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Streikuoja Fordo darbininkai,1 
mokytojai, policininkai

Nuo praeito trečiadienio sustojo Fordo fabrikai. New 
Yorke, Detroite ir kitur streikuoja mokytojai. Youngs- ; 
towne policininkai ir ugniagesiai.

Lai gyvuoja laisva 
Lenkija!

Leidžiant paskutinį nu
merį, galima buvo tik spėti, 
kad bus Fordo darbininkų 
streikas. Jis prasidėjo praei-i 
tą trečiadienį. Streikuoja į Tokį šūki kaltojo Prancū- 
160,000 Fordo samdinių, iš zil’os prezidentas de Gaulle 
jų 80,000 Michigano valsti- ,lankydamasis Lenkijoje. 
j°je (Fordo įmonės yra iš- „j su k
mėtytos š vaistuose) J manau.. ,flausė jis lenkus.
. linija reikalavo (aplamai jr jje ajškiai suprato, kad de 
imant) valandini atlygini- Gau!le kalbėdamas diplo
mą padidinti per tns metus, matine kal5a ragin0 lenkus 
90 centų, o Fordas tesutiko ,ažiall pasidairytjt būti
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Arabų valstybių galvų konferencijos Sudane dai.. vių dalis. Iš kairės į dešinę sėdi Saudi Arabijos 
karalius Paisai, Jungt. Arabų Respublikos prezi dentas Gamai Abdel Nasser, Yemeno prezidentas 
Abdullah al-Sallal. Kuwait emiras Sabah al-Sali m ir Irako prezidentas Abdul Rahman Aref. Kon
ferencijoje pasireiškė didelis pažiūrų skirtumas. Dvi arabų valstybės iš viso joje nedalyvavo.

Firmą kartą bombardavo
Šiaurės Vietnamo uostą
Bombardavo Š. Vietnamo uostą Cam Pha. Stato 

mirties juostą. Išrinktas prezidentas žada pasiūlyti bom
bardavimo pertrauką, jei Š. Vietnamas prašys.

pridėti 60 centų. Fordas ne
sutiko užtikrinti pastovų 
metinį darbininkų atlygini
mą, mokėti Kanados darbi
ninkams tiek. kiek mokama . Jis pirmas iš Vakarų di- 
JAV tokį pat darbą dirban
tiems .

lankstesniems, stengtis atsi
palaiduoti nuo priklausomy
bės Sovietų Sąjungai. Surveyor 5 nusileido Rasinės riaušės Dovanos komunistų

mėnulyje nesiliauja šventei
Į mėnulį paleistame JAV Sekmadieni jau kelintą Sovietų Sąjungoje jau se-

Pagaliau unijos vadas 
Reuther pasiūlė tuos klausi
mus pavesti 3 asmenų komi
sijai. kuri išspręstų sutarties 
sąlygas, bet darbdavys ne
sutiko. Tada unija’ Holikr 
tik skelbti streiką.

Visi pranašauja, kad šis 
streikas gali ilgai užsitęsti. 
Unija turi streiko fonde 67 
mil. dolerių, iš kurių duoda 
streikuojantiems pašalpą 
(nevedusiam $20, vedusiam 
su šeima $30).

1945 m. General Motors 
streikas tęsėsi 119 dienų, 
1950 m. Chryslerio 100 die
nų, 1964 m. Forde 2 savaites 
ir General Motors 5 savai
tes.

Kiti didieji automobilių 
gamintojai — General Mo
tors ir Chrysler — savo įmo
nių kol kas neuždarė ir lei
džia dirbti be sutarties.

Streiko pasėkas visų pir
ma pajus Detroite. Jis yra 
skaudus smūgis ir visam 
kraštui.

Bet nemažesnis smūgis ir 
New Yorko, Detroito ir kitų 
miestų mokytojų streikas. 
Fordas, pradėjęs dirbti, gali 
pasispausti ir tiek pat auto
mobilių pagaminti, bet kaip 
atlyginsi mokiniams už strei
ko metu praleistas mokslo 
dienas.

Kol kas mokytojų streikas 
nebus ilgas, nes savivaldy
bės kreipėsi į teismą ir gavo 
įsakymą streiką atidėti, bet 
tas dar nereiškia, kad moky
tojų ginčas su savivaldybė
mis išspręstas.

Youngstovvne, Ohio. rug
sėjo 6 d. sustreikavo polici
ninkai ir ugniagesiai, viso 
labo apie 500 asmenų. Teis
mas rugsėjo 9 d. įsakė jiems 
grįžti į tarnybą, bet kartu 
paragino savivaldybę pakel
ti ir atlyginimus.

Daug kas kelia klausimą, 
ar savivaldybių ir savivaldy- 
binių įstaigi; streikas šiais 
laikais yra tinkamas ginčo 
sprendimo būdas? Ar nėra 
geresnio būdo tam reikalui?

džiųjų valstybės vyrų pn
pažino Lenkijos vakarų sie-į r(j gjaįvv gurveyor 5 buvo kartą Mihvaukee. Wisc.. bu- r iai ruošiamasi minėti šį ru

pastebėta, kad teka helijus. Y> necr^ demonstracija, va- denį sueinančią komunistų
todėl kilo klausimas, kas ^“™"'!a,?a^talikų_kuniS0 l*',™?1”" “S
daryli: įsakyti jam suktis 
orbita aplink žemę ar mė

žė, kad būtina suvienyti Ry
tų ir Vakaių Vokietiją

Sovietai puola 
Voznesenskį

Neseniai skaitėme sovietų 
rašytojo Voznesenskio laiš
ką Pravdai. kuris ten nebu
vo išspausdintas, bet ii iš
spausdino New York Times 
ir kiti laikraščiai.

Už tai jį labai užsipuolė 
Sovietijos rašytojų laikraš
tis Literaturnaja Gazeta. 
Voznesenskis kaltinamas į- 
žeidęs rašytojų sąjungą ir 
vedęs Vakarams naudingą 
propagandą. Manoma, kad 
jis bus išmestas iš rašytojų 
sąjungos, o tai reiškia, kad 
jo raštai nebus spausdinami. 
Tokia "laisvė“ tebėra dar ir 
šiandien Sovietų Sąjungoje.

Groppi. Ir ši kartą neapsiė 
jo be langų daužymo ir plė- 

. Šimo.
nulį. ar leisti jam mėnuly Praeitą savaitę kelias die- 
nutūpti. kur buvo skilia. Ta- nas ir Brooklyne buvo taria- 
čiau visa baigėsi labai gerai, mosios rasinės riaušės, o iš 
ir Surveyor 5 švelniai nusi- tikrųjų tai paprastas chuli- 
leido mėnuly, iš kur siunčia
nuotraukas.

Viena raketa atneš 
kelias bombas

ganų siautėjimas.
Kai i St. Marks Avė. sto

vintį sunkvežimi buvo įmes
ta padegamoji bomba, atvy
kusieji ugniaggesiai buvo 

' sutikti akmenimis ir todėl 
' turėjo pasišalinti.

Yra sužeistų policininkų
Sovietų Sąjunga vis rūpi- ir ugniagesių. Nukentėjo ak 

nosi pagaminti didžiausią menimis apdaužytas televi- 
bombą. kurią numetus būtų zijos reporteris. Jam ligoni- 
padaryta milžiniškų nuosto- nėję susiūta veido žaizda 10 
lių. Dabar patirta, kad ji dygsnių dydžio, 
savo dėmesį nukreipė į ra
ketą, kuri galėtų nunešti iš
karto kelias bombas ir jas Seniausiai teisių 
numesti j pasirinktus taiki
nius. Taigi, viena komunis- mokyklai 150 metų 
tų raketa, paleista į JAV,
turėtų numesti bombas ke-! Nesena yra Amerika, ne- 
liose vietose beveik tuo pa-1 senos ir jos mokyklos, paly-Kuniaai nori 

vesti
Notre Dame katalikų u- 

niversitete (South Ffend.
Ind.) buvo konferencija, 
kurioje dalyvavo per 200 
kunigu. Joje Harvardo uni
versiteto prof. jėzuitas kun.
Fichter kalbėjo apie kunigų 
celibatą (susilaikymą nuo 
vedybų).

Kun. Fichterio surinktais 
duomenimis 62 G kunigų y- 
ra už neprivalomą celiba
tą, — nori vesk. nori ne. Jo 
nuomone, celibatas bus ne 
vėliau kaip po 5-6 metų pa
naikintas. Konferencijos da
lyviai beveik vienu balsu 
pasisakė prieš privalomą ce
libatą.

Ilgametis Kanados kon-j
Celibatas nėra dogma, o servatorių vadas Diefenba-1 Prezidentas Johnsonas su 

tik toks katalikų bažnyčios'ker atsisakė kandidatuoti į! žmona paskelbė, kad jų vy- 
įvestas potvarkis kunigų partijos pirmininkus, kai ir; resnioji duktė Linda gruo- 
disciplinai palaikyti. Iki 12 trečią kartą balsuojant ne- džio mėnesi išteka už mari- 
šimtmečio ii: katalikų kuni- surinko reikalingo balsų! nų kapitono C harles S. 
gai galėjo vesti. Į skaičiaus. Robb.

čiu metu.

Kiek žmonių klauso 
Amerikos Balso

Amerikos Balso radijas Prieš 150 
žinias duoda 37 kalbomis, profesoriaus 
Surinktais duomenimis, jo rio raštinė ir

sukaktį. Žmonės jau girdi 
gandus ir jais džiaugiasi, 
kad ta proga į rinką bus 
mesta daugiau kasdieninio 
vartojimo prekių, joje pasi 
rodys daugiau užsieninių 
drabužių, batų, nertinių, 
daugiau maisto ir gėralų. 
Kalbama ir apie kai kurių 
kainų sumažinimą. Mano
ma. kad panaikins Chruščio- 
yo įsakymą pakelti 25% 
sviesto ir 30G mėsos kainą.

Gal tie gandai ir tikri, nes 
ir paprastų komunistinių 
metinių švenčių proga į rin
ką būdavo išmetama dau
giau prekių, o jau 50 metų 
sukakties proga yra tam 
daug daugiau propagandi
nio reikalo.

ginus ias su Europos mokyk 
i lomis. Štai seniausiai JAV 
Į Harvardo universiteto teisių 
mokyklai šių metų birželio
12 d. tesuėjo 150 metų. Ta 
sukaktis bus iškilmingai mi
nima rugsėjo 22-23 dienom.

klauso 43 mil. žmonių. Vien 
Rytų Europoje jo klaisytojų 
vra ne mažiau 23 G.

Gibraltaras balsavo 
iž Britaniją

Praeitą sekmadienį JAV; 
lėktuvai pirmą kartą bom
bardavo Šiaurės Vietnamo 
Cam Pha uostą, 46 mylios 
nuo jo didžiausio uosto Hai- į 
phongo. Uosto įrengimai la
bai nukentėjo.

Cam Pha uostas pagal dy-; 
dį yra trečias. Per jį į Š. i 
Vietnamą įvežama 17ri per 
visus uostus įgabenamų pre
kių.

Kariai norėtų ir daugiau 
taikinių bombarduoti, bet 
Washingtonas neleidžia.

Krašto apsaugos sekreto
rius pranešė* kad prie demi
litarizuotos zonos pradėta 
statyti užtvara, kuri padėtų 
sulaikyti komunistų verži
mąsi į Pietų Vietnamą. Ji 
bus 600 jardų platumo ir su
sidės iš spygliuotų vielų. į- 
vairių minų ir labai jautrių 
elektroninių aparatų. Vieni 
jų pajunta žmogaus kūno 
šilimą, kiti — jo kūno drėg
mę, treti sargybiniams nuro
do tikslią vietą, kur uždraus
toje vietoje yra žmogus ir 
1.1. Ta juosta bus aplieta to
kiais chemikalais, kurie ne
leis augalams augti.

Ką tik išrinktasis P. Viet
namo prezidentas generolas 
Thieu pareiškė manąs, kad 
Š. Vietnamo vyriausybės at
sisakymas derėtis dėl taikos 
su naująja P. Vietnamo vy
riausybe nėra galutinis, to
dėl jis mėginsiąs su ja už
megzti ryšius ir pasiūlys vie
ną savaitę nutraukti bom
bardavimą. jei Š. Vietnamo 
vyriausybė to prašys.

Marinų vadas gen. VVallace 
Greene pasisakė už stipresnį ko
munistų bombardavimų, nes jie 
sudarė "antrą frontą“ pagal ne
utralią zoną, kuri skiria šiau
rės Vietnarni nuo Pietų.

Transporto sekretorius Alan 
Boyd susirūpinęs pašalinti susi. 
kimšimą aerodromuose. Jis ma
no. kad tam reikalui per 5 me
tus teks išleisti apie 3 bil. dol.

Jau pradėjo bauginti 
viesulai

Pirmasis šių metų uraga
nas Doria. atrodo, tepalies 
tik N. Carolinios pakrantę, 
o antrasis Beulah, nusiaubęs 
St. Vincent ir Martiniųue sa
las (žuvo 15 asmenų), pasu
ko į Domininkonų respubli
ką ir Puerto Rico.

Trečiasis uraganas Chloe 
tebėra 1325 mylios nuo Ber-: 
mudos.

Nuo 1704 metų Britanija 
valdo mažą žemės gabalą 
prie Įėjimo iš Atlanto van
denyno į Viduržemio jūrą. 
Jį turėdama savo rankose, 
Britanija kontroliuoja šitą 
svarbų jūrų kelią. Ispanija 
seniai nori iškrapštvti iš ten

metų pirmojo krjtus, bet kaip? Britai nesi- 
Isaaco Parke- rengja išeiti. O štai sekma- 
biblioteka bu- dieni jie įvykdė gyventojų, 

kurių 12.742 turėjo balsa
vimo teisę, atsiklausimą, 
kam jie nori priklausyti: 
Britanijai ar Ispanijai?

vo viename kambary, o kita
me jis skaitė studentams pa
skaitas. šiandien tik jo var-

Maskvos, Pekino ir Kairo do biblioteka turi nėr 1 mil. 
radijo stotys varžosi su A- knygų, mokvklą lanko 1.600 
merikos Balsu, perduoda- studentu, vien mokyklos 
mos žinias kitomis kalbomis, praplėtimui numatyta 15 

i mil. dolerių.

12,138 pasisakė už Britą 
niją, o tik 44 už Ispaniją.

Užsidarė vokiečių 
laikraštis

Kanadoje keičia 
vadus

Prezidento duktė 
Linda išteka

Dvi valstijos 
sumažino mokesčius

Šiemet 15 valstijų pakė
lė mokesčius ir tik dvi vals
tijos juos sumažino. Tai 
Kansas ir N. Carolina. Pir
moji sumažino pajamų, o 
antroji apyvartos (sales) 
mokesti.

Ilja Erenburgas ov’c’ų rašy
tojas. publicistas. ’ ęs rugsėjo 
l d. Maskvoje. G,. oūdamas, 
jis mokėjo nei Stalinui prisilai- 

j žyti. buvo apdov; ,as Stalino 
premija. Stalinui mirus, jis at-

Ne tik mūsų spaudai yra 'irai prisipažin <taškavęs is
sunkūs laikai. Neseniai ra- baimės.
šėme, kad sustojo didelis
lenkų laikraštis, o štai pra-; •**^*~~~***~*'**~****~~ 
eitą savaitę sustojo Roches- Viena radijo žinių agen. 
tery leistas vokiečių dienras- tQra paskelbė, kad Sirijoje 
tis Rochester Abendpost . įvyko perversmas, 
ėjęs 116 metų ir paskuti
niuoju metu turėjęs 14,000
prenumeratorių. Newfoundlande sudužo

Dabar JAV vokiečiai be- čekų lėktuvas. Žuvo 34.
turi 2 dienraščius.
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Dar apie nusikaltėlių imperiją
”Life“ žurnalui paskelbus du ilgus gengsterius ir jų 

padėjėjus atskleidžiančius iliustruotus straipsnius, visuo
menėje kilo Jidiš sujudimas, nes čia su smulkmenomis 
visi pamatė i* sužinojo tai. apie ką buvo tik iš tolo neaiš
kiai girdėta. Dabar iškilo viešumon ne tik nusikaltėlių or
ganizacijos veidai, bet ir daug žymių politikų, sportinin
kų ir kitų profesijų '‘garbingų" žmonių pavardžių, kurie 
su tais nusikaltėliais turėjo vienokių ar kitokių ryšių.

Štai mes sužinome, kad Cosa Nostra yra pasidalijusi 
j 24 šeimas, nuo 20 ik’ l,00C narių kiekvienoje. Jos Nau
josios Anglijos šeimos bosas yra jau spaudoj girdėtas Ray- 
mond Patriarca. reziduojantis Rhode Island., Louisianoj 
—Carlos Marcelio, New Yorke — Vito Genovese, kitur — 
daugybė kitų vis itališkų pavardžių. Patys didieji ”pori- 
cai“ gyvendami prašmatniuose rūmuose, važinėdami bran
giausiom mašinom, braudamiesi i aukštąją visuomenę, jie 
iš šalies gali atrodyti kilniausi piliečiai. Ypač, kad nesigai
li aukų abiejų partijų kandidatam, vargšam, nelaimės 
ištiktom sritim. O iš tiesų — tai išsipuošę bankų plėšikai, 
žudikai ir vagys. Pasirodo, kad iš bankų išplėštus pinigus 
ir vertybes jų pasiuntiniai gabena Į Šveicarijos ir kitų 
kraštų bankus, kartais pasinaudodami net Jungtinių Tau
tų diplomatų pagalba. Jiems nėra net geležinės uždangos, 
nes turi biznių su komunistais Čekoslovakijoj, Lenkijoj ir, 
žinoma, pačioje Sovietų Sąjungoje, kuriai ir gegsterių 
doleriai gerai kvepia. Jie pareikalauja iš biznio firmų kad 
ir už šiukšlių išvežimą milžiniškų sumų. ir pabandyk jiems 
nemokėti! Jie sudegino New Yorke kelis "A & P“ marke- 
tus ir nušovė du šių parduotuvių vedėjus tik už tai, kad 
buvo atsisakyta pardavinėti jų menkavertės prekės bran
gia kaina. Per politikų protekciją jie savo narius padaro 
policijos vadais, pasižaboja prokurorus ir teisėjus, kurie 
jų bylas numarina ar nusikaltėlius paleidžia už menką už
statą. Jiems sporto organizacijų vadai ar pasižymėję žai
dėjai suteikia naudingų lažyboms informacijų ir t.t.

Verta įsidėmėti ir tai. kad. "Life“ žurnalo žiniomis, 
vežikų unijos vadui Hoffai nuo kalėjimo bausmės apsau
goti Cosa Nostra fonde buvo padėta 2 milionai dolerių, 
kurie turėjo būti • sumokėti tam; kuris sugriaus prieš jį 
iškeltus vyriausybės kaltinimus ir suniekins liudininkų 
parodymus. Bet, deja. tai padalyti ir gengsteriams nepasi
sekė, ir Hoffa jau sėdi kalėjime.

Kad šie nusikaltėlių karaliai žudo nesivaržydami ir 
neištikimus savus, ir svetimus, visi žinome. Bet ir jiems 
kyla klausimas, kur padėti nužudytojo lavoną, kad kartais 
policija ar kiti teisingumo organai neužuostų. Ir štai, jų 
didysis žudikas Boiardo. gyvenąs savo pilyje Livingston.

Kataliku kunigas James E. Gruppi, kuris vadovavo 
Milwaukee negru demonstracijai, ginčijas Su policija.

Tautos Fondas

pasaulį kovai su komuniz-’turto, negrai sukilo ir Plains- 
mu? į fielde, tik 15 mylių nuo Ne-

Negalėdamas vidaus tvar- \varko, toj pačioj New Jer- 
kos palaikyti, prezidentas sey valstijoj. Sukilo ir pra- 
Johnsonas liepos 27 d. atsi- dėjo deginti miestą, plėšti 
šaukė į tautą, kviesdamas j krautuves , šaudyti į polici- 
"visų tikybų visus vyrus ir! ją. Dūko 4 dienas ir nakti 
visas moteris" eiti į bažny-i mirtinai sumušė vieną poli- 
čias ir melstis, kad riaušės} cininką, įsilaužė į ginklų 
sustotų. Rytojaus dieną tas; fabriką ir išvogė šautuvus, 
jo atsišaukimas tilpo stam-j Kai valstijos milicija pradė- 
biomis raidėmis pirmuti-i jo krėsti riaušininkų namus 
seniuose dienraščių pusią- ir ieškoti išvogtų ginklų
piuose: "Ali Faiths to Pray 
for End of Račiai Strife!“ 

Tačiau sekmadieni, kuris

(rado kelioliką šautuvų), iš 
AVashingtono atėjo įsaky
mas: "Nedaryti negrų na- 

buvo tiems poteriams skir-j muose jokių kratų!" Ir kra
tas, jau nebuvo nei žodelio. tos buvo nutrauktos.
Matyt, prezidento patarėjai žmonės trauko pečiais ir
pabūgo, kad pasaulis nepra
dėtų juoktis iš jo poterių.

Bėda yra ta, kad pats pre
zidentas nesusivokia, kas 
krašte dedasi; už jį galvoja, 
jį Informuoja, patarimus

Prel. J. Balkūnas. Liet. 
Išl. Tautos Fondo ir Jungti
nio Finansų Komiteto pirmi
ninkas. savo pranešime Vli
ko tarybai rugpiūčio 24 d. 
pabrėžė būtinumą ir Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, 
kaip ir kituose kraštuose, 
stiprinti tisioginį lėšų telki
mą Tautos Fondui.

(Jungtinis Finansų Komi
tetas yra Miko, PLB, ALB, 
ALT ir LLR atstovų sudary
tas specialus komitetas telk
ti lėšoms tik Lietuvos vals
tybės atkūrimo 50 metų su
kakties programai finansuo 
ti. Liet. Išl. Tautos Fondas 
yra nuolatinis Vliko veiklos 
aprūpintojas lėšomis).

Tiesioginis lėšų Tautos 
Fondui telkimo būdas yra 
kūrimas pastovaus ryšio 
daugiausia su paskirais as
menimis ( arba ir organiza
cijų padaliniais), pasižadan
čiais kasmet sutartft laiku į- 
nešti i Tautos Fondą bent 
dešimti dolerių.

Tautos Fordui dar reikia! 
ryšininkų-Įgaliotinių paski- • 
rose vietovėse. Tokio ryši- 
ninko-Įgaliotinio vaidmuo 
yra tarpininkauti nedide
liam t kelių ar keliolikos as
menų ) TF rėmėjų būreliui 
susisiekime su TF centru: 
suregistruoti pasižadėjimus, 
laikui atėjus surinkti įnašus 
ir juos persiu: »i iždininkui. 
Nors paskiri rėmėjai gali tai 
atlikti ir be tarpininko, nau-

★
JAU SPAUSDINAMAS

ĮDOMUS 1968 METŲ "KELEIVIO“

Kalendorius
Jį redaguoja Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji užsisakyti kalendoriaus negavo, 
todėl šiemet nepavėluokite užsisakyti. Pinigus kartu su 
laikraščio prenumerata ar atskirai siųskite adresu:

”K E L E I V I S“

636 Broadway. So. Boston. Mass. 02127.

★

klausia: Ką šitokia Wa- 
shingtono politika reiškia? j doj imąsis tokiu tarpininka- 
Kodėl juodoji anarchija taip vimu pasižadėjimų vykdy-
toleruojama? Nesupranta to 
ir minėtas korespondentas.
Jis klausia: Kodėl toks val-Į rinti jo tvarkingumą, 
džios ištižimas?

mą padaro paprastesnį, pa
togesni ir gali geriau užtik-

jam duoda ir kalbas jam pa 
rašo visokie patarėjai, kurie 
ir patys ne viską žino. Kaip, ŠRa valdžio

N.J, įsitaisė krematoriumą, kuriame su plaukais ir nagais* ko %he trouble is there are tamP^a^ sufista su šaltuoju metu vra patenkinamas Ali
uli žmogus nranvkti. Ten nė.f natvs aen^teriai hito nn ££ many boSį“ Bėda kanh bŪt<?nt’ AfHka’ kU1‘ ^mo nmstas,

too many bosses — Beda. Washingtoras sušilęs var-’ tik tokių rėmėjų tinklas dar 
ad piezidentas- tun per-} žogJ ?u Ru?jja ir Rinia dėl i- turėtų būti žymiai paplatin- 

aaug bosų. i takos. Rusai ir kiniečiai tas. Rėmėjus. įnešančius
Neriai ką mūsų kiarte pa- skaito Afrikos negrams ži- daugiau (bent 25 dol.) Vli- 

rodo ii kitas pavyzdy y. FBI njaP apje negru riaušes Ame- ko ir Tautos Fondo valdy- 
agentai suėmė negrų kursty-, ,.ikoje ir sako‘. Matot> kaip bos atžymi kaip yysatinguo- 
toją Browną, kuris viename Amerikos imperialistai ei- sius rėmėjus. Ryšium su tuo, 
Marylando miestely sukurs- giagi pu jūsų broliais? Bus atitinkamais metais jiems 
tė nėgių riaušes. Sakyda- tas pats ir jums. jeigu jie čia asmeniškai siuntinėjami lie

Įsipareigojimas kasmet su- 
Žmonės nesupranta, kad tartu laiku Įnešti į Tautos 

politika yra1 Fondą bent 10 dolerių šiuo

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams Z

gali žmogus pranykti. Ten net patys gengsteriai bijo po 
vieną ar neginkluoti eiti. Ką gali žinoti, kas tavęs laukia 
draugo namuose? Antai, vieną apie 350 svarų svėrusį 
nepaklusnų bičiulį ant kiaulių kablio pakabino ir taip tas 
užbaigė savo žemišką karjerą, draugams juokiantis.

Bet išradimams ir čia nėra galo. Atsirado ir gengste- 
rių tarpe "genijus“, kuris ir .lavonų naikinimo procedūrą 
suprastino. New Yorke buvo atidaryta puiki laidojimo 
įstaiga. Su gerti patarnavimu, bažnytine muzika ir kars
tu — didesniu ir puošnesniu negu kitur. Be to, čia ir pi
giau, graborius ne lupikas. Skirtumas tik tas, kad po tik
ruoju numirėliu gengsteriaip&kišdavo dar kitą nabašnin- 
ką — savo nužudytąją auką.-.rlr taip abudu viename kars
te ir Į vieną duobę nukeliau avo... Taigi, laidojant myli
mą savo šeimos narį ar giminę, visada verta pakišus kars
te po juo ranką patikrinti, ar- jis tikrai guli ant šieni- 
ko. o ne ant kito tokio pat dangun keliautojo pilvo, tik 
gerokai graboriaus suploto, kad mažiau vietos užimtų...

Nuostabius laikus gyvename, net plaukai šiaušiasi,, 
bet dėl to esame patys kalti, nes patys gengsterius užsi
auginame savo parama, tylėjimu ir aplamai pakantrumu. 
O jie už tai ne tik mūsų mokesčius, bet ir mus pačius kaip 
juodi vanagai sulesa.

Kodėl toks valdžios ištižimas
"Apėmęs Amerikos did- Pentagono ir Kongreso ži- 

miesčius riaušių siaubas — niomis, visam JAV kraštui 
su šaudymais, namų degini-^palikta tik viena divizija, 
mais ir krautuvių .plėšimais: tinkamai paruošta kovai, 
—parodė nepateisinamąįbet ir tą paskutinę jau ruo-
Washingtono valdžios išti- šiamasi siųsti į Vietnamą, 
žimą,“ rašo Hanson W. j kur yra jau pusė miliono A- 
Baldwin. New York Times įrinerikos kareivių, ir juos ke- 
žinių agentūros korespon-’ tinama laikyti tenai neribo- 
dentas Washingtone. Tokios! tą laiką, kad palaikytų Sai- 
nuomonės esą ir kai kurie igono generolų diktatūrą. 
Pentagono generolai. -j Kas būtų. jeigu toks siau-

Kai Detroito miestas dre-»bas, kaip buvo Detroite, į- 
bėjo nuo šaudymo, liepsno- vyktų vienu metu New Yor- 
jo gaisrais ir buvo plėšikų, ke, Washingtone, Philadel- 
draskomas, tai prezidento* pbijojė; " Atlantoje, San 
nusiųstos dvi parašiutininkų Frahcisce, Chicagoje. Cle- 
brigados, dargi su įsakymu velande.. Bostone ir kituose 
nešaudyti, parodė, kaip pa-1, didmiesčiuose? 'Ar nenu- 
vojingai nususintas yra kraš- verstų negrai Johnsono val-

mas. kad mes Ameriką pa- gu ?av0 apgaulinga demo-! tuvlškieji Eltos Informacijos

Balkūnas savo
Po šitokios kalbos ir po riau- ........ pranešime Vilko tarybai pa-
šių jis iš to miestelio pabė- B* komunistų suagituoti} brėžė, kad butimausių Vilko 
go, bet FBI žvalgyba ji su- afrikiečiai jau degina ame-} uždavinių atlikimą aprūpin- 
sekė ir areštavo^ Tada iš nkiečių įstaigas, daužo jų į ti lėšomis bus užtikrintai į- 
Washingtono buvo duotas langus ir automobilius.
įsakymas: "Tučtuojau pa-; Amerikos negrų riaušes 
leisti jį laisvėn“. Ir FBI jį valdžia galėtų greitai nuslo- 
paleido. Tačiau jį suėmė pinti. Bet aštrios priemonės 
Marylando valstijos polici- sukeltų dar didesnę Afrikos 
ja. Bet nežinia is kur atsira- neapvkantą Amerikai, o Ru
do reikalaujama §10,000 gijai ir Kinijai — pritarimą.
kaucija, ir Brown buvo vėl .Štai kodėl ashingtonas 

žiūri į nėgių riaušes pro 
pirštus ir, kad ir prieš savo 
norą, glosto tvarkos ardyto
jus.

to apsaugos rezervas, sako
Hansonas.

džios. kurios ginkluotos jė
gos- yra išbarstytos po visą

paleistas. (Vėliau jis buvo 
dar suimtas New Yorke, ir 
nustatyta §25,000 kaucija. 
Bet įsakymu iš viršaus ši 
kaucija buvo sumažinta li
gi $15.000, ir riaušių kursty
tojas vėl paleistas).

Išėjęs iš kalėjimo, jis nu
vyko į Washingtoną ir tenai 
viešai pasakė: "Mes sude- 
ginsim ir Wasbingtoną. jei
gu negausim, kas mums pri
klauso“. Kitu atveju jis pa
reiškė spaudos atstovams: 
"Wasbingtone dabar sėdi 
pasiutęs šuo iš Texaso“. Aiš
ku, jis tuos žodžius taikė 
prezidentui. Už tokį valsty
bės galvos įžeidimą kitur jis 
būtų tučtuojau areštuotas ir 
nubaustas, bet ne Washing- 
tone — No, sir!

Arba paimkim šitą pavyz
dį: po kruvinų riaušių Ne- 
warke, kur 1967 m. vasarą 
buvo užmušti 25 žmonės ir 
sunaikinta už $5,000,000

S. M.

100 MILIONŲ METŲ 

ŽEMĖS PILIEČIAI

Clifwoode, N.J., smėlyje 
prie Raritan Bay upės rastas 
didelis gabalas gintaro, ku
riame labai gerai išsilaikė 
dvi skruzdėlės.

manoma tik ta sąlyga, jei 
bus tinkamai išplėstas tie
sioginiu Tautos Fondo rėmė
ju tinklas. Amerikos Lietu
viu Taiyba — pastebėjo TF 
pirmininkas — šiemet iš sa
vo surinktų lėšų i ’Į’autos 
Fondą perkėlė 4,000 dol.

Tautos Fondo pirminin
kas vpač Vliką sudarančias 
grupes skatino uoliau susirū
pinti tiesioginiu lėšų telki
mu. Pažymėjo, kad yra 
kviestos prie to prisidėti A- 
menkos Lietuvių Bendruo- 
merės apvlinkės bei kitos 
organizaci jos, ir jų dalis jau 
esanti apčiuopiamai pasi
reiškusi tame darbe. Vėliau
sia naujiena iš tos srities 
prel. J. Balkūno pranešime 
buvo tai. kad lietuvių Kuni
gu Vienybės seimas, įvykęs 
New Yorke rugpiūčio 23-24 
d.. kaip tik priėmė tam rei
kalui gerų vilčių teikiantį 
nutarimą.

Pažymėtina, kad tuo pa
čiu metu T. Fondas gavo $ 
40 irašą iš kun. Mato Čyvo. 
Albany. N.Y., šv. Jurgio pa
rapijos klebono. Jis įjungtas 
į ypatingųjų Tautos Fondo

Radusioji tą gintarą nu
nešė į Cornellio universite
tą, kur ištyrus paaiškėjo, 
kad tos skruzdėlės yra gy
venusios prieš 100 milionų 
metų. Jos net 40 mil. metų 
yra senesnės už iki šiol žino
mus priešistorinių gyvių pa- rėmėjų sąrašą, 
vyzdžius.

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

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

Kaina buvo $5.50, dabar....................... $2.00.

II tomas, 480 psl.

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

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

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

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

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

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.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS JDOMI AS KNYGAS!

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

(ELTA)
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NBPKIKLA. Amerikos Lietuviu KAS SKAITO KABEI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KULTŪROS KONGRESAS

» - . r *
« -

CONNECTICUT KLONIUOSE Pasižvalgius po Montrealį J A V ir Kanados Lietuviu
NEW BRITAIN, CONN.

Kimbam j nebaigtus darbu*

Vasara baigiasi. Visi grįž
ta prie savo nebaigtų dar
bų. O jų juk begalės ir vi-

DETROIT, MICH.

Ar žinote, kas bu* 

rugsėjo 17 d.?

Kadangi vasara buvo vė-

LABAI ĮDOMŪS

ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina........... $4.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 404 psl., daug 
iliust'aciju, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS

Gera
dovana

Kultūros kongresai, įvykstą 
kas perkeli metai, išryškinai 
mūsų dėmesį savos kultūros i 

Net kelias dienas slampi- baziliką, pa ;a ant jau'ugdymui, išlaikymui ir ska- 
nėjus po parodą ir nepasi- minėto kara i < kalno, su, tina kultūros kūrėjus kūry- 
dairyti po patį Montrealio 76 metrų a.;.-C, kupolu.; bai. Trečiasis Kultūros Kon- 
miestą — mirtina nuodėmė, Sako, ją ka- •• aplanko a-‘ gresas įvyks Chicagoje š. m. 

la*v ■ qt A o-o kurios joks padorus montre- pie 4 milionai žmorių. Yir-i lapkričio 23-26 dienomis,
i o ne vo. o - ajjetįs ar jįgbūtų prancūzas, šutinė nava dar nebaigta, be į taigi Lietuvos Nepriklauso-

ar kurios kitos padermės ai- jokiu papu- š . kabėmis' mybės atstatymo 50-ties me- 
nis, niekada neatleistų. Ir kvepia. Bet v;... mai ir šuo-; tų sukakties išvakarėse, 
kas tai matė — būti Romoje lai jau vra. v n ika pasigė- Praėjusiame Kutlūros 
ir nematyti popiežiaus! retina. Mažiausias kraustė- Kongrese atsilankė apie
.................... . Įėjimas skani: a visais 1.500 dalyvių, šių jubilieji-
Va, gitais n aar kitais su- skliautais, ž'mma. prisipil- nių metu išvakarėse įvyks- 

Rašant šiuos žodžius oras metimais, nutariau bent ge- džius žmoni ■ ai ir nebus tantis kongresas turėtų su- 
ą pusdienį pašvęsti pačiam, jp 4:arrj,; . tu;zja traukti didesni dalyviu skai- 

jau čių. Jau dabar visi kviečia- 
ama pa- mi kongrese dalyvauti.

suomeninėje srityje. Taigi; f0.1;*'tai. gTrT‘,UJ LS‘°1 kur 
ir jos darbininkams tenka 1 'a*ho nebuvo. SLA 3o2 kuo- 
vėl sukrusti. Vienas iš tokių: P?s geguz.ne buvo numatyta 
darbų vra Vasario 16 minė- brirzejio menesĮ. bet, kadan- 
jimas. Tuo čia rūpinasi A- K1 J1 b?tV. supuolusi su 1941 
merikos Lietuviu Tarybos m mu-zebo menesi išvežtųjų 
skyrius, kurio sekretoriumi. i ®lbn 4 minėjimu, tai nukel-

ta į rugsėjo 17 d.ilgus metu buvo Antanas šo
va. Gaila, kad jis nebegalės
čia toliau veikti, nes išsikė- gana šiltas ir gražus — tem- 
lė j Vakarus. Dabar visa naš-Į peratūra dienos metu siekia 
ta guls ant pirmininko Ma
to Grimailos pečiu. Jo parei
ga bu« kreiptis į draugijas ir 
prašyti skirti i Altą savo at
stovus, juos sušaukti susirin
kimui ir tt.

Kodėl nebuvo SLA 4-tos 

apskrities gegužinė*?

Conneeticutt lietuviai vi
saip spėlioja, kodėl šiemet 
rebuvo SLA 4-sios apskri
ties gegužinės, kun būdavo 
kasmet? Ar dėl to. kad išmi
rė jos veiklūs darbuotojai 
Tomas Matas, Juozas Raze- 
vičius, Rujinauskas ir kiti?
Ar dėl to, kad negavo vietos 
gegužinei? Kiti kitaip spė
lioja.

Apskritis, rodos, turi ir sa
vo korspondenta Marciulio-j

* T v * — 1 • • *1 * * i

80 laipsnių. Tikėsime, kad 
toks oras tęsis ilgiau ir mūsų 
gegužinei jis bus palankus.

S. GRIEŽĖ

. . * 1 ~ . t.---- ./ taip mainui ■ ; ko t;
miestui, norsis paviršiaus jį _ ajj; A, 
apžiūrėti. Iš tikrųjų jis ver- užbaigta ir nam.oiama

Kai rengiatės duoti kokią 
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 labai tinka dovanoms:

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

•v.v
>—

tas ne pusdienio, bet gero maidoms 
pusmečio. Ir tai ne dyvai.
juk jau pats jo vardas bylo- -i°s rt<mys i miestą

, ja už save: Montreal — ka- karališkas. Sako, giedroje 
davosi. Žiūrėk, ištisą savaitę raliaus kalnas, žinoma, se-i šimto myliu matyti... Ma- 
lyja, o atėjo gegužinės sek- nįau buvo tik kalnas, kai ' ro lankymosi m u matomu- 
madienis — ir oras gražiau- 1535 metais Jacques Cartier mas nebuvo vai geras il
sias. Neabejojame, kad ir pirmą kartą čia Įkėlė koją.:’aiP toli nesiekė.

Ii kalnas ne šiaip sau, o net \ isag kak. baitas ismū- Dr.. R. Šilbajoris literatū-
120 metrų aukščio, 100 ha rytas, išlygintas. iscemen- ros sekcijoie pažvelgs i ra-

Bet jei tą dieną ir nebūtų j (250 akerių) ploto, apaugęs tuotas. Laiptai erdvūs. Apa- šytoją ir skaitytoją, ji pa-
gražaus oro, vistiek atva- į lapuočiais. O dabar jau did- tinis kiemas ’abai didelis, pildys K. Bradūnas, Alg.

turi dvejus vaitus — įva- Landsbergis ir Br. Vaškelis.

Praeity mūsų kuopai sek-

ateinančio sekmadienio oras 
‘ bus gražus.

Dr. Juozas Girnius, Aidų 
žurnalo redaktorius, Tauta 
ir tautirė ištikimvbė ir kelių 
kitu filosofinių knygų au
torius. kongrese savo refe
rate peržvelgs mūsų kultūri
nio gvvenimo sėkmes ir ne
sėkmes.

“The Herdcman .nd ,he 9E.LEŽLNI.AI KRYŽIA'; 

Linden Tree“ (Vinco Krė- Antano Šukio atsiminimai iš

vės), 128 psl., kaina $3.95.

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

Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkau* atsi
minimų (1909-1918) IV to-

•«l.«

mas, 272 psl., kaina kietaisHouse Upon the Ssnd , ......................... $3.75,
(Jurgio Gliaudos), 168 pst 1 minkštais viršcliais .. $2.50.
kaina $3.95.

žiuokite. Salė mūrinė, net! m/estis. Net pats didžiausias 
šildoma, todėl lietaus ir šal-; visoje Kanadoje ir antras 
čio nėra ko bijoti. : didumu uostamiestis Šiaurės

_ _ . .. ... I Amerikos Atlanto pakraš-
Turėsime šiltų užkandžių.; tvje ( Nw Yorko). Tiesa,

vyne io, alučio, gros gera jfe to]okaj nUQ At]a he; 
muzika, galėsime ir pašok-, tas jam nekliudo būti uosta. 
b. Vaikams, turėsime žaidi-j miesčiu, nes gili ir plati šv.! 
mų. L z genausią pasirody-i LaUryn0 Upa pakelia ir di- 
mą apdovanosime. Bus ir ki
tokių laimėjimų.

delius okearinius laivus, ku-' K^toje gat. t> ;u?ėje tos 
rie be didelių sunkumų at-! |)at zinyb?s oojarr.as vas-

ziuojantiems r įsvaziuojan- Mok. Juozas Masilionis, 
tiems. Prie va; uniformuo- Chicagos Aukšt. Lituanisti- 
ti sargai. Įvažiuojant ’duo- nės mokyklos direktorius, 
da žalia kortelę, kurią užpil- kalbės apie tautini jaunuo- 
džius išvažiuojant atsiima, menės auklėjima išeivijos 
Tai dėl lankytojų statistikos, salvgose. Ji papildys B. Vin-

Jau išvažiavus iš kiemo,! dašiene, J. įgrotoms, A.
Rmkūnas, kun. J. Borevičius 
ir V. Tamulaitvtė. Kun. Pr.

LIETUVA BUDO, Stepo, 
no Kairio, 416 psl, kai
na .............................. $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ...............................$2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip. 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ....................... $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina .......$2.

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

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl., kaina $3.50.

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

“The Maker of Gods*4, 
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 viršeliai* 
$3, kietai* $4.. • »» ........u /i •

Visos šios knygos yra gra-

ti:

Garšva skaitys referatą apie 
spaudą ir visuomenę. Dr. A.
Razma kalbės apie kultūri
nių darbu finansavimą. Ji

ne, ^oii neprilvgsta \ia-’ papildys Z. Dailidka ii St. žiai įrištos. 
Faiis. Or.iai'io. vaško Kairys Kanados LB Krašto! 

muziejui. ?e: kas aplankė,! ^^ybos nares kultūros rei- 
nesigaili.

Žinovai teisia, kad lietu-

ko muziejus. Tai daugiau re
liginis. ir tik vienas kitas

Pravažiavus Metropoli- liu. Vadinasi, gali sutalpinti i>toi;iLs.. I at> mu-
• - - -------------------- ziejus eksponatais negau

ni. Kodėl jis nieko nepaaiš-i Gegužinė bus Green Lawn plaukia į Montrealio uostą 
kino? Grove. 16447 Middlebelt: Jo krantinė turi net 16 my-

Rd.
tan aerodromą apie 2 mylios labai dideli kieki laivų vie- 
kairėje pusėje. Jau porą' nu metu. Čia ir Prancūzijos sus’ 

turėjome daug kartų mūsų gegužinės čia y-i prezidentas Charles de
Streikų mum* netrūko

Šiemet gara
streiku. Kaikurie jų tęsėsi 
net 3 mėresius. Juos visus 
laimėjo darbininkai, nes jie 
yra gerai organizuoti, nėra 
streiklaužiu, unijos turi di
delius streiko fondus, todėl 
pali dar 3 mėnesius streikuo-! 
jantiem? mokėti pašalpa, o', 
streikui užsitęsus ilgiau kaip 
3 mėnesius, mokama nedar
bo pašalpa iš socialinio i 
draudimo fondo. Todėl tik 
retas streikas užsitęsė ilgiau 
kaip 12 savaičių.

Streikams pasibaigus, po
lici ia dėkojo unijoms už pa
vyzdingą streikuojančių el
gesį.

Sessiong Clock bendrovės 
Bristoly 100 darbininkų 
streikavo gegužės mėnesį. 
Laimėjo. N aura tuk e gumos

ra buvusios.
Mieli SLA nariai ir sve

čiai, maloniai esate kviečia
mi gegužinėje dalyvauti.

Lauksime iš pat ryto.

A. Sukauska*

i Gaulle prieš mėnesį buvo 
■ atplaukęs nemažu kariniu 
: laivu.

kalams.
čia suminėta tik dalis nu- 

, , , . matvtu paskaitų.
I Taiei ir aš viena <ražu' ' kojmra MontreaĄje Kultūros Kongresui su-
| v.la P 11 as pradėjo kurtis apie 1900 me-
i birželio ryta pasileidau po tus įį, tik#ii ,,ata nežin0.
i miestą pasidairvti. Ak. dai-

' . .................................. ' " na-

rencrti ir jo metu užsimotu 
kultūriniu uždaviniu vykdy-j 

reikia ir finansinės
10 knygų už $2

...... , ,.ma, nes iki 1901 metu Ka-' ...-
nausi ir kitom dienom, betL,.^ ’L-ų lietuviu no > U1 ■ i rx . - - - i-vis siauresniu ratu Didelis stati>uka ne^yią ne ramos Kongresui skirtas’ Demokratinio socializmo
vis siauresniu ratu. Didelis ^jusi. o r.uo to laiko lie- aukas jiufti iždininko ad-l pr.d.1, (S Kairio įvadas), 

tuviai buvo žymimi vienoje'ir gražus šelmis! Pėsčias ir 
I nebandyk — pražilsi, o nė 
i pusės neapeisi. Galima pa-j 
’ vydėti jo kanadiečiams. Tu- į 
l ri daug didesnių ir mažes- 
I nių žalių plotų, daug gražių

pastatų ir visų kitų didmies
čio privalumų. Žymiai šva 
resnis už mūsų Bostoną. Tai

ne ruošiasi paminėti SLA 80; įžymus Kanados prekybos,! 1 
metų sukaktį spalio 14 d.'i pramonės, laivininkystės ir ^aT1^>,1į 
7 vai. vak. Knights of Co-į švietimo centras.
lumbus salėje. 222 Queens-!, T , .
ton Rd. J minėjimą atvyks , Jo ^ta per metus apian-
ir pasakys kalbį SLA pre- k° aU' ^k^"oių laivų 

r su arti 10 milionų reg. tonų 
talpos. Čia net 4 dideli glū
dų elevatoriai, talpina virsi

HAMILTON, ONT.

Ruošiasi paminėti SLA 

80 metų sukaktį

SLA 72 kuopa Hamilto-

resu: Mečys Šimkus, 4259 ' 64 psl.. kaina 50 centų.
u moia-j g0 ]Vfaplewood Avė.. Chica-1 

vais. Ir tik 1921 metais lie-, į
tuviai pradėti žymėti atski-i

skiltyje su venyrab

rai.
Pagal 1951 m. Montrealio, 

statistikos du.įmeni? lietuvių 
yra? ir 1487 mo-

5.500 darbininkų streikavo 
net 96 dienas kartu su 76, j žentas Povilas Dargis. A- 
000 kitų tos pramonės rūšies P*e meninę programą pain 
darbininku | formuosime vėliau. Gros mu- 

Pr. Naunčikas i ziko V- Bobecko vadovauja-
mas orkestras.

pusės miliono tonų grūdų. Iš

buvo 1601
terys. iš vi?o 3.088. Bet i ši i 

neieira priemiesčiuo
se La Šalie. Lachine ir kitur 
gyvenantieji lietuviai. Ap
lamai, manoma, kad Mont
realyje su priemiesčiai? šiuo 
metu lietuviu kilmė? žmonių
vra apie 10.o0i\

1904 metai? jau pradėjo

DĖMESIUI !

PALENGVlNK’TE MŪSŲ 

DARBA

kurtis savišau inės draugi

SIAUBINGOS DIENOS. 
1944-1950 metų ateunhri- 
mai. parašė Juozas Kapa- 
činaka*, 273 pusi. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytėa-Karvelie- 
nė*, 360 psl., kaina . .$3.50.

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet
ronėlė* Orintaitės, 234 psl. 
kaina • •••••«• • • • • •••••••• • • • • $3.

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

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
lė* Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina .....................................$1.

PALIK ASARAS MASK
VOJE, Barboro, Armonie
nės, 253 psl., kaina .... $3.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ................................ $5.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos p-ograminės gairės,
32 psl.. kaina 20 centų.

Tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socializmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Kas yra socializacija (K.
. Kauskio). 51 psl., kaina 25

Kiek laiko ir pinigo šutau certaį 
pytume, jei mielieji prenu-1
meratoriai nelauktų, kol | Materialistiškas istorijos 
iuos paragina mokėti, o pa-1 suPratimas, 80 psl., kaina 
♦vs. be paraginimo, prie! ^0 centų.
atsiųstų reikalingą sumą- Tikra teisybė apie Sovietų 

Esame labai dėkingi tiem ' ( J- Januškio), 96
kaJ kurie tokių raginimų nelau ’ Psl • ka,na o0 centl*-

čia irj’visko pertekusi“ Ta- jo? šv Antano ir Povilo var
dais, bet greitai iširo.

1907 m. pradėta organi
zuoti šv. Kark: iero parapi-

rybų Sąjunga kviečius gabe
na savo aruodam papildyti. 
Plačiai išvystyta Montrealv 
mašinų, maisto produktų, 
medžio dirbinių, statybinės

Bilietai pradedami pla
tinti. Kurie iš anksto įsigys 

Afrikoje Caųetowne mirė bilietus į minėjimą, tie daly- 
92 metų amžiaus Edwarf,™ro ™a?o°o MO medžiagos, aiiuminijau.,

kaS vertės staliuko laimėjimol ,«™ent°- od<« <l'rbl?!? J' 
lektros aparatų ir kitokia 
gamyba.

PĖSČIAS PER AFRIKĄ

Grogan, kuriam daug 
pavydėjo ir kuriuo daug kas 
džiaugėsi.

Jis prieš 70 metų iš Cape- 
tovvno (Afrikos pietuose) 
pėsčias išėjo i Cairą (Afri-Į 
kos pačioje šiaurėje). Po 3 
metų, t. y. 1900 metais jis 
vėl sugrįžo į Capetowną.

traukime, šitų bilietų skai
čius yra ribotas. Kas nori jų 
iš anksto įsigyti, prašomas 1959 metais, atidarius va-
kreiptis i kuopos valdybą i dinamąjį jūrų kelią į Di- 
(38 Stanley Avė., Hamilton,1 džiuosius ežerus, Montrealio
Ont.). uosto ir miesto reikšmė dar 

padidėjo.

Po antrojo • asaulirio
ro, atvykus dalesnei ateivių |kia- tikime, kad ateityje 

bangai, vadinamiem DP. vi-
sokeriopa verda žymiai pa
gyvėjo. Dal : jau vra net 
dvi lietuviško- parapijos, 
šv. Kazimiero ir Aušros 
Vartų. Veikia visa eilė orga
nizacijų, klubv. ir tt. ir tt.,

prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini 
mus.

Keleivio adm-ja

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė d r. 
Daugirdaitė-Sruobienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.10. bet visos kartu par
duodamos už $2.

f:

. . . „ . . . - bet tai jau atskira tema.
„ , . ... .i Maloniai prašome kaimy- . •
Rūru kąru, pas,baigus j» gLA k dieną „ Pi 'ę miesto įžymybių ten-j
nuėjo į Kenya (greta Abesi- 1 . i ka priskaityti garsųjį anglis- La Šalie jau 26 metai eina
nijos). Savo gvvenimo gale: "eru?.stl parengtmų ir kąjį universitetą. Mi- J. Kai delio redaguojama^
jis vėl panorėjo pamatyti; Kviečiame dalyvauti mūsų nėtinas ir prancūziškas ka- savaitraštis \ priklausoma 
Afrikos pietus, iš kur jis jau-įrengiamame SLA 80 metų talikų Montrealio universi-i Lietuva, kuri'plačiai apra-
nystėje įvykdė nepaprastą sukakties minėjime. i tetas ir šv. Juozapo bažnv- šo tenykščių lietuvių gyveni- nb0 Kiažantės . Keleivio) iš*iraš)ti Keleivį. Kaina

z i čia, savo dydžiu ir išore la- mą. ‘ administracijoje ją
SLA 72 kp. valdyba | bai panaši į Romos šv. Petro (Bus daugiau). įgauti už $2.00.

kelionę į šiaurę. Ten ir mi 
rė.

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos “Teofilė

K<
galite

Paragink savo pažįstamu!

metams $5.

ŽVILGSNIS J PRAEITI, 
K- Žuko, 476 psl., kai- 
n2t ................. ..••••.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636- Broadvray, So. Boston, 
M<m. 02127), k J
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

MASKVA NUSTATO 

LANKYMOSI SĄLYGAS 
LIETUVOJE

Dail. K. Šimoniui 80 metų

Kaune tebegyvenąs daili
ninkas Kazys Šimonis rug
piūčio 25 dieną sulaukė 80 
metų amžiaus. Sukakties

Iš neseniai Lietuvej$yap- proga rengiasi savo darbų 
silankiusiųjų patiriama^kad; parodai ir dar dirba prie 
daugumas lietuvių, su' ku-ynaujo kurinio, apie kuri pa- 
riais pasitaiko bent kiek in- sakė:—Nė nežinau, kaip pa- 
tymiau su^p^žinti, parodo. ’ vadinsiu. Gal architektūros 
jog jaučia ir supranta. kad: simfonija, o gal vaizdą vir- 
rusai naudoja juos kaip sa- šys galaktikos šviesos... 
vo įrankius. Vieni tą prasi-: * Be to. sako, "rengiąs 
taria tik nedrąsiai, atsargiai,: naują atsiminimų knygą, 
kiti ir visai atvirai išdėstė? | vardu "Prarausus dulkes** 

Tvirtinama, kad ir Kefo-i Knyga pr asidėsianti daili- 
vių komunistų tarpe esama ninko tėvo pasakojimu apie 
nemažai atkakliai kovojan- metų sukilėlius Šimo-
čių prieš nišų Įsigalėjimą le- nnj girioje. Prieš aštuonerius 
miamos reikšmės pozicijose metus X ilniuje buvo išleista 

pirmoji K. Šimonio atsimi
nimų knyga, "Gyvenimo 
nuotrupos.

(E)

I
Wayne Shannon paveldėtame name BIosmjip. Tex~ iad<» 
šitą smuiką, kurio viduryje parašyta Antonius Stradi- 
varius — garsiojo Italijos smuikų meistro vardas ir pa
vardė. Jei tas smuikas tikrai yra Stradivario ranku 
darbo, tai jo kaina bus kelios dešimtys tūkstančių dol.

Lietuvos žydų gelbėjimas 4G1OS, ĮDOMIOS

ir sovietiniai nutylėjimai knygos
n Derliaus vainikas, J. Mi

ir prieš jų įtaką. O partijon 
neįsijungusieji, sako, daž
niausiai vengia aukštesniųjų 
pozicijų, nenorėdami Įsigyti 
blogą vardą platesniuose 
lietuvių sluoksniuose. Blo
gas vardas reiškia, kad apie 
tave mano. jog esi prokolnu- 
nistas, be reikalo perdaug

Jaunimas ieško kitokios 
informacijos

P. RAGENASt

(Tęsinys)

Toliau šiai gelbėjimo organizacijai priklausė ir to-Į 
kie "niekšai“, kaip juos sovietinė spauda vadina, kaip tė
vas Fulstas. Jis pirmas parvežė iš Vokietijos žinią apie

‘ vi.-ą eilę žydams skirtų kacetų bei krematoriumus. Apie 
į Varšuvos gete statomą krematoriumą, apie Liublino kre

matoriumo veikimą rezistencinės spaudos atstovus pain
formavo tiesiog arba per Jurgi Talmantą. Kitus reikalus 
tvarkė per Metropolijos kun. sem. rektorių kun. dr. Pr. 
Petraitį. Kartais kun. Petraitį informuodavo vienas iš ko
misariato vertėjų, pravarde Spankis. Šančių jaunuolis, 
piamuštgalvis futbolininkas, buvęs RAD. Vokietijoje ka-

: io metu sirgo džiova ir, rodos, tuojau po karo mirė. Iš ge- 
i stapo apie žydų akcijas informuodavo kan. P. Dogelį vie

na jauna mergina. įtaisyta ten rezistencijos. Tuo būdu a- 
pie žydų akcijas buvo galima visada laiku painformuoti 
ir Kauno getą. Tokias žinias apie vaikų akcijas mini ir
F. GurvičienėA

MAŽAI IŠGELBĖTŲ

Rusai — Vilniaus 

"garbės piliečiai“

Vilniaus miestui pridėjo

Derliaus vainikas, J. Mi
kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P. Orih- 
taites apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano šūkio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gy valiu ūkis. George Or- 
\vel bolševikinės santvarkos 
satyru, 71 psl., kaina $1.00.

Per giedrą į audrą. Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės. ] 56 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, minkš
tais — $1.90.

KnygosViso krašto sunaikintųjų žydų skaičius Eich mano by
los duomenimis prašoko 200,000. Išgelbėtų žinome, pal*y-| 
ginti, nedaug, gal 3-4000, kurių dauguma liko Lietuvoje 
o tik labai mažai pateko į \ akaių pasaulį. Čia galima.

Viename Vilniuj paskelb- sa. kalba neretai ir nemažai, 
tame straipsnyje yra atžy- Bet vaizduoja jį tik kaip 
mėtas įsidėmėtinas dabarti-: tamsybės, skurdo ir nelai-
nio Lietuvos gyvenimo fak- mės — "išnaudotojiško bur- , . . ... ......
tas: šiuo metu Lietuvoj esą žuazijos viešpatavimo” lai- KaU> kartam daloma sovietiniu agentų, prikišti lietuviams
apie pusantro miliono gv- kus. Tėvai ar kiti bolševiz- l)el maža taikos ir dėmesio. Bet čia geriausia visas paslap- ALGi> IK ALATĖ, spalva-
ventojų ne vyresnių kaip 27 mo karjera nesusigundę vy- ti> atskleidžia pati F. Gurvičienė. Ji rašo, kai pasiekė ži- \unu kny gele >u įdomiu
metų amžiaus. resnieji. jei ir kitką atsime- mos apie galimą vaikų akciją’*, tam nenorėta tikėti. Ir 'air.am tekstu, kaina 50 c.

Atseit, apie pusė dabarti- na. tai tik nedrąsiai ir reto- kai geto žmonės norėjo vaikus gelbėti, kai "jie susisiekė (Šias knygutes išsirašant,
. . .. — nių Lietuvos gyventojų yra kai apie tai teprasitaria jau- su pažįstamais lietuviais ir siūlėsi paslėpti vaikus nuo hit- PĮ/nGi pašto išlaidoms

Maskvoje, ir atitinkami ras- gimę jau okupacijų laikais, rimui. lėlininkų“, tai čia. atrodo, bus įsikišta kokios žydų tary-| cenL^b
?«I?=tĮai jiems buvo įteikti tenai.j taigi patys visiškai nėra per- 1 odei jaunimas, bent mo- bos su priešinga nuomone. Autorė toliau dėsto: ”Buvo! MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 

a gaibė jiems bu\o pri-įgyvenę nevienos nepriklau- kvklinio amžiaus jaunimas, tai ta ir pertarta, kalbėta ir perkalbėta bet visiems paleng-1 E AS. eiliuota pasaka, para- 
pazrnta uz tai. kad 1944 m. somo Lietuvos gyvenimo kurio vieno vra ^^k pusė v-jo kai nutarčmc vaiku neatiduoti (m
dalyvavo Vilniaus rusų nau-į dienos. Jų tarpe, žinoma, y- mįiį0no 
dai atsigrobime iš—1 ’• 1 -• 1

uoliai stengies dalyvauti dar tris "garbės piliečius”: 
"komunizmo statyboje**... rusų raketinės kariuomenės 
Tokį vardą aplinkoj susida- vadą maršalą N. Krylovą, 
ryti esą ne tik nemalonu, bet' rusų aviacijos maršalą J. Sa- 
ir neapsimoka, nes ir aukš-. vickį ir generolą pulkininką 
tesnėj vietoj, jei "nektratbi- V. Obuchovą. ‘ Tie nauji 

tai vien tik iš atfeį "Vilniaus piliečiai“ gyvenanuosi“
ginimo, nors ir geresn 
tiek nepragyvensi.

Šiaip jau lietuviai 
didžiuojas laimėjimais prie? 
rusus sporte, muzikoj, dailė
je. architektūroje, išradi
muose ir tt. Rusų konkuren
cijos tose srityse nebijo. Tik 
širsta, kad rusai Į konkuren
ciją ateina nešini ne tiek-sa
vo sugebėjimais ar patyri
mais, kiek — ir visų pirma-j- 
juos globojančia Maskvos 
valdžios valia ir galia, kur: 
perdažnai primeta ne tik ša- 
vo egoistinių. Lietuvai "ne
reikalingų reikalavimų, bft 
kartais ir iš viso su
protu nesiderinančių \1ifc 
mojimų ar varžymų. . _ L. - 

Kai kuriems turistams 
Vilniuje esą prasitarta, ka< 
į kaimus apsilankyti negali 
jų išleisti tik todėl, ka<Utok.- 
suvaržymas esąs padiktuo
tas iš Maskvos š ten pdt nu
statytos ir kitos lietuvių(Diė 
tuvoje lankymosi sąhgoi

j alinimui

. Taigi, gelbėti

Spaudos, mokytojų bei kom laiKyti. ir taip ancija po aKcijos. Dažnai jų taryba atnluo-Buvau Lietuvoje __ ' formuotis, nei samprotauti.
■ . . * .. i Bet vra gi ir atitinkamas

Lietuvos nemačiau i • i •kiekis vyresniu jaunu zmo- 
— Buvau Lietuvoje, bet nių, kuriems dabar sueina 

Lietuvos nemačiau. Mačiau? iki 34-35 metu amžiaus. Jie

jaunimo' vadovų informaei- reikalaujamą skaičių senukų sunaikinti, kad būtų
p __te<ru net jj. neiabai iri- (iaugiau maisto kitiems, vokiečiai aiškiai sakydavo, kad
kinamai, papūgiškai karto- nedarbingieji senukai ir vaikai turi būti sunaikinti hurr.a-
jama, __ mokyklinio am- nistiniais sumetimais, kad netrūktų maiste kitiems žy-
žiaus jaunuolių daugumai dams. Buvo jau 1962 m. įsakyta dalyti abortus, ir veik 
atrodo autoritetingesnė. ne- niekas Kauno gete nesipriešino. Kai rezistencinė spauda 
gu "atsilikusių" tėvų pažiū- tai pranešė, tai Kauno geto žmonės pasipiktino, kad režis
uos... Tfk vyresniojo am- tencinė spauda tokiomis žiniomis jiems kenkia. Tada Bro-

nepriklausomos Uetuvosgv-. ^HoJ^ni^dki^ l>uy nius Budginas tiesiog nusispiovęs pasakė, kad toliau jie 
«nmnn?no-a; ’T11I.lon^L pradėję, plakti- tegu žinosi, ir Laisvės Kovotojas daugiau žinių apie zvdus 
sąmoningai koje susidurti su dabartinės V ,i- • ‘

padėties ne tik žiedais, bet
ir dygliais, vis dažniau ir . ....... . .
dažniau ima skeptiškai ar Isgelbeti vaikai įeikėjo atpiatinti nuo baimės. Jie vis 
net kritiškai vertinti visus Ii- kodavo po lova ar stalu, jei tik kas svetimas pasibelsdavo, 
gi tol turėtus informaei jos į Pavyzdžiui, ne kartą mačiau, kaip prof. J. Pajaujo šeimos 
šaltinius. Pastaruoju metu, priglausta žydukė dažnai atsidurdavo po lova. už spintos.

nepriklausomybės metais 
pasiekė vos 7-8 metų am
žiaus daugiausia. Tad visa 
ta gyventojų dalis (tarp 27- 
35 m. amžiaus) irgi patys iš 
nepriklausome
venimo nieko 
neatsimena. Mažiau ar dau
giau atsimeną ir žino tiktai 
tie. kurie dabar yra jau vy
resni kaip 35 metų amžiaus. 
Tokių tarpe dabar Lietuvoje 
yra apie pora-trejetas šimtų
tūkstančių iš Rusijos atkel- jau jr ajkštėn prasiveržia a-i jei tik kas pasibelsdavo. Tas pat buvo ir su kitomis.
rn ii i'O n c* taa rinz",'/i a L- 1a .

tik viešbutį, — pasiguodė 
vienas ką tik iš kelionės į 
Lietuvą grįžęs Amerikos lie
tuvis.

Kaikuriems geriau pasise
ga. Susidaro galimybė ir su 
žmonėmis susitikti, ir šen 
ten toliau iš Vilniaus pava
žiuoti, net Palangoj pabu
voti.

Vienas iš tokių laimingų
jų grįžo su eile pastabų, y- 
pač liečiančių jaunimą:

— Surusėjimui Lietuvos 
jaunimas, apskritai imant.

Pavyzdžiui, kelionė iš Vij- sąmoningai atsparus. Bet 
niaus į Kauną vietiniami- j mažiausia du priklūs rusiš- 
kaštuoja traukiniu pusafrtir j "tos kultūros požymiai regi- 
rublio (ar 1.20), autobusu—> mai paplitę, kaip tik dau- 
1.10 rb., taksiu (sudėtiniu) giausia jaunojoj kartoj. Tai 
2.15 rb. asmeniui, bet turis- j pernelyg dažnas "naudoji- 
tams tomis susisiekimo prie- masis“ rusiškais keiksmažo- 
monėmis naudotis neisi- j džiais ir degtinės gėrimas 
džia: jei ir leidžia važiuoti. Į rusišku stilium — iš stikli- 
tai turi imti specialų taksį, j nių. dideliais kiekiais ir pa- 
dažniausia dar ir palydovą J greitintu tempu... Taip el-

tų Įvairaus pobūdžio kolo 
nistų. kurie apie Lietuvą ir
gi jei ką žino. tai tik iš jiem 
duotų instrukcijų. Tari iš sa-

bejojimai, argi viskas tiesa j 
valdinių šaltinių pasakoji
muose. ir ar jį viskas netiesa 
prasitarimuose tų. kurie juk

vo patyrimo bei atsiminimo patys kadai gy veno kitokio- 
apie neptįklausomą Lietuvą se sąlygose... Atsiranda
vienaip ar kitaip 
tarp sąmoningo 
žmonių Lietuvoje jau mažu 
ma.

ir mokėti 30 ar 40 rublių ai 
net dolerių. Apsistoti leidžii 
tik viešbutyje, kuriame vie
tiniams (komandiruotiems 
pareigūnams) nakvynė tik 
3 rubliai, o turistams — 16. 
o su visu išlaikymu — net 35 
doleriai.

Taip Maskvos valdžia ne 
tik slepia nuo turistų ypaę 
savo Lietuvai primestąjį kol
chozini gyvenimą, bet ir do

giasi alkstantieji kaip nors 
pasididžiuoti savo "vyrišku
mu“.

— Tuokiasi jauni. Viduti
niškai imant, — vyrai apie 
22 metų, merginos apie 20 
metų amžiaus. Jau nemaža 
jaunų vyių esą vedę rusai
tes: tos esančios lipšnesnės 
ir ta prasme veiklesnės už 
lietuvaites...

— Palangoje rusų antplū
lerius iš jų godžiai melžia. ' dis tiesiog pritrenkiantis. 
Užtat, kai leidžia giminėm.- Krinta į akį vasarvietėje ne
pamatyti viešbutyje laiko- Įprastas kiekis gatvėse

mus svečius, tai pnrągina 
atvykti su kupinais krepšiais 
kumpių, dešrų ir degtinės.

vaikščiojančių ginkluotų ru
sų kariškių.

—Vilniaus bažnyčiose ga-
net šampano. Tam tikslui i Ii pamatyti apie penktadalį 
nekasdienišku dosnumu at-j susirinkusiųjų maždaug 20 
veria jiems savo atsargų san- meta amžiaus jaunimo: 
dėlius valdiniai "koopeųaty- maždaug toks pat nuošimtis 
vai“. i jaunimo, kaip ir iš viso gy-

m 1 ventojų taipe. Tai nepatvir-

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai Y. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina.............. $3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ į MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, D. Čibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ..................  $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
į apysaka, 130 psl. kai

na ...........................  $1.80.
GINTARO TAKAIS, J. Na- 
ūnės eilėraščiai, daug ilius' 
racijų, 64 psl., kaina $1.80.
IJNTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

Ta pati anglų kaloa, ..$.1,
ČETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2,00.

JIĖLYNT KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ........................... $1.50.

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

ka 3 veiksmų komedija, pa-
ašė Birutė Pūkeleviciūtė,
159 pusk, kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
iss jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

EPILOGAS

Lietuviai žydus dažnai gelbėjo. Antru kartu užėmę 
Lietuvą, rusai tuojau surinko žydų gelbėtojus ir į Sibirą, 
nes jie elgėsi pagal dėshį: kas nebijojo vokiečių Įsakyme, 
tas neklausys ir sovietinių reikalavimų. Taip į Sibirą iš
važiavo daugelis ūkininkų. Išvežtas buvo ir Arienės vyras, 
prof. Tadas Petkevičius, priglaudęs ii F. Gurvičienės dūk
ią. nors ji tai ir nerašo. Toji jos Beia iš Kačerginės buvo 
priglausta kaip tik Petkevičių šeimos kelias dienas Per
kūno aikštėje savo namuose. Ji buvo atvesta iš Ąžuolyne 
pro vartelius, bet ne pro priešakines duris. Merginos, ma 
ne ten prisiglaudusį 1944 m. birželio-liepos mėn., supa- 

tiečiais, ypač jaunesniaisias. žindino, kaip su giminaite Maryte. Iš čia ir paėmė gyd.
Kaupelytė-Ragaišienė tą jos Belą, tą rusvai juodų akių 
mergaitę, gal jau šešiolikos metų, palyginti gana trumpai.-

žinančių veržlumo savarankiškai pa- 
amžiau> ješkoti tiesos. Atsiranda do

mėjimosi nuo jaunimo akių 
T . . ..... ilgai slėpta bei tebeslepiama

’^-aUin[į ankstyvesniąja literatūra, iš 
svetur nugirstama informa- 

susipažinti
žinių šaltiniai apie nepn 
klausomąjį Lietuvos gyveni 
mą yra trys:
(mokyklos su komunistinė

. . cija. veržimosi 
auklėtojai su kraštų

mis organizacijomis), spau
da. tėvai bei kiti vyresnieji.

Pirmieji du šaltiniai (taip 
pat ir trečiojo dalis) apie 
nepriklausomybės metą. tie-

tina sklindančio? nuomonės, 
anot kurios, jaunimas jau

gyvenimu, 
taip pat ir su kitur gyvenan
čiais, kitokias gyvenimo ap
linkybes pažįstančiais tau-

Tad priminimas, kad jau 
pusė Lietuvos gyventoju yr
gimę-augę rusų 
valdymo laikais, kad jau di
džioji sąmoningosios lietu
viu kartos dalis nepažįsta

bolševikui s9»rais pirštais. Jai maisto kortelę vėl kaip tik išrašė mane

mažiau tesilanko bažnvčio-i kitokio gyvenimo, kaip tik
se, negu vyresnieji. Bažny
čios ypač esančios perpildy
tos per Kalėdas, Velykas 
ir... Vasario 16 d. "Marija, 
Marija“ — populiariausia 
giesmė bažnyčiose. O "Lie
tuva brangi“, visuotiniu ty
liu sutikimu* laikoma už
draustojo tautos himno pa
kaitalu.

rusų bolševikų padiktuotąjį, 
yra paremtas tik aklu arit- 
ris toli gražu neįrodo, kad 
metiniu paskaičiavimu, ku- 
sąmoningoji bei veiklioji lie
tuvių karta Lietuvoje jau 
būtų tokia pačia proporcija 
pavergta bolševikinės 
doktrinaci jos.

(ELTA)

paprašyta Rusnė Šilingaitė, kol sutvarkytą asmens doku
mentą galima buvo įregistruoti Kauno policijoje su visai 
icikalingais ir vokiškais štampais. Lietuviai policininkai 
žinodavo, kas tie asmenys, bet jie dirbo drauge ir gelbėda
vo, kiek tik buvo galima. Taigi, Lietuvos iš nacių "vaduo
tojai” rusai, nors ir padėjusius išsaugoti kitų gyvybes, 
i š t r ė m. ė Ar pagelbėjo, pavyzdžiui, ta pati F. Gurvi
čienė, kad nebūtų tremiami tokie, kaip prof. Petkevičius. 
(Petkevičių ūkyje netoli Kauno buvo slepiamos 8 žydai
tės), Aro šuns savininkas, Nastės šeima ir daugelis kitų 

j'n_ Lietuvo? ūkininkų, autorė nutyli.

(Galas)

1
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MIŠIOS SU ŠOKIAIS

Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Liverpulis (Anglijoj) pa
garsėjo kaip kūtvėlų (beatt- 
les) tėvynė, o dabar tą gar
są perkėlė j bažnyčia, kur 

11 neseniai buvo atlaikytos mi- 
1 šios su šokiais ir elektronine 

j Į muzika.
Šokių maišiose dalyvavę 

apie 2,000 katalikų vargiai į 
savo amžiuje šias mišias pa-! 
mirs. rašo korespondentas iš 
Anglijos.

Žmonėm? pradėjus giedo
ti Kristaus Karaliaus bažny-Į 
čioje Kirie, kai buvo paleisti 
elektroniniai garsiakalbiai, 
išsigandusios vienuolės pirš
tais ausis užsikimšo. Prasi
dėjus mišių daliai Gloria 
auksuotais drabužiais apsi
vilkę ir po žaliomis kaukė-Į 
mis veidus paslėpę šokikai i 
pradėjo aukštyn driksėti,S 
storam stipriam balsui per 
garsintuvus palydint.

Mišias atliko 36 šokėjos- 
šokėjai, 50 muzikantų or
kestras ir 80 asmenų choras.' 

Britų baleto Rambert stei-'

V. Kalvelis kartu su drg. D. Klinga važinėjo Floridoje 
susipažinti su ten esamais poilsio namais, — kiek kai
nuoja ju statyba ir kokiu įrengimu ten esama. Čia nuo 
traukoje jis stovi prie 1). liagoėiaus viešbučio St. Pe- 
tersburge.’

Poilsio namų sumanymo progai
Vincas Kalvelis jau ne 

kartą skatina pensi-
ka praleisti nykioje vienu
moje ar kurioje nors prie-pirrr.ą

ninko amžiaus sulaukusius glaudo je tarp svetimųjų, 
bendromis pajėgomis naši-' kalbėjo V. Kalvelis. — Kol 

mes sveiki ir senatvė dar at
šitas vežimas skirtas kovai su riaušininkais. Jame gali 
tilpti 15 policininkų ir du ašarinių dujų aparatai.statydinti poilsio namus.

Vincą? Kebelis yra pla- eity, mums galvon toks kiau-' 
gėja Marie Rambert pasvei- čiau žinomas asmuo. .Jis pri- simas nekyla^Bet kai pajun-į 
kino bažnytini baletą, ji pa- klauso SI.\. Amerikos Lie- tame i duris besibeldžianeią 
vadindama “moderniais an- tuvių Socialdemokratų Są- senatvę, tada pradedame; 
gėlais, šokančiais Dievo gar- jungai. Lietuviu Darbininkų galvoti, kaių. tuos paskuti-.

‘N- nos
Draugijai. -Jis yra Balfo na
rys, ALSS Literatūros Fon-

nius metus praleisti.
— O kodėl mes turime se-1

do rėmėjas, kai kurių čia su- natvę praleisti nejaukioje;

— Ei, tėve, kas atsitiko? Perplaudavo pilvą ir žiūrė-
— Niekas neatsitiko. davo. ar nebus kokia varlė
— O kodėl šlubuoji? Įlindus. Ale su tom operaci-
— Nu, žinai, viena mano jom pasitaikydavo visaip,

koja trumpesnė. Kartais žirkles užsiūdavo
— Netikiu, tėve. kad čia žmogaus 

koja būtų kalta, nes visas tais ir kepur 
stuomuo atrodo keistai.

— Olrait, jeigu jau tu toks 
cekavas, tai pasakysiu, kad 
norėjau kuprą išgydyt.

— Tėve, žmonės sako.

minėtu sambūrių vadovybė 
narys. Žodžiu, lai re atsitik
tinai gyvenimo paviršiuje 
pasirodęs asmuo.Sako, verčiau gerai išsigert 

ir pavalgyt, kol dar gyvi e- tam tikrų nuopelnų, 
sam, fca rytoj visiems gali
būt jau kaput. Ir paprašė,} 
kad aš jam užfundyčiau, ta- 

! da jis pasakysiąs man sekre-

„ I

Jo keliamas klausimas 
mane sudomino, todėl ir pa-1 
siryžau ji aplankyti ir pla-

oje, — tęsė V. Kalve
lis, — o ne tarp savųjų tau
tiečių? Juk visa tai priklau-: 

bet turis so nuo mūsų pačių norų ir 
pastangų. Ana, sugebėjome 
mes pristatyti bažnyčių, kle
bonijų. turime ir savų kapi-! 
nių. tai nejaugi dabar nebū-i 
sim pajėgūs pasistatydinti

išgėrė vieną, pa 
tai aš pamojau

ra turėjusi nemaža r.emalo-; 
numu. įvairu- sukčiai vra

smagiai, naudingai tarp sa
vųjų, ir tas turtas, sudėtas 
i namus ir ateityje pasiliktų į

Retas atsitikimas, kad trys seserys taptų vienuolėmis, 
kaip padarė šitos John Conroy iš Red Bank, N J., duk
terys.

vo. Ale
kur nei daktarai nežino kąĮ §oda! Nu 
daryti. Pasakęs tą žodį. jis į kui kita.
padėjo ranką ant mano nu-Į Zacirkai, kad atsiimtų bon- sugebėję išvilioti pinigus ir Į 
garosirsako: Vot. paimkim; kas nuo baro. Ale tas sput- nieko už tat neduoti. Todėl} saviems, nes tik jie bus tų

kad kuprotą tik grabas gali} kad ir tokią kuprą. Ką čia i nikų ekspertas sako: ne. ne. V. Kalveli- yra gavęs Įta-į namų savininkai, — baigė;
išgydyti.

— Maiki, nemokyti žmo
nės prikalba visokių bala- 
baiku. tai neverta tokiu šne-c c
ku klausvti. Ale man rodą £ £ 
davė mokytas, sakėsi ketu
rias klases Lietuvoje baigęs, 
tai jau rokuojasi ne bile kas. 

— Sakai, jis patarimą da
vė?

— Jessa!
— Kokį?
— Nu, kaip kuprą išgy

dyt.
— O kas jis toks?
— Nežinau. Pirmą kaitą 

pas Zacirka susitikau. Atro
dė kytras vyras. Atsirėmęs 
i barą, rūkė cisrara ir kalbė
jo apie šių laikų mandrys- 
tes.

— Kokias “mandrystes“? 
— Visokias. Kalbėjo apie 

atomus, apie sputnikus ir ki
tokius galus. Sako, dabai 
gyvenam sputnikų gadynėj, 
tai iau senos mados ne ma
doj. Pažiūrėkit, sako. ką da
bar mergos išdaro: katros 
šviesūs plaukai, ta nusidažo 
juodai, kaip nigerka. o kur 
buvo juodaplaukė, tai nusi- 
blyčino ir pasidarė kaip bal
ta ožka. Tokia mada. Viskas 
turi būt kitaip, negu pirma

daktaras padarys? Jis neži-!reikia dar ir trečio! Žinot, rinėjančiu laiškų, kurių au- 
nos, ką daryti! Ale šioj ato-; sako, dvidešimtame amžių- toriai primena buvusius suk- 
mų ir sputnikų gadynėj žmo- je reikia laikytis trikampio, čius ir Įtaria, ar ir su tuo na
gus gali pats ją išgydyti, rei-j be trikampio ruskiai ir sput- mų statymu vėl nenorima pi- 
kia tik žinoti kaip. j niko negalėtų pastatyti. Pa- nigų pameškerioti.

— Ar jis pasakė kaip?

V. Kalvelis. Ką tik gavome: Siųskite Pinigus j

LIETUVĄDANGUS DEBESYSE,— 1
1918-1919 m. išgyvenimai,, 
parašė Juozas Švaistas, 325} 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.75.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4*

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

VARPAS Nr. 7, 168 psl. 
Jame rašo dr. J. Pajaujis, 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučvs, dr. K. Kalvelis, 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. Čižiūnas, J. 
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančių straipsnių. Jų kaina 
po $2.).

Vysk. P. Bučio atsimini
mai, II tomas, 282 psl., kai
na $3.50.

J. Vlk».

šitas mažutis laikrodėlis eina 
jau 22(1 metu. Jis rodomas Vak. 
Vokietijoje Neurnbergo muzie 
juje.

Pinigai siųsti perŠituo atsitikimu tokie ita- 
V. 
tik

Į iš Žacirkos dešimtinę ir už- norėdamas ištirti, ar daug 
fundinau. Tada jis ir paša- atsiras pritarėjų jo suir.any- 
kė man savo. atsiprašant, mui. Jis pinigų neprašo, jų 
sekretą. Sako, eidamas gulti nerenka, jam terūpi sužinoti. 
ŠĮ vakarą persiversk rago- kiek būtų pritarėjų jo suma-‘ 
žium tris kartus per galvą, nymui ir rėmėjų lėšomis, jei 
o iš ryto atsikėlęs atsiversk toks sumanymas būtų pradė

tas vykdyti.
V. Kalvelis sako. kad kai

skui išgėrė dar ketvirtą ir 
— Aš pats jo paklausiau. ; paprašė, kad užfundyčiau rirėjimai be pagrindo.

x žinai, j jam vakarienę. Pasiskolinau Kalvelis viešai prabilo.Sakau, ar misteris 
kaip tai padaryti?

— Aš, tėve, pradedu jau 
numanyti, kodėl tau kuprą 
skauda.

— Kad ir numanai, ale 
visko negali žinoti, Maiki.

— Na, tai paaiškink, tė
ve.

Kai aš jo paklausiau,
tris kartus atbulas. O jeigu 

' kupra dar nesumažėtų, sako,! . • i t • . .ikokių reikia liekarstvų nuo j faj kitą vakarą ir rytą atkar- bus aišku, kad sumanymui 
kupros, tai jis atsakė, kad į tok tą patĮ ekstrasaizą. Jei- 
liekarstvų nereikia, tik rei-, gu jr tas nemačytų, tai pa-
kia žinoti tam tikrą triksą. 
Ale. sako. už dyką jis nega
lįs tokio sekreto man pasa
kyti, ba mokslas kaštuoja 
pinigus. Ir pradėjo aiškinti, 
kaip mokslas pabrango. 
Prieš pirmąją svietavą vainą 
geriausias Amerikos univer
sitetas kaštavęs $150 per 
metus, o dabar, dimbakra- 
tams kraštą valdant, reikia 
jau $3,6OO per metus.

— Tas tiesa, tėve, moks
las baisiai pabrango, ir. be 
to, dar pačiam reikia pirkti- 

buvo. Viskas atbulai! Ir taip, knygas, kurios pabrango de-

trajyk trečią kartą, o kupra 
turės prapulti.

— Ir tėvas varteisi?
— Jes. Maiki. patrajinau 

porą kartų, tai dabar vos ga
liu paeiti. Apgavo rupūžė!

GRAMERCY
įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for

sakydamas, sudavė kūloku i 
Žacirkos barą!

— Bet ka tas turi su kup
ra

— Taigi, kai jis pradėjo 
viską aiškinti, tai užkabino 
ir mano kuprą. Sputnikų ga
dynėj, sako, viskas darosi 
kitaip ir pasidaro daug ge-

šimteriopai. Bet ar jis sakė, 
kiek jis nori už patarimą?

— Aš turėjau pats jo pa
klausti, kiek tas jo “triksas“ 
kaštuos. Ar žinai, ką jis at
sakė?

— Na. o ką gi?
— Well. sako, šitoj sput-

niku gadynėj jis pinigų ne-

TRECIOJI PRADALGĖ

Tai Nidos Knygų Klubo 
literatūros metraštis, kuri re
dagavo K. Barėnas. Jame 
yra 16 rašytojų eilėraščių, 
atsiminimų, prozos ir kt. 
Knyga turi 414 psl.. kaina 
minkštais viršeliais $3.15, 
kietais $3.75.

yra pakankama? pritarėjų 
skaičius, tai bus sušauktas 
jų suvažiavimas, bus suda
ryta bendrovė, kuri išrinks 
valdybą, ir taip bendru su
sitarimu 'mis salima pradėti 
darbą.

Aišku, tada bus reikalingi 
ir pinigai, bet .jų aikvojimas 
bus išrinktos vadovybės 
kontroliuojamas. Tai būtų 
visų bendra' darbas, o ne 
vieno kurio asmens.

Anot V. Kalvelio, namam 
vietą tektų pasirinkti kur 
nors arčiau upės a’-ežero su 
didesniu ž, am? plotu, kad 
būtų galima turėti ir dar
želiu. ir gok.-ZZ.1U, „,;i, neliu. kad būtu

MUSOLINIO ŽMONA 

PRAŠO PENSIJOS

Buvusio Italijos diktato- 
kur pames ioti, pasimau-j ,jaus fašistų vado Musolinio 
dvti. laiveliu paplaukioti,’

Paskutinis posėdis, Juozo 
Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina $4.00.

riau. Seniau, kai žmogus ap-' noris, ba negali žinoti, kada 
sirgdavo, tai daktarai apdė-i koks ruskis. čainys ar pran- 
davo ji dielėmis. kad nu- cūzas gali numesti Į Ameri- 
trauktų blogą kraują. Vė- ką bombą, tai kam tie pini- 
liau pradėjo ligonio liežuvi1 gai bus reikalingi? Jis kiek 
žiūrėti. Jeigu tau šoną skau-i turėjęs, tai visus jau pra
dėjo, tai sakydavo: “Paro- spendinęs, už paskutinius 
dyk liežuvį.“ O dar vėliau nusipirkęs tik cigarą. Jis pa- 
pradėjo operacijas dalyti. Į tarė ir man nieko nečėdyt.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St. Michelso 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija

laiveliu
žodžiu, Įvai iau. Įdomiau ir 
sveikiau laii . praleisti.

Kiekyje1 m- tokiuose na
muose turėti; savo kambarį, 
būtų bend , skaitykla, sa
lė su sem.a susirinkimams, 
paskaitom-, aid irimams ir

500 puslapių, kaina mink dijas
štais viršeliais 
kietais $5.00.

$4.00,

Žydinčios dienos, Prano 
žmona padavė prašymą pen- Naujokaičio premijuotas ro- 
sijos. Ji argumentuoja, kad manas. 250 psl., kaina $3.50. i 
esanti valstybės tarnautojo
ir kario žmona. .Jai dabar 77 Kritusieji už laisvę, para-; 
metai. Pirmą kartą ji krei- šė Vladas Ramojus, tai vei- 
pėsi su panašiu prašymu kalas apie partizanines ko- 
1957 m., bet tada prašymas vas Lietuvoje. 182 psl , kai-, 
ouvo atmestas, nes paduo- na $2.50.

kitokiem padengimam. Ais- tas vėliau kąip 10 metų po 
ku, ten bū' elevizija ir ra- vyro mirties. Dabar tas ter

minas pratęstas, todėl ji ir 
vėl padavė prašymą.

Musolinio žmona dabar 
laiko nedidelį restoraną ne- 

m senatve ten- toli Eorli.

Panašiu 
čekai, iusai 
tautos.

— Daug

ilsio ramu turi 
žvdai ir kitos

Foreign Trade.
PRISTATOMA 

PER 2 SAVAITES.
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 
JOS ESATE SAUGOS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-TĮ METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę $20,000.00. O 
ficialūs SSSR kvitai, pasirašyti 
gavėjo
Kursas: 9 rubliai už $10.90.

Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 _ 10%

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

SIŲSKITE U.S. DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa 
sirinkimui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
Jokio mokesčio už šj patarnavimą! 
Rašykite, prašydami mūsų kata
logų

GRAMERCY
(Įsteigia 1915)

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

TJ

Nardžio pulkas, Balęs 
Vaivorykštės, kaina $2.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausiniais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 1781 
psl., kaina $2.

I

NAUJOS AKĖČIOS

Išėjo naujas humoro, sa
tyros, sarkazmo ir ironijos 
žurnalo Akėčių numeris. 
Kaina 50 centų. Gaunamas 
ir Keleivy.

. ......... ^>S iŠ*
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MOTERŲ SKYRIUS

1_______J
Jaunystėje žavėjusi žiūrovus filmų aktorė Shirley 
Temple. dabar ponia Black, pasiskelbė kandidatuojanti 
San .Mateo. Cal.. i senatą. Ji varžysis su 8 vyrais.

Aktorė D>an Cannon. 30 m., su ketvirtuoju vyru akto
rium Cary Grant. 63 m. amž_ ir dukrele. Ji iškėlė savo 
šiam vyrui skyrybų bylą. kaltindama jj žiaurumu ir ne
žmonišku elgesiu. Tai dažniausias skyrybų pagrindas.

Teises patarimai Naujausios
KNYGOS

JUOZAS ŠVAISTAS

Raudonosios kregždes
(Tęsinys)

Stakionienė. kaip pakvaišusi, visur lakstė, pagalbos 
prašinėjo. Niekur nerado paramos. Niekas nebuvo prilei
džiamas prie suimtųjų. Prispirtas Žemaitis tik šaipėsi ir 
teisinosi:

— Aš čia nekaltas ir nieko nežinau, čia veikia re
voliucinis komitetas. Jis turi instrukcijų iš paties Kapsu
ko. Nors aš žinau kai kuriuos to komiteto narius, bet tai 
griežta paslaptis ir negaliu išduoti.

Suimtuosius išlaikė apie savaitę. Jokių kaltinimų ne
pateikė. Įsakė tučtuojau išsikraustyti iš Obelių dvaro ir iš 
miestelio. Gali apsigyventi, kur tik nori, bet toliau nuo 
šių vietų. Jiedu pasirinko Rokiški.

Aš tebesilaikiau dvare ir dirbau savo darbą. Su Obe
liais buvo baigta, daugiau nebesirodydavau. Dažniau apsi
lankydavau Rokiškyje. Ten visi tebedirbo savo vietose, 
kaip buvo pasiskirstę. Vyresniuoju dabar laikė save ko
misaras Krasauskas. Jis buvo apskrities ir miesto valdyto
jas. Nieko jis nenušalino nei areštavo. Buvo paprastas su
kalbamas žmogus. Savo ,kiime nuo Obelių, iš vargingos' 
šeimos. Netgi beraštis. Užuot pasirašęs, kur turėdavo pa-, 
tvirtinti raštus, prispausdavo savo štampuką. Kažkas jam! 
buvo išrašęs jo pavardę. Juodais tirštais dažais atspausta • 
gana Įspūdingai atrodydavo,

Krasauskas galėjo būti idėjinis komunistas. To pat
negalima pasakyti apie litą bolševikų pareigūną Deksni.Į 
Tai Rokiškio valsčiaus komitetą pirmininkas. Vietos kil
mės žmogus. Ne tiek jis komunistas, kiek karjeristas. 
Daug gudresnis ir apsukresnis negu Krasauskas. Bet irgi 
nekenksmingas. Niekur jis neišsišokdavo ir nieku ypačiai 
nepasižymėjo, kaip ir Krasauskas. '

Labai veiklus pasirodė Tiškus, Obelių komiteto pir-i 
mininkas. Jis nuolat siuvo tarp Obelių ir Rokiškio. Organi- j 
zavo miliciją ir savanorius bolševikų lietuviškon kariuo-! 
menėn. Sugalvojo vienu žygiu ypačiai pagarsinti savo 
vardą.

Iš Obelių turėjo išvykti paskutinysis vokiečiu ešalo- 
nas. Du garvežiai ir apie trisdešimt vagonų. Prikrauta,! 
kas tik geresnio: ūkio mašinos, baldai, gyvuliai, mėsos.I 
sviestas, paveikslai ir kita.? Tiksliai buvo sužinota diena' 
ir valanda, kada tas ešalonas- išeis is Obelių ir pravažiuos 
Rokiškio stoti.

i

Tiškus greitomis surinko apie trisdešimt vyrukų,' 
ginkluotų šautuvais. Visi jie išsipylė grandinėn palei Ro-; 
kiškio stoti nuo miesto pusės. Čia atviras plynas laukas iki 
geležinkelio. Kitoj pusėj bajorų šalianskų dvarelis, darbi
ninkų, tarnautojų ir kitokių gyventojų trobesiai.

Traukinys pasirodė temstant. Tuojau padrioskėjo šū
viai. Traukinys sustojo. Iš keleivinių vagonų, kur važiavo Į 
tarnyba, vadovybė ir apsaugos kareiviai, pasirodė balta i 
vėliavėlė. Atseit, prašom paliauti šaudyti ir atvykti pasi- * 
kalbėti.

Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa 
kyti j Keleivio skaitytoją klausinius teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro; CHICAGOS ISTORIJA, 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at-; parašė Aleksas Anmbrozė, 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. į (564 psl., daug iliustracijų, Į- 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio rišta, kaina §10. 
skaitytojas. BALADĖS, šitoj labai

prašome siųsti tiesiog šiuo gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj via sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina................ $6.00

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

EILĖRAŠČIAI. Henriko

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
(o-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 02132

Kaip ir kiekviena kita so
cialines apsaugos rūšis. un-! Radausko poezijos rinktinė, 
employment benefits“ gali j 237 psl- Poezijos mėgėjams 

me pačiame fabrike virš 14 būti piktnaudojama. Tatai tai yra nepaprasta šio iški- 
metų. Niekuomet nepralei- nereiškia, kad ši darbininko! lauš poeto dovana. Kaina $5 
dau nė vienos darbo dienos apsauga nėra reikalinga ar-j BAISUSIS BIRŽELIS ši- 

‘ir niekuomet nesu gavęs ba yra netikusi. Taipgi ne-i toi 238 nsl knveoie vra 3 
"unemployment“ pinigų.' reiškia, kad ši arba kita so-! d..an,ns. B-'isusi^ BiržeHs 
Kiti mano bendradarbiai dalinės apsaugos lūšis yra j Varpinė ir Šiaurės pašvaistė: 
dažnai neva atleidžiami is neteisinga" vienu ar kitu Paraš# Pranas Naumiest:š. 
darbo. Tuo tarpu, kai jie atžvilgiu. Deja, Tamstai ne- Kaina $3-50

į gauna ”uremployment“ pi- priklauso ”unemployment“ ’ .......................  ’
į nigų, jie sėdi namie, dažo mokėjimai, kai Tamsta gau-
! namus ir aplamai turi laisvo ni ’Nvorkmen’s compensa- .. n j j «<
laiko. Tai paprastai atsitin- tion“ mokėjimus. Tamstos; ven?t1' .me f* . e.~

gaunami mokėjimai vra nu-i "ard ,M', Ger,,!er- Š!?Is.lal: 
matyti sužeistam darbinio-^a,s' /ird.es susirgimą,
kui padėti, "unemplovment1 ta?P si.knyga visiem
benefits“ mokėjimai yra nu-i .....
matyti darbo ne dėl savof VARPAS NR. 6. 168 psl

Klausimas

Aš dirbau viename ir ta-

T. Rostovaitė

KASDIENYBE

• U'

♦

V ’

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir ju iš-

Pakilo iš grandinės Tiškus ir jaunas narsus rokiškė
nas Pagirys. Kol jiedu priartėjo, Įsileido i kalbas, vokie
čiai suspėjo susiorientuoti aplinkybėse. Stotyje tebebuvo 
savi tarnautojai, iešmai ir bėgiai nepaleisti. Tad vokie- j 
čiai, nieko nelaukdami, spiovė j tokius „driskius“ (jų a- 
kimis žiūrint) ir nudėjo iš kulkosvaidžių. Grandinė pakri
ko. Vyrai prišliaužė Ep'ušoto miškeli ir išsilakstė.

Dienos, dienos —
kaip ilgos tvoros statiniai,
tos vienodos, kasdieninės dienos. 
Vystyklai, kuriuos reikia skalbti. 
Lėkštės, kurias nuolat reikia plauti. 
Bulvės, morkos, kurias reikia skusti.
Ir atbukę, kasdieninės mintys 
susiraizgo kamuoliais pilkais.

Bet kas dieną atpildas ateina — 
kūdikio šypsniu vis linksmesniu, 
tvirtesniais jo žingsniais, 
ilgesniais jo žodžiais, 
jo akių svajingesniu žvilgsniu.

Bet kažkur yra alyvų krūmas, 
šilo vidury — tartum stebuklas — 
prieglobstis pirmosios mūsų meilės, 
vėjavaikės, neregės, kurčios, 
kai dar nežinojom, kad mylėti — 
tai ne vien tik geisti ir ilgėtis, —
o kentėt, gailėtis, neapkęsti.....................
ir didžiuotis, kad mylėti gali...

Jis kasmet nuvysta — neužmirškim, — 
kad kasmet pražįstų, — neužmirškim! 
Jo visi žiedeliai — penkialapiai, 
man sapnuos vis šlama lemtimi.
Jų širdies kertelėn Įvaryta 
meilė — kaip poezija — gyva.

; ka vasarą, kai juos „atlei- 
: džia“ neva dėl darbo suma
žėjimo. Tačiau tai nėra ma- 

i no reikalas ir aš i kitu reika
lus nesikišu ir niekuomet 

i nesikišdavau. Prieš keletą 
mėnesiu mane ištiko nelai
mė darbe. Aš gaunu vadina-. ti, bet negauna darbo 
mąją ”workmen’s compen-i 
sation“, nes negaliu dirbti, • 
susižeidęs dešiniąją ranką.;
Gaunu 53 dolerius per savai
tę. Kol buvau sveikas, mano 
uždarbis buvo 116 dolerių 
per savaitę.

Nuėjau pas savo fabriko 
vedėją ir jį paklausiau, ar 
jis negalėtų man išrūpinti tą 
"unemployment“ atlygini
mą. Man sunku pragyventi 
iš tų kelių dešimtų dolerių, ! 
o dirbti aš dabar tikrai ne
galiu. Jis man atsakė, kad 
jie to padaryti negali, nes 
darbo dabar fabrike ne- ; 
trūksta. Be to, jei jie tai ir 
padarytų, aš negaučiau ne; 
cento iš „unemployment“ į-' 
staigos, nes aš sergu.

matyti daroo ne dėl savo' _ a iš
kaitės nustojusiam darbinin- J£me įdomūs dr.-J- Pajaujo, 
kui, kuris gali ir nori dirb- Audėno, dr. \ . Sruogie-

nės. H. Elazo, M. Mackevi- 
į čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina ...................  $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku- 

< ris taip pat Įvairus ir Įdomus, 
i kaina S2.).

LIETUVOS ISTORIJA,
į VI-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, 
414 psL. daug paveikslu, ke
li žemėlapiai, tvirtai Įrišta, 

i Knvga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji.

j Kaina ............................  $6L
LIETUVIU BELETRIS- 

; TIKOS ANTOLOGUA, II 
! omas. redagavo Bernardai 
i Brazdžionis ir Benys Bah- 
; auskas. 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

! VISIEMS REIKALINGA
Tai dabar paaiškink man 

Tamsta, kur yra logika?
Reiškia, sveikas žmogus ga
li būti atleidžiamas iš darbo
dėl darbo stokoiį|r gali pra-; nu jį dabar flirtuoja jaiĮvada — garsu
leisti savo apmokamas atos- , j t -
togas, dažydama* savo na
mus. Aš. iš kitos pusės, nie- 

: kad nenraleidęs nei vienos 
! darbo dienos ir visuomet ge- 
j rai dirbęs, susergu dėl dar- 
Į bo sąlygų ir turiu pragyven
ti iš tu nelaimingu keletos 
centų. Kame čia teisybė?

Nuskriaustas darbininkas

Nevv York.

Atsakymas

"T’nemployment berie- 
fits“ vra mokami darbinin
kui. kuris buvo atleistas iš 
darbo ne dėl nuo jo priklau- 
ančiu sąlygų: pav., darbui

Nenagrinėsiu čia visų taktiškų ir techniškų klaidų.
Vienu žodžiu, sumanymas atrodytų neblogas, tačiau vyk- 
dymas — nemokšų darbas. A. a. generolas Galvydis-By- 
kauskas pasakytų: ”Tai eiviliakai ir be kara maksla. O be 
kara maksla ir tikėjimą tai ne žmagus, bet kiaula“.

To žygio padariniai labai liūdni. Tikrai kiauliškas pa
tarnavimas. Vokiečiai Įniršo kaip širšės, paliestos savo liz
de. Tik pamanyti: kažkokie apsmurgėliai išdrįso Įžeisti jų
didybę ir galią. Žvėrišku kerštu Įsiuto jų širdys. Ilgokai, pelnams iškelti mitingus šaukė. Karžygiais, didvyriais pa- ,• M dirbti ir 2 jis
apšaudė stotį iš abiejų pusių. Daug pridarė žmonėms nuo- vaizdavo. Rodė, kaip reikia dirbti ir aukotis dėl liaudies. n’;P1-'birbti. Atseit 

Jų vardu vieną Rokiškio gatvę pavadino. - >>•

Pasiutę vokiečiai uždegė stotį. Nieko neleido gesinti, j 
Šaudė. Kai visi trobesiai buvo paskendę liepsnose, tik ta- i 
da nuvažiavo. Milžiniškais fakelais nušvietė savo kelią Ii- j 
gi pat Panevėžio. Tokiu būdu sudegino Panemunėlio, ■ surnažėjus, ir kuris negali 
Skapiškio, Nainių, Kupiškio, Subačiaus ir Bygailių stotis. ' gautl- k;t0 „tinkamo“ darbo.

Tišku ir Pagiri vis tiek išgarbino bolševikai. Jų nuo- s’tuof mokėjimus gau- 
1 tu. darbininkas tun būti: 1.

KNYGA 

širdies priepuoliai- Ją pa-
Prezidento Johnsono vyresnio-, 
sios dukters porą metų tęsęsis
romansas su aktorium Hamilto- rašė dr. Menard Gertler, o'••• 1 v • 1 • 1 •širdies 11- 

d r. Paulsu marinų kapitonu Charles gU specialistas 
Robb, kuris vra Baltųjų rūmu White. Knygoje aiškinama.
. . . ‘ . kaip gali pramatvti savo sir-tarnyboje. čia juodu matomi K 
Rehoboth paplūdimy.

i dies priepuoli ir jo išvengti. 
Kaina $3.75.

stolių ir baimės. Kulkos lėkė pro langus ir sienas

Šalianskių dvarely mirštamai peršovė savąjį rotmist-

turi
toks darbininkas, kuris bu- 

Juokingiausi man savieji. Škėmų dvaro „komunis-1 vo įžeistas, kad ir darbe,

dar puikesnis jos dvarelis. Graudžiai ir ilgai verkė nelai- ausų. Kiti du gana abejingi, ir net tartum graudumas slan- 
...__ ••______noic’onoJota žodžiais ' kioia iu veidais. Daugiausia kalba Balvs. dėlmingoji romantiškos meilės auka. Baisiausiais žodžiais ,'Hoja jų veidais. Daugiausia kalba Balys, 
keikė ji partizanus, tiesioginius tos dramos kaltininkus.
Gailėjosi, kad tik du buvo nukauti, o ne visi. (Bus daugiau)

Ką dovanoti ?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

Avvakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

„Lithuania land of he-
‘ roes, paraše 
1 kaina $4.75.

of
L. Valiukas,

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

.4f

Britanijos kongresmanas Booth- 
by, dabar 67 m., susižiedavo su 
34 m. itale Wanda Sanna. su1

nustoja dirbęs’ kuria prieš 5 metus susipažino,' POPULAR LITHUANI- 
kad jis serga arba kjidamaa Monte Carlo. Pažymė- į AN RECIPES- parašė Juze

' >>__ a_ .e O__ iii *■ a ! aa— - -3?—.. J?-- .Tnenori’dirbti. Toks mokėji- thM»’ kad Boothby ilgą laiką Dauivavdienė, kaina $2. 
iklauso darbo negau-i vadovavo moterų prieSų sąjū-mas pr

nančiam darbininkui. litai.

file:///ird.es
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Vietinės žinios
308 dol. Lietuvių Fondui Į Kandidatai į majorus 

televizijojeŠ. m. rugsėjo 26 d. mirė . Kanados pačių toliausių va-
visiems bostoniškiams gerai Sekmadienį 5 Bostono karų, net keli vagonai buvo 
pažįstamas Andrius Juozą- kandidatai į majorus kalbė- iš Chicagos.
paitis. Velionio žmona Pet- jo televizijoje. i Lietuvių Dienos rengėjai

„f™‘^U Davenport sakė, kad dėl dėjo didelių pastangų, kad
lietuviškus reikalus negu gė- ri r , -• - - ,-, ., i i - dideliu mokesčių žmones be-les. pageidavo, kad šermenų | ga Bogt()no ^okyk|os pa.
metu pinigai, skirti gėlėms, 
būtų atiduoti lietuviškiems 
reikalams. Tokiu būdu suau
kota LF 308 doleriai.

LF Bostono Vajaus komi 
tetas reiškia nuoširdžią pa- nės apsaugos, 
dėką velionio žmonai Petro
nėlei ir visiems velionio gi
minėms. o aukotojams nuo
širdžiai dėkoja už Andriaus 
Juozapaičio įamžinimą Lie
tuvių Fonde.

Lietuvių Fondui aukojo 
šie asmenys:

LIETUVIŲ DIENA

Rugsėjo 2-3 d. Montrea-i Tik dabar tegalima pra- 
lyje buvo Kanados Lietuvių! nešti, kad kovo 5 <1. mirė il- 
Tryliktoji Diena, į kurią su-; gametis Keleivio skaitytojas 
plaukė keli tūkstančiai lietu-! Juozas Romanas, 74 m. am-i 
vių iš Kanados ir JAV. J ją! žiaus, 21 metu laikęs batu' 
nepatingėjo atlykti net iš į krautuvę. Velionis * paliko 

liūdinčius žmoną Kristiną, 
du sūnus — dr. Antaną ir

Mirė Juozas Romanas

Ar
šias knygas?

SUSIVIENIJIMAS
Lietuvių
AMERIKOJE

Lietuvių Dienos meninė pro
grama galėtų būti atlikta

senusios, trūksta reikalingų! pagrindinėje pasaulinės pa- 
įstatymų, nėra butų viduti
nių pajamų nuomininkams.

Hines — kad reikia nau
jų mokyklų, daugiau geres-

rodos aikštėje Place dės Na 
tiones, bet dėl Sovietų Są
jungos šešėlio ir parodos 
rengėjų nepalankumo tos 
pastangos nedavė vaisių.

T , i -i • • Teko įa atlikti Bandshell E,lannela - nekilnojamojo laikinio būdžio am{iteat. 
turto mokestis pakilo iki $ I r
117.30 dėl to, kad labai!
daug turto nuo mokesčio y-1 Kadangi oficialioj pro- 
ra afleista. Jei to nebūtų gramo) buvo įrašyta ”Cana- 
mokestis nukristų iki 30do-i dian Lithuanian Rendevouz

laidotuvių įstaigos direkto
rių Kazimierą, dukterį Pran
cišką, ištekėjusią už dr. Pet
ro A. Durno.

Jiems reiškiame gilią už
uojautą.

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina $2.

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

lerių. in Bandshell E“, kadangi a- -

IEŠKOMAS
Juozapas Jurašius. kilęs iš Kur- 
uvėnų parapijos. Šiaulių apskr. Į 
lis kuri laiką gvveno tVaterbu- į 
•y, Conn. Jis pats arba apie ji! 
ą žinantieji prašomi man pra

nešti. Už tai būsiu labai dėkin
gas.

R. Praspaliauskas 
2418 W. 46 th PL. 
Chicago. Iii. 60532.

(39)

Po 20 dol. D. ir R. Ivaš
kai, N.R. ir O. A. Šležai ir. P. 
Juozą oaitienė.

Po 15 dol. J. ir B. Venc- 
kni.

Po 10 dol.: S. Galdikienė 
ir dukra Vida, R. V. Aukšti
kalnis, V. C. Kazakevičiai, j
R. ir G. Kasčiai, O. Ivaškie- 
nė, J. ir T. Janukėnai. E. ir
S. Cibai, R. ir R. Bričkai ir 
E. ir S. Vaitkiai.

Po 5 dol.: J. Liutkonis, S. 
Augonis, A. Lileikis, Iz. Mi
lius, J. Ulpienė. V. Mačiulie
nė. Č. Kiliulis. A. Keršulis. 
A. Puskepalaitis, A. ir J. Ja
nuškos, S. ir V. Stelmokai, 
Jakučių šeima, V. ir J. 
Lendraičiai, R. Simonaitis. 
P. ir E. Račkauskai, A. And- 
riušienė, A. ir J. Lapšiai. F. 
Karosienė ir K. Nenortas.

6 dol. A. Škudzinskas, 4 
dol. E. Gečienė ir 3 dol. Ja- 
nunienė. Be to, miškininkai 
P. Jančauskas. B. Paliulis, 
E. žižniauskienė. V. Kaza- 
kaitis, E. Bajerčius ir P. 
Plekšnys paaukojo 42 dol.. 
t. y. 35 dol. LF ir 7 dol. mi
šioms.

Aš.

McDonough - Bostonas! Pię tai buvo pranešta ir per 
klestės, jei visi io gyvento- televlzI«’ ta! programos pa- 
jai darniai santykiaus.

O’Neill — miesto ištisų 
kvartalų atnaujinimas tėra 
naudingas tik bankininkam, 
architektam ir statybos vyk- 2,000 žmonių, 
dytojam. I ją atliko Aušros Vartų

Kitą sekmadienį televizi-; parapijos choras, kuriam 
joje pasirodys kiti 5 kandi-;[dirigavo prancūzė M. Roch 
fiata; i (Kažkodėl nedirigavo lietu-

’vis?). Z. Lapino instrumen
talistų orkestras, solistas A. 
Keblys ir 250 šokėjų iš Ka

žiūrėti atėjo nemažai ir kita
taučių. Sėdimų vietų buvo 
1,500. bet jų toli gražu ne
užteko. Skaičiuojama, kad 
programos klausėsi per

Į Clevelandą

Bostono nados ir JAV. I. Gražytė la
bai gražiai pranešinėjo. 

Antras lietuvių meninin- 
Rugsėjo 17 d. Lietuvių' Prirodymas parodoj bu- 

Bendruomenes rengiama
Tautos šventės programa 

Bostono Lietuvių Pil. D-

’ARENGIMŲ KALENDORIUS

So
jos III aukšto salėje.

♦ ♦ ♦

Rugsėjo 23 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

• • •

Spalio 1 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje Baifo metinis ban
ketas.

* • •

Spalio 8 d. So. Bostono L. 
Piliečių D-jos salėje, UI 
aukšte. Petro Viščinio vado
vaujamos Lietuvių Radijo 
Valandos parengimas.

• « •
Ši savaitgalį (rugsėjo 16- 

17 d.d.) Clevelande suva
žiuoja Chicagos, Bostono,, _ .. .
Detroito Clevelando, Balti- į cn2 draugijos koncertas, 
morės, Montrealio, Hamilto-; * * *
no ir kitų miestu mūsų šach 
matininkai dalyvauti šiau-

Lapkričio 3 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltie-

Lapkričio 12 d. 3 vai.
rėš Amerikos lietuviu šach- Popiet Jordan Hal1 smuiki‘ 
res Amerikos lietuvių sach- Izidoriaus Vasyliūno
matų pirmenybėse. , lietuviškos muzikos koncer-

Bostonui atstovaus So. tas.
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos * * ♦
šachmatininkai S. Girnius. kričio 18 d. Lietuvos
A. Lconay’eius, A.Maka,t.Srkariulomenė9 atkūrimo mi- 
(atvykęsm kariuomenes po-. jjmas Bostono Uetu. 
rai savaičių atostogų pas te-1 . į p., D • m k-t 
vus i Norwood Mass 1 K ' U U J0S 111 a Sl° saV LIS | Iv v JI YVUJUJvI, -IX. j s— •
Merkis ir W. Shakalis. Kitą e^e 
stiprią grupę sudarys Chica

• * *

gos vyrai, priešaky su dabar- Lapkričio 26 d. įvyks So.
tiniu Chicagos ir Illinois Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos
čempionu Povilu Tautvaišu. 
Tautvaišas 1949 m. buvo 
Bostono čempionas.

Šiose pirmenybėse rungia- 
masi taip pat dėl simbolinės 
Lietuvos dovanos, kuri buvo 
įsteigta a.a. dr. Bruno Kal-

metinis "šurum-burum“ sa
vo patalpose. Bus traukiami 
laimėjimo bilietai ir išdali
namos Elevatoriaus Fondo 
dovanos.

• * •

Gruodžio 10 d. 3 vai. po 
pietų Jordan Hali kompozi-

vaičio ir prof. Igno Končiaus toriaus jeronuno Kačinsko 
1959 m. Bostone. Dovana kūrinių jubiliejinis koncer- 
pagaminta iš juodo ąžuolo, j tas.
gauto iš Lietuvos. Tai prof • • •

i vo sekmadienį jau kitoj vie- 
j toj. Ir čia savo ir svetimos 
publikos buvo gana gausu.

Spūstyje įvyko ir iškilio
sios lietuvaitės rinkimai, 
kandidačių buvo 7. Pirmąja j 
išrinkta Nijolė Kazlauskai 
tė iš Montrealio, jos palydo-! 
vėmis Nijolė Ščepanavičiūtė- 
iš Otavos ir Silvija Martin- 
kutė iš Hamiltono.

Susipažinimo vakare, spė
jama. dalyvavo per 2.000 as
menų

Bet pati iškiliausia Lietu
vių Dienos dalis buvo iškil
mingas aktas ir koncertas 
Montrealio universiteto mu
zikos fakulteto salėje.

Čia pirmuoju kalbėtoju 
buvo Vliko pirm. dr. Kęstu
tis Valiūnas, raginęs su ne
mažėjančia energija tęsti 
kovą dėl Lietuvos laisvės. 
Dar kalbėjo Alto pirm. inž. 
Antanas Rudis, pasisakęs 
prieš užmaskuotus komunis
tų tikslus, ir Lietuvos gene
ralinis konsulas J. Žmuidzi- 
nas. Raštu sveikino kardino
las Leger, Kanados premje
ras Pearson, krašto apsau
gos ir prekvbos ministeriai, 
liberalų vadas Nixon ir kt.

Svečių tarpe buvo Latvi
jos konsulas Tomson, Lenkų 
kongreso atstovas Urbanek. 
JAV LB; valdybos pirm. J. 
Jasaitis, Baifo pirm. kun. V. 
Martinkus ir kt.

Meninę programą atliko 
Metropolitan operos solistė 
Lilija šukytė. Kanadiečiams 
ypač malonu buvo girdėti, 
kaip jų Lilija per trumpą 
laiką išaugo. Be L. Šukytės, 
programoje dalyvavo Auš
ros Vartų parapijos choras, 
Z. Lapino tautiniu šokių or
kestras ir Hamiltono liau
dies šokiu sambūris Gyvata- 
ras, pašokęs Aštuonnytį ir 
Sadutę.

Pabaigos žodį tarė KLB 
krašto valdvbos pirm. A.

SIŲSKITE PINIGUS

Į LIETUVĄ
Gausite už iuos daugiausia 
ir nemokėsite už siuntimą.

TIK JAV DOLERIŲ 
CERTIFIKATAI

duoda jūsų giminėms ke
turis kartus daugiau, negu 
rubliai. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

TIK DOLERIŲ 
CERTIFIKATAI

leidžia jūsų giminėms pirk
ti tai, ko nori — maistą, 
drabužius ir daug daug ki
tų dalykų — amerikinių. 
Vakarų Europos ir vietinių 
tam tikrose Vneshpo-yltor- 
go krautuvėse labai pigiom 
kainom. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

PILNA GARANTIJA 
VELTUI

PATARNAVIMAS
Nėra jokio mo
kesčio už šitą pa
tarnavimą nei 
siuntėjui, nei ga
vėjui, nes tas iš
laidas moka 
Vneshposyltorg.

UŽSAKYKITE TUOJ 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESS ( ORP.

123 East 23 r d Street 
New York. N.Y. 10010

Prašykite mūsų katalogu 
veltui

American Evpress Compa- 
ny ir Podarogifts Ine. Įga
liotas atstovas.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
oenkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
ęsl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi va 
kiečiu okupantams, kaij 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai- 

i na $4.

LIETUVIAIS ESAME MES
GIMĖ. lietuvių dainynas 

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

ŠVENTADIENIS Už MIES 
TO. Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TEĘM. 
apdraudą: ui $l,vwC.C0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams. ., ■

SLA—AKCIDENTALC APDRAUDA 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 daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir tie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus. t • ... >

Gausite spausdintas informacijas, jeigu
parašysite: 7
Lithuanian Allianee ot America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

GREITA PAGALBA

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkinys Jų 
tarpe V. Maciūno „Naujoji 
dokumentinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą“, J. Gimbu
to "Mažosios Lietuvos krikš
tų formos“. R. Sealy „Vėl
ai „foųnsoinm hĮAnjaų stjtu J 
kt., 227 psl., kaina .. $3.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
| ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir 

sėliai, kaina............. $3.6C

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

h

Nenusimink, gau J pagalbą. Į NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
iTUVOS PINIGAI, Jono K..darni, nuo reumatizmo, rankų,, .

kojų nutirpimo ir skaudėjimo Kario, 22o psl., kaina $5. 
•au yra.

Tuojau siųsk ši skelbimą ir 
•iavo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North St*-, P.O. Box 9112 
N.wark 4 lersev

SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl., kaina .... $10.

I. Končiaus drožinys. Dova
ną laiko praeitų pirmenybių 
nugalėtojas P. Tautvaišas.

I Rinkūnas. Lietuvos himnu 
Balandžio 15 d. 8:30 vai. buvo baigta iškiliausia Lie- 

vak. Jordan Hali Pabaidė-1 tuvių Dienos programos da- 
čių Draugijos koncertas. 1 lis.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

N.L. dabar pradeda duoti pranešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOM A LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

•«***»*»f

Svaibios knygos

Geri
žodynai

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie j 
27,000 žodžių, 511 psl., kai-J 
na — $5,00.

Lietuviškai angliškas žo
dvnaa, Viliaus Peteraičio, Ii 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7,00.

Dabartines lietuvių kalbos 
žodynas, «edagavc prof. J 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl. 
kaina ___  ............. $12.00

Introduction to modern 
Lithuanian. parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

Amerikos lietuvių politika,
parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
kroriką I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-. kaina — 
minkštais viršeliais $2.50,

Tas knygas galima gaut 
Keleivio administracijoje

636 E. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkant abi dalis kaina tik ....................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama....................... . ...................... ... $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 kryžiuočiam*,
70 puslapių, kaina • ••••••••••e •••• •••••• ••••»••••••• • • $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.......................... ......................$2.00
Dan Kui učio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ...............  $3.00

t Į
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prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!
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Dail. A. R ūki tel ė* paroda Pabaltiečių koncertai

i šį šeštadienį, rugsėjo 16 N. Anglijos Pabaltiečių 
d. 7:30 vai. vak. Tautinės Dr-ja pradeda tryliktąjį 
S-gos salėje atidaroma dail. koncertų sezoną.
A. Pūkštelės paroda. Ji tęsis Pirmasis koncertas bus

l iki rugsėjo 23 d. 6 vai. vak., rugsėjo 23 d. Jo programą 
i kada ivvks uždarvmas. atliks estė Helmi Betlem iš 
i Lankymo valandos rugsė- į Toronto..

Tautos šventes minėjimas Bostone įvyks*, m.rugsėjo jo 17 d* nuo 11 iki 2 vai. ir- Antrasję , koncertas bus 
vai. vak., kitomis lapkričio 3 d., kurio progra

mą atliks latvių liaudies dai-
bus iškilmingos pamaldos už pavergta Lietuva; į onu » vai. vas. ir rugsėjo ^jTečiaSs* koncertas' bus

Šia paroda prasidės ir pir-’ balandžio 26 d.. Jo progra j

Vietines žinios
RUGSĖJO AšT't NTOSIOS TAUTOS ŠVENTĖ

17 dieną i nuo 6 iki 9
10 vai. rvto Šv. Petro lietuviu parapijos bažnvčioje i dienomis iki šeštadienio nuo at *

s iškilmingos pamaldos už pavergta Lietuva; 6 iki 9 \al. vak. ii lugsėjo-3 *•
° 1 1 ' ‘ d. nuo 1 vai. iki 6 vai. vak. ; lrecia»is

11 vai. paminėjimas per Lietuvių Radijo valandą;
3 vai. po pietų So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugi-Į masis šio ruders subatvaka-

jos auditorijoje Įvyks pagrindinis Tautos šv 
mas.

Programoje: Vliko pirmininko dr. J. Kęstučio

Valiūno iš Nevv Yorko paskaita. Meninę dali atliksi
solistas Stasys Liepas ir Onos Ivaškienės tautinių 

šokių ansamblis.

Po programos kavutė, muzika ir kt.

entės minėji- ’ kurio programoje kalbės 
į dail. Antanas Rūkštelė.

Dar kartą primename

Visi koncertai bus Jordan’ Komp. Jeronimas Kačinskas 
Hali salėje ir prasidės 8:30’ gavo naujų pareigų 
vai. vak.

Bilietai visiems trims kon-:

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvio Gydvtoiaa ir CUrargas 
X RAY

534 Broadtray,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
Tel. AN 8-2712

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vak ryto iki 5 vai- vale.

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

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tek 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

JPtDlNIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston. Mass

Kompozitorius ir dirigen
tas Jeronimas Kačinskas pa- 

rklee muzikos 
dirigavimo.

- . „ ei rr • • i "! Ta proga mokykla išsiunti-dentams $1. Taigi perkan-l --L., . Ti.

i N
' no lituani,
: deda nauju
! šį šeštadienį Šv. Petro para nėjo spaudai pranešimą, ku-

Malonus lietuvi, itviečiame Tamstą su draugais irPŪ'os mokyklos patalpose. j riame duodama J. Kačinsko
pažįstamais kaip bažnyčioje taip ir salėje dalyvauti ir nors 9 va!, rvto pamaldos, po n\,oia;da Į biografija. Joje pažymėta,
mintimis persikelti per Atlanta ir prisiminti priešų trvpia- to. niekinių įegi.tiacija n 

, . T. ‘ pirmosios pamokosma brangia tėvynę Lietuva. 1 r

TEL. AN 8-2124

iDr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

kad jis muzikos mokslus bai
gė Klaipėdos 4Lietuvoj) ir 
Prahos (Čekoslovakijoje) 
konservatorijose, dėstė kon
servatorijoje. dirigavo Klai
pėdos miesto orkestrui. Lie- 

j tuvos operai Vilniuje ir sim- 
! foniniam orkestrui, kad jis 

Dorchesteiy. patogiausio su-■ vra dirigavęs Vak. Europo- 
iisiekimo rajone. Savin Hill sek-' „..„.i ‘ : t* ir ur.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia

Bilietus iš anksto galima 
gauti, kreipiantis i Miss 
Marta Efferts. 62 Toxteth 
St.. Brookline, Mass. 02146. 

Rugsėjo 6 d. Norvvoode tel. BE 2-8239.
Mirė P. KučasBostono Lietuvių Bendruomenės Apylinkės 

Valdybos vardu:

Antanas Matjoška. pirmininkas ‘ mirė Povilas Kučas, senas 
Bronius Kruopis, sekretorius Keleivio skaitytojas, seniau 

| veikęs socialistų tarpe, va-
----  -- '^"'"^- dovavęs Lietuvių Darbinin-

! kų D-jos kuopai

IŠNUOMOJAMA

je. o atvykęs į JAV — Wa- siuntiniu* tiesiog iš Wcrces-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvu 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems į FLORIDĄ.

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL

DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntimus ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės liet-uviškai. Ties 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.

Raš yti ar skambinti;

390 West Broaduay, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

sis lėkimo rajone.
Velionis j ei joje. išnuomojamas mažas bu Į - . . .... -ii*. •

paliko liūdinčius sunu ir dvi !*» •*» kambary, vyriškiui, shingtono simfoniniam or-i «er» | Uetuv, u-kiU. Rwj- 
dukteris, kuriems reiškiame ‘1 keStrU1’ Chlca«os >« ™Uom« mtu-C>» kd
gilią užuojautą. I Telefonas 436-4829. perai ir kt., kad jo kūrinius bama lietuviškai, patarnau- 

yra atlikę JAV simfoniniai jama greitai ir sąžiningai, 
ir kameriniai orkestrai, kad Siuntiniai nueina greitai ir 
šiuo metu jis diriguoja Mel- tvarkingai
oses simfoniniam orkest-

Mokėkite grynais ir taupykite!

FUEL 0IL
$14.90 už 100 galionų 

Veltui dalys
Alyvos degiklis ir kontrolė

Veltui taisymas
Patarnaujama 24 valandas pėr parą

BI - RITE FDEL CO.
152 Harvard Street 

Brookline, Mass. 02146 

Telefonas

232-4110
po 5 vai. popiet

734-3900

ji I105 
ę. ! rui. &!

&

SI!
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Gero pasisekimo naujame 
darbe!

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

Vedėja B. Sviklienė

♦d

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
! R&pootingai taisome Įsikrautos, ! 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun-
' čiam įvairius siuntinius į Lietu

vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai ■ sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo. maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie.

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

tinės gamybos ir importuotų fERORO IR VERGIJOS 
prekių iš kitų kraštų visai že-

ę momis kainomis. Be to, siunčia- 
ęš me maistą, pinigus ir galite ūž
te sakyti jų gamybos prekes, čia 

i sumokėsite pinigus, o giminės

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta5 , ten vietoje galės pasirinkti už- suminiai aprašyta
8 sakytas prekes. i bolševikinio teroro sistema,

Taipogi tarpininkaujame per Los vergų stovyklos, kuriose 
tam tikras įstaigas atsikviesti kentėjo ir žuvo mūsų

g%

£

i gimines čia pas save į svečius 
i ar nuolatiniam apsigyvenimui. 

Patarnavimas atliekamas grei-: centai,
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- į 
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina —

’VWVWWWWWWVWVWV^
: Dažau ir Taisau 4

Namus iš lauko ir viduje.« 
Lipdau popierius ir taisau!

! viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mase.

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvray 

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

Veltui
lėliu namelisč

pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas

FORTŪNA FUEL CO.
487 Wasbington St., Dorchester, Mas*.

GE 6 1204

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- MASINU VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talko* perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ

RADUO PROGRAMA i
r

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ti stoties WLYN, 1360 to* 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie* 
niais nuo 1 iki 1 ;30 vai. dio* 
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.

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

tiktai vaistas, iipildome gydytojų ru 
ceptus ir turimu visut gatavus vaistus. ; ~

Jai nik vaistų — tikit į Hutuviiką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosuagard, B. S., Beg. Pharm.

182 a W. Braadvay, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Talufoaaa AN 8-6929
Nuo 9 vaL ryta iki 8 vaL vw tfakyrua tvaatadiaaiua Ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

321 County Club Rd* 
Newton Centre, Mass. 02159 ; 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare. 
Hardware Co.

K. J. ALEKNA
S» EAST BE0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Banjamin Moore Datai 
Popieros Sisnoms 

Stiklai Langam* 
Visokio reikmenys

Beikmenyi plnmboriamn

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

T


