra
NATO?

I3-ko:

turinys:

' gamtos reiškiniai, toliau kalen-• 'T
i a liūtiškais vardais.

2 r-.iira:
.oe: ’a’lzrr »

ką reiškia ameriko- 
>ocializmas, bolše- 

komunizmo fron- 
nacizmas, sindika-

15, kuris vadinasi

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE

(Tęsinys)

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų
organizacijai?

UŽRAUGĖ RAUGĄ ir kas tik norėjo galėjo imti 
ir užpildyti- Kasininkui be-’ 

Kad kartais uolūs planų likdavo juos pasirašyti. To- 
pažiūrae vykdytojai labai persisten- kių kvitų atkarpėles gauda
mi grynai.aria ir net pridaro tūkstan-'1 vo mokestinės įstaigos ir žy-, 

čiuc rublių nuostolių. Tary- medavo savo knygose. Ka-

tuviškoį mitologijoj. Tai Taigi aišku, tėve. kad tas Raibas, kaip teologijom 
ką? raitoriusyra vėjas. Tą liūdi- inokylOjas. Lsą: ”sių dienų

Nu, tai ii pasakyk man, ja n Riti jo apsneiskimai. ateistas vra gražus (oeau- 
kas jis buvo per vienas: ge- _ Nu, tai pasakyk man tiful J ate^tas> nes jis teigia.

mai tiki į žmogų Ateistasnerclas. karalius ar kas? viską apie jį.
— Jis nebuvo nei genero- — Kai ka(ja, tėve. vėjas 

las, nei kitoks didvyris: jis pridaro ir nuostolių, bet 
buvo suasmenintas vėjas. . prietaringi žmonės kaltinda-

— Aš to nesurantu, Mai- : vo tai Pasiutusi Raitorių.
; Sakydavo, kad jis joja per

— Galima pasakyti kitais; mišką, tai nudrasko nuo me- 
žodžiais. tėve: jis yra le džii! lapus, nulaužo šakas,

mri atmesti Dievą, nes tikė
jimas i Dievą aptemdintų jo

bų Sąjungoje yra kasdieni
niai reiškiniai, dėl kurių nei 
partija, nei vyriausybė nesi
jaudina. nes visokius nuo
stolius perkrauna proletari
atui ant kupros.

Va, 1941 m. balandžio ga
le ar gegužės pradžioje at
eina į Vilnių keli vagonai

dangi prie tokios tvarkos 
“kasininku“ galėjo susigun
dyti pasirašyti bet kas. tai 
reikėjo bent pažinti jo para
šą.

Va. tokio abejotino kvito; 
(tai buvo stambesnė suma); 
reikalu nueinu į bankinę 
kontorą (taip sovietai per-’ 
krikštijo Lietuvos Banką)•

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?

Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai? 

Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų? 

Vietnamas faktu šviesoje* ri 

Straipsnis Jaltai prisiminti.

Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?

Amerikos karų nuostoliai.

Kas išrado televiziją?

Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas. 

100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo. 
Pasaulio skolos Amerikai.

genda, pasakiškas senų lai 
kų padavimas.

— Bet ir tas man neaišku 
— Suprask, tėve, kad se 

nais laikais, kada žmonė 
dar negalėdavo suprast 
gamtos reiškinių, jie prasi 
manydavo visokių pasakų 
Senovės lietuviai sukūrė te 
kią pasaką ir apie vėją. Ji 
įsivaizdavo, kad vėją sukę 
lia kažkoks sutvėrimas, ku 
rį jie pavadino Pasiutusi 
Raitorium.

— O kaip jis atrodė?
— Jis buvo vaizduojama 

visokiais pavidalais, tėve 
Tikėta, kad pirma jis buvę 
dievu, bet tapęs prakeiktas 
ir nuo to laiko jis lakstąs c 
ru be poilsio.

— O kas jį prakeikė?
— Niekas jo neprakeik' 

tėve, tik žmonės taip tikėję
— Nu, jeigu taip tikėję 

tai turėjo būti teisybė.
— Bet tikėjimas plauki; 

ne iš teisybės, tėve.
— O iš ko?
— Iš nežinojimo.
— Nu, kael pasakei, t? 

jau pasakei.
— Pasakiau grvrą tiese 

tėve. šitą tiesą turėtum i 
pats suprasti Juk tiki. ka' 
yra velnias, kai iš tikrųjų te 
kio sutvėrimo visai nėra i 
niekad nebuvo.

— Maiki, verčiau kalbf" 
man apie Pasiutusi Raitoriv

— Pagal lietuviu nutolo 
giją. tėve. tas pasiutėlis lak* 
to aukštai padangėmis. I 
po jo žirgo koiu ir iš šnervii 
švitruoja žiežirbos. Jis joje 
taip greitai, kad per trump 
laiką aplekiąs visą žemę 
pamačius, reikia tuojau už 
sičiaupti. kad neištartum ko 
kio žodžio- Ir jie labai ne-,

o kai kada tikrai pasiunta, 
tai išvarto medžius net ir su 
šaknimis. Jis kelis kartus 
smogęs ir Plungės miestelį.

— Sakyk, sakyk, ką jis 
ten padarė, ba tai slaunas 
mano tėviškės miestas

... . miltų, bet važtaraštis kaž
tikėjimą j pilnąjį individą ^ur paiK}ySta. o be jo niekari išsiaiškinu Ten tui ė Tu visą 

Plot. Richaicison silose, kaip iie skirti Lž *4in n-r: •
diskusijose atsidūrė padėty vagonų prastovėjimą reikia 
be išeities. Ateizmo jis ne- moRėti- Kas už juos mokės? 
atmeta, bet nenori ir tikėji- Ilgai galvų nekvaršinant.

kažkieno patvarkymu iš-mo išsižadėti. Jis* norėtų, 
kad šių dienų ateistai galėtų 
jam pasakyti, kaip jis galė
tų pakeisti tikėjimą, kad ga
lėtų logiškai spręsti proble-

ędę pažLtamu tžU'R: Utoių,
Besiaiškinant sky: ia:;s vedė-. šių metų k- ’
jas S.D. paduoda storą bylą sakyti 1967 r-ri 

mus galima s;

Be to, kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 
geresnių juokų.

* ' J .
Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS

Ka’endoriaus k?ira —S5 cer iai

ndoriaųc
1 T

sako

mas ir drauge tikėti Į Dievą.
1 Bet tai Tegalimas daly-

— Padavimas teigia, kad kas. Jomu tikėsi, kad žmo- žentu,
jis sugriovęs tenai daug na- ens via išsivystęs evoliuciios Šitaip milteliai prieš 'su
mų, o nuo likusiųjų nudras- keliu js žemesniu formų, tai lutę šildosi dieną kitą. Ra
kęs šiaudinius stogiK ir siau- negali tikėti, kad Dievas nu- tais vėjelis pašiurena, ma 
dus išnešęs. Jis mėgstąs ir ji iš molio “panašu i biras padraiko, o kaimynai
vogti, nes dažnai nusineša
nuo tvoros padžiautus balti
nius.

— Ar jis visada būdavę 
raitas?

— Niekas jo pėsčio nema 
tęs. Ber ne visada jis joda
vęs ant arklio. Kartais jis jo 
davęs ant begalvio šunies.

— Atšaukti parašai tary-, „ .
kraunami miltai atviroje: binių bankinių tarnautojų.-4 raaOrne 
rampoje. Sukrovė maišu j _ Kodėl atšaukti?
stirtą gerų vai snų ilgio sulig _ Apsivogė 
namų .antro aukšto. Tikras! . * pylimas! Bet niekas nepasi- L Pa“,:0«°- ka<1 Per . vlsa
Iflnirn, nrideneti inns hre-i Sąjungą apsivagia

tūkstančiai atsakingu banko

iš langų iškišę galvas, seile 
varvina: tokia stirta, toks 
turtas! Kažin, kodėl nieks 
neatsiima?!

Pagaliau susidomėjo ii 
Perkūnas dievaitis, iššaukė 
vėjus, supūtė juodus debe- 

Pagal Jungtinių Tautų'sis: sugriaudė, sudundėjo

save“
S. M.

1UNG. TAUTOS SKELBIA 

TREMTINIŲ DIENĄ

tarnauto;.’.
tu fli 
klasa 
kvitų, jų parašai <• 
mi, ir c u.
(ten viskas slapta'
mn f p i i
Sąjungos ’ an! < 
rom. .

Pakilnojus i? p
plaštakos storio • •' 
rem susidarai žmo u

Tai kad r.egalė-
;au par

u
tėti ir
■stinių 
įukia- 
aptai. 

■.neša- j 
; arybų j 
konlo-

j’/čius 
i, neno-, 
.is vaiz-

• i--i palaiIdlilC UZoi-
nelaukiant. Užsaky- 

- :iia ir galima atskirai.

KELEIVIS
636 Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127

AUSTRALAFvlS 
LIETUVIO VADQVžUr

liet-Nemažai 
rusiu už Įdėtu- •c

ko i-.airiose n 
urivar- - criios 
kuriuose jie g^ve:
Z y S j\ ?>. Va; 131 s .<<

J - J.J.
pi

N UJI OFICIALŪS
PINIGAI J LIETUVĄ

• CERTIFIKATaT
i vairiose krautuvėse, 

/RUBLIAI.
\ G? RANTU A. 

!.ri<A:TYMŲ,
. ASiUNTIMO MO-

i da, kad tarybinis valdinin
i P1 CI ll rn| u nu ailr^^’ s- n kaip šveitė, tai AHA' -om nepasįįymi dideliu są-: pirmasis, kuris ne uk uesur

— Sakai jo šuva neturė m- spalio 24 d. yra skelbia- \ilniaus gatvėm upes nlau- -■
jo galvos? ma Paupio Tremtinių Die- kė. Po audringo lietaus yė! | (ja a. , tarybinės

— Galvos neturėjo, be'. ^a‘ Tą dienų visam pasauly pragiedrėjo, bet miltais flar į.o^ pjj(.~taę t
užtai turėjo 60 kojų ir todėf _ s.prisiminti visi benamiai, niekas nepasirūpino diena ir ' "
buvo toks greitas, kad ir ‘švietintieji, persekiojamie- kičą. Užsirūstino dangus ir *R,,S '

gaidžiai ir ugningi zuikiai. i • •
Taip pat sakoma, kad tas Daug tokiu tremtinių turi-1 kvana. O netrukus pradėm 
raitininkas jojąs ir ant dvi- mes lietuviai. Pasaulio stačiai pagalbos šauktis:
galv’O ožio* paskui ji sekas Jungvinės Tautos padeda dūstam, neturiu? kuo alsuo- 
begalvis šuo. o kitas šuo bė- lįk laisvajame pasauly esan- ti, visa apylinkė prarūgo eit- 
gas su dviem galvom tremtiniams. Bet mes. Į riais garais. Jau ir p«o užda-
" — Kažin, Maiki, ar gali 1Xtuv,?i-. \urim.e Pris’minti rus langus tvaikas skverbia- 
h,-lti rokui šunu tokiu gai- JT ^Kirstuosius lietuvius si vidun.
džiu ir tokiu ožiu kaip tu t,emtinJUS Sibire. Lenkijoj. Kiek ten duonelė* m-io 
pasakoji? kurių vienintelė viltis nėra niekais, niekas nesisielojo.

Jungtinės Tautos, o tik Ęal- Raudoniesiems bajorams ir 
fas ir ištremtųjų artimieji, be jos sotu.
jei tokių jie turi.

K. L. J. ; VAGYS
i

Visur įprasta duoti mo- ,. 
kesčių mokėtojams kvitus.

žiningumu. Ai tai įgimta y-i matematikos dalyką Sydne- 
jaus (Australijoje) aukštes
niojoje mokykloje, bet. su
sitaręs su savo bendradar
biu australu, parašė vadovė
lį aukštesniosioms klasėms 
Šių metų pradžioje toks va 
dovėlis pasirodė penktajai 
klasei, o netrukus pasirodys 
ir paskutinei klasei.

.'7.
apmoka Sov. S-£os

v/oAKYMAI TIK PER 
INTERTRADE

EXPRESS CORP.

(Bus daugiau

— Suprantama, tėve, kad 
tokių dalykų niekur nėra ir 
niekad nebuvo. Bet šita le
genda apie Pasiutusį Raito
rių vistiek yra pamokinanti. I 
nes ji mums parodo, kaip šitas iaunuolis W I orkport. III., 

prisipažino policijai nužudęs
senovės žmonės žiūrėjo j pa-l Šiandien gyventi ir nepri- Duodavo juos ir Tarybų Są- Valerie Percy. bet netrukus tą 

p ‘ry šaulį ir kiek nuo tų laikų pažinti rasių lygybė* yra tas jungoje bankinė kontora, prisipažinimą atšaukė, oanar 
žmonija yra pažengusi pir- pats. kas gyventi Alaskoj ir kuri priimdavo įvairius mo- natriri^^irti.^
myn. ' priešintis sniegui. kesčius Bet čia kvitų blo- ijcįjaij}s p-ivmkn^ ke7 lis yar

— Nu, gal ir tavo teisybė, kai mėtėsi palaidi ant stalo, dari. policija jį tyric »’•. •
t

K. Kavaliauskas vra bai-

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI

GERIAUSIAS AMERIKOS 
MAISTAS

EUONOMY PARCEL 504 $22 
4l/2 s«v. kv. miltų, 2*4. sv. cuk
raus. 2*4. sv. razinkų, 2(4 sv. 
geriausio rūkyto bekono. 2(4 
sv. makaronų. 2(4 sv. ryžių. 
?>4 sv. mano kruopų, 1 dėžu
tė Nes. kavos (2 unc.). 
TYPE 411 a $36.75
l’.i, sv. geriausios degintos

_T ... . T- • (kavos, 1(4 sv. kakavos, 1 sv.
gęs Vytauto Didžiojo Lni- šokolado, 2(4 sv. margarino, 
versitetą Kaune. Jis veiklus
ir Sydnejaus lietuvių sąjūdy.
Jis yra Dainos choro vado
vas, A LB Krašto Kultūros 

i Tarybos pirmininkas, Kraš
to Valdybos narys ir kt.

Mums reikia kuo daugiau 
tokių profesionalų.

Kas netiki pasiaukojimu, 
tas pamiršo motina.

2*6 -’v. kvietinių miltų, 1 sv. 
ryžių. 1(4 sv. olandiško Edam 
sūrio. 2(A sv. geriausio rūky
to bekono, 2(Ą sv. maišytų 
vaisių, (4 sv. datulių, • •> sv. 
fygų, 1 (4 sv. įvairių biskvitų 
ir vailių dovanų dėžutėje. 

Prtarnavimas už siuntinį 
jk> $1.50

Užsakymai tik per 
INTERTRADE 

ENPRESS CORP.
125 East r 25rd Street
N w York. N.Y. 100010

Panra vkite nemokamu ka-

i
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MOTERŲ SKYRIUS•*♦»*#*#*♦♦****♦***#♦#**##**♦***#***##♦#######♦**♦*****■***■*■***********’
Teisės patarimai

JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktin o kare vio užrašu
<* • c

(Tęsinys)

p 1940.8.19

Gavau pasą — liepos 27 d. data su nevisomis grafo
mis užpildytomis. Jis — savotiškas atsidėkojimas iš Ne
priklausomos Lietuvos pusės vienam kovotojui už Lietu
vos Nepriklausomybę. Liūdnas prisiminimas, jei turi prieš 
akis dabartį ir artimiausią ateiti. 22 metai nepriklausomy 
bės. iš to laikotarpio 13 metų Smetonos režimo, taigi lieka 
keletas metų- Mūsų tautos istorijoje, taip ar kitaip, nepri
klausomas tarpas bus didelis indėlis. Jis bus daugiausia 
p;. ^ūmėjęs mūsų atsilikusi gyvenimą vytis kitus kraštus 
Lietuva, nors joje ir buvo smetoniškų ir kitokių nukrypi
mų. parodė, kad mažos tautos gali ir netgi moka nepri
klausomai gyventi. Maskvos pamokos nereikėjo. Laukti 
iš Vokietijos dar "išlaisvinimo* atrodo kvaila. Kas daiyti? 
Kaip lietuvis aš tą klausimą vien vienaip pergalvojau.

Atsakyti Į klausimą gaiima bandyti, turint tikslą— 
kelrodį, o paskui jau bandant savo tikslo siekti esamoje 
politinėje ir socialinėje tikrovėje. Tikslas atstatyti nepri
klausomą socialiniai pažangią Lietuvą, federav.joje ar 
unijoje su kaimynais — tas nesvarbu.

Politinė tikrovė verčia numatyti rusų-vokiečių kon
fliktą. o socialinė bolševizmo tikrovė po kurio laiko su- 
stiprins praeities ilgesį ir norą ieškoti išsilaisvinimo. Jei į 
tas noras bus visos Lietuvos, jis nebus reakcinis, keisto 
ir socialinės priespaudos judėjimas; jeigu gi jam ims va
dovauti provokiški ekssmetonlaižiai. tada plyšys tautoj 
virs socialiniu: čia fašistas vokietis, čia komunistas — 
Maskvos mazgotė. Opoziciją Lietuvoje bus sunku rodyti, 
dar sunkiau organizuoti, nekalbant jau apie veiklą. Gali 
na mieles gaminti, idėjas duoti, idealą skiepyti, bet labai 
atsargiai. Gal tarptautiniai ar Rusijos Įvykiai, o gal ir pa
čios Lietuvos (su kitų Baltijos šalių) susipurtinimai duos 
progos prašyti maskolius lauk, bet nekviečiant vokiečių 
Nepriklausomybės vardu. Jei kiltų rusų-vokiečių Karas, 
klausimas bus, kas mus mindys, ir tik po mindymo gal ga
lėsime atsipeikėti. Čia pagalbon ateis Amerikos lietuviai- 
Todėl, būnant Amerikoje, gal galima dirbti nepriklauso
mybės labui, tegu kurį laiką ir atitrauktai, be tiesioginio 
ryšio su Lietuva, bet labai naudingai. Vokietijoje smeto
niniai kartoja jų kadaise garsintą ir ko ne išgalvotą ’ pleč- 
kaitiadą“, tik daug pražūtingesnę.

1940. 8. 20

Šiandien man pranešė, kad aš laisvas, važiuoju trečią 
valandą. Kadangi aš kojų nepavelku, man pilvą suka, tai 
pats atidėjau kelionę iki "rętablissement“. šiandien dak
taras sako ’T’eau de riz“; tuo rėžimu stiprėk. jei gali. ir 
gyk, jei pilvas klauso. Liga, turiu įspūdžio, jau trys dienos 
vienodame stovy. Kaip ji nusisuks, giltinė žino. Tik į vie
ną jokių vilčių nededu: j*gydymą, kaip jis čia praktikuo 
jamas — serijomis.. Iš antros pusės, kur man gydytis lais
vėj, kur laikytis dietos, kur rasti ramybę? Laisvėje bus 
ne puikiau, kaip mūsų barake A14. Bloga su baltiniais, 
teks vilktis jų mazgoti-

Kai pilvo sukimas nelabai trukdo, galvoju apie "vei
kimo planą“ asmeniško susitvarkymo srity. Ką veikti? 
Vis labiau linkstu manyti, kad žūt būt reikia bandyti pa
tekti į Ameriką. Kaip? "Papildomas sąrašas“. "Juozas 
Eastone“, "Naujoji Gadynė“ ir gal net reikia judinti sene
lį Grigaitį Tai visi mano resursai. Grigaitį judinsiu, kai 
niekas kitas nejudės. Pirmyn, nuspręsta! O dabar reikia 
eiti baltinių skalbti.

1940. 8. 20

Man vis lenda mintis, kad gerai būtų. jei būtų galima 
patekti į Kanados armiją, kuri vjksta kautis p • ?š vokie
čius! Susitikti su rupūžėmis mūšio lauke! Gr r žūčiau, 
bet būčiau patenkintas.

1940. 8. 20
Mano ligoninė kažkodėl man primena arešto namus 

Šiauliuose. Žinoma, jokio panašumo nėra, bet kažkoks 
vidujinis panašumas tarp tų įstaigų gaunas mano dūšioje. 
Žymiausias bruožas — tai žmonių judrumas ir mano "nu- 
sistovėjimas“ vietoj, kaip savo metu Šiaulių "areštankoj“. 
Čia ligoninė yra pereinama, lengviems ligoniams, čia 
juos stebi ir arba po kelių dienų paleidžia, arba siunčia 
į ligoninę Septfonde. Kas tokią tvarką išgalvojo, turėjo 
neblogą idėją, bet ir laikina ligoninė galėtų (ligoniai ma
no. kad turėtų) turėti kai kuriuos ligoninės įrengimus. 
Apie Ui čia kalbėti netenka. Barakas, kaip ir visi kiti. 
pristatytas lovų-narų gulėti keturiems Guli, kaip ligonių 
skaičius leidžia. Ligoniai keičiasi greitai, po dienos ar

15 JONUKAS KELIAUJA 
- — Pasaka

Pagal M. Kar.apnickienės pasaką iš lenkų kalbos 
lietuviškai parašė
Jonas Valaitis 

(Tęsinys)

PAUKŠČIO SPARNUS KAD TURĖČIAU

Reik Jonukui jau pietauti,
Nes saulutė dangaus aukšty.

Bet iš kur duonelės gauti.
Jei nėra nei paragauti.

Lyg mamutė vaikui moja,
Bet nauji vaizdai vilioja.

Koks kalnelio šito grožis —
Žydi pienės, lauko rožės,

Baltažiedės ramunėlės,
Tarp žalių žolių vėl gėlės.

— Tarp gėlių aš nesėdėsiu —
Mamai puokštę jų sudėsiu, —

Taria vaikas ir pašoka,
Kalnu kopia jis aukštoku-

—Lipt žemyn — juokai! —■ jis 
Bot žemyn — nėra jau tako:

Stačios uolos, uolų griūtys — 
Pavojinga sprūsti, griūti.

Jau ir verkti vaikas bando, 
Betgi žiūri — paukščiai skrenda.

— Kad aš skrist kaip jūs galėčiau, 
Kad sparnus aš jūs turėčiau.

Ai nuskrisčiau į padanges, 
| pasaulį ir į dangų! ii

— Šok be baimės! — paukščiai sako. 
Op! — pavyko ir be tako.

SUSITINKA SU MARGIUM >

— Va, ar ten ne Margius kartais?-— 
Kraipo galvą čia Jonukas,

Kur tarp miško sargo vartų 
Loja svetimą šuniukas,

— Margiau, Margiau, ar tai tu čia? 
Bėga Margius galvatrūkčiais,

Vizga, peršasi žaidynėms,
Gerą draugą atsiminęs.

Margius pokštų daug mokėjo,
Miško sargas jį auklėjo.

— Sveikas, Margiau, duokie koją! 
Stačias Margius atsistoja,

Kelia dešinę šuniukas —
Linksmas sveikina Jonuką.

Čia Jonukas Margiui sako:
— Ar tu moki šokt per šaką?

Laiko šaką, liepia šokti,
lr Margiukas liuoksi, šoka.
Bet Jonuks nepastebėjo.
Kai jo skriblių nešė vėjas,

O Margiukas mato, žino —
Pasivijo ir grąžino.

(Bus daugiau,

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir st- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia paž> mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02x31.

i kuri išdalinti tiems a?me- 
1 nims, kuriems jis priklauso 

"keleivio“ 38 nr. Teisių pagal testamentą, arba ne- 
Patarėjo skyriuje, rašant a- sant testamento, pagal išta
pk testamentus, paminėti tymus (laws of descent and 
testamento vykdytojai (ex- distribution).
ecutors) ir patikėtiniai Normalus periodas, per 
(trustees) Prašau paaiškin- kuri tos funkcijos yra atlie
ti, koks tarp jų skirtumas ir karnos, yra vieneri metai.
kuris iš jų turi daugiau tei- Taigi — executor arba ad- . • • • • . •

Klausimas

nų.

Illinois.

Atsakymas

Skaitytojas
ministrator pareigos yra 
"likvidacinio“ pobūdžio-

’*Executor“ yra testamen
to vykdytojas; administra- 
tor — yra "tvarkytojas“, 
tuo atveju, jei nėra testa
mento; trustee — yra pati

Testamentary Trustee — 
iš kitos pusės — turi parei
gas, kurios tęsiasi tol. kol 
testatoriaus norai yra pilnai 
įvykdyti.

Testamentary Trustee pa
reigos nėra vien tik "likvi-

JI ATIMA 150 MIL 

DARBO DIENŲ

Sloga, šiame krašte vadi
nama "šalčiu“, vra didelis*

mūsų priešas, dėl kurio mes
turime visokiu nelaimių. To-

! liau mes ji vadinsim tik slo- I Ji ga-
j Amerikos medicinos drau- 
! gijos žiniomis, dėl tos slo

gos per metus netenkame 
uždarbio, sumažėja gamyba 
ir padidėja gydymo išlaidos 
net 5 bil. dolerių. Dėl jos 
per metus pražūna daugiau 
nei 150 mil. darbo dienų. 
Taigi sloga mūsų krašte ir 
daug kur kitur yra daugiau
sia išlaidų reikalaujanti li
ga.

Sloga yra aštrus viršutinio 
alsuojamojo trakto uždegi
mas, kuri sukelia virusai. 
Paprastai ją vadiname ne 
tik mažą čiaudėjimą ar no
sies užsikimšimą, bet ir rim- 

: tą užkrečiamąją ligą — gi- 
! pa.
J V’rusų, kurie sukelia slo
gą, yra daug, jau skaičiuoja
ma jų iki šimto, bet gali bū
ti. kad jų yra ir daugiau. 
Tikra sloga ir vra užsikrėti
mas tuo ar kitu virusu- 

Užsikrėsti yra lengviau 
nuo ką tik pradėjusio ja 
sirgti. Vaikų sloga labiaudacinio“ pobūdžio. Jo pa

reigos vra paliktą "in trust“ i užkrečiama, negu suaugu- 
kėtinis, kuliam pavesta vai- Ya.id-Vti-. sau»oti P?-; šių Net sveiki atrodą asme- 
dyti turtas, kilnojamas, o ?lu.'etl ,r su Ju,°„t%p e>T turėti slogos virusų
taipgi ir nekilnojamas, su ka,r -v,'a jodyta Trust do- „• kitus užkrėsti, 
tam tikrais "nurodymais“. kumente (mstrument). Tęs- žema temperatūra ir at- 
pagal kuriuos patikėtinis tu- t?5!ęntary Trustee Įrareigos, jiaunis oras. galimas daly- 
ri atlikti jam pavestas pa- “k tuomet baiinasi. kai vi»i| kas mažai teturi įtakos sio- 

zi~ nUrP^tyli tlKSlSi IRV-. rroi Vilti Rnvn rrtonnma VoJreigas. Plačiąja šia žodžio 
prasme ir ”executor“, ir ”ad- vendinti.

!gy-, gai kilti. Buvo manoma, kad 
; drėgnumas ir šaltis sukelia

ministrator“, ir "trustees“— _Tie Pat?s. asmenys galit slogą, bet tyrimai parodė, 
visi yra patikėtiniai (fidu- būt* paskiriami trustees ir | kad jie, gal būt. tėra tik pa- 
ciaries). Jie visi turi laikytis execu».ois. Tačiau galima ii • skutinieji veiksniai. Tačiau 
griežtų įstatymų nustatytų paskirstyti šias pareigas tarp į atitinkamas oro drėgnumas 
standartų. Tačiau yra ir įvairių žmonių. Trust yra gali būti svarbus slogai kilti
skirtumų tarp "executor“ ir Py*kus metodas išpildyti to= 
"administrator“ ("personai kius norus- kurių pats testa-
representative“) iš vienos 
pusės ir "trustee“ iš kitos 

j pusės. Pav. vienas toks skir- 
: tumas yra šis: "personai re- 
i presentative“ (t y. execu- 
‘ tor arba administrator) ga

li turėti "legal title“ tik kil
nojamojo turto, o "trustee“

torius nebespėja išpildyti.

22 MIL. PENSININKŲ

Žinoma. Kad susirgimai 
sloga padidėja rudeni, kada 
prasideda šildymo laikotar
pis. Dėl sumažėjusio drėg
numo šildomose patalpose 

1 žmonių nosys ir gerklė tam- 
i pa sausesnės, o tai padidina 
jautrumą užsikrėsti. Mūsų

JA v socialinio draudimo nosis, gerklė ir plaučiai vei 
pensijas gauna 22 mil. žmo- kia geriau, kada ore, kurį 

gali turėti "legal title“ ir kil- nių. kuriems rugsėjo mene-į alsuojame, drėgmės yra a- 
•nojamojo. ir nekilnoiamojo si išmokėta 1 bil. 600 mil. pie 45’ -. Kitais atve iais tie 

dolerių. organai lengviau pasiduoda
Dabar pensija mokama ' apkiečiami.

visiems vyresniems kain 72 j Iki šiol dar nėra tikiu 
m., net kurie nemokėjo ina- vaistų nuo slogos. Dabar vi
sų Į socialinio draudimo soks gydymas nukreipiamas 
fondą. Bet jų pensija tėra i li£°s pažymių paler.gvini- 
$35 viengungiams ir $52 5 ir komplikacijų išyergi- 
šeimvniniams. Isiregistruo- m3- Stebuklingieji vaistai— 

Praktiškai kalbant. exe- ti šit'1 i nensiiai gauti laikas antibiotikai virusų neveikia, 
tor ir administrator funk- per ištisus 1967 m. Kas iau 0 vartoti juos tegalima

turto. Yra ir kitu skirtumų, 
bet jie yra techniško pobū
džio. ii iie nebus Tamstai Į- 
domūs Mūsų. t. y. Europos 
kontinento teisėje tokių są
vokų visai nebuvo, todėl 
mes neturime nei atitinka
mos teiminologijos.

cutor
cija yra : "surinkti“ mirusio
jo tuitą, likviduoti tokią jo 
turto dalį, kuri yra reikalin-

dviejų, neilgiau. Pasitaiko, kaip aš. "užkietėjusių“ ligonių 
be temperatūros. Tie čia užkliūva. Panašumas man atėjo 
galvop todėl, kad aš lieku, o mano bendragyventojai kei 
čiasi, kaip Šiaulių areštankoje.

a
(Bus daugiau)

jsi registravo "medicare“ tik gydytojo nurodymu. Lo-
gauti. nebereikia registiuo- v2> poilsis lieka geriausia 
tis. Šitos pensijos negaus priemenė slogai įveikti- Gy- 

ga skoloms, išlaidoms bei tie, kurie gauna kokią nors dytojai gali išrašyti vaistų, 
mokesčiams apmokėti, o li- kitokią pensiją. kurie mažins ligos nepato-

: gurnus.
___ ____________________________________________ _į šių dienų skiepai nuo slo-

' gos tėra mažos reikšmės, 
nes, kaip sakyta, tų slogos 
virusų yra daug, o skiepų 
tėra išrasta tik prieš nedau- 

: gelį jų.
Sloga apsikrečiama tu- 

Į rint betarpių santykių su ja 
seiganciu. Sergantis sloga 
turi elgtis taip. kad kitų 
lengvai neapkrėstų. Kosint 
ar čiaudant reikia bumą už
sidengti. dažnai rankas 
plauti. Jis turi turėti savo 
stiklinę, rankšluosti ir kitus 
asmeninius daiktus. O svar
biausia, —jis turi vengti ar
ti ar prisiliečiamai santy
kiauti su kitais,

Taigi, kol kas medicinos 
mokslas yra bejėgis prieš 
slogą. Jis tegali tik pagelbė
ti sergančiam geriau jaustis 
ir laukti, kol sloga pati pasi 
šalins, ir, kiek galima, pasi
rūpinti, kad ji kitų neuž
krėstų.

Sandra Cwikieinik (greta jos vyras) Bostono laikraš
tininkams pareiškė, kad ji dar norinti vaikų gimdyti. 
Kaip žinoma, ji, negalėdama pastoti, ėmė specialius 
vaistus ir pagimdė 7 kūdikius, kurie visi mirė.

k
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Kas kaip miega ? ganti drugelį pakelsime nuo 
žolės ir išmesime i orą, jis 
pasklanays nejudančiais

Jieskojimai
Ieškau Uršulės Roseliss, ro- į 

dos. dabar gyvenančios Amster-sparnais ir užsikabins už bet 5^^. Ji arTa a^e

Dramblys, priklausęs Liud- lis aprašė 
vikui XIV, Prancūzijos ka- Siuos gyvulius jis stebėjo 
raliui, negulė miegoti ištisus viename akvariume Europo- 
per.kerius metus. Jis miego-! je. Pora ruonių lėtai nusi- 
jo stovėdamas, o galvą pri- leido i dviejų metrų gylio 
laikydavo savo iltimis, ku-! baseino dugną. Patelė už- 
rias Įkišdavo j dvi skylutes, j merkė akis ir užmigo. Po 
jo padarytas akmeninėje ap- keleto minučių ji ėmė kilti, 
tvaro sienoje. | vos pastebimai judindama

Liudviko XIV dramblys uodegą ir priešakinius pelė- 
tapo garsenybe ir daugelio kus. ”Jos akys buvo užmerk- 
gamtininkų ginčo objektu. Į tos. kai ji pasiekė paviršių 

Kuo galima paaiškinti to-'ir gabiai Įkvėpė, — rašo 
kį keistą dramblio elgesi? koklis- — Maždaug 16 kar- 
Jis buvo vienišas, ir nebuvo £iIiai Įkvėpusi, ji vėl nusi-

ruonių miegų.
kokio daikto-

Netgi darbščios skruzdės
ją ką žino prašoma pranešti ad
resu: Konstancija L’rbonavičiū- 

. . . _ K . tė-Ealčaaskienė, 23 O’Neil St..miega. Štai kaip aprašo kai; Hudson. Mass.
kurių skruzdžių miegą Džiu- 
lijenas Hakslis: „Patalui jos 
pasirenka nedidelį įdubimą 
grunte ir atsigula ten. pri- Vedybų tikslu iešakau susipa-
elaudusioc koivtos nrie kn I žinti Iw*uvę nr,oterj nuoglaUuUSl S Kojytes pne KU iki įg metu amžiaus. Atsi- 
no. Kai pabunda (maždaug liepkite: P. O. Box 533, Hard- 
po trijų valandų poilsio), jų ford Post Office, Conn. 06101. 
elgesys nepaprastai pana
šus i ką tik pabudusio žmo-
gaus elgesį. Kiek galėda/ g}vtni ,„r,0 ir p,.,,.
mos, jos ištiesia galvą ir ko-į m„ šeimos.

Vedybos

Vidurinio amžiaus moteris 
našle ieško gyvenimo draugo, 
kurks mėgsta ramų šeimynini

švenčių nuolaidos 
automobiliui dovanoms

į USSR
Džiaugiamės paskelbti specialias švenčių kainas.

Atpigintos kainos jau galioja.
Mes priimsime užsakymus automobilių dovanoms 

Šios kainos yra:
VOLGA GAZ -21 R-...........  $2.365 19

U S -........... $2,553.70

<, i

leido ant dugno. Jos akys vi
są laiką — apie vieną minu
tę — buvo užmerktos. Ne
kyla abejonių, kad ši laiką 
ji miegojo.

Ji nusileido žemyn, dug
ne išbuvo penkias minutes, 
po to vėl pakilo. Tai pasi
kartojo 12 kartų. Akių ji ne
atmerkė. Patinas elgėsi taip 
pat. Du ruoniai miegojo vi
są pusvalandį, pakildami ir 
nusileisdami Į vandenį tol. 
kol kažkoks šaižus garsas 
nepažadino jų “

Tik beždžionės miegoda
mos mėgsta komfortą. Pa
vyzdžiui, gorilos.- artėjant 
vakarui, suranda vietelę, 
apaugusią lianomis, ir pra
deda kloti sau patalą. Jos 
palenkia jaunas šakas, supi
na jas ir ruošia spyruokliuo
jančią platformą, šią plat
formą apdengia šakomis ir 
lapais, savotišku čiužiniu, 
ant kurio ramiai ir patogiai 
miega.

Orangutangai paprastai 
nakvynės ieško medžių vir
šūnėse. Skirtingai negu go-
iiivu. jre j7ix iiittiiV auuuv
da individualiam patalui. 
Orangutangai mėgsta mie
goti tarp šakų. tankioje lapi
joje. Dvišakumą jie užpildo 
lapuočių šakutėmis. Be to, 
aštrius šakų galus iškiša Į 
lauko pusę. Paklotas patalas 
siekia nuo 1.2 iki 1.5 metro.

Daugelio miegančių gy
vūnu elgesys verčia manyti, 
kad jie sapnuoja sapnus ir, 
be to, ne visada malonius. 
Dramblius, atrodo, kamuoja 
kašmaiai: tuomet jie per 
miegus trimituoja Kartais 
drambliai gaišiai knarkia.

Daugelis pavienių bičių ir 
kai kurių vapsvų pasirenka 
labai keistą padėti. Vakare 
jos augalo stiebu užsiropščia 
Į viršų ir atsitupia ant lapo 
kraštelio. Suradusios tinka
mą vietą. Įsikabina i ją žiau- 
turais. Kenkėjų žiauturai 
tokie stiprūs, kad jie gali net 
pritraukti prie pilvo kojytes: 
jos dabar vis tiek nereika
lingos.

Neretai miegančio kenkė
jo kūnelis atsiduria katalep- 
tinio kietumo būklėje. Kai 
kurios bitės kabodamos gali 
miegoti keletą valandų ir 
netgi keletą dienų.

Nepaprastai miega ir kai 
kurios vapsvos. Įsikibusios 
į žolės stiebeli kojytėmis, o 
dažnai ir žiauturais. jos ap
sivynioja apie stiebelį savo 
kūnu.

Savotiškai elgiasi ir besi
spiečiančių bičių tranai. 
Naktį, paprastai grupėmis

kito dramblio, kuris budėtų 
jam miegant.

Ir laisvėje, ir nelaisvėje 
drambliai patinai, prieš gul
dami miegoti, pastato sar
gybinius. Viename Ameri
kos cirke buvo 35 drambliai.
Penki jų visuomet snausda
vo stovėdami, kol likusieji 
miegodavo gulėdami ant že
mės. Maždaug kas pusva
landį du sargybiniai gulda- 
vosi pamiegoti. Juos nedel
siant pakeisdavo kiti.

Tai apgalvotas atsargu
mas. Gulinčiam drambliui 
pakilti reikia labai daug lai
ko. Pavojaus metu budintie
ji drambliai visuomet gali 
atremti puolimą.

Drambliai, atrodo, apla
mai gulasi tik trumpam lai
kui: pusantros-keturiam va
landom per parą

Gyvuliams, kaip ir mums. 
miega® būtinas. Tačiau gy
vulių miegą ne visuomet ly
di tokie patogumai, kaip 
žmogaus.

Paukščiai miega medžiuo
se tupėdami. Kodėl jie ne
nukrenta ant žemės? Paukš
čiai turi ilgą, maždaug to
kio pat ilgio, kaip ir paukš
čio koja. sausgyslę, kun sie
jasi su stipriais raumenimis.
Kuomet paukštis atsitupia 
sausgyslė Įsitempia, ir pirš
tai susigniaužia. apkabinda
mi šaką. šis mechanizmas 
labai patikimas. Pasitaiko, 
kad ant medžio šakų žmo
nės randa negyvus paukš
čius: jie nekrinta todėl, kad 
net po mirties jų pirštai lai
ko tvirtai apkabinę šaką.

Daugelis paukščių miega 
paslėpę galva po sparnu ir 
pašiaušę plunksnas, kad ga
lėtų apsisaugoti nuo šalčio.
Gandrai dažnai miega sto
vėdami ant vienos kojos. O- 
riginaliai miega kai kurios 
Pietų Amerikos papūgos.
Jos kabo žemyn galva, užsi
kabinusios už šakos viena 
koja. Kai kurie čiurliai mie
ga. susirinkę i didelę krūvą.

Paukščiu miegas siejasi 
su kai kuriais specialiais a- 
pykaitcs klausimais. Paukš
čių apykaita gana intensy
vi, normali temperatūra —
42 laipsniai Celzijaus- Žmo
gaus kūno temperatūra bū
na tik tokia tik sunkių su
sirgimų metu. Miegant che
miniai procesai paukščių or
ganizme sulėtėja, ir kūno 
temperatūra nukrinta iki 20 
laipsnių Celsijaus.

Daugelis vandens paukš
čių miega "plaukiodami“.
Dažnai antys ir gulbės pa
tenka i ledo nelaisvę: joms 
miegant, vanduo aplinkui i po 40 kiekvienoje, jie nusi- 
užšala. žuvėdros taip pat Į leidžia ant kokio nors auga-. * « evs • a • 1 TY • v • • tl • 1

jas. dažnai papulto jas. 
Žiaunos plačiai atsiveria, 
atrodo, kad jos žiovauja“.

”K.T.“

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Spalio 22 d. So. Bostono: 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš-: 
ro salė j Bostono L. Kultūros: 
Klubo išraiškos šokio ir li
teratūros vakaras.

♦ * *
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 saiėj 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 New Yorko.

• • •

Lapkričio 25 d. Jordan 
Hali salėje dainininkės Al- 
doros Stena pužienės kon
certas, rengia Pabaltiečių 
draugija.

* * *

lapkričio 27 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos na
riams šurum burum savų 
namų III aukšto salėje-

» ♦ • .

Pat Shurn, P.O Box 532, 
Peru, Ind. 46970.

(43)

Siųskite Pinigas į
LIETUVA
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
Įteikiami gavėjui kaip 
PINIGAI per Bank for 
Foreign Trade Maskvoje 
JOS ESATE SAUGOS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MOŠŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuoto 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudė. $20„W)O.OO. O- 
ficialūs SSSR kvitai, pasirašyti 
žavėjo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokią atskaitymą.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki aSO.OO — $2.75.
Virš $W.OO — 10%

OKamDm. i cnuiuj,
744 Broad St., \’ewark, N.

Rašvkite angliškai arba lietuviš ai 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanu katalogų. ,
Arba siųskite MUMS DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa- 
firinki-r.ui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
Jokio mokesėi© už šį patarnavimą!

GRAMERCY
(Įsteigta 1945)

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

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau 
.iami, nuo reumatizmo, ranku 
kojų nutirpimo ir skaudėj i ro< 
iau yra.

Tuojau siųsk š; skelbimą ii 
savo vardą su antrašu, ir mo 
atsiusime vaistų išbandymai.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Boa 9112

Gruodžio 18 d. 3 vai. po- ŠIRDIES PRIEPUOLIAI 
piet Jordan Hali salėj smui- ’ 
kininko Izidoriaus Vasyliū-ipel apsauRO, pnemone>
— Koncertas.no

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

• * •

Vasario 7 d. Jordan Hali 
salėje dainininko Naan Pold 
koncertas, rengia Pabalti*-V* S • •

Jelgr nebus panaudotos tuo 
‘šir 

dies priepuoliai ištiki 
kas penktą vyrą ateinančių pen
kerių metų laikotarpy. Paskai
tęs knygą

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

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

ministracijoje.

čių draugija.
* * *

*

miega ant vandens. Tvirti
nama. kad jos gali užmigti 
ir skrisdamos. Toks sugebė
jimas priskiriamas taip pat

lo. Prieš miegą visi atlieka 
vakarinĮ tualetą — švarina- 
si. Pirmieji saulės spinduliai 

pažadina šią mieguista

Balandžio 7 d Jordan 
Hali salėje pianistės Veros 
Veinbergs konvertas, rengia 
Pabaltiečių draugija.

» • *

2101
2102
2103
2103

VOLGA GAZ 21
MOSKOVIČ 408 E -............... $1.954.88
MOSKOVIČ 408 - ................... $1.759.39

2104 - ZAPOROZHETS - ZAZ 965A- $ 957.60 
Tos specialios kainos galios

TIKTAI IKI 1966 GRUODŽIO 15 dienos.
Skubėk su savo užsakymais pas:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South (corner 18th Street) 
New York, N.Y. 10003- Phcne: 212 — 228-9547

arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar skyrių.

« I • I <» «I <► I I:: < I 
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LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
Wf m B D g IT I 1 IT C O U A 
rw I" I IR b zr vr v sn. r» I I f T IT V A a » * VZ ▼

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0t.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,GOC.CC apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

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

• i

I

{DOMIOS 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.

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

Alė Rūta, KELIAS J
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 

' lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran- 
tų gyvenimo. 242 psl.. kai- 
ra į2.50

Vytautas Volertas, UPE 
. | TEKA VINGIAIS, romanas

' 332 nsl kaina $3.50.
Vacys Kavaliūnas. KAL

NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas. 201 pel.. kaina 
$2.50

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

Jurgis Gliaudą SIKSNO
SPARNIU SOSTAS, nremi

,, juotas romanas iš politiniu
; sgmiorrnntn orvpnhnn į . r*-—-- 
l i nsl kaina $2.50 B

Jurtas Kralikauskas. TO
NAGO UGNIS, premijuotas
romanas.
*2.50

205 pusi., kaina

Aloyzas Rarrn»» VlpNI
MEDŽIAI 117 nsl ka,

o « 1.50
Juozas švaistas • ŽIHR 

RIAI PI AIŠKIA romanie 
is knvemešio kun M ^ids 
ravičiaus enzvenimo. 233 psl 
kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU 
ŽADCTINĖ. nrerniiu otas 
romanas 15 Vinco Kudirkos 
ęrvvenimo. 394 nusi kaina 
M on

Alovzas Beron«« ’FT
FA» IP RrrM
'nijnotas romaną? ' '
aina $3.00

VvtRut«« Alantas: TARP 
^VIFJV GYVENIMU 462 
ausi., kaina $4.50.

Alė /Rūta. MOTINA 
7ANKOS romanas ani* 
motino? mei’lo ios *ik«l« •• 
dipesti išauklėti savo vai
kus oilnais žmonėmis m ti- 
erais lietuviais. 397 psl.. 
'aina $4.00.

Pranns 
PELIAI 
KAI NI K
•r,

Naujokaitis: U- 
NEGRĮŽTA Į
’no nusi lrains

paukščiams, kurie gali labai' kompaniją 
toli skristi, pavydžiui, alba- Įžymus gamtininkas Had- 
trosams. Gal būt, tai tiesa.
tačiau daugiausia albatrosai 
miega ant vandens

Kai kurie gyviai miega 
po vandeniu. Zoologas Lok-

sonas nuimdavo miegantį 
drugeli nuo žolės stiebelio 
ir vėl padėdavo atgal Dru
gelio kojos tuojau pat apka

Balandžio 9 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 
domo Varna pieštą Lietuvo* 
nepriklausomybės paskelbi 

mo akto pasirašytojo Stepo

'■r i

bindavo stiebelį. Jeigu mie- balius.

(TI aukšto salėje Minkų ra- Kairio spalvotą portretą 
dijo talentų popietė ir N. 8 x 6 colnj dvdžio už 80 cnt 
Anglijos lietuvių gražuolės

I! TUVOS ŽEMĖLAPIAI 

unme Lietuvos žemėla-
GERA KNYGA DOVANAUPiU — už 50 centlL už ^2-50 

H sulankstomas) ir už $3.50 
Jeieu norite kalbančiam f sieninis).

angliškai padovanoti knygą * 
tai pasirinkite dr. A. šapo-j . 
kos "Vilnių* in the *

_ •_« _ i

♦#♦♦*»••**••******»*******♦******-

Lithuania“, 174 psl., daug 
paveiksiu, kaina tik $1.50.

Skelbtis 
„Keleivyje 

yra naudinga!
.44

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL. 
raina $2 00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premiinotAš romanas. 248
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

'ateivio administracijoj

1
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♦e*#**#*#***###********#*##**#**#,Pagerbė J. Tuinilą

Spalio 16 d. Bostono
So. Bostono L P. Dr-jos 

susirinkimas
I Vengrų revoliucijos 

minėjimas

Spalio 23 d. 2:45 vai.

Į Dėl išsikraustymo kitur gy- 
: venti So. Bostone 197 D Street 
I prieinama kaina parduodami 3 
seimu namai su parduotuvės 
patalpa ir garažu.

• •
samariečiai pagerbė savo! Ši ketvirtadienį, spalio i
vHkk. na-, j jau Į devintą 20 d., bus mėnesinis So. pietį Jordan Hall salėje bus Kreiptis mtlu , w.

' dešimti ikonusi bet oer 60 Bostono Lietuvių Fil. lĄi- minimas vengrų sukilimo mininkus. gyvenančius virš
• \. ’ • : jos susirinkimas. Pradžia, 1956 m. dešimtmetis. Kaip parduotuvės.

-yn # T^iZAC’ GAIŽIA • IITFD ITitDAO ; •*. i kaip visuomet, 8 vai- vak. žinoma, tada Chruščiovo*_________________ŠOKIO ir LITERATŪROS i03 ’ nepasitraukusi Joną aukj.t mokyklos salėje. tankai sutraiškė ir sušaudė
pilna! sukilėlius, kurie mėgino nu

»letmes žinios
e.eeeeee#eeeeeeeeeeeeeeee#*ee>e**e^««M«eeeeeeeeeeee*eeeeeee*ee*ee*«*l

po

VAKARAS
Tuinila. Prisirinko GYVULIŲ ŠĖRĖJAS

Sandaros salė. Pokyli pra 
1966 m. spalio 22 d. (šeštadienį) 7:30 vai. vakaro dėjo Kuopos pirm. Bronius 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos III aukšto salėje Bajei čius ir pavedė toliau 
PROGRAMOJE:

Išraiškos šūkio šokėjos ir dėstytojos studijoj Birutės Vaitkūnaitės
Nagienės iš Montrealio. dalyvaujančios Kanados televizijos pro- i pn vaišių Laisvės Varpo 
gramoje. paskaita apie išraiškos šokio meną. kurią parinktais vedėjas Petras Viščinis

PUS. LDD nariam, , Versti komunistų diktatūrą.: ™ ^pLadioi.laboratori
><• -£ • j- • 1 1 h?' u nams nuo pi riuau įeinuokmarGeni erelio 23 MUle>m€ pagrindinis kai-, iki penktadienio nuo 9 vai. iki

£ * . k J* , __ bėtoias "bus Mass. guberna-įū vai. vak. Nuolatinė tarnyba.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS_ 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
ffUpeetinifi taisome laikrodžiu* i! 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON
Td AN 8-4649 j >:»

ja mvaoovauti 
Andriulioniui.

Antanui

gražiai apibūdino Jono
Poeto Henriko Nagio žodis apie rašytojo Antano Gustaičio nau- Tu...iloo \.sU0meninę \>eik- 
jausią satyriniu ir humoristiniu eilėraščių knygą ”Ir atskrido 1 a >. ez.t.a.na., a 

juodas varnas“.

numeriais pailiustruos pat)'prelegentė ir jos mokinės
O t

d. 2 vaL popiet Sandaros 
salėje (124 F St.) bus pie
tūs Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos nariams.

Lituanistinės mokyklos 

banketas

Lapkričio 13 d. So- Bos-

savaitei $60 ir daugiau pagaltorius John A. Volpe ,.rL ..kvalifikacijas. Skambinti telef.mejimą rengia Bostono' į 4-8737
venerų draugija. Įėjimas
nemokamas.

Pokylis McCormackui

Komitetas, kuris rūpina
si Edwardo McCormacko

buvo daugelio darbų ne tik tono Lietuvių Piliečių Ur-i išrinkimu Alass. gubeinato- 
vykdytojas. bet ir vienas iš jos įvyksta lituanisti- riumi spalio 16 dL So. Bos-
• _ __ I-".- • 1__ / J C * , I M-m L>i 1 IK.Savo naujausią kūrybą skaito poetai Henrikas Nagys ir jų pradininkų (Jaunimo nes mokyklos banketas- va-1 Lietui ių Pil. Dr-jos

Antanas Gustaitis.
" Bostono Lietuvių Kultūros Klubas maloniai kviečia visus 

tautiečius Į ši retą parengimą atsilankyti.
f . Auka $2.00

KLUBO VALDYBA

Ratelis. Lietuvai Remti 
Draugija, Balfas ir kt.) ir 
linkėdamas jam dar ilgų 
laimingu metų.

' salėje surengė jam pagerb- 
Visi lietuviai ir atskiros u pokyli. Buvo pilna salė- 

organizacijos prašomos tų
dieną savo parengimų oe-j Nepriklausomybes

karas.

Young.

Lokys Subatvakary

Spalio 15 d Subatvaka-

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Choreli Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku vūus pataisymo, remon
to ir projektavimo dar dus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakam.

Telefonas: 698-8675

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

TeL 2684)068

Vedėjas J. Vaičaitis

coooooeoecooooeecieieooaooej

Televiziją
\ ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

^SaeooseeoeoeeoBooeeeeeonoJ

Ta proga J. Tuinilą svei- P10*1* ir vo atsilankymn] . iq <1
. . . ... įvertinti ir nalaikvti musu minėjimas vasario 19 d.įvairių organizacijų tTeriinu pai*»»y« .

visų pastangas lietuviškai Spalio 13 d. posėdžiavęs 
mokyklai išlaikyti.

kino
atstovai, kai kurie įteikė ir 
dovanų: A. Januškevičie
nė, J. Keslerienė. J. Ar-

Studentai renka savo 

valdybų

Lietuvių Studentų S-gos ryje kompozitorius Darius lauskienė, J. Tumavičienė 
vadovybės rinkimai bus Lapinskas kalbėjo apie (atsiuntė iš ligoninės laiš-' 
spalio 21 d. 7 vai. vak. So. savo operą Loki, kuri bu- kų). V. Izbickas, B. Utenis,
Bostono Lietuvių Pil. Dr- vo pastatyta Chicagoj Jau- K. Šimėnas, J. Vaičaitis. J. 
jos direktorių kambary. nimo Kongreso metu, ir da- Lekys, P- Jančauskas. Kas- ze - Lhlcagą 

Valdyba kviečia visus vė kelias jos irekorduotas mauskas. A. Matjoška,
studentus ateiti balsuoti. • ištraukas. Kiliulis. M. Manomaitis

———————— Sonda ir kt.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiuli, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky-

Tėvų Komitetas

M- Strazdienė Chicagoje

Marija Strazdienė išve-

Alto skyrius nutarė Lietu
vos nepriklausomybės mi- 
n-jimą rengti vasario 19 d. 
įpiastoje Thomas Parko

Aukojo Balfui

savo vyro Ste-- Bučienė (Buches)
Č. 1962 m., pelenus. Jie bus g cojOrado aukojo $10, o 
J. palaidoti Tautinėse kapi-; Povilas Brazaitis iš Dor- 

nėse. chesterio $5.
Šia proga primintina. kad

Rožė Bučienė jau ne pirma##>##*<#*+*#****##*####**#*##*#+*#+*+*«#*#***####**#*#**#«************ ■ . , .. kartą parodo savo gerą sir-
ATOSTOGOS ŽIEMĄ IR VASARĄ $.*d* i?tiesia dosnią ranką

* tautiečiams paremti-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

rr > rei utf.

BAHAMOS SALOJE? ' '

Gražus birželio mėnesio oras ištisus metus.
Maudymosi baseinas Čia pat balto smėlio paplūdy- « . _
miai. Atskiras kambarys su vonia, galima naudotis ;I dac Tumavičienė dar 

. ;: tebeguli Kobert Bngham Ii
v ** : h goninėje (125 Parker Hill

!; J. Tumavičienė dar tebėra yra vienintele oficiali įatai-
ligoninėje

"'•P- AVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL- 
t ’i patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką.
l v v /j.gs l>* v Lc*i L>l*s j w*tiS prisiunčiami pasta.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius i« užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.
IŠTAIGA 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: 399 West Broadwav, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

Vienam asmeniui savaitei $15. dviem — $20. si AmVT<T limrhlll-U- ----- "7*— »■ - -i: ma j y • —
Atveža iš aerodromo ir nuveža j jį. Rezervuokite sn- :; nas reumatizmas nėra leng-1 •• 4 k -1-*____vai įveikiamas.

1. Greiviškis ligoninėje

Titas Greiviškis, seniau 
****#e**»**«*************»**«****«*««*f^*^^^^f^ffffff^^^f^! daug veikęs Bostono lietu

vių visuomeniniame sąjū
dy. praeitą savaitę pagul
dytas miesto ligoninėje. 
Linkime jam greičiau pa
sveikti

!

vaite — rašykite:

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

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

tą nuo visokią nelaimių.
parūpina visų rūšių draudi

mus AUTOMOBILIAMS.
Draudžia gyvybę lr sveikatą.
389 Broad way, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

J Andrius susituokė

Buv Lietuvos kariuome
nės pulkininkas Juozas 
Andrius, kurį laiką gyve
nęs Bostone ir čia turįs 
daug bičiulių, kaip Naujie
nos praneša, Los Angeles 
civiliniai susituokė su O. 
Jakubauskiene.

Laimingos ateities!

ga Worce«tery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iž Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
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. Sviklienė

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRIST* 
Valandos z

— si IA smtŽa ulrž 42 —eslrsa—a 
UV\7 i\Z IJVU KVI vorvcszv

Trečiadieniais—uždara 
445 BR0ADWAY 

i: SOUTH BOSTON, MASS. Jį

’ I
H
i

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iž 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.

Dažau ir Taisau t
Namus iš lauko ir viduje. *

r Lipdau popierius ir taisau 3 . ..... A
£ viską, ką pataisyti reikia. 4 -• Biznio reikalais kreiptis | 
► Kailiniu -ik’ trprijinsia Rolfšz* Tvlnrioto /ralisi i*-

!»

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass,

TeL CO 5-5854

Baltic Florists gėlių ir dova- 
1 nų krautuvę, 502 E. Broad- 
J’pay, So. Bostone. Telef o- 
* nas AN 8-0489. Ten gaun>
5 mas ir Keleivis.e

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvos įliejimas
• 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 WASKINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

s’. . v i i ■■■■■ga———

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti —- pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000

(ooeeaeeoseeoiseieeeeeoooi

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

R. The Apothecary

r LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINEf
Parduodsme tiktai vaistas, išpildome gydytojų w 

eeptus ir-turime visus gatavus vaistus.
Jai reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryta Bii 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir sekai.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietam Gydytojas ir Chirarras' 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

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

TEL. AN 8-2712 
Namai ir C’lcis:
287 Gsacord Rd., Billerica, Maa 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
3; Newton Centre, Mass. 02159:: 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Ssrininkas N. J. ALEKNA
S28 EAST BR0ADWAY 
ftOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Monre Dažai 
Popiero- Sienoms

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




