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62-RIEJI METAI

Vliko pirmininkas Vaclovas

Jis dalyvavo Azijos Tautų Prieškomunistinės Lygos 
konferencijoje Korėjos sostinėje, Japonijoje kalbėjo apie 
Pabaltijo valstybes, Los Angeles lietuviams padarė pra
nešimą apie savo kelionę.

AZIJOS

Vliko pirmininkas V. Si
dzikauskas lapkričio 16 d. 
grižo iš kelionės i Tolimuo
sius Rytus Seule, Korėjos 
sostinėje, jis dalyvavo ten 
vykusioje Azijos Tautų 
Prieškomunistinės Lygos 
konferencijoje kaip Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo 
atstovas, pasakė kalbą, rėmė 
rezoliuciją, kuri buvo priim
ta. kaip Azijos tautų solida
rumo pareiškimas Vidurio 
ir Rytų Europos tautoms jų 
kovoje dėl laisvės ir nepri
klausomybės.

Be Azijos tautų. Seulo 
konferencijoje buvo taip 
pat atstovaujama Europa. 
Amerika — Šiaurės ir Pie
tų. — Afrika. Australija ir 
Naujoji Zelandija. Turėda
ma galvoje visuotinį kovos 
su komunistiniu imperializ
mu pobūdį, Seulo konferen
cija nutarė iki tol veikusią 
Azijos Tautų Prieškomunis- 
tinę Lygą perorganizuoti į 
Pasaulinę Antikomunistinę 
Lygą. Atitinkamai pakeitė 
Lyges statutą ir išrinko nau
jus jos organus. Pirmoji per
organizuotos Lygos konfe- 
renciia bus ateinančiais me
tais Taipei, laisvosios Kini
jos sostinėje. Taiwane (For- 
mozoje).

Seulo konferencijos daly-

Ray Bliss. respublikonų par
tijos pirmininkas.

♦

Kurt Kiesinges, kuri krikščio
nys demokratai išrinko kancle
riu dr. Erhardo vietoje. Bet var
gu jam pavyks sudaryti vyriau
sybę. Greičiausia Vokietijos val
džios priešakyje bus kas nors 
kitas.

• •

viai buvo pakviesti apsilan
kyti ir pakeliauti po visą 
Pietų Korėją, susipažinti su 
jos kultūrine ir ūkine pa
žanga. Pusano mieste jie 
turėjo progos kalbėti 150, 
000 miniai ir buvo itin entu
ziastingai sutikti. Konferen
cijos dalyviams taip pat bu
vo sudarytos sąlygos apsi
lankyti Panmunjame (prie 
38-tos paralelės), kur buvo 
sudalyta paliaubų sutartis, 
ir lankytis demilitarizuotoje 
zonoje bei prie demarkaci
jos linijos, skiriančios Pietų 
Korėją nuo komunistų val
domosios Korėjos dalies.

V. Sidzikauskas buvo pri
imtas Korėjos Respublikos 
prezidento Park, ministro 
Dirmininko ir vvriausvbėsx------------- — - ------ -----
narių, parlamento pirminin
ko ir Seulo miesto galvos. 
Jis taip pat lankėsi Taikos 
Centve, akivaizdžiai prime
nančiame prieš kiek laike 
vykusį Koi ėjos karą, didžiai 
panašų į dabartinį karą 
Vietname.

Konferencijai pasibaigus. 
V. Sidzikauskas lankėsi Ja
ponijos sostinėje Tokio, kui 
padarė pranešimą apie Lie
tuvą ir kitas Baltijos valsty
bes. Pranešimo ištraukos 
buvo perduotos per tris To
kio radijo stotis, o ištisas jo 
tekstas spausdinamas Gai- 
ko-Jiho (Tarptautiniai Rei
kalą’ ) žurnale

Pakeliui iš Tokio V. Si
dzikauskas buvo sustojęs 
Los Angeles, kur lapkričio 
13 d. padarė pranešimą vie
tos lietuvių visuomenei ir 
turėjo pasitarimą su Vlike 
dalyvaujančių grupių atsto
vais. (Eito)

Katalikams leido 
valgyti mėsą

Net labai konservatyvią 
katalikų bažnyčią gyveni
mas priverčia daryti nuolai
das. štai nuo popiežiaus Ni- 
kalojaus I (858-867 m.) ka
talikai privalėjo penktadie
niais nevalgyti mėsos. Pa
skutiniais laikais daug kata
likų to įsakymo nevykdė, to
dėl ir kataliku bažnyčios va
dovybė buvo priversta tą į- 
sakvmą atšaukti. Tas jau 
padaiata keliose valstybė
se, o šiomis dienomis taip 
nutarė ir JAV vyskupai. Mė
są valgyti katalikams bebus 
uždrausta Pelenu dieną ir 
Gavėnios penktadieniais.

Velta pastebėti, kad Is
panijos katalikams jau nuo 
1089 metų buvo leista penk- 
tadieniaisvalgyti mėsą, kaip 
atlyginimas už įsiveržėlių a- 
rabų-maurų nugalėjimą

Susirinks Vliko 
Seimas

Vliko 1966 metų Seimas 
šaukiamas gruodžio 10-11 
dienomis Jis įvyks Atsimai
nymo parapijos salėje, 64- 
14 56th Rd., Maspeth. Nevv 
York.

Pirmojo posėdžio pradžia 
šeštadienį, giuodžio 10 d. 
10 vai. lyto. Seimas bus pra
dėtas pirm. V. Sidzikausko 
kalba, sudarius prezidiumą 
ir komisijas (mandatų, są
matos, kontrolės, nutarimų), 
bus priimti sveikinimai, to
liau bus Vliko tarybos, val
dybos (gen. sekr. J. Audė
nas), Tautos Fondo valdy
bos (pirm. prel. J Balkū
nas), kontrolės komisijos 
pranešimai ir diskusijos dėl 
pranešimų.

Antras posėdis tą pačią 
dieną 3 vai. popiet: Vliko 
valdybos vicepirmininko S. 
Lūšio pranešimas — Lietu
vos laisvinimo gairės 1967- 
68 metais, Vliko valdybos 
vicepirm. dr. B. Nemicko 
pranešimas — Lėšų telki
mas Lietuvoj laisvinimo rei- 
k&iams. Diskusijos po kiek
vieno pranešimo atskirai.

Trečias posėdis — sekma
dienį, gruodžio 11 d. 11 vai. 
ryto. Darbotvarkėje — Vli
ko 1967 metų sąmata, nuta
rimų komisijos pranešimas, 
seimo pabaigimas

(Eito)

Pasaulio Lietuvių 
Seimas 1968 m.

Pasaulio Lietuvių Trečia
sis Seimas šaukiamas 1968 
m. Darbo dienos savaitgaly 
Nevv Yorke.

Pirmasis toks seimas bu
vo 1958 m. Nevv Yorke, ant
rasis 1963 m. Toronte, Ka
nadoje.

Baltijos valstybės 
Australijos senate

Viename Australijos se
nato posėdyje darbiečių se
natorius paklausė, ar Aust
ralijos valstybės iždininkas 
ir krašto apsaugos ministe
ris gali dalyvauti Pavergtų
jų Tautų savaitės minėjime, 
kur neigiamas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos prievartinis 
įjungimas į Sovietų Rusiją?

Ministerį pirmininką pa
vaduojantis senatorius Hen- 
ty i tai atsakė:

Kai kurie vyriausybės as
menys dalyvavo Pavergtųjų 
Tautų savaitės minėjime, 
nes Australijos vyriausybė 
nepripažįsta trijų Baltijos 
vaistybių — Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos įjungimo į So
vietų Rusiją. Taip pat ir 
Australijos atstovai Jungti
nėse Tautose daug kartų y- 
ra pareiškę savo nuomonę 
apie Sovietų Rusijos koloni- 
aiizmą ir tai darys kiekvie
na proga ateityje, smerkda
mi Baltijos valstybių paver
gimą. ..

Taip šypsojosi prez. Johnsonas prieš dvi operacijas, 
kurios jam padarytos praeitą trečiadienį. Taip jis jau 
šypsosi ir po operacijų.

Gemini 12 astronautai Edwin Aldrin (kairėj) ir James 
Loveli, sugrįžę iš erdvės, eina lėktuvnešio Wasp deniu.

Maskva nebepajėgia visiems 
komunistams įsakyti

Buvo laikas, kada Maskvos įsakymas buvo šventas. 
Šiandien ji nebėra pajėgi tai padaryti. Tai dar kartą pa
aiškėjo Bulgarijos komunistų suvažiavime.

Maskva seniai stengiasi, 
kad visos komunistų parti
jos pasmeiktų kinų komu-j 
nistus kaip heretikus, nukry
pusius nuo tikros komunistų 
linijos, ir juos išbrauktų iš 
komunistu sąjūdžio. Bet iki 
šiol tas jai nesiseka, nes ki
tų valstybių komunistai ne
benori aklai Maskvos klau
syti.

Štai susirinko Bulgarijos 
komunistai Į savo suvažiavi
mą. Ten atvyko ir beveik 
visų komunistų partijų at
stovai. Bulgarijos komunis
tų vadas Živkov, ne be 
Maskvos pritarimo, pasiūlė 
sušaukti komunistų suvažia
vimą ir jame pasmerkti Ki
nijos komunistus.

Sovietų Sąjungos komu
nistu bosas Brežnevas Živ- 
kovui pritarė. Tą patį pada
rė Čekoslovakijos. Vengri
jos komunistų atstovai, bet 
Rumunijos, Italijos, Jugo
slavijos atstovai pasisakė 
aiškiai prieš, nes toks suva
žiavimas dar labiau suskal
dytų komunistinį sąjūdį. Ki
tų valstybių komunistai su
važiavimo klausimo savo 
kalbose nelietė. Aišku buvo, 
kad ir jie nėra tokiu suva
žiavimu sužavėti.

Taip ir paliko tas klausi
mas neišspręstas Tas rodo, 
kad komunistai nebėra to
kie vieningi, kaip buvo, ir 
kad Maskva nebegali kitų 
kraštų komunistams įsaki
nėti.

Pirmas ratas erdvėje baigtas, 
prasideda antras

Su Gemini 12-j u baigėsi pirmoji pastangų dalis pa
siekti mėnulį. Prasideda antras ratas, kuris turėtų baigtis 
žmogaus išlipimu mėnulyje.

Lapkričio 15 d. erdvėlai-] 
vis Gemini 12. keturias pa
ras išbuvęs erdvėje ir atli
kęs jam pavestą uždavinį, 
nusileido į vandenyną 3 
mylių atstume nuo jo lau
kusio lėktuvnešio Wasp. 
Su tuo skridimu pasibaigė 
pirmoji dalis pasiruošimų 
žmogui pasiekti mėnuli. Da
bar prasideda antroji dalis, 
kuri vadinama Apollo pro
jektu. Ji turi baigtis žmo
gaus išlipimu mėnulyje. Pa
gal planą tas turėtų įvykti 
dar šiame dešimtmetyje.

Mėnulio vienu erdvėlaiviu 
nebus galima pasiekti: teks 
iš vieno perlipti į kitą. su 
juo grįžti, perlipti į paliktą
jį ir su tuo grįžti atgal į že
mę. Kad tai būtų įmanoma
rkadnrvf i roilraizi nef lralinli.* v_/zn-v, irvv nvuvir-
ką skridimų atlikti, reikėjo 
išmokti dviem erdvėlai
viam vienam prie kito pri
siartinti, kartu skristi, vėl 
atsiskirti, reikėjo astronau
tui išlipti iš savo lėktuvo ir 
erdvėje vaikščioti, atlikti 
tam tikrus darbus, manev
ruoti pačiam su įvairių prie
taisų pagalba, patirti kaip 
veikia žmogų buvimas ir 
darbas beorėje erdvėje ir tt. 
žodžiu, reikėjo daug patirti 
ir jau daug kas patirta, bet 
dar daug ko ir reikės, kol 
žmogus galės nusileisti mė
nulyje. Tai bus Apollo už
davinys Jo pirmas skridi
mas bus kitų metų pradžio
je. Viso Apollo projekto į- 
vvkdymas atsieis 23 bilio
nus dolerių.

Gemini 12 skridimas bu
vo 22-sis žmogaus skridimas 
erdvėje. Iš jų 14 atliko JAV 
astronautai ir 8 sovietų kos
monautai.

Sovietų pirmasis erdvė
laivis su žmogumi pakilo 
1961 m. balandžio 12 d., o 
JAV Friendship 7 erdvėlai
viu žmogus pasikėlė 1962 
m. vasario 20 d.

Ilgiausia erdvėje skraidė 
Gemini 7 — 330 vai. 35 mi
nutes. aukščiausia buvo pa
kilęs Gemini 10 — 476 my
lias.

Bavarijos rinkimus 
laimėjo dešinieji

Sekmadienį didžiausioje 
Vokietijos valstybėje Bava
rijoje buvo parlamento rin
kimai. Juose pirmą kartą 
tautinių demokratų partija 
(nacių įpėdiniai) surinko 
net 7 su puse procento visų 
balsų ir pravedė 15 atstovų. 
Katalikai pravedė 110 (tu
rėjo 98), socialdemokratai 
79 (tiek ir turėjo). Krikš
čionys vėl turės daugumą.

Popiežius išbarė 
jėzuitus

Nuostabūs dalykai deda
si šiomis dienomis. Popie
žius savo kalboje Romon su
sirinkusiems jėzuitų ordino 
atstovams pasakė kalbą, ku
rioje išbarė jėzuitus už tai, 
kad jie supasaulėję, iškrai
pą katalikų mokslą, esą ne
drausmingi, nevykdą santū
raus gyvenimo ir tt.

Atsiminkime, kad jėzuitų 
ordinas buvo įsteigtas 1540 
metais katalikų bažnyčiai 
apginti nuo heretikų ir kata
likybei skelbti visame pa
saulyje. šiandien šis ordinas 
turi 36,000 narių, kurio mi
sijų vra įvairiuose kraštuose. 
Jėzuitai turi 33 universite
tus. iš jų vien JAV yra 28.

Vietname pašalino 
blogą vadą

Pašalintas brigados gen. 
de Saussure. kuris vadovavo 
lengvosios artilerijos briga
dai dideliuos mūšiuos Tay- 
ninth provincijoje dėl nesu
gebėjimo.

Kun. Michael Quealey. žuvęs 
Vietname, eidamas savo parei
gas.

Dr. Gerhard Bohne. sugrąžintas 
iš Argentinos į Vokietiją. Jis 
kaltinamas esąs atsakingas už 
proto ligomis sergančią žudymą 
naciu laikais.
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Kaip mus
Komunistų valdomuos- kraštuose negirdima apie 

studentų demonstracijas, o jei tokios ten ir daromos, tai 
tik su valdžios žinia, jai patarus arttet paskatinus Jei, 
sakysim. Sovietų Sąjungoje studentai pamėgintų pade
monstruoti prieš kuri nors yyrfaięybėš narį. tai jų vadai 
tuojau būtų sukišti Į kalėjimą at^a atsidurtų bepročių 
ligoninėje, o ir patys eiliniai demonstrantai ne geresnio 
''paglostymo“ sulauktų. • :

Kitaip yra JAV. Čia laisvė, čia jaunimas demonstruo
ja kada nori. o kaltais atrodo, kad ir.pats gerai nežino, ko
dėl tai daro. Dabar labai madoje taip vadinamos “taikos 
demonstracijos“, kuriose reiškiamas protestas prieš vy
riausybės vedamą politiką Vietname, reikalaujama tuoj 
baigti karą, tuoj JAV pasisalinti iš Vietnamo ir dar kito
kių “tuoj“, kuriuos šūkauja vienoki ai- kitoki agitatoriai.

VEL NAUJA DOVANA 
VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ- 

Amerikos Lietuvių Taryba taip pat kreipiasi i plačią- ’ je. Vidaus politikoje jie ne- KIUKAS RUDNOSIUKAS 
ją visuomenę ir visas organizacijas vieningai laikytis ko- gali žygiuoti kariu su dabar- Tai jau trečioji laida. Lietu
vos už Lietuvos laisvę fronte, neskaldant savųjų pajėgų

II merikos ir Anglijos, buvusių
Amerikos Lietuvių Taryba savo metiniame suvazia- są^ngirunkų.Prancū-

yime 1966 m. spalio mėn 29 d Chicagoje Sherman House tikinto dokriS akinki 
išreiškia gilią ir nuoširdžią padėką visiems tiems, kūne pastatvta ant savo kojų. Da. 
paremia jos reikalą, siekiant išlaisvinti Lietuvą iš sovieti- Maskvos dalinai dili
nės vergijos ir prisideda savo darbu ir aukomis to didžio- • guojami komunistai ten at- 
jo reikalo realizavimui. į sidūrė nemalonioje padėty-

tinio prezidento šalininkais 
ir vengiant bent kokių lenktyniavimų šiuose taip reikalin-1 ta*P elgtųsi, prarastų sa 
guose žygiuose, nuo. kurių priklauso mūsų tautos gerovė
ir ateitis.

jas.

m

Pasveikinimas Lietuvos Atstovui I ngtone
Juozui K* jec kui

Pasiskaitęs komercinę spaudą kun mėgsta sensacy-1 spalio & Chlcagoje dėkoja Tamaai
o ką jau a beti apie timunis įnę ai a e au ią , svejkįnjmą suvažiavimo delegatams ir linki Jums ge- 

riausios sėkmės atsakingose pareigose, atstovaujant il
ginant nepriklausomą Lietuvą, ir reiškiame viltį, kad 
glaudus bendradarbiavimas tarp Tamstos ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos tęsis ir toliau.

svajotojų, neturinčių po kojomis pagrindo tariamųjų libe
ralų. gali įsivaizduoti, kad lose demonstracijose tikrai at
sispindi daugumos nuotaikos ir pažiūros.

Deja. tai apgaulingas vaizdas. Tuščia statinė visuo
met garsiau dunda. Didelės gerklės balsas toliau girdi
mas, ir. kadangi kiekvienas triukšmas yra nuolatinės ra
mybės išimtis, tai ir komercinei spaudai tai yra “news“. 
todėl tuos įvykius plačiai aprašo, c rimtus, bet tylius reiš
kinius nutyli. Būkime tikri, jei mes pernai lapkričio mėne
sį demonstruodami New Yorke būtume susimušę ar kitaip 
triukšmą sukėlę, tai visa spauda būtų rašiusi didelėmis 
antraštėmis. • " -

Štai šiomis dienomis krašto apsaugos ministeris 
McNamara lankėsi garsiajame Harvardo universitete 
Cambridge, Mass., ten neseniai įkurtame Kennedžio var
do politikos institute paskaitos skaityti. Neišauklėtų su 
chuliganiškais polinkiais žmonių visur netrūksta. Pasiro
do, tokių esama ir šitame garsiame universitete Jų vienas 
antras šimtas užpuolė McNamarą. sukėlė didžiausią 
triukšmą. Žinoma, spauda tai didelėmis raidėmis atžy
mėjo. Bet jau mažesnėmis tepaskelbė vėliau 2,700 aukš
tesniųjų kursų studentų atsiprašymą, pasiųstą McNama- 
rai. Taigi, nuošaliai stovinčiam gali pasilikti Įspūdis, kad 
Harvardo universiteto studentų daugumo yra “taikos! 
apaštalai“, priešingi dabartinei; vyriausybei, o tuo tarpu, 
kaip matome, tik vienas antras šimtas barzdočių rėkavo 
prieš, o tūkstančiai dėl tų rėksnių atsiprašo.

Panašiai yra ir kitose srityse, ir nepažįstančiam šio 
krašto gyvenimo labai lengva susidaryti iš spaudos ir kitų

IV
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui

Amerikos Lietuvių Taryba savo metiniame suvažia
vime. įvykusiame 1966 m. spalio mėn. 29 d. Chicagoje 
Sherman House. sveikina Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą, linkėdama jam geriausios sėkmės bendruo
se žygiuose už Lietuvos išlaisvinimą.

jau trecioji
viškos knygos istorijoje tai

„„ „ - -x i nedažnas reiškinys. Tas ro-vo masese įtaka. , ... . .
Kitais metais bus renka- do’ .kad tie’ kuriems knyga

mas Prancūzijos parlamen- skiriama, ją tikrai nepapras
tas Jau dabar aišku, kad tai mėgsta. Todėl pradžiu-
šalies socialistinis sąjūdis 
bus griežtoje opozicijoje. 
Kremliaus užsienio politikai 
de Gaulle gerai patarnauja, 
ir Kremlius norėtų, kad jis 
savo šalyje turėtų dar dau
giau šalininkų, todėl pataria 
komunistams nesidėti su de 
Gaulie priešais.

Netolima ateitis parodys, 
kuria kryptimi Prancūzijos 
komunistai pasuks savo vei
kimo vairą. Iki šiol jie paly
ginamai buvo klusnūs Mask-

ginkite savo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arka Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

JAU ŽUVO 38,850
JAV keliuose persiu me

tų 9 mėnesius žuvo 38.850 
žmonių. Spėjama, kad iki 
metų galo bus iš viso žuvu
sių 52.000.

Vietnamo kare nuo pat 
pradžios težuvo amerikiečiu

WATERBURY, CONN.
Įvairios naujienos

Prekybininkas Bagdonas. 
Lituanikos savininkas, nusi
pirko 5 mylios nuo Water- 
burio centro sodybą. Sody
bai parinko vardą Lietuva. 
Sodyba gražioje vietoje, tu
rinti 25 ekerius žemės, dide
li prūdą. Sodyba pritaikoma 
lietuviškam gyvenimui. Vie
ta kurortinė, nepaprastai 
graži.

Waterburvje įsikūrė nau
ja lietuviška įmonė. Įmonės 
vartojami trokai, buldoze
riai ir kt. sužymėti stilizuo
tom vytim. Linkėtina tai į- 
monei geros sėkmės.

Šiais metais Waterburyje 
ir apylinkėse miršta daug 
lietuvių, kaip iš senųjų, taip 
ir naujųjų ateivių tarpo. La
bai gaila.vos ponams.

Iki šiol kitose šalyse atsi- karių apie 6.000. 
radusius komunistų tarpe o- 
pozitionierius nesunku buvo 
Kremliui sutvarkyti. Dabar 
tokie neklaužados susilaukia 
iš Pekino paramos ir atra
mos.

Belgijos ir net Jungtinių 
Valstybių komunistų sąjūdy 
viešai veikia Kinijos korau-

Dy peliukas

aBanoaahj

Telegramomis angfų kalba sveikinimai ir padėkos 
pasiųstos JAV Prezidentui L.B. Johnsonui, Valstybės De- ništu šalininkai Jie turi sa- 
partamento Sekretoriui D Rusk. Illinois gubernatoriui i vo spaudą ir veikia nepri

klausomai nuo iki šiol buvu
sios vieningos komunistų

Otto Keimer ir Chicagos merui B. Daley.
Amerikos Lietuvių Taryba

lfnmnnictn VnriVpU

Maskvos Pravda ir kiti 
Kremliaus politikos laikraš-

,. ... - , čiai jau neslepia komunistų
kasdieninių reiškimų visai klaidingą nuomonę apie dau- 5ąjūdžio pakrikimo. Kad ir 
gumos nuotaikas ir nusistatymą v ienų ar kitu klausimu. šaukte šaukia apie vienvbės 

‘būtinumą, bet jų balso jau 
neklauso. Ar taip seniai su 
kitu valstybių komunistų ju
dėjimu Kremlius elgėsi kaip 
norėjo, davinėdamas nuro
dymus jų vadams. Dabar tik 
Maskvos sputnikų šalyse ko- 

: munistų vadai dalinai klus- 
j nūs Kremliaus politikai. Bet 
• ir čia ne visur tas klausimas 

I i vienodas. Ypač Rumunija, o
Amerikos Uetuvių Tarybos suvažiavimas Chicago>K^P?at VS3ŠarSo 

1966 m. spalio 29 d. Sherman House, įsklausęs \ aldybos, .p VaRarų valstybė. 
pranešimų ir kitų atstovų pasisakymų Lietuvos pavergimo mig ir pag gave viduj-e gten_
klausimais ir matydamas. I giasi kiek galima nusikra-

kad Sovietų Sąjunga 1940 metais savo ginkluotom tyti maskvinės kultūrinės į-
pa jėgomis okupavo Lietuvos teritori ją ir, sulaužydama tai- takos.
kos sutartį su Nepriklausomos Lietuvos Respublika, prie- Į Visame žemės rutuly šiuo

Ką nutarė Altas
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 26 SUVAŽIAVMO 

REZOLIUCIJOS

varta ir prieš Lietuvos žmonių norus įjungė ją į savo metu veikia 88 komunistinės 
valstybę;

partijos.
Bet kitų šalių komunis-. 

tams tiek Sovietijos. tiek ir Į 
Kinijos komunistų daroma 
itaka turį menkėtL

Sovietų Sąjungos vidaus ( 
gyvenime komunistų sąjūdis 
yra neabejotinai įgijęs na
cizmo bruožų. Jau atvirai 

" j ten kalbama ir rašoma, kad 
"; Rusijos pavergtos tautos sa- 

, vaime turėsiančios išnykti.

šus ir neviešus teismus ir vė
lesnių laikų "asmenybių“ 
kivirčus, savaime prašosi iš
vada, kad ir dabar toli gra 
žu iki konnmistinės vieny
bės tiek pačioje Sovietų Są-' įsisavinusios rusu kalba. O 
jungoje, tiek ir Kinijoje. ' toji kaIba eganti ”revoliuci- 

šių dienų Kinijos jaunųjų į nė« todėl visiems turinti 
gvardiečių siautėjimas yra; būti prįįmtina... 
tokia pat ’čistką tarp pa-; Kinijos komunistai taip 

pat
nio nacizmo linkme

čių komnuistų, kokių būta; Dat aiškiai pasuko hitleri-
Stalino valdomoje Rusijoje. 
Jei Sovietijoje ir jos Įtako
je esančiose šalyse dabar 
neskelbiama apie "čist- 
kas“. tai dar nereiškia, kad 
jos jau panaikintos.

Štai Sovietu S-gos pasku
tinis suvažiavimas išrinko i

Tai pa
rodo jaunųjų raudongvar- 
diečių sauvaliavimas, nu
kreiptas ir prieš kitas tauty
bes pačioje Kinijoje. Juk tai 
aiškiai primena vokiškojo 
“Hitlerjugend“ veiksmus.

narių ištikimybei ir draus
mei palaikyti seną patyrusį 
čekistą Pelšę.

Dėl nesantaikos tarp 
Maskvos ir Pekino komunis- 

partijos Apskaičiuopama.j tų lyg pabudo kitų laisvųjų

... .. , Vakarų Europoje ir JAV
kontrolės komisiją, partijos j bendras kultūrinis lygis yra

kad'sovietų Sąjunga tebelaiko Lietuvą pavergtą, pa- kąd joms priklauso apie 46 kraštų komunistai ir prade
j milionai 700 tūkstančių ra- 

Iš to skaičiaus 40 milio- 
na

neigia jai laisvos tautos apsisprendimo teisę; co,™.,,,* ™

*■ ’ — lr ~ * T * 1 ž m nu komunizmo sąjūdžiotautą, išdeportavo daugeli tūkstančių Lietuvos žmonių }|rjų tcnka govietį Sąjun?ai
šiaurines Rusijos sritis ir Sibiro tundras ir daugelį jų nu-:.-_ _?---- ,.
kankino sunkiais darbais nepakenčiamose sąlygose arba
numarino badu;

kad Sovietų Sąjunga per tuos visus metus nuo Lietu
vos okupacijos pradžios grobė pavergtos šalies turtus bei 
žmonių nuosavybes ir naudojo Lietuvos darbo žmonių 
jėgą savo pramonei ugdyti ir savd^iarokratijai, kariuo
menei ir policijai maitinti,

tai šis Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas, ap
svarstęs vargingą pavergtos Lietuvos padėtį,

nutaria pareikšti griežtą protestą prieš Sovietų 
Sąjungos smurto ir nežmoniškjimo politiką lietuvių tautos 
atžvilgiu ir reikalauja, kad ji’atsiimtų iš Lietuvos savo 
armiją, policiją ir komunistų partiją bei jos agitatorius, ir

nutaria pranešti apie šį Amerikos Lietuvių Tary-i dar ir "neutraliųjų . 
bos protestą JAV Prezidentui, Valstybės sekretoriui. JAVi šiuo metu Kremlius gali 
Senatui JAV Ambasadoriui^Jūugtinėse Tautose ir visoms. pasitikėti tik savo šalies ir

ir Kinijai. Tad visoms ki
toms šalims belieka tarp 6-7 
milionų narių, į tą skaičių 
iškaitant ir Maskvos sputni- 
kus. Iš ju per 3 milionai yra 
Italijoje ir Prancūzijoje.

Neabejotina, kad Sovietų 
Sąjungoje ir sputnikų šaly
se esama daug "šiaudinių“ 
komunistų, partijon Įstoju
sių tik karjeros sumetimais.

Minėjome, kad komunis
tų sąjūdis nėra vieningas. 
Jame vra Sovietų Sąjungos, 
kitur Kinijos šalininkų, o

jo patys galvoti.
Jau toli nuo Kremliaus

mados komunistų nusisuko 
Italijos komunistai Jie net 
pasižada nekovoti su tikin
čiais ir krikščionių demo
kratų partijai peršasi į talki- 
ninkus-bendradarbius. Mat. 
italų komunistų gretos nuo
lat silpnėja. Reikia ieškoti 
kitos išeities, jei nenorima 
visai pranykti.

žymiai aukštesnis už Rytų 
komunistinių šalių kultūros 
lygi. Tas kultūros lygis ski
ria ir ir šių šalių komunistus 
nuo savo rytinių partiečių. 
Ir vargu bet kurios vakarie
tiškos tautos komunistai sa
vo gera valia išsižadėtų sa
vo kalbos ar kultūros lobio 
Kremliaus bei Pekino nau
dai.

Tad ir šie reiškiniai tarp
tautini komunizmo sąjūdį 
dar laibiau suaižina.

Socialdemokratas

STUD. SUVAŽIAVIMAS
JAV Lietuvių Studentų

Didis Italijos komunistam g šešioliktasis suvažia- 
smūgis tai buvusių dviejų s

svetimų šalių pasiuntinybėms, akredituotoms 'VVashing
tone, ir z x.

nutaria reikalauti.-kad laisvojo pasaulio tautos 
verstų Sovietų Sąjungą atstatyti teisėtumą Pabaltijo vals- 
. i -__lolavoi or»aicr»rp«ti nnlifiškai ekono-

savo snutniku komunistų są 
iūdžiais ir tai tik sąlyginiai: 
kiek iie pajėgūs atsiremti į 
policijos ir kariuomenės 
ginklą ir ištikimumą.

Bet prisimintu Stalino lai
kotarpio "čistkas“, komunis
tu veikėjams sudarytus

vimas bus Toronte, Royal 
viešbuty, lapkričio 24-26 d.

LIETUVIO BALSAS IŠ
VIETNAMO

Seniau dirbęs Amerikos 
Balse Washingtone dr. Vy
tautas Dambrava dabar va
dovauja Amerikos Balsui 

a Vietname. Kai prez Johnso- 
gyventoju tąrpe prieš tokią i nas lankėsi Maniloje, dr. V.

socialdemokratų partijų su
sijungimas į vieną. Susidaro 
pajėgus politinis junginys, 
kuris Italijos vidaus gyveni
me gali virsti lemiančiu.

Prancūzijos komunistai 
taip pat atsidūrė nesmagioje 
kryžkelėje.

Prancūzijos šalies politiką 
prezidentas de Gaulle pasu
ko Maskvos link. Gi pačių

prezidento politiką eina gi
lus murmėjimas. Gyvento
jai ypač nepatenkinti de 
Gaulle nusisukimu nuo A-

Dambrava iš ten davė pra
nešimus Amerikos Balsui a- 
pie vykstančią konferenci-

įjt»

Maloni naujiena 
knygų miegejamsi

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

k
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 .......................  $9 nn

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

ĮSIGYKITE

ILGI ŽIEMOS VAKARAI, — 

SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

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

s

KKKIHil
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas : f KAS SKAITO KAMI ’ 

TAS DUONOS NBPKA1O.

KAS GIRDĖTI
"Kalėdos aplink pasaulį“

Lapkričio mėnesio pabai
goje "Mokslo ir Pramonės 
muziejuje“ (prie 57-tos ir 
South Shore Drive, Chica
goje) prasideda "Kalėdos 
aplink pasauli“, šiemet su
kanka 25 metai, kai muzie
jus ruošia įvairių tautų kalė
dinių papročių programas, 
jų tarpe ir lietuvių. Taip pat 
kasmet skirtoje vietoje sto
vi eglės, 18 pėdų aukštumo, i 
papuoštos įvairių tautų tra
diciniais papuošalais, jų 
tarf e iškilmingiausia ir gra
žiausia lietuviu eglė. pa
puošta ranku darbo papuo
šalais. šiaudeliais Lietuvių 
eglutė patraukia daug dėme
sio. dažnai matyti jos nuo
traukų amerikiečiu laikraš
čiuose. Rūtos ratelis, Mari
jos aukšt. mokyklos Hetu- 
vaičiu klubas papuoš Kalė
dų eglutę kaip ir pernai me
tais.

Šeštadienis, gruodžio 10 
d., \ra skirtas lietuviams.
Tą. dieną muziejaus valgvk- 
lose bus pagamintas ir lie
tuviškas valgis. Programoje 
dalyvauja:

3:30 v. Marijos aukštes
nioji mokykla, vad. Sr. N. 
Bernarda.

5 vai. vak. Brighton aukš
tesnioji mokykla, vad. S. Į 
Jor.ynienė,—jų pirmas pasi
rodymas.

7:00 ir 8:30 vai. vak. At
eities Atžalynas, vad. Pran
ciška Gramontienė. Jau še-| 
šeri metai, kai Atžalynas 
dalvvauja muziejaus pasi
rodymuose. Juzė Daužvar
dienė specialiai Atžalynui 
paruošė vaidinimėlį "Kalė
dų vainikėlis“.

Š’ais metais muziejaus di
rektoriai pakvietė P. Gra- 
montienę būti lietuvių die
nos vadove. Ji prieš devy- 
nioliką metų pradėjo daly
vauti muziejaus Kalėdų pro
gramose, kuriu pažiūrėti su
važiuoja žmonių iš visur.

Dalyvaujančios grupės 
nerauna jokio atlyginimo. 
Įėjimas neapmokamas.

Muziejaus pastangas ver
ta paremti ir į jo programą 
atsilankvti, nes jis ne tiktai 
gerbia kitataučių papročius, 
bet ir rūpinasi, kad tie pa
pročiai neišnyktų.

P•

JONO M1LAŠEVIČIAUS-

BAGANIO ĮPĖDINIAMS

1939 metais Perth Am- 
boy. N.J., mirė Jonas Mila- 
ševičius-Baganis. palikda
mas keletą šimtų dolerių 
Troškūnuose. Panevėžio ap
skrityje, gyvenančiai žmo
nai Karolinai Baganienei ir 
dukteriai Veronikai Baga- 
nytei.

Jos pačios arba jų adresus 
žinantieji malonėkite rašy
ti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui Nevv Yorke:

Consulate General of Li
thuania,
41 West 82nd Street,
New York, N.Y. 10024.

CHICAGOJE
TORONTO, ONT.

Prigėrė alkoholio dumble
L Rutkauskas šios žemės 

krantus pasiekė praeito po
kario metais. Nors jis buvo 
gerokai prasilavinęs, lais
vai kalbėjo keliomis sveti
momis kalbomis, buvo tylus 
ir ramus, bet gyventi jam 
nesisekė. Mat, tuo laiku čia 
buvo didelis darbų trūku
mas, kuris jam pastojo kelią 
į ramų ir pastovų gyvenimą.'

Keliose darbovietėse pa
dirbęs ir iš visų dėl darbo 
trūkumo atleistas, jis labai 
nusiminė, o nesuradęs geres
nės išeities, savanoriu stojo 
į vietos kariuomenę. O po 
trumpo apmokymo vėl buvo 
išsiųstas už vandenyno. į tas 
pačias vietas, kuriose vargo 
stovyklinį vargą. Kariuome
nėje «utarta laika išbuvęs, 
vėl grižo i ši krašta. bet jau 
visai sugedęs ir iki ausu į- 
bridę? į alkoholio dumblą

Nors tada ir geresnių dar
bų netrūko, bet jis ju jau 
renorėjo dirbti, nes buvo 
gaila palikti svaigalais ap
krautų stalų. Po truputį pa
dirbdavo tik tada. kada ne
turėjo pinigu svaigalams 
pirkti ir už kambarius nuo
mos apsimokėti. Taip links
mai ^apsvaigusias dienas be- 
leisdamas, neturėjo laiko 
nei apie liūdnas senatvėszLzkMrtn virtzvaltmi-i UJCIIdS VVFŲI.

Pagaliau, kada visos dar
bovietės jį gerai pažino ir Į 
darbą nepriėmė, tada pra
dėjo po įvairius užkampius 
bastytis ir alkoholiniu prie
maišų turinčius chemikalus 
gerti. Nors buvo dar jaunas 
žmogus, bet, įvairų alkoho
lini dumblą begerdamas, 
taio savo sveikata suardė, 
kad sunkesnio darbo jau ne
galėjo dirbti.

Ir štai visai neseniai vieną 
ankstyvą rytą vienoje viešo
je parko išvietė je jį rado ant 
cementiniu grindų be sąmo
nės gulinti ir kažkokiais al
koholiniais chemikalais 
biauriai dvokiantį. Net į li
goninę nuvežtas sąmonės 
neatgavo ir tuojau mirė.

Taip pasibaigė gyvenimas 
jaune ir gabaus lietuvio, ku
ris kitų patarimo neklausė, 
o pat? savęs sutvarkyti ne
norėjo.

J. Rainis

KO JIE NORĖTŲ

Aname pasaulv susitinka 
Aleksandras Makedonietis, 
Hanibalas ir Napoleonas.

Aleksandras svajingai sa
ko:

— Ak. jei aš būčiau turė
jęs tokiu tankų, kaip Hitle
ris, tai aš būčiau užkariavęs 
visą Aziją ir Afriką per 5 
dienas.

Hanibalas atsidusęs:
— O jei aš būčiau turėjęs 

tokių lėktuvu kaip Hitleris, 
aš nebūčiau atidavęs Scipi- 
onui Naujojo Kartageno.

— Tai niekai, — atsilie
pė Napoleonas — Jei aš bū
čiau turėjęs tokį Goebelsa, 
kaip Hitleris, pasaulis ir 
šiandien nežinotų, kad aš 
pral?imėjau Rusijoje. (Goe- 
belsas buvo Hitlerio propa
gandos ministeris ir mokėjo 
meluoti kaip tikras meist
ras).

GOLDBERGAS APIE t 
BALTIJOS KRAŠTUS

Ambasadorius Goldber- 
gas, dar prieš senatui prii
mant rezoliuciją dėl Balti
jos kraštų, išdėstė JAV vy
riausybės poziciją tuo klau
simu laiške, rašytame Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
mo pirmininkui St. Kor- 
bonskiui. Tai buvo spalio 
10 d. rašytas įo atsakvmas 
PET Seimo pirmininkui i 
Seimo rezoliuciją. Laiške 
pareikšta :

"Apsisprendimo teisės 
pripažinimas Baltijos kraš
tams yra draugingai priim
ta Jungtiniu Amerikos Vals
tybių politika, ir tai yra po
litika, kurios ši vyriausybė 
niekad nėra palikusi nepa
brėžtos pasaulio akvse. Mū- 
su Misija prie Jungtinių 
Tautų pakartotinai siekė 
kreipti pasaulio nuomonės 
spaudimą prieš sovietu val
dymą Baltijos valstybėse ir 
kitose pajungtose srityse, 
savalaikiais ir atitinkamais 
pareiškimais atkreipdama i 
pasaulio dėmėsi į neteisy
bes, dėl kurių kenčia Balti
jos ir kitos sovietų valdo
mos tautos.

Būkite tikri, kad Jungti
nių V alstybių vyriausybė šią 
padėti kruopščiai stebi ir 
pasinaudos kiekviena pro
ga priminti pasauliui tą ne
teisybę.“

Taip vyriausybės vardu 
pasakyta mirtis, jog vyriau
sybė iau vykdanti ir toliau 
mano vvkdvsianti tai, ką ra
gina JAV kongreso rezoliu
cija. (E)

KAIP BUS VYKDOMA

REZOLIUCIJA?
JAV senatui priėmus re

zoliuciją Baltijos kraštų rei- • 
kalu. teiraujamasi, kaip da
bar ji bus vykdoma, ta yra, 
kaip Baltijos kraštu klausi
mas bus keliamas ir kaip tai 
atsilieps į Jungtinių Valsty
bių vyriausybės pastangas 
plėsti ūkinius bei kultūrinius 
santykius su vadinamaisiais' 
satelitiniais kraštais ir pa
čia Sovietų Sąjunga.

Ryšium su tuo įsidėmėti
na, kad kalbamoji rezoliu- 
sija, nors ir abejų kongreso 
rūmų priimta, nėra įstaty
mas ir ji neteikiama prezi
dentui pasirašyti. Tai yra 
kongieso nuomonės bei nu
siteikimo pareiškimas, kuris, 
suprantama,. perduodamas 
Valstybės Departamentui, o 
tasai savo keliu gali tatai 
pranešti ambasadoriui Gold
bergui ir gali jam pavesti* 
daryti atitinkamų žygių 
Jungtinėse Tautose. Bet 
Valstybės Depairtamentas 
gali šiuo metu to ir nedaryti, 
nebent prezidentas įsakytų 
daryli.

Valstybės departamentas 
dviem atvejais (Atstovų rū
mu Europos reikalams ko
mitetui pernai, o Senato už
sienio reikalų komiteto pir
mininkui šiemet) yra tik pa
reiškęs. kad neturi priekaiš
tų rezoliucijos redakcijai 
(wording), bet nėra duome
nų. kad Valst. D-tas rezoliu
cijų būtų "blokavęs“, "ve
tavęs“ ar kitaip būtų prieši
nęsis jos priėmimui senate. 
Tačiau Washingtono sluogs
niuose manoma, kad Valst. 
D-te šiuo metu vyraujanti 
nuomonė, anot kurios, da
bar dar esąs netinkamas lai-

Kolumbija yra sumaniusi per savo žemę kanalu sujungti 
Karybų jūrą su Ramiuoju vandeninu.
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Svarbus pranešimas
siunčiantiem ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS 

GIMINĖMS SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
10% nuolaida visiems

POPULIARAUS STANDARTO ir SPECIALIAI 
ŠVENTĖMS MAISTO SIUNTINIAM

Ta NUOLAIDA JAU VEIKIA. 
Reikalaukite asmeniškai arba raštu mūsų Specia
lių Maisto Katalogų, kuriuose rasite 22 Populia
raus Standarto siuntinius.
SPECIALŪS ŠVENČIŲ MAISTO 

SIUNTINIAI

1

SU'.

štai kokią išdaigą potvynis Florencijoj iškrėtė tam 
automobiliui.

NR. 1. ŠVENTINIS $34.00
1. Sovietiškas šampanas 0.8 litro
2. Vynai PORTVINE arba MADERA 075
3. Degtinė STOLIčNAJA 0.5 it.
4. Vynas sausas CINANDALI 0.75 lt.
5. Armėniškas konjakas 5 žvaigždžių 0.5
6. Salami — rūkyta
7. Vėžiai, 1 dėž. 220-240 gr.
8. Juoda eršketo žuvies ikrą 56 gr.
9. Marinuoti agurkai dėžėse 500gr. dėž
10. Sausainiai 500 gr.
11. šokoladiniai saldainiai TRUFELI

dabar $30.60
— 1 butelis 

lt. — 1 butelis
— 1 butelis
— 2 butel. 

lt. — 1 butelis
— 1 kg.

— 3 dėž.
— 4 dėž.
— 2 dėž.
— 1 dėž.
— 1 kg. ri“

as tam klausimui veikliau
eiti
Atstovas J. P. Adabo (de- 

įokratas iš Nevv Yorko) 
ipkričio 8 d. vėl išrinktas 
eseniai dėl to yra taip pa- 
akęs:

"Valstybės Departamen- 
is gali manyti, jog šis me- 
as nėra pats patogiausias į 
iam klausimui kelti. Bet aš 
įanau, kad Valstybės De- 
artamentas klysta, nes šio-j 
e diskusijose (tarp Valst. 
departamento ir komunisti- 
ių Kraštų) tas klausimas y- 
a laibai reikšmingas veiks-į 
y3, ir, jei rengiamės tvar
ki klausimus, tai tvarky- 
:im visus, o čia yra klausi- 
nas, į kurį nepateisinamai 
>uvo nekreipiamas dėme- 
ys visa eilę metų. Kongre- 
as pasisakė, kad šis klausi
nes turi būti įrašytas Jung
inių Tautų darbotvarkėn“. 
Iš tikrųjų kongresas taip 
sakmiai nepa^isakė. Tik ki- 
uosc rezoliucijų projektuo- 
ie buvo keliama tokia min
is. Kaip konkrečiai tą kau
simą kelti, buvo ir tebėra 
>rezidento nuožiūros daly
tas).

Atstovas J. S. Monahan 
f dem. iš Conn ). priimtos 
•ezoliucijos autorius Atsto- 
nj rūmuose, pats parodė pa
vyzdį, kaip naudoti kiekvie
ną progą Baltijos kraštų rei
kalu veikti tarptautiniuose 
forumuose.

Teherane. Tarpparlamen
tinės Sąjungos konferenci
joje. kai britų atstovas išsi
tarė, kad kolonializmas jau

esąs neveik likviduotas, jis 
pareiškė, kad Baltijos kraš
tuose J. Tautų pripažintos 
žmogaus teisės tebėra pa
neigtos. Anksčiau ten pat 
dėl Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos pavergimo kietai pasi
sakė ir Airijos atstovas.

(E)

BALFUI VĖL PRITRŪKO 
PINIGŲ

Spalio mėnesį Balfo cent
ras turėjo 5,668 dol. pajamų. 
Bendrai šalpai buvo gauta 
3.904 dol.. Vasario 16 gim
nazijai 805 dol., Saleziečių 
gimnazijai 511 dol, nario 
mokesčio gauta 250 dol. ir 
kitos pajamos sudarė 198 
dol. Per tą gatį spalio mėn. 
Balfas išleido 9.136 dol. Iš 
tos ? urnos buvo sumokėta už 
47 siuntinius į Sibirą ir Lie
tuvą 4.338 dol., 450 dol. pa
siųsta tremtinių paramai 
Vokietijoj, už 53 rūbų siun
tinius į Lenkiją sumokėta 
paštui 456 dol., pašto ženk- 
lanms išleista 159 dol. ir į- 
vairių kraštų lietuviams pa
siųsta šalpos pinigais 1.115 
dol.

Spalio mėnesį Balfas iš
siuntė 117 įvairių siuntinių: 
47 siunt. į Lietuvą ar SSSR. 
60 i Lenkiją, 5 į Vokietiją, 
2 į Italija. 5 maišus į Argen
tiną. Tarp tų siuntinių 7 bu
vo su vaistais ir 7 su knygo
mis. Visų siuntinių vertė sie
kė 7,728 dol. Taip pinigais ir 
gėrybėmis tiesioginei šalpai 
spalio mėn Balfas išleido 
virš 1^000 dol.

NR. 2. MAŽA DOVANA 525.00. . .. dabar $22.50
1. Armėniškas konjakas 5-kių žvaigždžių — 2 butel.
2. Juoda (eršketo žuvies) ikrą 1 dėž 56 gr. — 2 dėž.
3. Vėžiai 1 dėž 220.240 gr. — 2 dėž.
4. Kavos milteliai 1 dėž. 50 gr. — 3 dėž.
5. šokoladinių saldainių mišinys dėž 400 gr. — 2 dėž.
6. Sovietiškas šampanas 0.8 litro 1 būt. — 2 butel.
NR. 3. GASTRONOMINIS .$31.00 ^dabar $27.90
1. Degtinė STOLIčNAJA 0.5 litro butel. — 2 butel.
2. Vynai PORTVINE ar MADERA 0.75 lt. — 2 butel.
3. šprotai alyvos medžių alyvoje 350 gr. — 1 dėž.
4. Kimšta salami (Farsh) 250 gr. 1 dėž. — 2 dėž.
5. Marinuoti agurkai dėžutėje 500 gr. 1 dėž — 2 dėž.
6. Rūkyta salami — 1 kg.
7. Cigaretės su filtrais NOVOST po 20 pak. — 10 pa.
8. šokol. saldainiai MIŠKĄ KOSOLAPI — 1 kg.
9. Raudona žuvis oamidoru sunkoj 350 gr. d — 2 dėž.
10. Vėžiai 220-240 gr. dėžė — 1 dėž.
11. Juoda (erškėto žuvies) ikrą 56 gr. dėž. — 2 dėž.
12. Rūkyta kiaulienos nugarinė ar bekonas — 1 kg.
13. Olandų sūris — 2.3 kg.
N R. 4. DOVANOS PRIE ARBATOS $26.00 dabar $23.40
1. Arbata CEYLON ar INDIA 50 gr. pak. — 2 pak.
2. Vynas KAGOR 0.75 litro — 1 butelis
3. Vyšninis likieris 0.5 litro — 1 butelis
4. šokoladas LUX 100 gr. plytelė — 2 plyt.
5. šokolad. saldainiai STRATOSPHERE — 1 kg.
6. šokoladėlių rinkinys 400 gr. dėžutė — 1 dėž.
7. Karamel saldainiai VĖŽIŲ KAKLELIAI — 0.5 kg.
8. Sausainiai MOJĘ LIUBIMOJE 500 gr. d. — 2 dėž.
9. Gabalinis cukrus — 1 k$-
10. Kondensuota sald.. grietinė 400 gr. d. — 2 dėž.
11. Marmaladas—parinktas 650 gr. dė ž. 4 dėž.
12. Kavos milteliai 50 gr. dėžutė — 5 dėž.
NrTTgROSERIN. PASIRINKIMAS $26.50_dab. $23.85

Kvietiniai miltai 
Grikių kruopos 
Ryžiai
Lydytas sviestas 450 gr. dėžutė 
Saulėgrąžų aliejus 500 gr. butelis 

6. Taukai

1

o.

— 2 kg.
— 2 kg.
— 1 kg.
— 4 dėž.
— 2 butel.

— 1 kg.
7. Kondensuotas saldint. pienas 410 gr. dėž. — 4 dėž
8. Cukrus smulkus
9. Natūralus medus 600 gr. dėžutė
10. Makaronu produktai 600 gr. dėžutė
11. Troškinta kiauliena 338 rr. dėžutė
12. Saldainiai MIŠKĄ KOSriLAPIJ

I K
NERIBOTAS PASIRINKIMAS PAGEIDAUJA- 

ImOS KOKYBĖS PRODUKTŲ ir NERIBOTAS 
KIEKIS SVORIO PAGAL MŪSŲ MAISTO 

r produktų sąrašą, iš kurio jūs patys sudarote savo 
.užsakymą.
.Tuojau PASINAUDOKITE viršuje minėtais
SPECIALIAIS pasirinkimais ir SKUBĖKITE 
užsakyti ŠVENTĖMS DOVANAS SAVO 
GIMINĖMS-
Kreipkitės asmeniškai, skambinkite ar rašykit į:

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street) 

New York, N. Y. 10003. Phone: 212—228-9547
arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar skyrių.

— 2 kg.
— 2 dėž.
— 2 dėž.
— 3 dėž.
— 1 dėž.
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Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis 1
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oi:
Upę užterius, vėžiai į pievas rodė straipsnis, šaukiąs "Ii- 

ropojo, žuvy. iidvėsž ■ tougokime vietovardžiu.“.
; Vvkdant nusausinimus ir 

Kodėl net ir lojalūs bolše- kitokius pertvarkymus, ati- 
vikinės rusų valdžios parei- tinkamos vietos kinta, nvks- 
gūnai Lietuvoje bijo rusų j- ta įr jų vardai. Siūlo* iš
monių (ypač chemijos ir, saugoti juos bent tuo būdu. 
naftos), paaiškina ištisa vir- kad pertvarkymo planuose 
tinė įvykiu, ’odančių, kad būtų įrašomi ne tik sklypų 
drauge su Lietuvos pramo- numeriai, bet ir jų esamieji 
ninimu, kaip maras, plinta pavadinimai. Tų vardų iš- 
ir Lietuvos žemės, ypač van- saugojimo reikalas remia- 
de’'s nuodijimas. 'mas ju svarba etnografijai

Neseniai keri vietiniai ir ir istorijai tyrinėti.
vilniškiai pareigūnai kėlė 
pavojaus ženklus iš Rokiš
kio. Kasė. kad

Tuo tarpu dar niekas vie
šai nekelia kitu, dar svar
besniu vietovardžių išsaugo-

BiržeKo 9-12 dienomis jimo klausimų. Žemės ūkio
Laukvpis buvo užterštas sie
ros rūgštimi. dažų atlieko
mis bei mazutu nuo Rokiš
kio valymo Įrengimų iki 
Faeupio kaimo. Dėl to tūks- 
♦a’-či-'i vėžių ropojo į pievas 
v Pe to, žuvo lydekos, 

‘v kuonos ir kitos žu-v
" pavojus «ip;inuo- 

>nem$, ynač- vai-
zentėjo Moškėnu 

'■r ’-i io ūkio (sovchozo) 
vriiai. Vien tik Zyboliu 

sk • -aus kiau'idė.ie. kuri ima 
vandenį iš Laukupio upelio 
apsinuodijo daugiau * katr 
30 penimu kiaulių, ir dyi iš 
ju padvėsė. Žmonės nebetu
rėjo gėlo vandens gyvuliam 
girdyti ir buitiniams reika
lams. Beveik nuo Kazliškio 
iki Rokiškio užsidarė parfvs. 
iau nekalbant apie maudy
mosi bei prausimusi upely.“

Nors. Įsikišus irspekto- 
riams kanalizuojamo van- 
dens valymo Įmonė Rokišky 
ir buv esi sutaisyta, terši ’ 
tuo atveju buvęs sust&b __ 
tas, bet neilgam. Gedimai 
kartojasi, ir nuo liepos 18 
dienos teršimas irgi kartoja
si.

Todėl niekas nepasitiki 
r-°~kviniu planuotoju paža
dais. jog r-'^tos perdirbinio 
imonė Jurbarke galėtų būti 
taip įtaisyta, kad "mažai“ 
terštu Nemuno ir apylinkių 
vaidenį

Ne beišmano kaip gintis

Kolonistinės rusų pramo-

kolektyvizacija dirbtiniu 
būdu užgožė Lietuvą nau- 
iais kolchozu vardais, kurii 
daugumas nieko bendro ne
turi su etnografija, bet ku
rie gresia išstumti senuosius 
kaimu bei vienkiemiu vieto 
vardžius. Tuo tarpu seniej: 
vietovardžiai dar vartojam’ 
lygiagrečiai su prasimany
taisiais kolchozų vardais. 
Be to. jie apsaugoti nuo už
miršties bent prieš kėlėt? 
metu išleistoje vietovardžiu

\ ier.o Itaiijos miestelio, kuriame vanduo gatves užlie
jo iki 9 pėdų aukščio, gyventojai apleidžia savo gyve
namuosius namus.

apie Biržus, Rokiškį, o ypač f — Tai kaip tamsta ma-
I Latvijoje su Estija gal dar nai: savo noru išėjusį prieš 
• ne. Šiaip ar taip, bet tai tik darbininkų klasę kovoti ir 
dienų klausimas. — filoso- už tai kapitalistų apdovano- 
favo jis. Esą, ir patys rusai tą žeme mes laikysime tar- 
neslepia karo grėsmės ir nyboje, o darbo žmogų, vi

są laiką kovojusį už darbo 
klasę, laikysime už durų? 
Ne. ne. ne! Ką užsidirbai, 
tą ir turi.

Su Tarybų Sąjunga

jam ruošiasi.
Atsisveikinęs neskubėjau

bėgti iš miesto, bet įprasti
niu laiku grįžau namo, tary
tum baigęs dienos darbą.
užsirakinau duris ir tvar- 1920 m. liepos 12 d. Mask-

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią

’rnv^r
Dany blogiau yra su Mažo- 

-ms Lietuvos vietovardžiais.
kurio jau prieš 20 metu vi
siškai pakeisti grvnai rusiš
kais pavadinimais: net Do- 
-piaičlo Tolminkiemio iau 
rebeunanoma atpažinti. Dar 
-rinkas nedrista kelti balso, 
kad tas nusikalstamas dar
bas būtų atitaisytas.

(E)

Panevėžio teatras toli 
garsėja

Ties ”Miltinio teatru“ Pa
nevėžy spektaklio metu sto- 
• i autobusai, atvežę žiūro
vus iš Kelmės, Tauragės. Ry
gos, Vilniaus ir net Minsko.. 
Teatras taip garsė ja, kad Į 
pane’ ėžiečiai publikos tar
pe pasijuto esą mažuma: at
važiuojantieji iš toli bilietus 
užsisako iš anksto ir vieti
niams dažnai ių nebelieka. 
Yparingo susidomėjimo su
kėlė Bor’herto drama "Lau
ke. už duru“. parašvta Va

pės ir tipiškos rusu bolše vi-! karu Vokietiioje. iš kitos 
ku biurokratinės netvarkos uusė? atskleidžianti nugalė-

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE 

(Tęsinys)

prvnėiai nebesugalvoja Aito 
kių būdų gintis nuo kylan
čiu nrotestų prieš Lietuvos 
varūenu ir oro nuodijimą, 
kaip tik atsikirtimą, jog "ir 
pas kapitalistus tas pats“.

Vilniuje leidžiamas žur
nalas Mokslas ir Technika 
rugsėjo numeryje atspaus
dino apžvalgą "Vandes ir 
oro užteršimas jų pasauly
je.“

Iš Jungtinių Valstybių ir 
Kar.anos spaudos surink
tais (ir atitinkamai atrink
tais) duomenimis bei nusi- 
skudimais vaizduoja padėtį 
tai vg visa Šiaurės Ameri-
k Ip rat ir Vakarų Euro-

ia beveik nebepataiso- 
Tefli užnuodyta. Tik "pažan

de u“ spauda reikalaujanti 
-’-nbiai gelbėtis, bet tam

'os Vokietijos tragediją.
(E)

"Mūsų laikų herojai“
Brookiyno bei pietinio 0- 

zone Parko "pažangiečių“ 
apsilankymai Lietuvoj bent 
vienu požiūriu bus davę ap
čiuopiamos naudos: gero 
uždarbio skulptoriui E. Var
nui. Lapkričio 5 d. Tiesa 
pranešė, kad tasai skulpto
rius — pagal užsakymą ar 
savo sumanymu — rengiąs 
paredą, pavadinta "Kova 
už taiką“, kurioje rodysiąs 
ištisą eilę skulptūrų-portre- 
tų tokių pasižymėjusių ko
votojų. kaip R. Mizara, J. 
Mizarienė, K. Karosienė, J 
Gasiūnas ir "kiti pažangieji

__  ___ Amerikos lietuviai“. Dabar
kliudo, žinoma, ne kas kitasj i te "pažangiųjų veikėjų 
kaip kapitalistinė privatini^ šeiir->* rv įlipdytas jau ir 
ūkio sistema... | "Vilniaus universiteto isto-

(Elta) : rijos mokslų garbės dakta- i ras Antanas Bimba“.
vietovardžiu*' Išdaigingiausia gyvenimo;

. , ironija šioj parodoj bus ta, 
Lietuviu kalba, kaip ži- kad į ta pačią "mūsų laikų 

noma. labai turtinga vieto- herojų“ eilę būsiąs įrikiuo-! 
rrrdžiu pavadinimais — ne tas ir prancūzų egzistencia-i 
tik gyvenamųjų vietų, bet f-^lištas Jean Paul Sartre, ku-i 
pač upelių, kalvų, pelkaųT ris irgi lankėsi Lietuvoje ir, l 
miške'iu. pievų, net akmenų matvti, tapo pripažintas ver- 
pavadinimais. tas įtraukti į garbingą kom-
- Spalio 30 d. Tiesoje paniją... (E) i

VOKIEČIŲ LĖKTUVAI žmoguj iš pasienio. Nebejau-
ŽVALGO PASIENI jau buvo, apie 40 metų,

gražiai nuaugęs, trijų gražių 
Grįždamas namo. susitir- y aįkų. jau moksleivių, tė\ as. 

ku vieną buvusį trumpalai- aRle mištarnavęs ne- 
ki tarnautoją, šakietį. Taigi, Pį^ausomos Lietuvos poli

cijoje. Pareigingas, tvarkin
gas ir labai jaukaus būdo 
žmogus. Dar 1940 m rude
niop, naujiems krašto šei- 
minirkams išvaikius buvu
sią policiją ir iš įvairių pa 
daužų suorganizavus mili
cija, anie vyrai liko bedar
biais. Tris jų. atsitiktinai už
klydusius tarnybų beieš
kant.. priėmiau. Bet ir čia 
iie ilgai neužsiliko: refor
muojant mokestines ištai
gas, arba, tikriau sakant, 
persiuvant pagal tarybini 
ukir irimą, nemaža dalis ir 

-erųju tarnautoių iškrito, o 
ką jau bekalbėti anie nau- 
jus. dargi buvusius polici
ninkus. Taigi, atleistas galu 
tinai, apsisprendė grižti tė
viškėn. kuri, kaip jau sa
kiau. buvo kažkur apie Ša
kius. Dabar atvažiavo i Vil
nių pasiimti likusių daiktų

Eidami šnekamės. Jis pa
sakoja. kad pasienis suskirs- 
tvtas net trimis zonomis, į 
kurias patekti be specialių 
leidimų yra labai pavojin
ga. Net vietiniai gyvertojai 
išvvkdami iš savų sodybų, 
turi turėti tokius pažvmėji- 
mus. Visu pasieniu Raudo
noji armija visu intensyvu
mu daro įsitvirtinimus. Dar
bai vykdomi ir naktimis. O 
vokiečiu lėktuvai nuolatos 
burzgia padangėse. Dažnai 
iskrisdami gana giliai Lietu
vos pusėn. Rusai žino tu 
skraidvmu tikslus ir vieša’*

Ir šventes raudoja savo 

tikslams

Uolieji rusų bolševikų pa
taikūnai Lietuvoje stengia
si paveržti savo tikslams tra
dicines šventes. Tokios var
žybos vyksta ir dėl Vėlinių. 
Šiemef tos varžybos negarsi
namos plačiu mastu, bet jas 
paliudijo bent trumpas pra
nešimas iš Skuodo: "Miru
siųjų pagerbimo diena su
rengta Skuodo rajone. Kuiu 
kapinėse. Čią buvo uždegtas 
aukuras, skambėjo iškilmin
gi R. Roždestvenskio ”Re 
kviern“ žodžiai“.

Iškilmė surengta lyg ir 
pagerbti masinių žudynu; 
aukoms, nes tose kapinės? 
-įsa palaidota "trys tūkstan- 
iiai tarybiniu piliečių sušau
dytu pirmosiomis Didžioje 
Tėvynės karo dienomis“. 
Tačiau iškilmių dėmesys bu
vo daugiausia nukreiptas į 
"vaduojant Skuodą“ žuvu
sių karių kapus, ypač į "Ta
rybų Sąjungos Didvyrio“ M. 
Čebodajevo kapą (E)

Išsaugokime

KĄ ATVEŠ Į

MONTREALIO PARODĄ?

Tarptautinėje parodoje 
Montrealy dalyvaus ir So
vietų Sąjunga. Joje bus eks
ponatų ir iš Lietuvos.

Klaipėdos dailės kombi- keikiasi, bet kol kas Maskva 
natui jau užsakyta paruošti griežtai uždraudus juos per- 
16,000 įvairių gintarinių pa- sekioti, juo labiau apšaudv- 
puošalų pardavinėti parodo- t>- Esą visa padangė nritvin- 
je. Du šimtus staltiesių bei parako, ir bereikia tik 
servetėlių jau dabar siunčia mažos kibirkštėlės, kad įsi- 
į Montrealį. i liepsnotų karas.

Joje bus Kauno "Dailės“ Kaip ūkininku ainis, jis 
kombinato dailininkų sukur- darė labai praktiškas išva- 
ti servizų komplektai bei į- das: esą laukiama, kol sėja 
vairių spalvų ir raštų deko- bus užbaigta.
raty iniai takeliai. -Jau esą Bet sėja jau turėjo pasi- 
paruoštas ir dekoratyvinių baigti, — pertraukiau po- 
klumpių su gintarais bei ki- kalbininką.
tų medžio drožinių rinkinys. — Pas mus pasibaigė, bet

kiausi viduje. Tiesa, kuklūs 
lagaminai su būtiniausiais 
daiktais žmonos jau buvo 
anksčiau parengti kiekvie
nam šeimos rariui ir susta- 
tvti reikiamoje vietoje. Bet 
kai dabar pagalvoju, tai bu
vo stačiai nesusipratimas 
tokie lagaminai: nei patali
nių, nei šiltesnio apsikloji- 
mo reikmenų tenai nebuvo 
jau nekalbant apie šiltesni 
autuva. Lagaminėliai lyg 
vasarotojų.

Nakvoju namie ir sekant 
įytą išvažiuoju giminių lan
kyti. Prieš išvažiavimą su- 
sirišu telefonu su žmoni, 
ir pasakau, kad gavau ato
stogų. Ji suprato ir pasakė, 
kad bobutė su vaikais pir
madienį iš V. persikėlė į G , 
nes vietiniai komjaunuoliai 
pradėjo teirautis, kokie čia 
vaikai, iš kur ir kieno. Taigi 
ios supraiimu, vaikus per- 
kėlusi i saugesnę vietą.

Pas gimines ilgai resisve 
čiavau ir vėl grįžau Vilniun 
Čia pernakvojęs nakti, bir 
želio 21 d. įytą išvažiavau 
Kaunan. Kaune aplankiai 
mokesčių inspekcijas, pasi 
šnekėjau su vienu kitu ir nu
tariau užeiti pas Mokesčių 
departamento kadrų sky
riaus viršininką, nes čia ma 
no senas tarnybos lapas ii 
čia turėjo ateiti įsakymas at-! 
leisti iš tarnybos. Atkalbinė
jo mane.

— Neprasidėk, tai tikras 
išpera. Rudas šuo (buvo ru
daplaukis vyriokas).

— Ar manote, kad jis 
mane bandys sulaikyti, areš
tuoti? — klausiu pokalbi 
ninku.

— Sulaikyti greičiausia 
nesulaikys, bet su tokiu žmo
gumi neverta nė pradėti. 
Tai užkietėjęs čekistas.

— Tuščiajo. Įdomu nors 
susitikti ir pasiklausyti, ką 
jis gudraus pasakys. Jeigu 
ko. trenksiu snukiu ir išei
siu.

— Tik susimildamas jau 
bent tokios kvailystės nepa 
daryk, — ragino bičiuliai.

Nueinu. Sėdi vienas de 
šinėje koridoriaus pusėje 
Keli žingsniai toliau kairė 
je kadrų skvriaus raštinė 
Joje pora ar net visas treje 
tas iš seniau matytų veidų.

Pirmiau užeinu į raštinę 
pasiteirauti. Pasiunčia apy 
pilnė blondinė moteris pas 
draugą virširinką. Pasibel
džiu. "Prašau!“ šaukia iš vi
daus lietuviškai. Kaip ten 
bebūtų — vistiek tautietis 
galvoju sau verdamas duris

Prie stalo sėdi pasilenkęs 
ir kažką rašo jaunas, liekna? 
neaukštas raudonplaukis 
vyrukas, dar, atrodo, visai 
nauja tamsiai pilka eilute.

Prisistatau
Prašo sėstis.
Atsisėdu ir dėstau, kokiu 

reikalu atvykau.
Atidžiai išklauso ir pa

saukia merginą iš raštinės 
atnešti tarnybos lapą. Gavęs 
jį skaito, varto lapą po la
po ir pagaliau ima klausi
nėti:

— Buvai savanoris?
— Buvau.

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios Ubai tinka dovanoms:

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

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
— Ji puvo pripažinta ir1 Baronas, M. Katiliškis, A. 

Tarybų Sąjungos, ir aš jos Landsbergis ir I Šeinius), 
nei pakeisti, nei pagerinti

voje ųasirasyta taikos sutar
tis, ir tuo visi buvę nesusi 
pratimai, neišskiriant ne 
"irkluotu susirėmimų, buvo 
baigti. Nuo to laiko mūsų 
santykiai su Tarybų Sąjun
ga buvo ne tik normalūs, bet 
net draugiški.

— Bet tas jums nekliudė 
persekioti ir kankinti dar
bo kiasės žmonių.

— Tai jau ne mano rei
kalas. — atsikertu.

— Žinoma, ne tamstos 
Bet tamsta pagelbėjai to
kiai santvarkai susidaryti.

-1

negalėjau.
Mes čia tik tarp kita ko

209 psl., kaina $4.95.

"House Upon the Sand*
. . . . ; r . J (Jurgio Gliaudos), 168 psl.prisiminėm nepertoliausią i ' . K

kaina $3.95.

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

"The Maker of God*“, 
Ten Lithuanian Stories, pa- 

; rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

praeitį. Tiek to. Dabar nau
ja tvarka ir nauji reikalavi
mai. Ir, manau, mes turime 
pilną teisę tvarkytis taip, 
kaip mums atrodo geriau.

Dar kiek pavartęs bylą, 
trumpai pratarė:

— Tarnybinių priekaištų 
mes tamstai neturime, bet 
mokesčių žinyboje tamstos 
tarnyba pasibaigė. Manau, 
kad greitai susirasite ją ki
tur, ir aš linkiu gero pasise
kimo

Tolimesnis pašnekesvs 
būtu buvęs beprasmis, todėl 
pakilau ir išėjau.

— Vyrai, jis visai netoks, 
kokį jūs man nupiešėte. Jis

vicičVai rl7ontolmonasVUTV T IkJIDUCTJ
Nors užsienio reikalų minis- 
terijon dėk, — pasako iau 
grįžęs buvusiems bendra
darbiams. Tie stačiai stebė-i 
josi. kad draugas Žalys (to-( 
kia buvo jo pavardė) mokai 
ir žmoniškai kalbėti. Pa-j 
prastai jis ųrgzdavęs, kaip) 
kiemsargis šuo. pasakojo j 
anie i

Draugai kvietė pasilikti, Derliaus vainikas. J. Mi- 
Kaune bent iki rytoj vakaro.. kuckio eilėraščių rinkinys, 
Net ir nakvvnes keli siūlė. Į 359 ps!-, kaina $2.50.
Bet n e pasi Ii kau.

Beje, "draugas“ Žalys.
kaip ir Kirstukas, buvo at- 
vvke<= no 1940 m. birželio 
nrvkin iš Rusi ios. Bet lietu- 
'•iškai kalbėjo laisvai.

(Bus daugiau)

KĄ NEGRAI LAIMĖJO

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos

Grožvylės meilė, P. Orin
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du med iniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai ia 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Neirtas Brooke Mass. VCv‘M GeOrge ?r' 
valstybėje išrirktas senato- "eJ bolševikines santvarkoe 
n'uni. Alabamoie piimą kar-[satyra’ 71 Psl- kaina '510°- 
ta negras išrinktas šerifu.
Texase pirmą karta nuo Per giedrą j audrą. Myko

lo Vaitkaus 1909-1918 m.
1831 m. negias išrinktas i atsiminimu Iv t 272 
valstybes senatą ir pirmą Į nd v,;no v;^ol.e „;ršeliab 

$2.50.
i-nnto iqqc ™ ' Psl” kaina kietais viršeliaiskartą nno 1895 m. du neg- ?3.75> minkštais .
rai pateko į valstybės seime
lį. Nevarioj ir Connecticutt 
valstybėse pirmą kartą po 
vieną negrą išrinkta į vals
tybės senatą. Tennes^ee 
valstybėje 6 negrai išrinkti 
į valstybės seimelį.

Piimą kartą šiame šimt
metyje nesrras išrinktas i ap
skrities švietimo komitet? •

Inicialai po tiltu, A- Tūlio
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, minkš
tais — $1.90.

KĄ LAUMĖS LEME

Tai rašytojuos Petronėlės 
Mississippi valstybėje, o (Orintaitės parašyti atsimini- 
Missouri valstybėje — ap- mai apie žymiąją poetę Sa- 
skrities sekretorium. lomėją Nėrį, tiek daug kal

bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusk. kaina $3.

Knygą išleido Chicagos

NEGRAS VALDYS 
MIESTĄ

Vieno didžiųjų Michigano Lietuvių Literatūros Dr-ja,
— Kariavai prieš Tarybų valstybės miestų — Flinto ji lengvai skaitoma, pradė-

Sąjungą? ( (197.000 gyv.) majoru iš- jęs norėsi ir baigti.
— Kariavau. rinktas negras McCree, au- J' g
— Gavai žemės? tomobilių fabriko darbinin- Knyga gaunama ir Kelei-
— Gavau. kas. vio administracijoje.
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Maikio sul'evu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Na. ką sakysi, tėve, nigetį, ir ta§ nigeris sumu 
ar tęsime diskusijas apie šė kataliką demokratą. To- 
Dievo miilj toliau, ar ne? kių prajovų. Maiki, nebuvo

— Aš. Maiki, rokuoju, per istisą šimtą metų! Tai 
kad nėra reikalo daugiau vot, kodėl aš pradėjau tikė- 
apie tą bizni ginčytis, ba ir ti, kad mūsų Dievas jau mi- 
aš pats pradėjau tikėti, kad ręs
mūsų Dievas jau kaput. Tą — Matau, kad tėvas ne
aiškiai mums parodė rinki- supranti, Kodėl Massachu- 
ir.ai. setts gyventojai balsavo ui

— Bet linkimuose šitas; regrą respublikoną, o ne u; 
klausimas nebuvo spren-Į baltąjį demokratą.
džiamas, tėve.

— Ale drimbakratų par
tija buvo sumušta.

— Sakyk: demokratų, re
"drimbakratų“.

— Nu. tai pasakyk kodėl, 
jeigu supranti.

— Jie balsavo už tą juod- 
veidį dėl to. kad jis yra nu 
sistatęs prieš Vietnamo ka ;

daug jos narių pašalinta. 
Respublikonai gavo 4,000, 
000 balsų daugiau, negu de
mokratai.

— Tai tu rokuoji, kad da
bar jis serga, tas aparatas?

— Serga. tėve. Jį ėda ko- 
į-upcijos vėžys. Taip būna 
visada, kai valdžioje įsigali 
viena partija. .

— Man tas neaišku.
— Pavyzdžių yra daug 

tėve. Kasdien vis daugiau ii 
daugiau brangsta pragyve
nimas. Doleris nuperka vis 
mažiau ir mažiau. O mokes
čiai vis kyla Po visą kraštą 
siaučia plėšimai ir žmogžu
dystės. Kad visuomenė to 
nematytų, prieš jos akis yra 
pučiamas tuščias burbulas, 
vadinamas ”Great Society“ 
ir kitokie monai. Valdinin
kų suktybės ir korupcija bu 
joja ne tik namie, bet i 
Vietname. Siunčiamos tei 
visokios gėrybės eina i juo 
dąją įinką, kur lobsta viso 
kie spekuliantai. Milioną 
dolerių išeina šunkeliais, be 
namie žmonės neturi pagal 
bos ligoje. Įvedė vadinam: 

’medicare“ ligonių pagal 
bai, bet iki 65 metų amžiau* 
niekas jos negauna, tačiai 
mokesčiu? į tą kasą turi mo 
keti visi. Bet ir po 65 meti 
susirgęs žmogus turi išmo 
keti iš savo kišenės apie 
'100. kol "medicare“ pri 
mes koki trupini. O tuo tal
pu Vietnamo bombom mies
ams griauti ir žmonėms žu

dyti leidžiami bilionai dole 
rių. štai. tėve, kur administ 
racijos aparato sugedimas

— Kažin. Maiki, ar tu ne 
perdedi?

— Ne. tėve, aš dar ne vis 
ką pasakiau.

— Nu, tai ir nesakyk
Jaugiau, ba man darosi mar
<atna ant dūšios.

Kaltintas pirmosios savo žmonos nužudymą, bet teismo 
naujai svarstytoj byloj išteisintas. Jis čia su savo žmo. 
na Ariane.

Kas tie skraidantieji 
vaiduokliai ?

prožektorium (search light) L Ne \v York e kažkas parašė* • X ui 1 -I * L. 1 • V • • •

Apie skraidančias lėkštes nuvertina, suniekina. Ko- 
u- vaiduoklius aš jau rašiau dėl? Niekas nežino. Tuo tar- 
i9G5 metų Keleivio Kalen- pu yra pranešimų, kuriais, 
Joriuje, bet norisi ir vėl rodos, negalima abejoti, 
grįžti prie tos temos, nes pa- štai atsitikimas 1965 me- 
sirodė jau nemaža naujos tais New Hampshire valsti- 
iteratūros šiuo klausimu. joje. Rugsėjo 14 d., 2 vai.

Kas iš tikrųjų tie skrai- ryto. į Kensingtono policijos 
duokliai yra? nuovadą atėjo labai nusi-

Kalendoriuje mano buvo gandęs, visas išbalęs jaunas 
aptarti du vėliausia matyti vyra? ir. visas drebėdamas, 
šviesuoliai. Žmonės, kurie pradėjo pasakoti, kad. par- 
sakėsi juos matę. tvirtino, einant jam iš Amesbury, 
kad abudu buvo nutūpę že- Mass., 150-tuoju vieškeliu, 
mėn—vienas Nevv Mexico iš padangės nusileido su 
valstijoje, netoli nuo Socor- raudonais žiburiais kažkoks 
ro vietovės, o antras Monta- didelis objektas ir lėkė tie- 
noje. netoli nuo Canyon e- šiai prieš jį. Jis prigulęs prie 
žero vieškelio kniūpščias. kad tas

Į New Mexico tuojau bu- pabaisa jo neužgautų, 
vo nusiusti du mokslininkai, Tuojau ton vieton buvo 
kad apžiūrėtų tą vietą, kur nusiųsti du policininkai., 
tariamoji lėkštė buvo nusi- Vieškelyje jie nieko rierado.| 
leidusi. Lėkštės jau nebuvo. Bet žiūrinėjant po lauką, j 

staiga nuo žemės pakilo 
šviečiantis objektas ir. judė
damas tai pirmyn, tai atgal,

apšviestą debesį arba 
sprausminio lėktuvo paleisi 
tą dūmų kamuolį Pelkėtoj 
vietoj gali būti šviečiančio» 
pelkių dujos, o kitur gali bū
ti miražas — apgaulingas 
optinis reiškinys.

Nesuprantami dalykai, y- 
pač neatpažinti gamtos reiš
kimai, visada buvo ir te
bėra palanki dirva visokiom 
žmonių pasakom. Apie tas 
lėkštes buvo spėjama, kad 
tai esą kažkokie slapti gink
lai. kurių Amerikos valdžia 
daro bandymus. Ir buvo gal
vojama. kad tai galėjo būti 
kažkokie pabūklai iš kitų 
planetų, gal Marso vyvento- 
jai norėjo patilti, kaip mes 
čia gyvenam. Tačiau vienas 
dalykas visada buvo aiškus, 
kad kas tik bandė tas lėkš
tes vytis ar gaudyti, niekas 
nepasivijo ir niekas nesu
gavo.

| Rodos, laikas būtų supras
ti. kad karinė oro pajėgų ži
nyba sako tiesą — visos 
lėkštės yra įsivaizduotas da
lykas. Iš tikrųjų jokių lėkš
čių nėra. Rašomos apie jas 
knygos yra paprastas biznis. 
Amerikoje yra žinomas po
sakis: parašyk gerą sensa
ciją ir tuojau parduosi 10, 
000 knygų.

knygą apie nežinomąjį pa
saulį žemės vidury. Įėjimas 
į ’tąrpasaulį esąs pietiniame 
■žemės ašigaly. Iš to pasau
lio pareinančios ir visos tos 
skraidomosios lėkštės. Ir 
knyga buvo publikos iš
grobstyta kaip karšti blvnai.

S M.

BUS SUNKI ŽIEMA
Meteorologai spėja, kad 

ateinanti žiema bus šalta ir 
iškris daug sniego. New 
Morkas jau užsakė daug 
specialiai pagamintų tvoių 
keliams, kiemams, įvažiavi
mam? ir kt. apsaugoti nuo 
pusnių.

Tai šis pamišėlis Robert Smith 
nužudė 4 moteris ir vaiką grožio 
salione Mėsos mieste, Ariz. Jis, 
sako, norėjęs pagarsėti.

Jau parduodamas
1967 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS
— Aš, Maiki. vadinu juos rą. prieš pono Johnsono po 

drimbakratais, ba šiuose litiką. Kai reporteriai jį pa
rinkimuose jų partija bai
siai sudribo.

— Bet kodėl tuos rinki
mus tėvas maišai su Dievu?

— Nu. juk Dievas turėjo! 
katalikų paitijai padėti, ar 
ne? O visgi nepadėjo Di
džiausių šteitų gubernato
riais buvo išrinkti respubli
konai. re katalikai. Mišiugi
no št. gubernatorium išrink
tas mormonas. O tu žirai 
kokia mormonų viera. Kry
žiaus nepripažįsta, pėtnyčioi 
ėda mėsą. o nedėlioj pas
ninkauja. Nu. pasakyk. į ką 
tai padabna? Viską daro 
atbulai! Ir toks žmogus da
bar valdys visą šteitą.

— Teve, mormonas Rom
ney ir dabar yra Michigano

klausė, ką jis dabar senate 
darys, jis atsakė: Aš žiūrė 
siu, kad valdžia neišeikvoti 
=avo karams visos Ameri
kos.

—- Maik. tas neteisybė 
Valdžia nori pakajaus. Juk 
prezidentas buvo sušaukę? 
Maniloj penkių ar šešių ka- 
al’sėių skodą vairai už

baigti. Ir visi ministeria' 
kalba apie taiką.

— Bet žmonės klausos’ 
ne tiktai kalbu, tėve. bet žiūC.'

ri ir valdžios veiksmų. Ma
lio* konferenciją ir mūši 

prezidento skraidvmą po A 
riją jie suprato kaip politinę 
propa (randą prieš pat rinki
mus. Ir kur tik jis nuskrido, 
visu’- ji pasitiko protesto dė

tai matyt, kad jis jiems pa 
tinka. O kad mormonai ne
garbina kriyžiaus, tai kiek
vienas krikščionis turėtų su 
jais sutikti. Juk ant kryžiau? 
huvo nukankintas Kristus, 
kain tat tikras krikščioni?

iškelto?vas. kurio? buvo 
jam pagerbti.

— Tai ko jie norėjo?
— Jie protestavo prie? 

Šiaurės Vietnamo bombar
davimą ir. aplamai, prieš vi-

gali kryžių garbinti? Aš pa- ^^>9- Visa tai parodo 
sakysiu, kad ir pasninku? 
mormonai yra protingai nu
statę. Penktadienis yra dar
bo diena, todėl darbininku

kad pasaulis netiki mūsų ad
ministracijos kalbomis apie 
taiką. Pasaulio įspūdis yra 
toks. kad taika tik ant lie

reikia gerai pavalgyti, reikia o > ankos* bombone-
mėsos. O sekmadienis yr? 
poilsio dieną, kada niekas 
nedirba, todėl tą dieną ga
lima ir pasninkauti. Ar nc 
tiesa?

— Džius d i sem. Maik 
Dievas tenai turėjo padėt’ 
katalikui, o ne mormonui 
Ale Mūsūčiūžės šteite dar 
pikčiau atsitiko. Čia. lyg am 
juoko, respublikonai savo
kandidatu į senatą pastate

sis.

cija
— O kas yra administra-
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PRIEŠ NEATSAKINGĄ 

KRITIKĄ

133 įžymūs amerikiečių 
•oiitikai ir visuomenininkai 
;asiiašė atsišaukimą, kurį 
šlcido žinoma liberalinė or- 
anizacija ’Freedom House'. 

Atsišaukimą tarp kitų pasi- 
ašė buvę? prez. gen. Eisen- 
:ov,eris. buvęs valstybės 
ekretorius Acheson. sena- 
orius Jev.itt, buvęs JAV 
lukščiausias komisaras Vo
kietijoje Connant ir kt.

Jie smerkia įvairių "tai
kos apaštalų“ neatsakingą 
prezidento Johnsono Viet
namo politikos kritiką, kuri 
tėra naudinga tik Amerikos 
priešams Jie protestuoj2 
prieš tų "taikos karvelių“ 
fantastiškus išmislus. kad 
Vietnamo karas yra Johnso
no karas, kad amerikiečiai 
ten vykdo genocidą, kad tas 
karas yra rasinis karas — 
baltųjų prieš geltonuosius, 
kad Amerikos politinė va
dovybė siekia "šventojo ka
ro“ prieš teisėtus atsiliku
sių tautų siekimus ir tt.

Yra tokių neatsakingų 
kritikų ir mūsų tarpe, kurie 
panašias mintis irgi skelbia, 
kurie sako (bet patys vargu 
tiki), kad jei Amerika iš

ir mokslininkai nerado jo
kių pėdsakų, kad ji būtų te
nai buvusi.

Montanoje, kur skraido
moji lėkštė (ar kas kita?) 
buvo nutūpusi, ekspertai ra

pakilo aukščiau miško ir nu 
skrido.

Tą rakti žmonės iš visur 
do žemėje įmuštas tris duo- pradėjo skambinti policijai 
bes ir aplinkui apsvilintus telefonu, pranešdami, kad 
krūmus. Duobės dvokė Di- skraido kažkoks baisus 
sėlio motoro kuru. Atrodo— šviesulys Visi teiravosi, ar 
misterija! policijai yra žinoma, kas tai
~Mano duktė Violeta, kuri galėtų būti.
domisi naujais literatūros Koks mėnuo prieš tai. bū- 
leidiniais, šiomis dienomis tent, rugpiūčio 3-čią dieną, 
atsiuntė man ką tik išėjusią "Nevv York Times“ išspaus- 
iš spaudos žurnalisto Johno dino Associated Press agen- 
G. Fullerio parašytą knygą tūros žinią, kad skraidančių 
"Incident at Exeter“. kur jis lėkščių žmonės matė Texas,
pasakoja apie "nežinomus 
skraidančiu? objektus vir
šum Amerikos“. Tie nežino
mi objektai ar daiktai pa
prastai yra rašomi alfabeti
niu greitraščiu — UFO, kas 
anglų kalboj reiškia "Un-

New Mexico, Oklahomos ir 
Kansaso valstijose. Na. tok? 
rimtas ir konservatyvus laik
raštis. kaip "N.Y.T.“. pigių 
sensacijų netalpina.

Kansaso meteorologijos 
stotis (oro biuras) sekė ke-

indentified Flying Objects“. lėta tokių skraiduoklių nuo
Prieš porą metų yra išėju-

si kita šiuo klausimu knygai moję
6,000 ’ki 9.000 pėdų aukštu-

—"The UFO Evidence“. ku
rią Washingtone išleido Na
cionalinis Komitetas Oro

Oklahomos vieškelių poli
cijos trys atskiri automobi
liai Shawnee apvlinkėje ste-

Reiškiniam? Tirti. Yra ir Į bėjo skraidančių lėkščių 
daugiau leidiniu, skirtų tom grupę ištisą pusvalandį, 
skraidančioms lėkštėms. VVichitos meteorologijos

Nacionalinis komitetas sa-į stotis sekė vieną tų objektų 
vo knygoje sakosi turįs su- Willingtono apylinkėje. Pir- 
rinkęs apie 5.000 pranešimų, i miausia radaras parodė 
kuriais žmonės liudija aiš-į šviečiantį daiktą 22,000 pė 
kiai matę tas lėkštes skrai- dų aukštumoje, vėliau nusi- 
dant. Ypač būdingas ra por- leidusį iki 4,000 pėdų nuo 
tas buvęs iš Oklahomos. kur žemės. Tada jis sprogo ir iš
sklaidančią lėkštę vijosi 
vieškeliu policija ir tas vai
duoklis buvęs radaro užrVietnamo pasitrauktų, ten

— Ar tėvas ir to nežinai? 'tuoj būtų taika... Žinoma,
— Nu, išvirozyk aiškiau, gal ir būtų tokia pat "mir-
— Administracija yra a- ties taika“, kokia jau yra 

parėtas, kuris valdo kraštą.1 komunistų pavergtam Tibe- 
tėve. Dabar tą aparatą turi. te bei kituose krauju užlie
davo rankose demokiatai. tuose kraštuose, su Lietuva 
Jis pasidarė jau resveikas. imtinai. Bet iki to "taikos reiškinys, 
todėl rinkimuose tai pairi- karvelių“ mintys nenuskren-Į įdomu, kad karinė avia-
jai buvo padalyta operacija, da.

sibarstė žiežirbų lietumi. 
Tačiau karinė oro pajėgu

žinyba žiūri i tuos reiškinius
korduotas. Tačiau karinės skeptiškai. Ji sakosi nuo 
aviacijos Tinkerio bazė vi- 1947 metų iki šiol patikrinu- 
sa tai užginčijo. Sako, nebu-; si 9,127 tokius prajovus ir 
vo nieko panašaus, tik žmo- nustačiusi, kad kiekvienu at- 
nėms taip rodėsi. Vadinasi, veju tos skraidančios lėkš- 
iiiuzi.ia, apgaulingas optinis tės buvę paprasti dalykai:

Jo turinys :

Ii pat pradžios eina gamtos reiškiniai, toliau kalen- 
doriumas su krikščioniškais ir tautiškais vardais.

Be to, kalendoriuje aiškinama: ką reiškia ameriko- 
nizmas, anarchizmas, imperializmas, socializmas, bolše
vizmas bei komunizmas ir kaip pasidarė komunizmo fron
to skilimas? Kaip atsirado fašizmas, nacizmas, sindika- 
lizmas, technokratija ir šaltasis karas?

Kas yra 15-kos valstybių blokas, kuris vadinasi 
NATO?

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

•> ■ f •J J 1 J *

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai ?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?
Vietnamas faktų šviesoje-
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.

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

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi
sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant. Užsaky
mus galima siųsti kartu su prenumerata ir galima atskirai. 
Prašome adresuoti taip:

vienoj vietoj žmonės matę
___ ____ balioną, kitoj vietoj skren

cija visada UFO raportus daneius paukščius, dar kitur l

KELEIVI S
636 Broad wa y, So. Boston, Mass. 02127
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JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1940. 9. 3
Šiandien laiškų nėra. Pradedu nuobodžiauti savo 

bute. Kažkoks paraližuojantis lūkestis atima visokį norą 
judėti ar ką nors daryti. Eisiu pasimatyti su Fridmanu. 
Šiandien gatvėje mačiau vieną iš Septfondo paleistą žyde
li, kuris keta greitu laiku vykti i Paryžių.

1940. 9.3

Fridmanas mane apstatė, neatėjo, o gatvėje susitikau 
Kleinmaną. kitą didmiesčio puvėsi, iš Belgijos, kuris 
keta vykti į Paryžių.

1940. 9 4

Vakar vakare pradėjau skaityti studiją apie Cabanis, 
kuris, pasirodo, buvo Vilniuje Vilniaus vyskupo sekre-l 
torium.

1940. 9. 7
Vakar išėjau žiūrėti traukinio F. Jis jau išėjo, o aš 

pasilikau. Teks mainyti Fiche. Šiandien pirmą dieną pats 
sau ruošiu valgymą. Pigiau, kaip pas Goldšteinus (15 
frankų) negalėsiu jokiu būdu išsiversti, gardžiau irgi ne
valgysiu, lieka užsispyrimas ir nenoras varginti tą senutę. 
Reikia jau kombinuoti pietus. Laiškų dar nėra. o gal šian
dien iš viso nebus.

Cabanis raštų ištraukos ir studija apie ji mane labai 
užinteresavo. Įdomi materialistinė filosofija, verta būtų 
su XVIII amž. filosofais arčiau susipažinti ir juos pa
vartyti

Šiandien sustirusi diena: nakčia blogai miegojau dėl 
visokių pilvo maištų, o dieną nuotaika bloga, kažkoks

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kosemarv Kistler antrą kartą tapo našlė. Abu jos vy. 
rai kariavo Vietname ir abu ten žuvo.

Henrikas N a g y s

RUDENYS

Ant varpinės bokštų gula lapkričio miglos, į
primirkę gailių sutemų ir atodūsių. Pilkos 
išblyškusios sielvarto marškos lininės.
J atvirą duobę žiūri pajuodę veidai.
Milinių, skarelių, lapų šlapių šlamesys. Ir — 
kanopų kapojimas tolimas... žirgo regėto sapne. . 
liepsnojančiais karčiais... širmojo žirgo kanopos 
kapojo žolę žalią, šviesiai žalią, dar žalią... Dunda 
j didelę duslią duobę žemė juoda.
Krenta i duobę debesys ir dargana.
Krenta veidai ir varpai, krenta vakaras, krenta 
žemė visa ir dejuodamas juodas dangus.

Teises patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko ataa 
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž> mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausinius prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

kišti j savo sūnaus bei mar
čios privatiškus reikalus ir 
taip pat į Tamstos sūnaus ir 
jo advokato reikalus. Jeigu 
Tamstos sūnus nepasitiki sa
vo advokatu, jo vienintelė 
priemonė yra jį pakeisti, ir 
tai yra jo reikalas, o ne 
Tamstų.

s vaikais. Kur tai būtų girdė- 
! ta? Juk jis, o ne ji už tuos 

Rašome Tamstai iš gry- namus užmokėjo Dabar jis 
■ nos desperacijos, nes neži- dar sako mūsų sūnui, kad po 
nome, į ką kreiptis ir ko skyrybų (divorce) visi na- 
šauktis. Mes esame senosios mai bus paskirstyti tarp su
kartos lietuviai ir skaitome naus ir jo žmonos: pusė jam 
lietuviškus laikraščius. Mū- ir pusė jai. Kodėl taip? Ji 
sų giminaičiai, kuriuos mes visą gyvenimą sėdėjo namie 
””spo.isoravome“, mums iš- ir televizijos žiūrėjo, o jis 

i taisys šį laišką, tad tikimės, ir dienomis, ir vakarais dir- 
, kad Tamsta neturėsi sun-: bo. Kodėl jai priklauso pusė
kūmų mus suprasti 

Reikalas mūsų toks: 
Mūsu sūnus apsivedė

i visų trijų namų? Kur čia

POPIEŽIUS DELSIA,

O MOTERYS SKUBA

Popiežius vis dar nesiryž
ta tarti žodžio gimdymo 
kontrolės reikalu — leisti, 
ar ne tuo tikslu vai toti- 
ar ne tam tikslui vartoti nėš
tumą sutiukdančius žirne
lius (pilis), o moterims ka
talikėms tas reikalas degan
tis, todėl ios neiškenčia be
laukdamos bažnyčios pasi
sakymo ir elgiasi savo nuo
žiūra — žirnelius vaitoja.

Tyrimai parodė, kad taip 
elgiasi 15% katalikių mote
rų iki 45 metų amžiaus, o 
jaunesniu — 20-24 metų — 
net beveik trečdalis.

teisybė? Negana to, advoka 
tas sako mūsų sūnui, kad jis 

, - . dar turės ir pinigų mokėti
į prieš 18 metų. Mes labai ne-; žmonai kas savaitė. Mes
.norėjome jo žmonos, nors' galvojome, kad advokatai rys labiau išsimokslinusios 
, ji ir nebuvo ’ airių“ kilmės, tarp savęs susitarė ir abudu tuo didesnis jų procentas 

nutapė išlupti iš mūsų sū
naus kiekvieną jo taip sun-

o lenkė. Mums nepatiko jos 
l būdas, jos elgesys ir svar
Į biausia — ji visuomet buvo; kiai uždirbta skatiką. Sūnus

Įdomu tai. kad juo mote-

naudojasi minėta priemone 
nėštumui sutrukdyti. Neka- 
talikių tarpe ta priemone 
besinaudojančiu procentas 
yra didesnis. Statistika ro
do, kad 81% baigusių kole
giją vartoja tuos žirnelius. 
Mažiausia juos vartoja neg
rės.

: labai šalta mums, mūsų tie- 
! siog neapkentė. Vaikai tėvų 
neklauso ir jų įspėjimo ne
paiso. Tad sūnus apsivedė 
ir apsigyveno mūsų dviejų 
šeimų bute. mokėjo mums 

j nuomą. Iš pradžių jie neper- 
prasčiausiai sugyveno, ir 
mes pradėjome tikėti, kad 
mes gal ir suklydome dėl jo- 

; sios. Gimė Vaikas, paskui 
mergaitė. Mes labai mylime 
savo anūkus, turime jiems 
banke sąskaitas, kai mes 
numirsime, pinigai teks

sako, kad mes niekus kalba
me. Prašau mums patarti, 
kain mums išgelbėti savo 
vaiką?

Tėvai
Massachusetts

kaulų5 tingumas ir visuotinis sustirimas. Laiškų nėra. Daro-; 
si nuobodu čia gyventi. Pietus išsiviriau neperblogiau-i 
sius — bulvių košę su pienu ir... Kraujinę dešrą, kuri per-
daug aštri ir kelia troškulį. Jei pridėti dar pamidorą ir' Atl>.-nantj ketvirtadienį dar nešventė Padėkos Die-
dešros sriubą“, pietūs išėjo neblogi, o ii \akailenei visko v^j visame krašte bus mini- nos, kurią kiekvienoje vals- jiems. Nelaimei, marti pra 
liko Taip tai mes šeimininkaujame! Iseis brangiau, kaip ma Padėkos Diena, bus su- lybėje paskelbdavo guber- dėjo prastai sugyventi su 
Goldšteinienės siūloma 15 fr. diena... valgvta milionai kalakutų, natoriai mūsu sūnumi, jie barėsi, mu-

Prancūzų kabineto persitvarkymo prasmė man te- nes pagal Įsigalėjusį paprotį 1864 m. prez Lincolnas sėsi. Jie labai greitai iš mū- 
bėra neaiški: eliminavimas parlamentarų, priešvokiškos *4 dieną kiekvienas stengia- šiai šventei nustatė visame su namu išsikraustė ir nusi- 
orientacijos žmonių, ar kas kita? i mažą gabalėlį to krašte pastovią dieną. Aė- pirko dviejų šeimų namus

- t j i • •• • paukščio paragauti. liau visi prezidentai tai kas- su mūsu pagalba: mes da-Prancūzų Indokinija v,s labiau keta ištrukti ,s pran-, p. mą k‘art?$ad8kos Die. me( pakartodavo bet priva. ¥8me jiems pinigu dspozi- 
cuzų i ankų ir atitekti japonams. omu, -o ia orma ai ra pjymoutbe buv0 švęsta Įoma švente visame krašte tui (rankpinigiams). Kurį 
įvyks — kariuomenės siuntimu, laisvu susitarimu ar at- piligrimų 1621 metais, be- ji tapo tik 1941 metais, ka- laiką vėl jie geriau sugyve- 
viru konfliktu? sidžiaugiant pirmuoju der- da tai nutarė kongresas. To- no. paskui vėl pragaras Po

liumi jų naujoje tėvynėje, dėl nuo to laiko visose Jung- kelių metu jie nusipirko dar 
Tiek daug vargo iškentėju- tinėse Amerikos Valstybė- vienus trijų šeimų namus.

Cabanis raštuose užtikau deimančiuką, kaip šaky. sie">s pi™ie.siems ateiviams se Padėkos Diena švenčia- netoli mūsų. o tų dviejų šei- 
•, T r , - i . tada tikrai ta diena buvo be- ma lapkričio ketvirtąjį ket- mų namus išnuomavo, o pa-
aavo 1 urnas. Cabanis rašo: galinio džiaugsmo diena, o virtadienL Šiemet tai bus tys persikraustė gyventi į

i vienos šeimos namus, ku- 
; riuos sūnus nupirko, žmonos

Padėkos mena

1940. 9. 9

”Žmogus, kaip jausminga būtybė, vadovaujasi ne; kadangi jie buvo labai reli- lapkričio 24 d. 
logiškais principais, kurie reikalauja apsvarstymo ir gal-į gipgi, tai už visa tai dėkojo 
vojimo, kad suvoktų juos visapusiškai, bet yra vedamas dievui.
vaizduotę pagaunančių dalykų, jaudinančių įvykių, di-; to pįmta^poS^?

! amžinai skatinamas. Jai vi
suomet neužtenka, vis nori 
geriau ir geriau.

i Dabar vaikai jau paaugę, 
1 lanko mokyklas, o sūnus su

. ..... ... ,--------------- -z-------- . Alabamos gubernatorium pačia kaip nesugyveno, taip
žmogus susižavėtų socialine organizacija, kuri yra visis- Pįrma kartą pacjėkos išrinkta dabartinio guber- fr nesugyvena. Ji pradėjo 
kai absurdiška, neteisinga ir net žiauri: dar daugiau, ga- dieną visuotiniai švęsti pa- natoriaus žmoi(a Lurleen vaikščioti su savo draugėm 
Įima padaryti taip, kad žmogus jaustųsi laimingas faktiš- j ragino prezidentas Wa- Wallace. Pagal tos valsty- j a]udes. restoranus, grįžta 
kai blogoje padėtyje. ŠĮ tvirtinimą galima pagrįsti daugy-! shingtonas 1793 metais, bet bes konstituciją, pats Wal- į.ė]aį įr ta(]a pradeda kabin-

dingų vaizdų, gilių jausmų. Tie jausmai padaro jam jo; ja^ęsdamas č'
egzistencijų mielesnę, nes leidžia ja. giliau pajusti. Ir tuo kalakuta n.damas beprisi.. 
būdu (vadovaujantis jausmais) galima padaryti, kad . mena kam jr už ka dėkoti

MOTERIS VALDYS 

VALSTYBĘ

be pavyzdžių, bet kadangi vienuoliškas paklusnumas yra 
neatšaukiamas, nėra reikalo tuos pavyzdžius kartoti. Bet. 
pakartoju, žmogus klauso ne savo proto, bet savo įspūdžiu.
Neužtenka parodyti jam tiesą; svarbiausia, yra padaryti 
taip, kad jis ja (tiesa) susižavėtų Menkai žmogui pasi
tarnausi, jeigu patenkinsi jo būtinus reikalavimus, niekuo 
nepagaunant jo vaizduotės. Reikalas liečia ne tai. kaip
žmogų įtikinti, bet kaip jį sujaudinti. Svarbu yra ne įro- _____ ____
dyti žmonėms, kokie geri yra įstatymai, kurie juos valdo. ma visame krašte. Jos pa- 
bet svarbu yra padaryti taip, kad tie įstatymai pasidarytų į stangos buvo vaisingos, nes

dar kelias dešimtis metų ta lace nebegalėjo kandidatuo- Įjs prje saVo vyro. Negana 
šventė tebuvo švenčiama tik ti, todėl jis iškišo kandida-! ^o, prieš metus nuėjo pas 
N. Anglijoje ir. žinoma, ne te savo žmoną ir pažadėjo' advokat» ir pradėjo skyry- 
tą pačią dieną. Tik 1846 m. būti jos pirmasis patarėjas. ia. Mes ir jos vyras vi
Sara Josepha Hale. ”Go- Savo varžovą respublikoną 
dey’s Lodies Book“ žurnalo jis stačiai ant menčių paklo- 
redaktorė. pradėjo raštu ir jo.
žodž’u kampaniją, kad Pa
dėkos Diena būtu švenčia-

žmonėms brangūs, kad jų įaudrinti jausmai, kuriuos jie 
veltui norėtų paneigti, visą laiką jiems vaizduotų garbingą 
ir brangų tėvynės paveikslą“.

Cabanis’o konstatavimas gali būti geriausias aiški
nimas fašizmo ir bolševizmo reiškinių. Režimas, mokąs 
mobilizuoti minios jausmus, gali būti ir absurdiškas, ir 
mizernas, neteisingas, ir žiaurus, jis visgi yra stiprus ir 
racionaliniais argumentais neįveikiamas. Cabanis siūlo 
organizuoti nacionalines šventes minių jausmams padir
ginti ir daro priekaištą revoliucijos įstatymdaviams kad 
jie leidžia Įstatymus, remdamiesi teisingumu, šalta išmin
timi. teisybe, kai tuo tarpu jiems trūksta jausmingumo. 
reljefingumo.«

•j "fc.

1858 metais tik 6 valstybės

Abu Wallace yra dideli 
negrų lygių teisių priešinin
kai.

Seniau yra buvusios dvi 
rnoteiys gubernatoriais.

sam ja atkalbinėjom mums 
tokios gėdos nesudaryti, nes 
mes gyvenam nedideliame 
mieste ir visi mus gerai pa
kista. Be to, iuk reikia ir a- 
pie vaikus pagalvoti. Tiesa, 
jau jie nemaži, bet ir jiems 
gėda. kad tėvai skiriasi.

Nieko nepadeda. Jos ad
vokatas, matyti, nori iš jos 
pasipelnyti, tai turbūt at-

Kas liečia fašizmą, tos rūšies konstatavimai seniai kalba ją. kad nesitaikytų su . nrincininiu rei-
jau yra padalyti, ir, pavyzdžiui. de'Man. Tillich ir kiti' yy™- V detelS "ir
autoriai sutinka, kad jausminis elementas tame fenomene iirgI lurl] 4 ° •’ , % i nuodugnu? įvertinimas, o ne
vaidina labai didelį vaidmenį. Cabanis duotas patarimas terorizuoja t 10 akiplėšiškumas, kuris1
Didžiosios Prancūzų revoliucijos vyrams dar labiau tinka j neg -J* daro viską ką anas dažnai imponuoja klientam, 
moderniškos demokratijos vyrams, kurie tą elementą pra- .-am '?ako pirmas reikalas: ^et šiaip labai retai atneša 
žiūrėjo, ar bent nesugebėjo jo išnaudoti režimo stiprini- jfe iįepė mūsų sūnui išsi- pač^m klientui kokios nors 
mui. į kraustyti iš savo namų. Ten' naudns.

(Bus daugiau). I dabar gyvena jo žmona su Patariu. Tamstoms nesi-
1 a

{ f uratai

Atsakymas

Matyti, visi namai buvo 
pirkti kaip bendra nuosavy
bė (tenants by the entirety).
Tokiu atveju, žinoma, sky
ryboms įvykus, namai pada
linami pusiau: kiekvienam 
priklauso pusė tų namų. Ne
svarbu. už kieno pinigus tie 
namai buvo pirkti. Tai yra! 
įstatymas, ir advokatas ne-Į 
gali pakeisti įstatymo. i

Pagal įstatymus, vyras 
privalo išlaikyti savo žmo
ną ir savo mažamečius vai
kus. Tai nieko neturi bend- Nola Dunning yra 19 m., dar 
ro su namų bendra nuosavy-^ nedali balsuoti, bet jau išrinkta 
be. Todėl, įvykus skyrybom, ( apskr. (Kansas) iždinin-
teismas priteisia tam tikrą, ke 
sumą, kurią vyras privalo 
mokėti savo žmonai ir vai
kams išlaikyti.

Tamstos sūnaus advoka
tas žino įstatymus, žino juos 
ir marčios advokatas. Kiek
vienas advokatas rūpinasi 
savo paties klientu ir daro 
viską, kas įmanoma jo inte
resam? apsaugoti. Tamstos 
sakote, kad Tamstos sūnaus 
advokatas yra perdaug lėto 
būdo. Tai yra labai senas ir 
savo laikus atgyvenęs prie
taras. kad advokatas turi 
plėšti savo priešininką, tai 
vra kitos pusės advokatą.
Kitaip, žmonės mano. kad 
jis r era geras ir efektingas 
advokatas. Tačiau tai yra 
tikra nesąmonė. Kiekviena 
byla .vra reikalinga taktikos 
ir diplomatiškos nuovokos; 
kartais lėtumu ir taktu gali
ma pasiekti žymiai daugiau, 
negu plėšimuisi Tai pri
klauso nuo aplinkybių. Svar
biausias advokato turtas yra 
jo logika, jo nusivokimas.

Pamišėlis, norėjęs pagarsėti, nu
šovė 4 moteris ir vaiką grožio 
galione Mėsos mieste, Ariz., bet 
Bonita Harris buvo laiminga — 
ji liko gyva.

BUS DAR TRUMPESNĖS

SUKNELĖS

Anglijos madų karalienė 
Quant pranašauja, kad 
trumpų suknelių mada ne
greit pasibaigs Jos žodžiais, 
jau apie Kalėdas jos bus 
dar trumpesnės.
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Vietinės žinios
Bostoniečiai gastroliavo 

BaltimorėjeAugustas Ramanauskas iš 
New Haveno, Conn., praei-■ praeitą šeštadieni Balu
te savaitgalį buvo atvykęs į morėje Md.. buvo buvo di- 
į Bostoną savo dukros Nijo-f delis jaUnimo Metų užbai- 
les ir žento Vytauto įvarty koncertas, kuriame da-

soosooeooesoooaoeoeeooeoce

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS
“Keleivio” .Administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane 

adresą neuž

™riti parašyti ir senąjį.
Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — —code.

Didžiausioji draugija 

nominavo kandidatus
So Bostono Lietuvių Pil.

Karas sunims
nauskų aplankyti. Ta proga 
jis buvo užsukęs ir i Keleivį.

Mus informuoja A. J. Jo- 
_ kubaitis, kad Brookline ir 

Dr-jos lapkričio 11 d. susi-' Newtone yra paskelbtas ka
rinkime buvo pagerbtas mi-' ras palaidiems šunims, kū
ręs narvs K. Petraitis ir pri- rie užteršia ne tik visus už
imtas vienas naujas — stud.j kampius, bet ir šaligatvius. į 
Algis Lapšys. . Lauke šunys turės būti ve-1

Praeito mėnesio apyskai-' džiojami parišti virvele. Pa-į
...rlM 1-^.a 13 i f] 11 CQ vin įniro i hite •

MAIKIO IR TĖVO

KRAITIS

laidų šunų savininkai bus 
baudžiami pinigine bausme.

A. J. Jokūbaitis rašo, kad 
.JAV y ra 3 mil šunų. Jie su
ėda daug vaisto. Turtuoliai 
laiko brangius šunis, už jų 
kirpimą moka po 20 dol.. ne
mažiau ir už ”drabužius'\ 
Kai toks šuo pastimpa, tai 
daug turtuolių juos palaido-

ta rodo. kad nors pajamų i 
būta ir beveik §10,000, bet 
nuostolių tas mėnuo davė 
§2.364, nes reikėjo mokėti 
mokesčių §4.623.

Šiame susirinkime buvo; 
renkami taip pat kandidatai 
i draugijos vadovybę. Iš jų 
gruodžio 11 d. nariai išsi
rinks tuos, kurie tvarkys 
draugijos reikalus per 1967
me us* J patys anksčiau miršta, savo

Kandidatais nominuoti:j šuniui ar šunims išlaikyti 
i pirmininkus St. Drevins-j palieka dideles sumas pini
kus, į vicepirm. L. švelnis,’ gų. Yra ponų. kurie šunis
i ezi A Vaiuavc ______ _____ __________ ____ _______

Maikiui su tėvu rugsėjo ir 
Į spalio mėnesiais aukojo:

Velionies J. Turausko iš 
Warehouse Point. Conn., 
testamentu skirtoji auka — 
§100.

K. škudzinskas, N Bole- 
more. N.Y., §10.

Po §5: Liet. Bendr. Bos
tono apylinkė, M- Zubras, 
Chicago, Ilk, V. Dagilis, To
ronto, Ont., A. Frenzelis.

lvvavo Pasaulio Lietuvaitė 
Giedrė Galinytė ir rašytojas 
Antanas Gustaitis iš Bosto- 

į no. Giedre Galinytė ten tarė Unt naująjį 
atidaromąjį žodį. o Antanas 

i Gustaitis skaitė savo kūry
bą koncerto programoje, ku
rią atliko A Mrozir.sko vy
rų oktetas ir akordionistas 
virtuozas Daubaras.

Parengimo vyriausi orga
nizatoriai buvo vietiniai vei
kėjai J ir A. Jakubauskai, 
atlikę savo darbą net ge
riau. negu kuri nors ir dide
lė organizacija. Publikos 
buvo pilnutėlė salė. daug at
vykusių net iš IVashingtono.
Programos dalyviai buvo su
tikti iabai nuoširdžiai.

I
i!

i•
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a
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Naujausios
KNYGOS

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

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

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

N.L. dabar pradeda duoti pianesimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir je.ie Lietuviu Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I^aSalle—Montreal, Canada.

I

■

1 
fI siunčiamas■
I

į sekretorius A. Nevieta ir 
A. Mažiulis (eilė visur pa
gal gautus balsus), i fin 
sekr. A. Druzdis, į iždinin
kus E. Ketvirtis ir Pr. Mu- 
činskas, i maršalkas J. Mar- 
kelionis ir St. Žebris, į kont
rolės komisiją J. Kapočius. 
J. Vaičaitis. A. Keturakis 
E. Keslerienė. į direktorius 
J. Grigalus. J. Lubinas. A. 
Young, A Andriulionis. J. j 
Casper, A. Baika. J. Šila- 
lis. A. Matjoška, J. Ovirka 
ir kiti.

Viso labo tebalsavo 219 Į 
nariu.4.

Draugijos nariams poky
lis —Šunim būram — bus 
ši sekmadienį, lapkričio 27 
diena.

ja šunų kapuose, net bran- £aS“et°nI' °"t" N Jo!'ušk,t 
eius paminklus pastato, o jei Roslindale Mass.. ,r \

1 J Končius. Chicago. III.
Pc §3: J. Bliumas, Ayl- 

mer, Ont.. ir E. Trumpikas. 
Akion, Ohio.

Po $2: J. Vareckas. Wor- 
cester. Mass-, Aleksa. Bos
ton, Mass., E. Balčiūnienė. 
Chicago, III.. G. Bieliauskas. 
Worcester, Mass.. S. Kruč- 
kas. Gilbertville, Mass, M. 
Kriščiūnas, Chicago, I1L, M. 
Michailovicz. No. Andover.

■ Mass.,M. Judy. Melrose 
. Park, Conn., G- Malesky, E- 

meigh. Pa.. A. Ambrazas, 
Rossland. B.C., Canada, ir 
J. Kuliūnas, Somerville. 
Mass.

M. Jenkins, Philadelphia. 
Pa. §1.50.

daųcnau vertina, negu darbi
ninku? žmones.

Nuo savęs pridėsime, kad 
^erai Brooklino ir Newtono 
miestų šeimininkai padarė. 
Taip turėtų būti padaryta 
visur ir dar daugiau. Juk ir 
ant virvelių vedžiojami šu- 
nvs savo būtinus „reikalus“ 
atlikinės gatvėse ir jas terš.1

Bcstono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

zt -TrtrHanV*. VZV* ’VKMZS
Hali salėje dainininkės Al- 
doros Stempužienės kon
certas,
draugija.

T o n Ir
iviv

SiųskitePinigūs i
LIETUVA
Pinigai siųsti per

GRAMECRY

LAUMIŲ JUOSTA. Bro-j 
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-. kaina — 
minkštais viršeliais $2.50, 
Kietais §3. < o.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai'

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Buvo geras Subatvakaris

Praeito Kultūrinio Subat
vakario programoje dalyva
vo dail. Vytautas K Jony
nas iš New Yorko. Jis čia 
kalbėjo apie savo kūrybą ir 
parodė per 200 įvairių savo 
darbų skaidrių. Gausiai su
sirinkusi publika buvo tie
siog nustebinta šio žymaus 
mūsu dailininko talentu, jo 
meno darbų šakotumu ir 
gausumu. Net ir dail. V. Jo-

Po SI: S. Matelienė, Bal- 
timore. Md.. M šulmistras.

?eneia^‘Pabaltiečių MortreaI’ Canada, S. Juš- lengia Eabaltiecių, Ru£ Chicago ni, R Jaka.
J vonis. Bristol. Conn.. M. Lie- 
ponvtė, So. Boston, Mass.. 

lapkričio 27 d. So. Bosto- V. Selivončikas. So. Boston, 
Mas?., D. Pečiulis, Wolpo- 
le, Mass-. J. Zitke. Brockton. 
Mass.,Simon, So. Boston, 

į Mass.. P. Urbon, Holoyke. 
i Mass.. N. Puzen. Edgewa-

Į no Lietuvių Pil. Dr-jos na- 
■ riams Šurum burum savų 
namų III aukšto salėje-

# ♦ ♦

Gruodžio 18 d. 3 vai. po
piet Jordan Hali salėj smui
kininko Izidoriaus Vasyliū
no koncertas.

Giuodžio 25 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos III į

ter, N.J.. J. Miltanis, Brook
lyn. N. Y., P. Konarotas. 
Baltūnore. Md.. P- Bočis. 
Bajonne, N.J., J. Silks, New 
Haven, Conn.. M. Ruzas. 
Rockford, III.. Ch. Pušinskis. 
Baltimore. Md.. J. Šimkus. 
Phila., Pa., J. Matulionis.

I šokiu vakaras.IS-; *
♦ ♦ »

! K. Fetkauskas, Phila.. Pa.. 
S. Couza. Meridan. Conn..

paprastai maloni staigme 
na, nes čia akivaizdžiai 
ryškėjo, kokį didį kūrėją sa
vo tai pe turime, kun ir kita
taučiai nepaprastai aukštai 
vertina. Be to. V. Jonynas 
vra dar ir geras savo dalyką 
giliai išmanantis kalbėtojas.

Šio Subatvakario progra
ma visiems paliko ilgai at
mintiną įspūdi.

S. Sargūnas, Chicago. III., 
A. Pečiulis, Rockford. III.. 
S- Suslovicz, Salem, N.H..

Juozas Kapočius aukojo 
Bostono lituanistinei m-lai

L.E. leidėjas Juozas Ka
počius. kuris negalėjo daly
vauti Lituanistinės mokyk
los bankete, šiai švietimo į- 
staigai paremti atsiuntė §10.

Tai pavyzdys ir kitiems 
tautiečiams.

Gruodžio 31 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil Dr-jos III
aukšto salėje tos draugijos' K- Leveckis. Providence, R 
Naujųjų Metų sutikimas. Į I-. J.A. Mason. Sun City. Ca

lif., S. Tovver, Windsor. 
Ont., Ch. Roccas, Pitts- 
burgh. Pa., K. Kaminskas 
Portland. Ore., A. Kunda 
Seatle. Wash-, J. Keraitis, 
Paterson. N.J.. Jakubauskie
nė. Lachine, Ont., J. Gare
lis, Verona. N.J., E. Grovas. 
Chicago. Ilk, S. Pečiulis 
Montreal. Canada, S. Miles- 
ka. Levriston, Maine. t

Mažiau dolerio aukojo:
J. Pearl, Vancouver, B.C 

Canada. N. Aukštuolis. Euc- 
lid, Ohio, J. Obolovich. Na
shua, N.H., B. Gudaitis. 
Tompsonville. Conn.. ir V. 
Zurna, Phila.. Pa.

Be to, anksčiau aukoju
sieji buvo iškritę iš sąrašų ii 
liko nepaminėti: D. Evens 
iš Rockfordo. III., aukojęs 
§1-25 ir E. Karpšlienė iš San 
Mateo, Calif., aukojusi §1.

Visiems aukotojams nuo-
Ha-! <11 ]U -m.. - širdžiai dėkojame.

16-mcčiai : Anglijos lietuvių gražuoles į“
balius. i Keleivio admamstracija

* * *

Vasario 7 d. Jordan Hali 
salėje dainininko Naan Pold 
koncertas, rengia Pabaltie
čių draugija.

* * #

Vasario 19 d. 2 vai. po 
pietų Thomas Park aukšt. 
mokyklos salėje Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 
minėjimas, kurį rengia A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
skyrius.

• • •

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

» » •

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

Jaunimas laimi
Bostono MET lygos var

žybose So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos B komanda pra
eitą penktadienį įveikė Har
vardo klubą 4:1. Taškus lai
mėjo Rimas Karosas, Wil-,
Iiam Shilalis, Saulius Gir-! IĄ aukšto saleje Minkų ra- 
nius ir Steve Graholm. Pa- dijo talentų popiete ir N. 
starieji trys yra 
jaunuoliai.

Įteikiami gavėjui kaip 
PINIGAI per Bank for 
Foreign Trade Maskvoje 
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIU 
TARPININKŲ. JOKIU 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai t'aran:uoto~ 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap- 
Iraudą. Ansidraudę $29.fX,O.<|9. O- 
^cia’ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
.-avėjo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už
Iki S3C.06 — $2.75.
Viri $30.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
7JJ Bro-.d St Nebark. N'. J.

Aukščiausios kokybės rusų 
gamybos daiktai

SPECIALIOS
iau;os sumažintos švenčių kainos 
tutonobiliams. Veikia iki

1966 M. GRUODŽIO 15 D. 

Pasinaudokite šita prosai 

VOLGA GAZ—21R— $2.365.19

VOf.GA GAZ— 21US— $2,553.70 
MOSKVIC 4OSE (5 vt.> $1.951.«8 
aiosKvic 408 <4 vt.) $1.759.39 
ZAPOP.OžETS $ 957.60
Arba siųskite MUMS DOLERIŲ 

DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa-
įrinkim.ui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
lokio mokesčio už šį patarnavimu' 
Rašykite, prašydami mūsų kata
logų apie sensacingus pasiūlymus, 
ypatingai Vakarų kra- ų produktų 
ir audinių.

GRAMERCY
(Įsteigta 1913)

11S E. 28 SI. New York. N.Y.

Vedybos
Vedybų tikslu ieškau susipa

žinti lietuvę rimtą moterį nuo 
45 iki 55 metų amžiaus.

Atsiliepti: — P.O. Bos 333. 
Hartford, Post Office. 
Conn. 06101.

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa pase milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraud? tikra ir sangi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0t.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoiiarūs labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.09 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams. <

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street. New York. N.Y. 10001

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

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

EILĖRAŠČIAI, Henriko j 
Radausko poezijos rinktinė,
237 psl- Poezijos mėgėjams 

• tai yra nepaprasta šio iški
laus Doeto dovana. Kaina §5 ---- _

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

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

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

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl.. daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Knvga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji 
Kaina  —.............. $6.

LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab-'
auskas, 700 puslapių, kaina’ prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo- 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- 
ta 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė.

Svarbios knygos
šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kaziu Griniaus 
Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl.. mikštais 
viršeliais kaina §2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00. 
Perkant abi dalis kaina tik................................. $6.50

Ieškomas Stasys Medušau 
kas iš Kelmynės kaimo. Garlia- .
vos vaisė., gyvenęs JAV ar Ka- lo9 pusi., kaina §2- 
nadoje. Jis pats arba apie jį ką Už šį veikalą autorė 1961 
žinantieji prašomi pranešti Ke- jotais gavo L. Bendruome
leivio administracijai. ’nes jaunimo dramos konkur

so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa-

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gau.t p?galbą- 

.Vaistai, kurie bu\o illjai lau 
-iami, nuo reumatizmo, rankų 
iojų nutirpimo ir skaudėjimo puošta ir ši knygą, 
iaa yra. ’---------

Tuojau siųsk šį skelbimą h mog dovanoms, 
savo vardą su aatrasu, ir mes
atsiųsime vaistų išbandys*ui. 

ROYAL PRODUCTS 
North St*„ p.O. Box 9112

<. Jersev
Paragink uvo pažystamu 

iisiraiyti Keleivį. Kain®
metanu $5.

Abi knygos labai tinka-

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina §2.).

tai, 176 psl., Kama..................................................- $2.00

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

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
2879 m. iki 1955 m. 190 dsI. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.............................................$2.00

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl...50 cnt.

Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.......................... .......................... $1.00

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



Puslapis aštuntas
-t
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Vietines žinios
Graži kariuomenės 
atkūrimo sukaktis

Bostono ramovėnai gra
žiai paminėjo Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 48 m. 
sukakti. Minėjimas sutrau
kė beveik pilną So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos didžiąją 
salę žmonių. 14 organizaci
jų dalyvavo su savo vėliavo
mis. Minėjimui vadovavo 
Ramovės skyriaus pirm. J. 
Vizbaras.

Tai dienai pritaikytą ir 
gertai paruoštą paskaitą 
skaitė Lietuvos konsulas A- 
nicetas Simutis. Meninę da
li atliko Vilius Bražėnas- 
Bražv ilius iš Watertown, 
Conn., ir komp. Juliaus Gai
delio vadovaujamas vyrų 
sekstetas.

Sekstetas vis tobulėja, to
dėl jis jau ne tik bostoniečių 
pamėgtas, bet nekartą jau 
ir kitur su dideliu pasiseki
mu koncertavo.

V. Bražėnas yra geras fel
jetonistas. bet ne toks tobu
las dainininkas. Jis ir ši kar
tą publikos dėmėsi patraukė 
savo Įdomiu feljetonu ”Kul- 
tūra. bitnikai ir Bostonas“.

TRANS-AtLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

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

KARTU- T 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.

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

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

Adresas: 390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6 -1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

•Labai Įspūdinga buvo; 
Laisvės Varpo vedėjo Petro 
Viščinio paruošta apeigų 
prie Nežinomojo Kareivio 
kapo Karo muziejaus sode
lyje Kaune transliacija, kuri 
buvo duota Laisvės Varpo 
programoje ir pakartota mi- j 
nė jime.

Pagerbs Ambrozaitiene
Giuodžio 4 d. Lietuvių’ 

Klube Cambridge (163 Har-į 
vard St.) bus pagerbta Emi-! 
Ii ja Ambrozaitiene, 50 metų 
veikusi Moterų S-goje ir ki-l 
tose katalikiškose organiza
cijose.

B. Povilavičius dainavo 
Nevv Yorke

Sol. Benediktas Povilavi
čius lapkričio 26 d. dalyva
vo Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Nevv Yorko Klu
bo koncerto programoje.

D. Mongirdaitė dainuos 
Nevv Yorke

Daiva Mongirdaitė - Ri- 
chardsonienė pakviesta dai
nuot! dr. K. Griniaus minė
jime gruodžio 3 d.

ALDONA STEMPUŽIENE 
BALTIECIŲ KONCERTE

Mūsų šaunioji dainininkė 
Aldona Sempužienė šią sa
vaitę vėl vieši Bostone, kur 
ji ateinanti penktadienį, 
lapkričio 25 d. 8:30 vaL v. 
dalyvauja Pabaltiečių D-jos 
rengiamam koncerte Jordan 
Hali.

Kas yra sol. A. Stempu- 
žiene saviškiam tautiečiam 
beveik netektų aiškinti, nes 
ją čia beveik visi pažįstam 
asmeniškai. Tai menininkė, 
apie kurią daugiausia kal
bama lygiai jos gausių drau
gų ir retų priešininkų^ Tai 
moteris savo talentu, kietu 
darbu ir šilta siela išsiveržu
si į prieki pačių geriausiųjų 
mūsų solisčių, virtusi vienu 
tvirčiausių Lietuvių Operos 
ramsčių, bet švytinti ne tik 
operos vaidmenyse, o lygiai 
ir liaudies dainų interpreta
vime bei sunkiuose moder
niosios muzikos dalykuose.

A. Stempužienės muzikos 
profesoriai buvo žymios šio 
meno specialistės Clevelan
de Lila Robeson ir Carme- 
la Cafarelli, iš kurių rankų 
išėjusi ji jau 1955 m. laimė
jo Cleveland Nevvs rengtą 
dainininkių konkursą, tuoj 
pat pirmą vietą ir aukso 
medalį Ch’cagos muzikos 
festivaly, pateko į finalistes 
Metropolitan Operos kon
kurse Didžiųjų Ežerų regio
ne. su rečitaliais apkeliavo 
Jungtines Valstybes, Kana
dą, Pietų Ameriką, turėjo 
eilę koncertų Europoje, kur 
buvo pagaminta ir jos plokš
telė su modernia kompozi
toriaus Dariaus Lapinsko 
muzika. Tad nenuostabu, 
kad Aldonos Stempužienės 
atvykimas Į Bostoną visada 
yra čia įvykis, pažadinantis 
visų dėmesį, duodantis pra
džią Įdomiems pasikalbėji
mams ir net meniniams bei 
kitokiems ginčams. O tai 
dėl to, kad yra prasmės apie

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokiu nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broadway, So. Boston, 

lelefonas: 268-6030

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

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

FORD TRUCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina >
Norėdami talko* perkant naują ar vartotą mašiną au 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8078

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

COVENEY FORD Sales htc.
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ją kalbėti. Jeigu čia gyventų 
*na* Pennsylvanijos užkam
pio liaudies poetas, tai, tur
būt, ir apie A. Stempužienę, 
kaip kadaise apie J. Augai- 
tytę, uždainuotų: ”Tai lakš
tutė, kurią norėčiau turėti 
••▼o bute...“

šio A. Stempužienės reči
talio programoje telpa Cas» 
•ink, Glueck, Brabmso, Do 
nizetti, Haendelio, Debussy, 
Lapinsko ir Manuel de Falla 
kūriniai

Pabaltiečių Dr-jos vado
vybė ir jos nariai lietuviai 
tikisi, kad mūsų tautiečiai 
šio koncerto tikrai nepra
miegos ir į jį gausiai atsilan
kys.

DVIEJŲ DAILININKŲ 
PARODA

Bostono Vyiiį Sekstetas 
mus ne tik linksmina savo 
skambia daina, štai jis ren-J 
gia ir tapybos darbų paro-Į 
dą. Parodoje, kuri įvyks 
giuodžio 3-4 dienomis Tau
tinės Sąjungos namuose So. 
Bostone, dalyvauja gražiai 
užsirekomendavę lietuvių ir 
kanadiečių tarpe jaunesnio
sios kartos dailininkai Vy
tautas Remeika ir Romual
das Bukauskas.

Štai keletas jų biografi
nių žinių.

Vytautas Remeika meno 
studijas pradėjo Vokietijo
je 1947 m. Freiburge. Ecole 
Dės Arts Et Metiers. pasi
rinkdamas tapybą ir kera
miką. ir studijavo iki išvyki
mo Į Kanadą 1950 metais. 
Čia vėl 1952 m. Įstojo Į pla
čiai žinomą Montrealio me
no mokyklą — Ecole Dės 
Beaux Arts. kur studijas 
baigė 1957 metais. Būda
mas Kanados Dailininkų 
SąjungOŠ naryS. jis kaSTiict 
dalyvauja sąjungos rengia
mose parodose. Su savo dar
bais dail. V. Remeika yra 
aplankęs New Yorką, Chi
cagą. Toronto, Niagara 
Falls ir kt.

3274000

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

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

Jai reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

882 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nao 9 vaL ryta iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir sekm.

Dailininkas yra linkęs i 
impresionistinę — abstrakti
nę kūrybą.

Romualdas Bukauskas 
studijavo keliose meno mo
kyklose, pradedant Sir Ge
orge Williams Art School 
Montrealy Gi 1958 metais 
baigė tapybos studijas Ecole 
Dės Beaux - Arts De Mont
real. Jis dalyvavo parodose 
Montrealy, Toronto, Chica
goj New Yorke. Per Keliau
jančią Tarptautinę Parodą 
jo paveikslai buvo išstatyti 
Įvairiuose šiaurės Amerikos 
ir Europos miestuose. Yra
laimėjęs daug premijų jų nuo „ viL to 2 vaL 
tarpe pirmąsias vietas Pro-
.vince of Quebec religinio 
meno parodoje 1957 metais 
ir Burside Murai konkui-se 
Montrealyje 1958 metais. 
Vėliausiame Lithuanus žur
nalo numeryje yra atspaus
dintos kelios jo darbų nuo
traukos.

Parodos atidalyti ir api
būdinti dailininkų atvyksta 
iš Kanados mums gerai pa
žįstamas ir mielai laukiamas 
svečias dr. Henrikas Nagys.

Oficialus atidarymas nu
matytas šeštadieni 8 vai. 
vakaro, po kurio bus kavu
tė. Vienas paveikslas yra 
skiriamas parodos lankyto
jams. Jis bus traukiamas lo
terijos būdu sekmadieni per 
parodos uždarymą.

Paroda atidaroma šešta
dieni nuo 4 vai. popiet ir 
sekmadienj tęsis nuo 11 vai. 
ryto iki 8 vai vakaro.

Visi Bostono ir apylinkių 
lietuviai kuo gausiau aplan
kykime šią Bostono Vyrų 
Seksteto organizuojamą pa
rodą.

Padėka
C----Į_._  ____oanuarus niuivių IVIUVU

vardu reiškiame padėką vi
siems. kurie atsilankė Į naš
lių banketą, teisėjams Eliz. 
Audienei. E. Pyragienei, St. 
Trepanskiui, Ant. Andriu
lioniui ir O. Heinrichui.

Dėkojame Chas. Pociui. 
J. Potackiui ir Jonui Kirme- 
levičiui už pagalbą rengiant 
banketą.

Ačiū visoms ir visiems 
prisidėjusiems prie našlių 
banketo pasisekimo.

Klubo valdyba

IŠNUOMOJAMI 
kambariai su visais patogumaiskambariai su visais patogumais ;i ka pataįsyti reikia.
928 Broadwav. So. Bostone. ' , Naudoju tik geriausią 

A n 8-S287 - medžiagą.Telefonas AN 8-5297.________
IŠNUOMOJAMI BUTAI 

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas su v isais patogumais — 364 
Broadvray, So. Bostone. 

Skambinti AN 8-4618.

oooeoooeeooeoooeoeoaooar

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 vaL ryto iki 5 vai- vak.1 

o šeštadieniais

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

TcL 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš vVcrcss- 
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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broad way 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

£ Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje. • 
r Lipdau popierius ir taisau -

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžioa 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tei AN 8-4649
!

Peter Maksvytis
Carpenter & Buiider
49 Church Street

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

Telefonas: 698-8675

coooooooooooooooooooaoooc,

Televiziją 
i ir radiją -
Taiso Gerai Ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sfaht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

CboooneoeocsooosooseoooonoJ

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Maas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
!; Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

r*************************#******—
RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
is stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN 8-2712 
Našiai ir Clda:
287 Concord Rd-, Billerica, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

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

321 County Club Rd- 
Nevvton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645 
eeeeesss**************************

Flood Sąuare * 
Hardivare Co.
Baviniakaa N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popiero- Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna 

Reikmenya plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t




