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Nebombarduojant Vietnamo 
derybos prasidėtų per 3-4 sav.

Vieni daugiau bombarduoja, kiti daugiau kalba apie 
galimas greitas taikos derybas.

JAV lėktuvai jau porą 
kaitų bombardavo ir di
džiausią Šiaurės Vietnamo 
uostą Haiphongą, bet iki 
šiol tedaužydami jo sandė
lius, aplinkinius tiltus, o ne
liesdami uosto krantinių, 
kur sustoja iš užsienio at-

Posėdžiavo Lietuvos
socialdemokratai

Komunistams antrą kaitą 
užplūstant Lietuvą, Lietuvos 
Socialdemokratų Paitijos 
Centro komitetas Įgaliojo 
Steponą Kairį, Kiprą Bieli

plaukę su karo reikmenimis! n*’ Siratavičių ii Juo-
7 . . T . . . ,.;zą rakm sudaryti užsienylaivai. Lėktuvai jau puolė I partijoS delegatūrą, (luoda. 
tiltą, nuo kurio iki Kinijosįmas jiems teisę jos sudėtį 
sienos nebėra nė 7 mylių. ■ praplėsti.
Taigi bombardavimas ple
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Miss America Debby Barnes iš Kansas su tev u ir seserim Barbara kitą rytą po jos išrinkimo Ame
rikos gražuole Atlantic City, NJ.

čiamas, nors kiti tvirtina. Minėti asmenys komiteto
kad bombardavimu priešo! ^etuv_os
neatveši prie derybų stalo.

Iš antros pusės Jungtinių 
Tautų gen. sekr. U Thant 
paskelbęs jo turimas žinias, 
kad Š. Vietnamas gauna 
karių savanorių iš draugin
gą

Socialdemokratų Paitijos 
Užsienių Delegatūrą įkūrė, 
kuri ir iki šiol veikia.

Rugsėjo 16-17 dienomis 
New Yorke ji posėdžiavo. 
Aptarus visus opiuosius rei
kalus, buvo išrinktas naujas 

valstybių. ’ Sekretorius vykdomasis komitetas, ku-

Pradedamas teisinti Panamos kanalo 

Masarykas sutartis pavojuje

Futbolo rungtynėse 
žuvo 42 žmonės
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Husižudė maršalas Amer, 
Nasserio buvęs geras draugas

Nusižudė maršalas Abdel Hakim Amer, • 
sis Egipto karo pajėgų viršininkas.

Praeitą penktadienį nusi- įfovietai stcud 
nuodijo Egipto maršalas 
Abdel Hakim Amer, 47 me
tų amžiaus. Formaliai prezi
dentas Nasser yra visų karo 
pajėgų vadas, o marš. Amer 
buvo jo padėjėjas ir tikra
sis kariuomenės vadas.

Talino tini j,

i* tikra-

prašo JAV sustabdyti be są
lygų Š. Vietnamo bombar
davimą 3-4 savaites. Jis pats 
ir daug kitų Š. Vietnamui 
draugingų vadų esą įsitiki
nę, kad tada derybos galėtų 
prasidėti per 3-4 savaites.

JAV iki šiol bombardavi
mui sustabdyti statė sąlygą: 
priešas taip pat turi parody
ti darąs pastangų karo 
veiksmams sumažinti.

U Thant sako, kad š. 
Vietnamo bombardavimas 
nedavė lauktų vaisių, todėl 
reikią rizikuoti ir jį sustab
dyti. Jei tai nebus padary
ta. tai jis nežinąs, kaip galė
tų naudingai veikti taikai į- 
gyvendinti.

rj įėjo naujų jaunų jėgų.

Naujas generalinis 
konsulas

Anicetas Simutis paskir
tas Lietuvos generaliniu 
konsulu New Yorke nuo rug
sėjo 1 d.

A. Simutis jau ilgus metus 
dirbo Lietuvos generalinia
me konsulate konsulo titulu, 
o miras generaliniam konsu
lui Vytautui Stašinskui, lai
kinai ėjo generalinio konsu
lo pareigas.

Mus sveikino 
mokytojai

Tomas Masaryk čekams JAV ir Panama seniai de- Praėjusį sekmadienį Tur- 
yra daug svarbesnis asmuo, rasi dėl Panamos kanalo su- kijoje (Kayseri mieste) vie- 
negu mums dr. Jonas Basa- tarties pratęsimo. Pagaliau tinė futbolo komanda žaidė 
navičius. nes jis buvo ne tik susitarta. JAV padarė dide- su kito miesto komanda. Bu- 
svarbiausias šauklys ir ko- lių nuolaidų, pripažino Pa- vo žiūrovų apie 30,000. Da- 
votojas dėl Čekoslovakijos narnos suverenitetą kanalo lis jų labai rėmė vieną ko- 
nepriklausomybės, bet, tą zonoje. Panama gaus dau- mandą, o kita dalis — kitą. 
nepriklausomybę gavus, ir giau pajamų. JAV turės tei-į Tarp jų pirma prasidėjo gin- 
pirmasis prezidentas. (Jis j sę kasti naują kanalą «,«s.
mirė 1937 m. rugsėjo 14 d..
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eidamas 87 metus amžiaus). natas bet jame „a flaug
Plačiuosiuose gyventojų priešininku, kurie mano, 

sluoksniuose jis yra labai kad perdaug nusileista Pa- 
gerbiamas, bet komunistai, i
aišku, jo nuope nų nepnpa q Panamoje yra tokių,

kurie reikalauja visai paša
linti JAV ir visa kanalo

cai, kurie vėliau A irio muš- 
o * _a.- . • 4 4- tynėmis. I darbą buvo pa,?Utari! “‘;i v" ±Zl leisti ne tik kumščiai, bet

žino. Todėl savotiška sensa
cija buvo, kai vienas vado
vaujantis čeku komunistir, A , . .. .
laikraštis Masarvko 30 metų , ont,j2* \ Vaim 1 ’ ,'ax 0 
mirties sukakties proga pa-l įas' Taif >r ten dar neais- 
rašė straipsnį apie sukaktu- ar sutartls bus PatvlrtIn- 
vininką, vadindamas jį jta"
"aistringu politiku, kuris pa- i
skelbė garbingus principus^ fc . . . dar
ir, kas varbiausia, jais ir va-

ir peiliai bei revolveriai. Ši 
taip prasidėjo tikras „ka 
ras“ kuris tęsėsi dar ir pir
madienį, nes policija nepa
jėgė įkaitusios minios nu 
malšinti Taip žuvo 42 žmo- 
nėsir daugiau kaip 100 su- 

iai? žeistų.

Keleivio redakcija 
šitokį laišką:

gavo

dovavosi“
„Jis nusipelnė net priešų

pagarbą, nes pakentė net to
kias nuomones, su kuriomis

tebestreikuoja
New Yorke praeitą savai

tę tik trečdalis mokinių (o

Amer vadovavo ir karui 
prieš Izraelį, ir tas karas bu
vo skandalingai pralaimė
tas.. To pralaimėjimo tikra
sis kaltininkas buvo Nasse- 
ris, nes jis nepasiruošęs tą 
karą išprovokavo. Bet negi 
tą kaltinimą jis galėjo prisi
imti. kai jį galėjo suversti 
ant kito pečių. Jis apkaltino 
marš. Amerį, atleido jį ir 
dar nemažai kitų aukštų ka
rininkų iš tarnybos.

Prieš porą savaičių Nas- 
seris apkaltino maršalą A- 
merį. kad ruošęs sukilimą, 
todėl jis buvo suimtas, ir 
jam grėsė teismas. Marš A 
mer jo nebenorėjo laukti ir 
nusižudė.

Britanijos strateginių stu
dijų insti.utas savo metinia
me pranešime skelbia, kad 
sovietai statą priešraketinių 
raketų gynybos liniją, vieną 
Maskvos apylinkėse, kitą 
Baltijos jūros pakraštyje, ši 
vadinasi Talino linija. Tos 
linijos ginklai pasitiks ir su
naikins dar tik atskrendan- 
čias ra. . .s.

JAV priešraketinių rake
tų gamyba dar tebėra svars
tymų padėty. Vieni sako. 
kad tokią liniją reikia staty
ti, o kiti ne, ir vis tikisi su
sitarti su Sovietų Sąjunga 
tuo reikalu. O ši nieko konk
retaus nesako ir priešraketi- 
nes raketas statosi.

Krašto apsaugos sekr. McNama- 
ra, kuris paskelbė, kad statoma 
mirties siena, kuri skirs šiau
rės Vietnamą nuo Pietų. Ji. sa
ko, neleis komunistams brautis į 
P. Vietnamą.

„Gerbiamas Pone Redak
toriau, Lietuviai mokytojai, 
susirinkę į pirmąją studijų 
savaitę Dainavoje, dėkoja 
Keleiviui už lituanistinio 
švietimo talka ir linki ir to
liau visais būdais remti ir 
skatinti mūsų jaunimo litu
anistinio ugdymo darbus. Su 
pagarba J. Kavaliūnas. Mo
kytoju studijų savaitės var
du“. ‘

Minėta studijų savaitė 
buvo nuo liepos 30 d. iki 
rugpiūčio 6 d. Joje dalyvavo 
senesnio ir jaunesnio am
žiaus mokytojai. Jie pasida
lino savo patvrimais, aptarė 
visus opiuosius lietuviškos 

i mokyklos reikalus. Jie įsipa- 
I reigoja ir toliau vesti jauni
mų lietuviškuoju keliu ir pa
ruošti jį gyvenimui bei va
dovavimui, bet kariu krei-

jis pats nesutiko. Jis laimė- jų ten yra virš 1 miliono) te- 
davo pasekėjus, stengdama-: galėjo mokyklas lankyti, 
sis juos įtikinti, bet negrą- nes mokytojai streikuoja, 
sindamas jiems“. Derybos vedamos, bet šalių

Taip rašo tame laikrašty reikalavimus vertinant pini- 
įžymus rašytojas Prochaz- j gaiš, skirtumas dar siekia 
ka. rašytojų draugijos pir- net 100 mil. dolerių, 
mininkas, partijos centro
komiteto kandidatas, arti
mas dabartinio prezidento

Panašių muštynių įvyko 
prieš porą savaičių ir dar 
praeitą savaitę ir rungtynė
se keliose kitose vietose 
Vienur žuvo 1 asmuo ir I 
sužeisti, kitur 13 sužeistų.

Bet, tur būt, didžiausios 
muštynės futbolo rungtynė
se įvyko 1964 m., kad Peru 
sostinėje rangėsi Urugva
jaus ir Peru komandos. Ten 
žuvo 300 žmonių ir apie 
1,000 buvo sužeistų.

Novotnio draugas.
Pamatysime, ar tai jau

Masaryko rehabilitavimo. 
išteisinimo pradžia, bet jei 
tenai taip prašneko toks įžy
mus žmo.gus. tai galima ma
nyti, kad gyvenimas verčia 
Čekoslovakijos komunistus 
šauktis Masaryko pagalbos, 
nes, anot Prochazkos. „Ma- 
sarykas be abejonės turi 
daug ką pasakyti šių dienų 
socialistams“.
»#*«*#*******#***#**»*****#*«##*#*

Vilniuje suimta* JAV tu
ristas Jonas Jasėna*. Ji* kal
tinama* suvedžioję* moterį: 
pirma žadėję* ją vesti ir pa
siimti su savim į JAV, bet

piasi ir į lietuviu visuomenę,) paskutiniuoju metu atsisa- 
prašydami jos visapusiškos kęs. Ka* ten žino teisybę! 
paramos savo darbui. I***********************************

Detroite mokytojų strei
kas tęsiasi jau dvi savaitės, 
todėl ten apie 300.000 moki
nių negali lankyti mokyklų.

Išvirto Washingtono 
kalno traukinėlis

Ragina sujungti 
4 arabų valstybes

Sirijos prezidentas Atasi 
pasiūlė susijungti Egiptui, 
Sirijai, Alžymui ir Irakui į 
vieną „socialistinę“ valsty
bę tolimesnei kovai prieš Iz
raelį vesti.

Sovietų diplomatai— 
šnipai

FBI direktorius Hooveris, 
liudydamas svarstant kon
suliarinės sutarties su Sovie 
tų S-ga patvirtinimą, sakė, 
kad apie 80% sovietų diplo
matų yra slaptosios žvalgy 
bos agentai.

Indija gaus $1J mil. 
gimdymų kontrolei

fiusirinko .Jungtinės 
Tautos

Antradienį Jungtinės Tau
tos pradėjo šio rudens sesi
ją. Tą pačią dieną susirinko 
ir Europos Pavergtųjų Tau
tų organizacija.

Mihvaukee mieste 
vis demonstruojama

Čia nuo rugpiūčio 28 d. 
praeitą sekmadienį buvo 
7-ji demonstracija, kuriai 
vadovavo Romos katalikų 
kunigas Groppi. Paskutinį 
kartą demonstrantai pasie
kė tuos kvartalus, kur dar 
nebuvo demonstruota.

Groppi pareiškė, kad de
monstracijos nesiliaus, kol 
negrams nebus leista laisvai 
mieste apsigyventi.

Sekmadienio popieti i vy
ko didelė nelaimė Washing- 
tono kalne, N.H. Tai aukš
čiausias Naujojoj Anglijoj 
kalnas, 6,288 pėdų. f jį eina 
traukinėlis. Sekmadieni, ka-• v
da traukinėlis jau buvo pa 
siekęs beveik kalno viršūnę, 
jo galvežys nuvirto, keleivit 
vagonas pradėjo riedėti že
myn ir pagaliau išvirto. Žu
vo 8 asmenys (4 suaugę ir 4 
vaikai), sužeistų yra 72.

Tas traukinėlis veikia nuo 
1869 m., bet tokios didelės 
nelaimės dar nėra buvę.Pirmas respublikonas kongres- 

manas Tim Lee Carler iš Ken-
tucky pasisakė, kad JAV reikia Nelaimės priežastis, atro 
ii Vietnamo visiškai pasitrauk- do, yra nepriveržtas sukabi- 
ti. . nimas prie garvežio.

JAV vyriausybė paskel
bė, kad ji duos Indijai 1.3 
mil. dolerių, kuriais Indija 
galės pirkti JAV įvairių 
priemonių nėštumui išveng
ti. Tas priemones Indija iš
dalins savo gyventojams.

JAV neužsakys 
laivų Britanijoj

Atstovų rūmai patvirtino 
f 70 mil. dol. gynybos reika

lams ir kartu nutarė neduo
ti Britanijai užsakymų lai
vam statyti. Pirmas toks už
sakymas turėjo būti 16 karo Rf»n»os kataliku kun. James 
laivų — minų gaudytoju. Groppi, kuris vadovauja negru

Tai būtų smūgis 
mam sąjungininkui.

ištiki- demonstracijoms Milnaukee,
Wis., mieste.



Puslapis antrai!

Ir šviesa ir tiesa kasdieninėje 
tikrovėje

Nėra jokia naujiena, kad mes šiandien vienu ar j 
kitu atveju su regimu jausmo pakilimu suriedame patrio
tinę giesmę ir vienas kitas nusibraukia nuo blakstienos 
net sublizgusią ašarą. Dar su didesniu karščiu ir žodingu
mu kartais vieni kitiem pasakome patriotinę kalbą apie 
tėvynės ilgesį, jos kančias, laisvės kovos ryžtą ir lietuvy
bės išlaikymo šventą pareigą, šaukiame garsiai apie lie
tuviškos kultūros ugdymą, jos vertybių gausinimą, kūrė
jams geresnių sąlygų sudarymą ir visa kita, kas turėtų 
mus ir mūsų tautą amžinai Įtvirtinti istorijoje. Ir kone vi
sada šiuos tiesos žodžius užbaigiame pabrėžiamu primi
nimu, kad tiktai jaunimas yra mūsų ateitis, kad tik jis 
po mūsų mirties tęs mūsų laisvės kovą ir neš per pasauli 
negęstantį lietuvybės žiburį, mūsų kultūros šviesą. Tai. 
aišku, labai žavu ir turėtu būti neginčijama tiesa.

Bet. deja... Ne vienas visa tai atgiedojusių ir atkal
bėjusių tą pat vakarą namo grįžęs su savo vaikais jau 
nesusikalba lietuviškai. Kartais ne tik lietuviškai, bet net 
ir angliškai jų vaikai nenori nieko girdėti apie Lietuvą 
ir jos problemas, nes ta tėvų žemė jiems jau svetima, jos 
kančios jų nejaudina, nei jos praeitis, nei ateitis jų nedo
mina. Ir tokia liūdna tikrovė prieš mūsų akis ir ausis kaip 
tik vis dažniau atsiskleidžia dabar, kada dar turime lietu- 
višk ųknygu. kai veikia lituanistinės mokyklos, kai gausu 
lietuviškų parengimų, kultūrinių ir pramoginių. Kodėl? 
Kodėl Ui kaip tik dažnai atsitinka vadinamosios mūsų 
šviesuomenės šeimose., kurios tą lietuvybės šviesą, rodos, 
turėtų pavyzdingiausiai skleisti?

Mes manome, kad tokia nedžiuginanti kasdieninė 
tiesa vis dažniau pi i š mūs4 akis iškyla tik dėl to, kad 
anų tėvų žodinio pat: iotizmo yra permaža tiems kilniems 
lietuvybės idealams įkūnyti, kad jų kalbos toli neatitinka 
jų darbams, jų pastangos žodžiais išreikštiems lūkesčiams 
Jų namuose kartais nėra ne tik lietuviškų knygų lentynos 
bet net atklydusios paskiros knygelės, nėra lietuvio daili
ninko paveikslo, lietuviškos muzikos plokštelės, ir tik 
vienas kuris lietuviškas laikraštėlis, vis dar per vadina- 
mąją „šeimyninę veiklą” nesuspėtas perskaityti.

JĖZUITAI SKALDO 

LIETUVIUS

Naujienos rugsėjo 11 d. 
išspausdino pasikalbėjimą 
su iš Brazilijos atvykusiu 
inž. Algirdu Mošinskiu.

Inž. A. Mošinskis kaitina

Mes žinome dar ir tokių pavyzdžių, kur net naujųjų 
ateivių šeimose su vaikais tyčia kalbama angliškai, atseit, 
kad jiems ta kalba būtų gimtoji... Atseit, kad užaugę jų j 
vaikai jaustųsi tikrais amerikiečiais, kad galėtų gyventi 
čia „kaip namie”... Mat. šie karjeristai tėvai, kaitalioda
mi savo tautybę pagal vėją, suskubo ir čia dar kaną per- 
siversti per galvą, nors to iš jų niekas nereikalauja.

Norėdami mes galėtume ir Bostone paskelbti ilgą 
sąrašą tų šeimų, kurių jaunoji karta lituanistinės mokyklos 
nelanko, ją prieš laiką apleido, nebaigė. Jei dar netikite, 
tai malonėkite atsakyti į paprastą aritmetinį klausimą: 
Pirmame lituanistinės mokyklos skyriuje yra 20, o pasku
tinėje klasėje 7 mokiniai. Kur dingo 13? Ir tai trylikos 
lietuviškų šeimų vaikai, kurių tėvai per minėjimus gieda 
patriotines giesmes, kalba apie lietuvybės išlaikymą, net 
kartais vadovauja organizacijoms ir, kaip sakyta, tiki. kad 
jaunimas yra mūsų ateitis.

Mes galime ramintis gal tik tuo. kad kartais išvysta
me ir šviesesnės tiesos ten. kui- jos, rodos, net negalima 
būtų tikėtis. Štai į mūsų redakciją ateina dažnai laiškų 
tų lietuvių kilmės žmonių, kurie lietuviškai išmokti netu
rėjo progos vaikystėje ar jaunystėje, o dabar nori. Jie pra
šyte prašo vadovėlių, žodynų, patarimų. Ateina tokių laiš
kų net iš gyvenančių Japonijoje ar kariaujančių Vietna
me. Ateina jie ir patys, ieškodami dailiosios literatūros 
knygų, moksliniams darbams lituanistinės medžiagos, 
bent išverstos į anglų kalbą. O štai Lavrence Vyčių būre
lis, gal jų 20, senosios emigracijos tėvų vaikai, nutarė pa
tys susirinkę savaitgaliais -iš-vadovėlių ir magnetofono 
juostų mokytis lietuviškai kalbėti ir ieško tik žmogaus, 
kuris jų lietuviškąją kalbą bent kartą per mėnesį patik
rintų, jiems šiame moksle padėtų. Ar tai ne žavu? Gi vi
siems pavyzdžiu primintinos ir tos lietuviškos šeimos, ku
rios per rudens liūtis ir žiemos pusnis Į Bostono lituanisti
nę mokyklą savo vaikučius veža iš New Hampshire ir iš 
Providence, nugalėdamos daugiau kaip 70 mylių atstumą.

Tai ką pasakysite, garbingieji tautiečiai, kurie čia 
pat už sienos gyvendami nepajėgiat šeštadieniais pabusti, 
kuriems vis nėra laiko savo vaikų akyse lietuviškajai 
šviesai uždegti ir jai ateitie dienoms išsaugoti?

Mes šį kartą jokio šių lietuvybei neištikimų tautiečių 
vardinio sąrašo dar neskelbiame. Tik vis dėlto bent moks
lo metų pradžioje norime čia priminti aną kiekvieną 
žmogų jaudinanti faktą, kad pernai net pats jaunimas 
rado būtino reikalo viešu jautriu atsišaukimu kreiptis j 
tėvus, kad jie neužmirštų savo .lietuviškųjų pareigų sayo 
vaikams.

neapsieinama be asmeniškų 
puolimų.

"Pasipiktinimas Kidyko

rasti remti arba net prenu
meruoti. Priėjo prie to. kad 
pranciškonų vienuolyno vy
resnieji uždraudė skaityti 
„Mūsų Lietuva" vienuolėm".

gažinskui vadovaujant, visa 
lietuviu visuomenė buvo

KELEIVIS, SO. BŪSTUS

Prezidento duktė Lynda su savo sužadėtiniu kapitonu 
Charles Robb. Jų sutuoktuvės bus gruodžio 2 ar 9 d. 
Kol kas tai dar paslaptis.

Kas kitur rašoma

JUNKIME VISAS JĖGAS

— Lietuvos laisvės kovą 
\ -autinė. Todėl tam reika
lui jungiamos visos mūsų jė
gos ir resuvsai. — pabrėžė 
preL J. BMkūn&s Clevelan
de. rugsėjo 2-3 d. ten vyku
siame Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos suvažiavi
me. kur dalyvavo kaip Vliko 
atstovas.

Savo kalboje prel. Balkū
nas kruopščiai priminė Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini- 

; mo Komiteto — Vliko — 
į susikūrimo aplinkybes ir vė

liau jame įvykusius struktū
rinius pasikeitimus. Apžval
gos išvadoje pabrėžė, kai 
Vilkas, nepaisant tų ar kitų 
pakitimų, kaip institucija iš
liko ir tebėra tas pats: rezis- 
tuojančios tautos sukultas, 
jos priekyje stovėjęs, jo? 
vardu kalbėjęs ir dabar te
beveikiąs tarr. pačiam tiks
lui — Lietuvos laisvės labui’

jo jų automobilį, kuriame 
žuvo trys šeimos nariai, tai 
Draugelių šeima norėjo už
sakyti gedulingas mišias už 
mirusius. Pagalvojo, ka ’ 
mirties ir Dievo akivaizdoje 
visi tie kivirčai su jėzuitą IŠ

— Dabar, Lietuvos laisvės 
atkūrimo 50 metų sukakties 
išvakarėse, — kalbėjo prel. 
•J. Balkūnas. — Ylikas ir vėl 
ėmėsi iniciatyvos sujungti 
visas gyvąsias jėgas sukak-

neturi reikšmės, ir nuėjo pas} čiai oaminėti.
.... ... , , .. kunigą Kidyką mišių užsa-

tenykscius jėzuitus, kad jie dalykas, kuriam
suskaldė Biazilijo? liecuMUs. njejęa5 čia Čikagoje gal ne- 

Atvykę Brazilijon. Jėzui- patikės: Kidykas, pilnas 
tai perėmė iš prelato Raga- keršto Draugeliui, atsisakė 
žinsko vienintelį lietuvių mišias laikyti už mirusius”, 
kalba einantį savaitraštį
„Mūsų Lietuvą".

Prelatui leidžiant tą laik- TAI KONFERENCIJA!..
rasti, jo skiltvs buvusios pri- „ „ , , . . . T- ..... .
einamos visom lietuviškom . Esame rasę, kad Chicago-; £reiyo>L 
organizacijom, nebūdavę as- Je nu0 nūgpiucio 31 d. po?ė .<••'«...<■ i. - - ... .9
menišku užsipuolimų, o kai vadinamoji JNauj -
jį pradėję leisti ir redaguoti 'Politikos konvencija. k u-, ynos.
jėzuitai. Ui jis "tano siauros tikslas buvo sudaryti plotiniu, ir kūnam tenka
intrigantų giupelės monopo-' nore ir margų koalicija iš
liu ir jau nebeiarnauja. kaip dabartinės užsienio p' - 
anksčiau. visai lietuviu Etikos priešų, negrų nac? - 
bendruomenei". naĮlįP? beI. kovojančių dėt

”Dabar, laike trijų metų. civilinių teisių lygybės. T - 
beveik be perstojimo. beveik konvencijoje aalyvau.i 
kiekviename numeryje puo- ^aba^ ragino ir 'S ilni» su 
lama Sąjunga <Brazilijos • Laisve.
Lietuvių Sąjunga. Kel. štai ką rašo apie tą 
Redj (už tai. kad nori at- konvenciją ir jos . naujos 
gauti savo turtą i ir asmens, politikos” padarinius . Nau- 
Sąjungai vadovaujantys.. J^cnos rugsėjo 9 d. laidoje:

iauriem "Seniausio Chicagos vieš-

Pastebėjo, kad suvažiavi
me dalyvauja ne vien tiktai 
kaip Vliko atstovas — svei- 
kmtojas bei stebėtojas, bet 
m kaip Jungtinio Finansų 
K miteto pirmininkas.—ko
miteto. kuris. Vlikui kvie
čiant. sudarvtas iš Vliko.

Laikraštis tarnauja

parūpinti tos svarbiosios 
sukakties minėjimui tokį fi
nansinį pagrindą, kokio at
sirėmę pajėgtumėm ne tik 
• -rtai paminėti praėjusį Lie
tuvos laisvės laimėjimą, bet 
ir tvirtai prisidėti prie būsi- 
m.ejo. Tam tikslui vra užsi
brėžta sutelkti bent 100.000 
h lenu. Nurodė, kad Kuni
gu Vienybės Seimas, nese
niai įvykęs Nevv Yorke. pri- 
tarė tai programai. Pareiškė 

lietu
kai 

savo
moralinę ir piniginę para
ma.

(E)

iašo slapyvardžiais arba to- "Naujosios politikos“ kor- 
kie straipsniai eina visai be vencijos delegatai, bet 
parašo — tai suprask, rašo bendrai spėjama, kad bu? 
redaktorius Kidykas". daugiau kaip $10,000.

Tas laikraštis net Lietuvių "Ne tik sužaloti baldai ir 
Sąjungos skelbimų neprii- įrengimai šiame istoriniame
mV’ v i-i viešbutyje, bei išvogta ii is-. R^n0 paskatinti Clevelando

Jame net Kalėdų numery piesta daug dalykų prade- ALTo Ayrius ir abiejl}
dant baltiniai^ baigiam a;,vanĮ<ių atstovai sutarė 
mikrofonais. Girtuokliavi
mas. triukšmavimas. muštv-

* * *

Rugsėjo 3 d. prel. J. Bal-

196$ m. Lietuvos nepriklau- 
semybės atstatymo 50 metų

intrygomis yra labai didelis, nės ir sambrūzdis kamba- sukakties minėjimą rengti ir
Daug žmonių atsisako laik- riuose ir koridoriuose dieną, . jam lėšas telkti bendrai,ir naktį buvęs didesnis, ne

gu bet kurių kitų konvenci- 
ių atvejais. Viešbučio kam
bariuose Įvykę mažiausia
dvi marijuanos rūkymo ir 

Tuos žodžius pasakęs, inž. kelios "sekso orgijos“. Kam- 
A. Mošinska? pabrėžė, kad barių ir koridorių sienos ir 
jis yra praktikuojantis ka- durys išterliotos ”jodosio? | ka
talikas. jo vaikai ateitinin- jėgos“ šūkiais ir šlykščiai? 
kai ir kad jis čia ne propa- užrašais. Tokie pat ”juodos 
gandą varo. bet liūdną tei-, jėgos“ šūkiai ir šlykštynė? 
sybę sako. išrašinėti ir išbraižyti visų

Anksčiau, prelatui Ra- penkiolikos viešbučio eleva-

Vlikas ir Jungt. Finansų 
Komitetas sveikina tokį Cle
velando organizacijų suta
rimą ir laiko jį sektinu pa
vyzdžiu kitų vietovių lietu
vių organizacijų vadovy-

(E)

KULTŪROS KONGRESAS
torių bronzinėse duryse. Vi
suose aukštuose pribarstyta 

vieninga. Į bendi-us parengi- ir privalkiota sunkiųjų pele
nius. susirinkimus, balius, ninių, stalų ir kėdžių kojų 
iškilmingus protestus atei- ir kt. sulaužytų baldų dalių.
davovisų pakraipų žmonės. Kai kuriuose kambariuose i laik’artininkai Algirdas Pu- 
Dabar to nėra. Jei rengia ką net kilimai suraižyti. Nema-Į žauska? Antanas Kužvs ir 
nors jėzuitai, tai kiti neat- ziau nukenteje ir viešbučio.. „ ...... . . ..
eis. Jei daro parapija, neat- išeinamieji kambariai. I ?Iec« Vahūkenas pakviesti 
eina jėzuitu šalininkai“. „Konvencijos rengimo kr>? eferentais spaudos sekci

jai daktaro Eliziejaus Štabo nariai, susirinkę pas- j°Je- Sekcijos pranešimuose 
Draugelio, ateitininkų įstei- kutinę dieną, pirmadienį, ir diskusijose kviečiami da- 
gėjo, šeimą ištiko skaudi ne- nutarę viešbučiui už nuosto- lyvauti visi, kurie domisi 
laimė ir traukinys suvažinė-j liūs nieko nemokėti.“ mūsų spaudos klausimais.

JAV ir Kanados Lietuvių 
Trečiajame Kultūros Kon
grese. kuris bus Chicagoje 
lapkričio 23-26 dienomis,
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★
JAU SPAUSDINAMAS

(DOMUS 1968 METU "KELEIVIO“

Kalendorius
Jį redaguoja Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina $1.00 .

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

"KELEIVIS“
636 Broadway. So. Boston. Mass. 02127.

★

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams f

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas vra išleidęs vertingų 
knygų. Jis. norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarėS 7

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašttojo 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 {DOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasi joj
636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas < w <•

Ir Torontas ne iš kelmo spirtas
S. GRIEŽĖ

Jau kai tą pradėjus dairy- pavadinimus ir toki pat įpa- 
tis po Kanados didmiesčius, kavimą. 
dairykimės iki galo, kol lai-j Centre, panašiai kaip-
kas leidžia. I Hartforde. Conn., tik netaip;

Pasidairę po Montreal}? puošniai, bet skoningai i- 
aplankę jo bent kelias įžy- rengta Rotušės aikštė. Pati 
mesnes vietoves, padarę rotušė naujutėlė, gražutėlė, 
trumpa vizitą Nepriklauso- modernios architektūros, 
mos Lietuvos redaktoriui J.. Pravažiuojančių ir pačių to- 
Kardeliui. pasileidome įĮrontiškių labai mėgiama, 
pietvakarius. Kelias naujas, i Netoli karalienės Viktorijos 
lvgus. platus, vienakryptis. nedidelis parkas. Aplinkui 
Važiuok ir džiaukis. Visai, pastatai jau pagyvenę, bet j 
ne tas, kokiu prieš penketą i įvairios ir gražios arehitek-Į 
metų važiavau. Tada buvo tūros, sudaro labai jaukų j 
siauras, vingiuotas, dvikryp-, junginį.
tis. Anuo didelės spartos ne-i Bet šį kaitą laikas nelei 
galėjai išvystyti, o dabar—i džia mus ilgai džiaugtis jo 
ir SO mylių atrodo netaip grožiu, nes norime 
greita.

Visas Kanados pakraštys 
nuo Montrealio iki Niaga
ros — tikra Amerika. Ir ke
liai. ių ženklai, užrašai, ga
zolino stotys ir net moteliai 
kaip ir čia. Net ir stalo pa- apvesta pylimu, 
tiekalai ir patarnavimas tie 
patys. Tad važiuodamas ir 
sustojęs jautiesi kaip namie.

Quebeco provincijos ly
gumas už kokių trisdešimt 
mylių nuo Montrealio pakei
tė Ontario provincijos leng
vai banguojančios kalvelės, 
slėneliai. Bet žemė ir čia ga
na gera. Tiesa, vietomis kur- 
nekur yra prasikišusių į pa
viršių žemanjilių. Bet apla
mai nėra labai akmenuota.
Reginiai čia jau žymiai įvai
resni, o vietomis ir labai 
gražūs. Gale Ontario ežero, 
prie šv. Lauryno upės ištako 
(netoli Kin.frjtono) tūkstan
čio salų ir salelių vaizdas.c. t _
kaip pasakų šalyje. Tapvto- 
jui tikras rojus: dairvkis į 
visas puses ir kelk vaizdus į 
drobę.

Besižavėdami vaizdais, nė 
nepajutome, kaip ėmė sau
lutė ir nuslinko už kalvos.
Laikas ieškoti naktigultos.
Išsukame iš didžiojo kelio.
Šiai dienai pakaks. Jau ir 
taip nauju plačiu vieškeliu 
sukorėm per 200 mylių.

Sekantį rytą po pusryčių 
pasikinkę juodbėrėlį per 50 
minučių įšniokščiam Toron
to miestan. Nuo Montrealio 
pusė? Toronto pašalėje (net 
ir vardo dar tikro nesimatė) 
naujokynas 'dar net negy
ventas) keliu šimtų namų. 
kaip bičių avilių, kiek tik a- 
kys užmato. Vadinasi, mies
tas plečiasi, čia pat veda
mos gatvės, išrausti grioviai 
vandentiekio, kanalizacijos 
ir visokiem kitokiem vamz
džiams po?zęmin sukišti.
Dau? kur gatvių trasa jau 
išlyginta, suvoliota ir galima 
mašinom pravažiuoti. Vi
som kryptim matyti žemrau- 
sės, didžiuliai plūgai (bul
dozeriai) žemei lyginti ir vi
sokios kitokios mašinos.

Pats Toronto miestas di-

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Alto skyriau* planai .

New Yorko Alto Taryba 
rugsėjo 7 d. aptarė visą eilę 

i klausimų. Jo sekretorė dai- 
! lininkė dr. M. Žukauskienė 
pavėluotai atskubėjo į po- 

• sėdį iš darbo ir papildė 
i trūkstamą narių skaičių. 
(Birželio mėnesį šauktas po
sėdis neįvyko dėl peimažo 
narių skaičiaus kvorumui su
dalyti).

Dabartinis pirm. dr. Al
girdas Budreckis raštu pa- 

1 teikė 1968 jubiliejinių metų 
programos gaires. Neabejo- 

i tina, kad šios gairės tiks ir
. .. . . . ................. . _... .. ... . ... kitiems Alto skyriams, jasįMorcesterio Maironio parko penkmečiui paminėt: rengimo komitetas. Sėdi is dešines i kairę: . . . , • ,_ . .... \ .. .. . I priderinus vietos sąlygoms.

Labdaringos Dr-jos ir Maironio parko pirm. Ka zys Adomavičius, virtuvės vedėja Elena Kaušeli- ; ,as sutrumpintas Čia

trumpam užsukti į Fort 
liams tvirtovę, jeigu aš ge
rai atsimenu jos vardą. Tai 
nedidelė aikštė su keletu a- 
nų metų tvirtovės pastatų ir 
keletu pabūklų (patrankų),

1S ėienė ir minėjimo rengimo komiteto pirm. Rimas Jakubauskas. Stovi iš kairės į dešinę: komiteto spausdiname
JI?.1"8 nariai Algis Glodas, Petras Molis. Jonas Pipiras. Madas židžiūnas ir Alfonsas Kauševiėius.
Wil-

Būdamas netoli Niagaros, 
iš kurios krioklių gauna pi
gią elektros energiją, ir pa
šonėje turėdamas didelius 

Susimokėjus, regis, pus- geležies rūdos ir akmens

WORCESTERIO NAUJIENOS
Maironio parko sukaktis Operavo J. Stankevičių

Keleivio skaitytojui, San
daros 16 kuopos vicepirmi
ninkui Jonui Stankevičiui 
Šv. Vincento ligoninėje pa
daryta operacija. Linkiu 
jam greičiau pasveikti.

kia pranešimus redaktoriam 
bei publicistam ir prašo, 
kad jie informuotų apie Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimus ir kad parašytų ta 
proga atitinkamus vedamuo
sius.

3. Taip pat kreiptis į AP, 
UPI ir Catholic Welfare 
Association, kad pastarieji 
paruoštų vedamuosius apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo jubiliejų.

4. Kreiptis į Readers Di- 
gest. Time, Life bei kitus 
populiarius žurnalus, kad jie 
išspausdintų reportažų ar 
nuotraukų apie Lietuvą.

5. Bandyti iškelti Lietuvos 
reikalą New Yorko televizi
jos bei radijo programose. 
Panaudoti universitetų radi
ofonus trumpiems minėji
mams ir kt.

* * *

Metinis New Yorko Alto 
tarybos susirinkimas nutar
ta • šaukti rugsėjo 29 d., 
penktadienį,. 7:30 vai. vak. 
Atletų Klubo patalpose, į 
kurį pakviesti visas lietuvių 
patriotines organizacijas, 
klubus ar šiaip susiorganiza
vusius sambūrius.

šiame tarybos posėdyje, 
be paminėtų, dalyvavo ir sa
vo naudingas mintis pareiš
kė adv. St. Briedis, B. Spū
dienė, V. Kalvelis, dr. Skė
rys. Dzikas ir kiti.

. e J. Gaidy*

Minėjimai

1. Vasario 16 minėjimas 
—1968 m. vasario 18 d. Iš
kilmingos pamaldos už Lie- 

■ tuvą Šv. Petriko katedroje, 
į Jas laiko kardinolas Spel- 
i man. Pamokslą sako prel.
1 Jonas Balkūnas. Minėjime 
kalbėtojai — senatorius J. 
Javits, kongresmanas Jo
seph Addabbo. Rezoliuci
ja — peticija, kurią visi da
lyviai pasirašo. Tinkamo tu
rinio vaidinimas.

j,'-

dolerį, ar 75centus, ižangos, anglių klodus, Torontas ta-' Worcesterio Labdaringa 
vadovas, sudaręs didesnį bū- po vienu žymiausių pramo- Draugija prie? penkerius 
relį, vedasi nedidelėn sali- nėS jr prekybos centrų. Jo metus Maironio parke. 52 
kėn ir čia rodo filme 1810- kasyklų birža yra didžiausia So. Quinsigamond Avė.,
1820 m., ar arti to. šios tvir-'pasaulyje (žiūr. L.E. 31 t. Shretvsbury. pasistatė gra- 
tovės buvusios įgulos kariui .318 psl.). Mieste vra per žų pastatą su sale, kur turi 
gyvenimą. Vėliau apvedžio-i 5,000 pramonės įmonių su Prieglobstį jaunimo ir kitos 
ja kareivines, parodo namų apie 300.000 dirbančiųjų, organizacijos, šių statybų
apyvokos daiktus. . baldus.1 Svarbiausios pramonės ša- penkmečiui paminėti spalio- Man0 pusbroiiui Keleivio 
aprangą, virtuvės ir stalo kos: mašinų, muzikos Įran- 1 1; vai. popiet įvyks iškil-( }(OreSpOndentui Urugvajuje
reikmenis ir kita. kių, krosnių, namų apyvokos min?1 pietūs su turininga ^yjjjęui Krasinskui rugsėjo 30 Flushing Meadows parke

Nepavydėtinos anų karių dalykų, žemės ūkio mašinų, }?eniP.? Pr??ranJ?’ _kuiaą .at_: dieną sukaks 70 metų. Lin- Pne lietuviško kryžiaus ir 
gyvenimo sąlygos. Šiandie-• elektros reikmenų, drabu-,llks soll8te Daiv.a kiu jam dar daug šviesių paskui New Yorko valstybės
ninis marinas ar kuris kitas; žiu,. medžio apdirbimo, po-' Mongirdaitė is Bostono ir» sauiėtu dienų. paviljone. Susirinkimas pri-
naujokas ne tik raukytųsi, Į pieriaus. spaudos ir tt. ir tt. deklamatorius A. \ enclaus-j ‘ . Įima kreipimąsi Į Jungtinių
bet. tur būt. ir nusispiautų,' Toronte kasmet įvyksta į kas Worce?terio. • Brocktone sutikau daug 1 Tautl? Žmogus Teisių ko-
patekęs Į tokias kareivines? tarptautinė prekybos’paro- Be to, po pietų. 5 vai. vak. ..____ » misiją genocido klausimu.

M. Krasinskui 70 metų

2. Birželio įvykių minėji 
mas — partizanų minėjimas

Čia pat vadovas pasako 
ja, kaip 1813 metais ameri-

da. Torontas yra žymus Ka- bus šokiai, grojant puikiam 
rados kultūros ir mokslo ži-; orkestrui.

pažįstamų

Būdamas Brocktone pik-
3. Tautos šventės (rugsė

jo 8 d.) akademija — Car-
kiečiai. užėmę miestą, plėšei dinys. 1827 m. įkurtas uni-' TO(jpi sDalio 1 d lai visu n^ke sV^\k?u uemažai pazjs-i negie Endowment centre ar 
ir degino. Sumini, kiek par-' versitetas biri apie 20.000 kebaj vjsus ves tik į Mairo-!^m^ 18 klttį.k2i°niJ^: Stasį! gimnazijoje su paskaita a-
duotuvių buvo išplėšta, kiek stiidentų, Bantingo vardo . k 

chemijos-medicinos tyrinę-: 1
jimų institutas, popiežinis Penkmečiui
viduramžių studijų institu
tas, observatorija, dvi kon
servatorijos, muziejai, meno 
mokyklos, kelios kolegijos.

tori jos čia niekas netaiso ir Dabai daug įvairių specialių Buvo A. Rūkštelės paroda na ir daug kitų. 
kalbu necenzūruoja, kaip Pr°fesiių mokyklų, kunigų, Bu?sėj0 9 d. Maironio1 
Tarybų Sąjungoje, kuri visa seminarija, kataliku ir ang- parko sa]ėje buvo atidaryta 
eerkle rėkia, kad yra patiįhkoira vyskupų rezidencijos, Antano Rakštete pa.;
laisviausia ir demokratiš- iir «tkas..............................., rofJa . kuria mane pakvje.
kiausia šalis pasaulyje, o nie-į v Čia ir

namų sudeginta ir tt. Di
džiuma klausytojų ameri
kiečiai, bet niekas nei pyks
ta. nei protestuoja už „gar
bės plėšimą“. Taip iš tikrų
jų buvo. taip ir pasakoja. Is

Minėti 

Komitetas

į Trapenską su žmona, Petrą pje Lietuvos valdovo Min-
Miliauską su žmona, Joną <jaugo ir anie D.L.K. Vytau

to vainikavima. •Tamulionį iš Nashua, Vikto
rą Abeciūną ir Kostą Valiū
ną ir Nevv Britain, Conn.. 
Bronių Strikaitį iš Bostono, 
Kostą Mereškevičių su žmo-

Viešėjo W ore estery

Iš St. Petersgurg (Flori-1
lietuvių kolonija įį pranas RačiukaitK Ten .b,į'0 atvykĮ atostogų

. . .... X • -i žvmiai ir nidrpąnp te Fianas ^atiUKank. len Stase ir Juozas Bakšiai. Vik-kam neleidžia ne zept, jei girnai^esne 1 .Jubesne pamaciau daug gražių pa-Horas R čka su žmona,
uz Montrealio. Turi du cho- vejks]u kaj kune jų priminė Variiona ir luozas Žukai 
rus, Varpo chorą, diriguoja- man b;a ia kurio5< MaHJOna 11 Juozas 2ukab
mą St. Gailevičiaus ir Prisi- -au nebetekį raatvti. paro-'
kėlimo parapijos, diriguoja- <loje sutikau 5avo' bičiulius!

V. Verikaičio. 1 visuomenininku? Joną Pipi-
Paramos kooperatyvinis ra Kazį Adamavičiu Mai-

kas jai nepatiko
Mūsų lankymosi metu

prie vartų stovėjo sargybi
nis pilnoje ano meto unifor
moje, su kunrine ir ano me
to šautuvu. Net gaila bernio
ko: diena šilta, o jis aprėdy
tas storo milo eilute, priedo 
dar pilna kuririnė mantos 
slegia pečius. Na, bet karys 
—ne mergaitė: turi pakelti 
visokius nepatogumus. 

Toronto — indėniškai su-

Seniausios draugijos 

sukaktis

Geri
žodynai

. T i j • - i Rugsėjo 10 d. buvo se-romo parko Labdaringosios; niausįog Wo-reesterio lietu. 
draugijos pirmininką, taip vj d ijos _ Sv. 
pat Leopoldą Jokubauską su
žmona, kurie turi 3 sūnus,! 
universiteto auklėtinius.

Sužeidė A. Sviklą

miero
kas.

Kaži- 
draugijos — pikni-

tasYorku. Jis buvo Aukštu
tinės Kanados sostinė. Didu
mo antras miestas Kanado- 

delis. ivairus. gražus. Jis ne j je (po Montrealio). Jei pa
tik nenori nusileisti Montre- tikėti The Montreal Star
aliui, bet ko gero už kelias
dešimt metų gali aną net 
pralenkti. Tam jis turi pa
kankamai sąivgų.

Rezidenciniai gyvenamie
ji rajonai visiškai tokio cha
rakterio, kaip ir Amerikoje, 
erdvūs, medžiuose pasken
dę, sudaro labai jaukų vaiz-

bankelis, įsisteigęs 1953 m. 
su 197 nariais ir 32.000 do
lerių indėlių. 1963 pakilo i- 
ki 2,500 narių ir 2,030,672 
dolerių indėlių. Taigi, per 
10 metų išaugo į milionierių.

Toronte ir LB Kanados 
krašto centro valdybos būs-

sitikimo vieta, įkurtas 1794 j tinė. Čia ir Lietuvos genera- Algis Svikla. Bronės ir Ju- 
m. Pradžioje buvo pavadin- ]inio konsulo Kanadai bu- ]iaus Sviklų sūnus po 70 die- 

veinė. ? nų būtų baigęs savo karinę
Bet visko savaitrašty ne- tarnybą Vietname ir grįžęs 

gali surašyti, tam reikėtų is- pas savo tėvelius. Deja. rug- 
tisos knygos. Toronte lei- sėjo 1 d. sprogusi bomba jį 
džiamas katalikiškas savait- sužeidė. Dabai jis gydomas 
raštis Tėviškės Žiburiai, ku- netoli Bostono laivyno ligo- 
ris plačiai nušviečia vietinį ninėje. Linkiu jam greičiau 
lietuvių gyvenimą. j pasveikti.

Aptarę tuos du Kanados 
didmiesčius, galime rinktis, , .- •»«»/•,•
kuris arčiau širdies.

Man jie abu buvo įdomūs, Rugsėjo 7 d. čia lankėsi 
ir prie pirmos progos, kaip ir dalyvavo kuopos susirin- 
tik sąlygos leis, bandysiu kime SLA centrinis organi- 
dar kartą iš arčiau į juos pa- zatorius Mikas Klimas. Su

sirinkime jis padarė prane- 
(Galas) Šimą apie SLA.

(laikraščio vardas) 1967 m. 
birželio 9 d. 14 psl. duome
nimis, 1966 m. Montrealyje 
buvo 2,436,817 gyventojų, 
o Toronte 2.158.496 (Matvt, 
su priemiesčiais, bet laik
raštyje &i nepaminėta). 

Jis yra prie Ontario ežero.
provincijos sostinė, jo uos- 

dą. Prekybinis centras irgi į tas būna užšalęs vidutiniš- 
„amerikoniškas“. Net ir pa-j kai nuo lapkričio iki balan-' žvelgti, 
čios prekės turi tokius pat džio. i

Ta draugija jau veikia ii 
giau kaip 75 m.etus. Dabar 
jos vadovybę sudaro jau 
nuoliai: pirm. Antanas Mi- 
niauskas, K. Paliliūnas. S. 
Barratavičiu^, Ed. Skrockis 
ir kiti.

J. Krasinskas

4. Kariuomenės atkūrimo 
minėjimas — simpoziumas, 
Camegie Endovvment cent
re New Yorke.

Politinė akcija

1. Rūpintis, kad visi New 
Yorko valstybės senatoriai 
ir kongi esmanai kalbėtų Va 
salio 16 proga kongrese. 
Duoti jiem? atitinkamos me
džiagos apie Lietuvą.

2. Išgauti proklamacijos iš 
New Yorko gubernatoriaus. 
New Yorko miesto majoro 
ir New Yorko valstybės sei
melio.

3. Nusiusti peticiją J. T. 
Žmogaus Teisių komisijai ir 
laisvojo pasaulio J.T. misi
joms.

4. Suorganizuoti vizitus 
pas gubernatorių ir majorą 
Vasario 16 .«ventės proga.

5. Pagerbti amerikietį 
valstybininką už nuopelnus 
Lietuvos vadavimo reikalui. 
Banketas. Pažymėjimo įtei
kimas.

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

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

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

- ’4
.n

TREČIOJI PRADALGĖ

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

Propaganda

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotų portretų 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Jeigu nebus panaudotos tuoj 
pat apsaugos priemonės, š i r. 
dies priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančiu pen- 
keriu ir. et u laikotarpy. Paskai-

L Užsakyti trumpas rek
lamas su aprašymu apie Lie
tuvos nepriklausomybės pa-;lęs 
skelbimo penkiasdešimtme- ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
ti vietos didžiuosiuose ame- tu sužinosi, kad šiai ligai gali 
rikiečių laikraščiuose. * Į Pasipriešinti ir jos išvengti. ..

Knygos kaina 3 dol. 75 c.
2. Tarybos delegacija ap

lanko visas redakcijas, įtei-
Knyga gaunama Keleivio ad. 

m iaist racijoje.

( t
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kodėl „nėra vietų“? Joną. Masiliūną sušaudė Į

Būrys studentų is Rygos . Seniai buvo žinoma, kad!
Ve.n? Vj^aus laikraščio je-- nepriklausomos Lietuvos
dakcijoj apsiskunde N&ręi-’ • ....................., .
gos“ kavine. Radę ant dura Pamojo susekimo nu- 
užrašą ”Miest niet" ęvielų i rd$tėrl0 dipl. ekon. Jono Ma- 
nera). paprašė Įleisti bent ^iūno nebėra gyvųjų tarpe, 
pažiūrėti i vidaus išpųoši-’ bet tik dabar patirta, kad, 
mus, apie kuriuos girdėję, atskirai nuo šeimos ištrem-* 
Pamatę ne tik ispuošjmus, .tas j Sibirą, pirmomis dieno- i 
bet ir gana .daug netiaflUt, jk atsidūrė Krasn0. 
stalų. Tačiau jiems - buvę i .* . • ,
sauii pasakyta, kad tie sta-^ Jal'ko s™lei ver^ stovLk- 
lai neaptarnąujami, ir-tiek. l°ie- kur 1942 m. per Ka- 

Redakcija nusiuntė, kąvi-i ledas buvo sušaudytas, 
nėn savo žvalgus. Tie frgi:..
radę tą pati užrašą ant. tTuiU.j. Moterys nori gražintis 
ir dar ant tuščių stalųužra- - ,. . ....
šus — ”Zakazanno“ -įuzsa-?-, >ertadieni, rugpiucio 19 J 
kyta). Žvalgai laukę: leei’ne:1kaune. vienoje Laisvės, 
valandą, bet jokie užsakyto-1 aJėjos Į?1 autuv eje pasu ode j 
jai neatėjo. Tada išsitėii'ivo. kosmetikos Riekių is Lenki-į

JAV ir Sovietų Sąjungos laivai, skirti bendram van

denynu tyrimui.

OHIO VALSTIJOJE

CLEVELAND, OHIO 

Atvyko Sibiro kankinys

<re» > <«

Gera
dovana

1G1OS, {DOMIOS

knygos

SLA minės Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį

. . Kitais metais, kai pžino- dienos.Užjoirašymąnuma-
J°s-Jau prieš atidarant, prie me. viso laisvojo pasaulio tyta organizatoriams va ji nės 

imti tnHčl Vari jJvirčip .durų stovėjo ilga moterų ei- lietuviai miųęs Lietuvos ne- dovanos. Norima sutelkti i 
trūksta nadavėiu friĮ^j-e^įė.-Kai atidarė. per tris va- priklausomybės paskelbimo Susivienijimą daugiau jau- 
, , N. 1 . 1 • ~ landas tu orekiu buve Dar- ir savo valstybės atstatvmo nesnio amžiaus žmonių irdakcijon. žvalgai paskelbė 

laikraštyje pasiūlymą^'Ne- 
ringos“ kavinei pakeisti ūž
ia* ą ant dui-ų: vietoj-;’<qiė-
ra vietų“ parašyti, kąų “nėri Jokuboni* nulipdė Leniną

andas tų prekių buvę par 
duota už apie 3,000 rublių, i 50 metų sukakti. Tą sukakti tuo užtikrinti organizacijos 

(E)

ra padavėjų", arba staciai- 
tvarkos“. ‘{fe’fnėra

Prašo saugotis gaisrų

Sunku būtu šiais 
surasti, kas nepamoksiąutų.

iškilmingai paminėti nutarė ateiti, 
i ir SLA Vykdomoji Taryba,
' kurios suvažiavimas šiomis Susipažinta su Taut. Fon- 
i dienomis Įvykęs Atlantic dacijos padėtimi. Numatyta 

f* Daugiau kaip metus skulp- City. N.J. Jame prez. P. P. šaltiniai Fondacijos iždui 
torius Gediminas Jokubonis Dargiui supažindinus su nu- padidinti, kartu kviečiant 
(Pirčiupyje pastatytos Moti- matomo minėjimo projektu, narius ir pačias kuopas siųs- 
nos autorius) dirbo Lenino buvo nutarta visiems jungtis ti ir telkti aukas tautiniams 
stovylą, skirtą Kremliuj nu- prie bendrų iškilmių, kartu ir kultūriniams darbams pa-

kaip reikia tvarkvtisi 3ęmė< matyto statyti paminklo sUKakti paminėti pačiame 
ūkyje Lietuvoje. Štak-r.ug- konkursui. Konkurse tinka- seime irkuopose,ypač vie- 
piūčio 26 d. laikraščiuose to- ^esniu pripažintas ruso (ar tovėse, kur nėra organizuo- 
kĮ graudų „pamoksl^žera- gudo) Pinčiuko Leninas. Jo- jama bendro minėjimo, 
dirbiams paskelbė net 'ir vv- kubonio Leninas padalytas ...
riausias milicijos viršininkas gerai, bet Kremliuje statyti Sukaktuviniais metais nu

temti.

Teko svarstyti ir stijien-l
dijų reikalas. Buvo gauti* (;uotas ieį(jimas išvykti

jo nenorėjo, kadangi rodo- matomaLietuvoje (A. Gailevįęįus 
buvęs enkavedistas .1940
metais, dabar „viešosios Žiūrovui pasisiūlo mintis. gkirti ir 
tvarkos apsaugos minist- gal tai reiškia, kad jis is 
ras**). „Pamokslo" — v^° išėję...

Apsaugokime brangų tur- Konkurso rengėjai tačiau 
tą — derlių“.

Pasirodo, milicijos v
ninkas pamokslauja /įA^oe vos priemiestyje 
priežasties. Jis taip pat ir ' (E)
vyriausias ugniagesys. O i
štai kas, anot jo, dedąšfkol- —~—
chozuose:

„šių meti; liepos ^rdie7r KAS TAS JUNGTINIS 
ną... prie kolūkio davzihė??
bekuliant savuose s@^pųo-”' FINANSŲ KOMITETAS? 
se išaugintus javus, o‘.Vėliau
prie jos besivaišinant.'kilo Jo pilnas vardas — Lie

jnas „išėjęs pasivaikščiot?

dviejų studentų prašymai. 
Vienas jų prašė paramos 

daugiau stiprinti moksui eiti Amerikoje, o ki-

Rugsėjo 6 d. iš Lietuvos i 
Clevelandą atvyko Sibiro 
tremtinys, buvęs Jiybarfco 
pradžios mokyklos vedėjas 
ir tautinės minties organiza-; 
cijų veikėjas mokytojas Be-į 
nedliktas Butkus. Sibiro 
tremtini Clevelando aerod- dovaną auglį* 
rome pasitiko jo žmona mo- tiems.įepaniifc 
kytoja Pranė Butkuvienė, riausia dovana yra knyga 
sūnus Raimundas Butkus, štai čia kelios lietuvių rašy 
duktė Aldona Stempužienė, tojų parašytos ir j anglų 
žentas Juozas Stempužis ir kalbą išverstos knygos, ku- 
vaikaiciai Almis ir Linas rios labai tinka dovanoms: 
Stempužiai. Dar viena duktė 
Nijolė Blažienė, gyvenanti 
Californijoj, yra pakeliui Į 
Clevelandą savo tėvo pa
matyti. Brangų sveti, atvy
kusi Į laisvą šąli, amerikie
čių vardu pasveikino aerod
rome apskrities kontrolie
rius Ralp.h J. Perk.

Benediktas Butkus 1946 
m. liepos 16 d. buvo komu
nistu suimtas, žiauriai tardo- *■
mas Raseinių kalėjime ir iki 
1961 metų kalinamas Įvai
riuose Sibiro kalėjimuose 
bei darbo stovyklose. Po 
dvidešimties metų nežmo
niškų kančių jam buvo leis
ta sugrįžti i Lietuva, bet jo 
namai Jurbarke ir, apskri
tai, visa sodyba buvo kon
fiskuoti.

Nuo 1962 metų. Clevelan
de gyvenančiai žmonai Pra
nei Butkuvienei besirūpi
nant, pagaliau jam buvo iš- 

iš
pas sa- 
apsigy-

lietuvybę, prie ko tenka pri- t^s ^ažia-
f v * • vimo dalyviai, laikydamiesi iAmerikos lietuviu ~ • •• . ;_ - organizacijos tradicijos pa

los organizacijos Su-į dėti jaunimui mokslą eiti. jų 
ivienijimo rėmimą. abiejų prašymus patenkino.!

pagal Švietimo Komisijos!

Sovietų S-gos i JAV 
vo šeimą pastoviai 
venti.

Jo brolis su visa šeima bu
vo Sibire nužudyti, o iš 22 
kalinių, su kuriais jam teko 
kentėti Sibiro kančias, 
ko tik du gyvi.

Benediktas Butkus dabar

Kai rengiatės -duoti kokią 
kalban- 
kad ge-

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

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

„Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas. M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius) 
209 psl., kaina $4.95.

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

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

„The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskąs, 131 
psl., kaina $3.00.

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

Visos šios knygos yra gra- į 
žiai Įrištos.

- J°kybonĮO Leniną nupir-f Apsvarstyta SLA poilsio siūlymą ir pritarimą. , jtsenecuKtas Butkus dabar <i /n/v
vosoriTmde^tvir31116 RamU isigiji™t Vienus Pasisakyta centre dirban-j yra 66 metų amžiaus, iš ku- Ifl li|lV^ll 117

** yos priemiestyje. ; norima turėti Chicagos apy- čiųjų pensijų klausimu. , jų 27 metus išgyveno komu- J ©4 V“
linkėję, kitus Atlantic City? Koks tuo reikalu galėtų būti nistų persekiojamas, kalėji-

, darbp stovyklose irDėl Chicagos namų praneši- priimtas planas, 
mą padarė dr. S. Biežis ir patyrinėti, tariantis 
iždo globėja J. Mileriūtė. sijų žinovais, 

i Jų raportas sutiktas palan
kiai, ir numatoma, jog gali Aptarta SLA istorijos la
buti prieita prie teigiamo šymas, apdrąudų reikalai ir 
sprendimo. J kuopų pageidavimai.

nutarta 
u pen-

muose,
kitur.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS

gaisras. Sudegė rtaržttį ir tuvos Valstybės Atstatymo j Suvažiavimo dalyviai per-i Be Vykdomosios Tarybos
' K',° V en-u-61 0 K<> traukos metu buvo nuvykę suvažiavimo. Įvyko dar ke-
Kitur karvides pastogėje mitetas. Jis paskelbė pirmąjį -

''rl zaLv __ _ . •* 1 r MT 1ugnyje žuvo 214 tonų dubi- savo atsišaukimą „Į laisvuo- 
lų. Dzūkijoj vienas ūki? S e: I sius lietuvius’ (žiūr. Kelei- 
gaisrą neteko 228 tonų paša-j vio nr. 36), kuriame paaiš- 
ro ir daug nekultu ruįnĮ. Ii i kiną. koks to komiteto užda-

apžiūrėti namų. kuriuos par- lių komisijų posėdžiai 
davėjai Atlantic City. N.J..'tautos ir kultūros reikalų, 
pasiūlė Įsigyti Susivieniji- investmentų. morgičių. SLA

dar eilė panašių atsilikimų. 
Net gyvulininkvstės .ekspe
rimentiniame ūkyje../'?'

Deginimas^ galima'šakyti, 
masinis. Milicijos yHinin- 
kas ir geruoju prašo saugotis 
ugnies ir bausmėmis gta<o.

Degamosios dujos 
Klaipėdą

vinys: — surinkti lėšų Lie
tuvos nepriklausomybės at
statyme sukakčiai tinkamai 
atžymėti 1968 metais.

Komitetas sudarytas iš 
Vliko, Pasaulio Lietuviu 
Bendruomeųės bei Ameri- 

, kbs Lietuvių Bendruomenės
pasieks i valdybų. Amerikos Lietuvių 
IriH ' darybos ir Lietuvos Laisvės

i mui. Susipažinus su visomis 
pirkimo sąlygomis ir namų 
išlaikymu. £uvo susilaikyta

nuosavybių, imigrantų, va
jaus, moksleivių ir d r. AI. J. 
Viniko fondo. Išklausvti tu

nuo jų pirkimo. Norima dar komisijų raportai. Visi jie 
yra tampriai susiję su Vykd. 
Tarvbos darbais ir vieni ki-

Degamųjų dujų (iš- Daša-FKomiteto atstovų, kreipiasi 
vos, Ukrainos) tžėRUno?i visas Įvairiuose kraštuose 
vamzdžiai ši rudeni pasiek-^veikiančių lietuvių organi- 
sią ir Klaipėdą. Netrukus zacijų vadovybes ir kviečia 
pradėti tiekti dujas žada ir jas talkon padėti atlikti tą 
Jonavoj, Naujojoj Aktfutnėj J stambų lėšų sutelkimo užda- 
Telšiuose. Kretingoj -J? Pa- vinį.
langoj. Į Vilnių dujoibuv 
atvestos 1961 metais, ė- 

Klaipėdos
ne naujiena. Šis miestas jų 
turėjo iki 1944 metų sųhom? 
bardavimo. (Gaminosi, 
akmens anglies). Tik dabar 
tiniams Klaipėdos gyvento-^®11 Committee, 29 We»t 57 
jams tai visiems dujos busj;į” 10 FL Ncw Yorh City.

|;.-.5:įŠgirtlusieji tą atsikreipi- 
į mą, kviečiami atsiliepti šiuo

daugiau apžiūrėti namų ir 
patyrinėti visas kitas sąly
gas. Tuo reikalu pasisakė ir, tus papildo.
SLA kontrolės komisijos na
rys A. S. Trečiokas, dalyva- Taip pat išklausyti prez. 
vęs posėdyje svarstant ŠĮ j P. P. Dargio, viceprez. S. 
klausimą. Jis buvo paprašy-1 Gegužio, sekr. B. Pivaronie- 
tas talkininkauti, ieškant nės, ižd. E. Mikužytės. iždo 
Susivienijimui vasarnamio.! glob. adv. S. Briedžio ii- J.

i Milerytės bei daktaro kvo-
SLA 6 apskrities pirm. O- 

na Biežienė suvažiavimą su
pažindino su ateinančio 
SLA seimo paruošiamaisiais 
darbais. Seimas, kaip numa
tyta, prasidėsiąs liepos 1 d. 
Chicagoje. Jau yra susitarta 

viešbučiu

tėjo dr. S. Biežio praneši
mai. Tie pranešimai buvo 
apžvalga darbų, kuriuos te
ko atlikti Vykd. Tarybos 
nariams. Platų raportą, kai]' 
visada, patiekė prez. P. P. 
Dargis. paliesdamas visus o- 

Visim,estu, ir su viešbučiu Pick-Cong- piuosius SLA reikalus
- 1 ress. Jame Įvyksiąs seimas, raportai priimti, ir juose i\el-

Rengėjai yra sudarę ir visą į
kitų darbų planą.

su:

1S .United Lithuanian Finan-

tos mintys buvo svarstomos 
paties suvažiavimo eigoje.

naujiena, kadangi gj’vento^’72 
jų, kurie kadai čia gyveno 

ko kitair, tarp ko kita, naudojosi
taip pat ir dujomis, Jabar
Klaipėdoje ne su žibui iuĮE^TUUi* *
ieškodamas nesurasi fE - ' T>'

' l 1

19019. Telefonu — 

C212) PL 3-6628 arba (212)

(E)

šis suvažiavimas ypatingą 
dėmesį skyrė vykstančiam 
vajui. Visiem tuo rimtu rei
kalu pasisakius, buvo nutar
ta artimiausioj ateity pra
dėti didesnę akciją jaunimui 
Įrašyti. Netrukus bus pa
skelbtos jaunimo Įrašymo

Posėdžiams pirmininkavo 
prez. P. P. Dargis. Suvažia
vimas vyko sklandžiai. Jo 
darbai ir nutarimai, reikia i 
laukti, prisidės prie dar di
desnės Susivienijimo gero
vės ir visos veiklos pagyvi
nimo. K. į

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

Grožvv lės meilė, P- Orin
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nc’a i! lausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvuliu ūkis, George Or-
v. el bolševikinės santvarkos 
satyru, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą i audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
ps!.. kaina kietais viršeliais 
$5.75, minkštais — $2.50.

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

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio Įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos programinės gairės,

■ 32 psl.. kaina 20 centų.
Tavo kelias j socializmą.

Rugsėjo 2-3 dienomis Cle- (Leono Bliumo), 35 psl., 
velande Įvyko Pasaulio ir kaina 25 centai.

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio). 4'< 
psl., kaina 25 centai

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

Amerikos Lietuvių Gydyto
jų sąjungos suvažiavinTas, 
kuriame dalyvavo per 80 na
riu.£

Suvažiavimas išrinko nau
ją valdybą, kuri šitaip pa
siskirstė pareigomis: pirm. 
dr. H. Brazaitis, vicepirm.
dr. E. Lenkauskas, prof. dr. | centai. 
-J. Meškauskas, dr. A. Bace
vičius, sekr.-ižd. d r. D. I)e- 
gesys. nariai — d r. J. Bal
čiūnas. dr. -J. Valaitis, dr. V. 
Paprockas, dr. B. Matulio
nis. d’-. Zotovas ir dr. Gied
raitienė.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 86 psl., kaina 
20 centu.

Suvažiavimo nutarime y- 
ra sakoma: „Laisvojo pa
saulio lietuviai gydytojai, 
pasisakydami už nepriklau
somos Lietuvos valstybės at- 
'tatymą, aktyviai Įsijungia 
Į kovą už Lietuvos laisvę ir 
remia visų lietuvių politinių 
veiksnių pastangas tą ko
va vedant“.

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės 
liuotos apysakos
nuo Kražantės“, 
administracijoje 
gauti už $2.00.

ei-! 
„Teofilė 
Keleivio 

ją galite

Tikra teisybė apie Sovietų 
Rusiją. (J. Januškio), 96 
psl . kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.. 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė d r. 
Daugirdaitė-Sruobienė. 2^ 
psl., kaina 50 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.lo, bet visos kartu par
duodamos už $2.

Paragink savo pažįstamu; 

išsirašyti Keleivį. Kaina

metams $5.

Knygos 
j aunimui

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

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

į gos kaina.............. $3.00.
! BALTOSIOS PELYTĖS 
, KELIONĖ Į MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie-
' nė. 58 psl., kaina .... $1.50
j ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka
I mažiesiems, teisybė dide- » *

Iiems, Ados Sutkuvienės 
iiiu tracijos, 21 puslapis, 
kaina .... .......... $1.50.

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

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

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

Ta pati anglų kalba, ..$.1.

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir senelia* 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNT 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
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusk, kaina $2-

Už šj veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur

so pirmąją premiją, pagal 
ji Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
lošta ir ši knygą.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

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

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

RODYKIME SAVO 

SUGEBĖJIMUS

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

—Lietuviai, nesigėdinkim 
ko plačiausiai rodytis savo 
kultūriniais sugebėjimais.

Tokia buvo viena iš pa-i 
grindinių Vliko pirmininko 
dr. J. K. Valiūno minčių, pa
sakytų jo kalboj Montrealio 
universiteto salėje Kanados
Lietuviu Dienos iškilmėse, i 

‘ Į
Tokį paskatinimą ištarti,

sako Vliko pirmininkas, šį: 
kaitą stipriai padrąsino pui
kiai pateiktas Kanados Lie
tuvių Dienos turinys. Dedant 
pastangas pądėti Lietuvai 
atgauti laisvę, mums nepa
prastai svarbu dažniau ir 
plačiau skleisti gerą įspūdi 
apie save, tuo pačiu ir ap
skritai apie lietuvių tautą. 
Kanados Lietuvių Diena bu
vo vienas iš gerųjų pavyz
džių, kaip tai darytina.

Vliko pirmininkas ta pro
ga nurodė ir kitą Lietuvos 
laisvės kovoje svarbų gink
lą:

— Stenkimės būti ”aka-! 
demikų tauta“, tai yra, dėki
me visas pastangas, kad 
mūsų jaunoji karta ištisai

šešių pirštu šeima iš Palermus, Italijoje. Vidury moti
na Ro>a!ie Guarneri, >ūnus Lorenzo ir duktė Antonina.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

JAPONIJOS SOSTINĖJE 

DREBĖS ŽEMĖ Ką tik gavome:
Dviejų įžymių japonų že-i DANGUS DEBESYSE,— 

mės drebėjimo specialistų 1918-1919 m. išgyvenimai, 
tyrimo duomenimis, Japo- parašė Juozas Švaistas, 325 
nijos sostinės srityje žemė pglM kaina minkštais virše-
dreba beveik kas kiekvieni 
69 metai. Paskutinis žemės 
drebėjimas buvo 1923 me
tais, todėl jie pranašauja.

liais $2.50, kietais $3.75.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas

kad kitas drebėjimas įvyks Lietuvoj Owen J. C. Noren, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne-
1991 rpetais. bet gali būti ir 
anksčiau.

Tada žuvo 90,000 žmonių. mokantiems lietuviškai, bet 
bet tada mieste tegyveno norintiems susipažinti su 
tik penktoji dabartinio gy- Lietuva.

‘ ventojų skaičiaus dalis. Šiuo 
metu Japonijos sostinėje
gyvena 11 mil. žmonių. Na
mai dabar milžiniški, todėl 
žemės drebėjimo aukų būtų 
kur kas daugiau.

VARPAS Nr. 7, 168 psl. 
Jame rašo dr. J. Pajaujis, 
M. Mackevičius, L. Grinius, 

i A. Kučys, dr. K. Karvelis, 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka,

Minėti specialistai skai- ą Sugintas, V. Čižiūnas, J. 
ciuoja kad, jei žemė sudie- Daugžla ir kt. Kaina $2. 
bės tokiu smarkumu, kaip
1923 m., tai Tokyo mieste i (Keleivio adm. dar gali- 
bus sugriauta 250,000 namų ■ ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
ir kils 800 gaišių. Vienaip ar į kuriuose taip tat yra nesens- 
kitaip nukentėtų daugiau tančių straipsnių. Jų kaina

po $2.).

Vysk. P. Bučio atsimini-

kaip 5 mil. žmonių.
Spauda primena miesto __ _ _______

tvarkytojams skirti didesnį! pšlTkai-

— Reiškia, tėvas norėtum 
tėve, i*' mane padaryti melagium?

— Nu. gal būtų ne pro ša-
— Nu, tai kaip sakyti? ; 1iduLpaZt?Jna^y.įCtei
— Kalbėk lietuviškai, nes 

angliškai nemoki, ir nemo
ki, ir nėra reikalo maišyti 
tokį žargoną.

— Avaje, Maik! 
— Susimildama 

nesakyk ”avaje

— Eik jau, eik. Kur tu čia 
matai žargoną?

— Tokia maišyta, laužy
ta kalba yra žargonas, tėve.

Palaidotas Antanas Talalas kas, lygiai taip pat jį pami
nėjo prieš įleidžiant į duobęlą. Jei mūsų. palyginti, ne

daug tepriskaičiuojama, tai 1967 Lietuvių tautinėse

kiek tik įmanoma geriau iš
simokslinusi.

Rugsėjo 17 d. Vliko pir
kai- buvo

selando gyventojo 
Talalo palaikus.

Velionis Antanas Talalas 
kilęs ij. juk pau> maun, nau tei- ^minkąs dalyvavo 11 | t-i ,

vhė žmonėms nenatinka beJ° Bostono Lietuvių Bend-• L kmei ge> ap^ki., 
'momente surengtame Tau-1 vaisė., Milūnu kaiBet Maižius iškalė ak- . ....

mens plokštėj Dievo prisa-itos Svcntes ™nejime. 
kymą: Nemeluok!

į — Ju rait, jis iškalė; ale; 
ką gali žinoti? Gal jis pats 
pamelavo? į

— Bet tėyąs kasdien kai-,

(E)

DANGUS DEBESYSE

nas būdamas, kaip ir tūks
tančiai Lietuvos jaunuoliu, 
jis atvyko į Ameriką ir 60 
metų išgyveno Chicagoje J 
Buvo viengungis. Per eilę!

plotą parkams ir aikštėms,, 
kuriose žmonės galėtų spies
tis žemės drebėjimo metu. 
Dabartinių parkų ir aikščių 
tam reikalui nepakanka.

gausi giminė surengė gedulo 
pietus Onos Bruzgulienės 1

Aukštaitijos, užeigoje. Koplyčioje išly- 
i., SiesiKų (ųnt velionį, gražiai prita- 
kaimo. Jau- rjant vargonėliais, palydėjo;

lietuviškomis giesmėmis ži-', 
noma dainininkė ir muzikė, 
Genovaitė Giedraitiępė.

Ilsėkis, gerasis Antanai. Į 
Tavo draugai, giminės ir pa-'

Tai įžymaus rašytojo Juo- vėliau Palmer House. Per 
! zo Švaisto išgyvenimai 1918- gyveno daug įvairių laikų, 

bet nepalūžęs sulaukė gra-

metų diibo \\est Puimane,; žįstami Tavęs nepamirš!
Jonas Talalas.T ... ... bi poterius, ar ne?— Nu, tai kaip reikėtų a- _ §i kad kalbu>

merikomškai sveikintis? Į __ Reiškia Maižiaus su-': *919 metais. Knyga skaito-
Ame! ikiečiai susitikę j j-g^ytais Dievo prisakymais ^na kaip 1 omanas. Aišku, ji 

sako ”how are you“, o ne 'tiki ar ne? i bus greitai išpirkta. Jos kai-
' avaje". Bet gi ta pati gali-j 1 vai- kada tikiu n kai’ na $3.75. Išleido Nidos Kny- kaimynu už (hicagos pava-

- ■ ......... - ' kada ir abejoju. Taip ir Žy-'CT Klubas (I Ladbroke Gar.; žinoti pakvėpuoti miško o-
dai daro. Atsimenu kaip 'dens- London- w 11 -Great ru’ ®taiga Pasl-iuto nesvei-
būdavn T iptnvoip žvdas ! Britain), bet gaunama ir Ke- kas ir nutrūko jo gyvybės Omahos. Nebr.. buvo atvy-: 
būdavo Lietuvojieivi0 administracijoje. ! siūlas. kės porai savaičių i Chicaėa

zaus amžiaus, s. m. rugpiu- 
čio 31 d. išvvkes su savo

■u ■ i-

ma pasakyti ir lietuviškai: 
”kaip jautiesi“, ’kaip svei
kas“. Argi tėvas to nežinai?

— Maiki. kai aš Lietuvoje 
gyvenau, tai Susiedas, susiti
kęs savo susiedą sakydavo:
’ tegul bus pagarbintas“ ar
ba dziendoory, bičiuli!“

— Tėve, uz baikim apie 
tai. Verčiau pasakyk, kur 
pereitą savaitę vaikščiojai 
ir ką girdėjai žmones kal
bant 7

— Girdėjau kalbant, kad 
Vietname dabar bus jau de
mokratija, ba buvo rinkimai 
ir išrinko generolų valdžią, 
lu gal geiiau apie tai žinai, 
tai įsvirozyk, kaip generolai 
tą demokratiją padarys, jei
gu jie negalėjo padaryti jos 
pirma?

— Tėve, ąpie Vietnamą ir 
apie tuos rinkimus aš neno
riu kaibėti.

— Vot tebe raz! Nenori 
apie rinkimus kalbėti! Ko
dėl nenori?

— Todėl, kad oficialios 
žinios, kurios skelbiamos 
viešai, visiems jau žinomos. 
O jeigu pasakyčiau teisybę, 
kuri viešai nėra skelbiama. 

. tai daug kam nepatiktų.
— Nu. jeigu nenori saky

ti teisybės, tai gali gražiai 
pameluoti. Jes, Maiki, jeigu

atėjęs į kaimą, būdavo, nu 
siperka vištą ant šabo. Ale 
pažiūri į Dešimti Dievo Pri
sakymų, pamato žodį "Ne
užmušk“ ir vištą paleidžia. 
Vadinasi, laikosi Dievo pri
sakymo. Ale ne visada. Nau- 
sa! Žiūrėk, kiek anądien žy-

Įvairios žinioa

Bronius Kraučeliūnas iš

na $3.50.

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

Žydinčios dienos, Prano 
Naujokaičio premijuotas ro
manas, 250 psl., kaina $3.50.

Kritusieji už laisvę, para
šė Vladas Ramojus, tai vei
kalas apie partizanines ko
vas Lietuvoje, 182 psl, kai
na $2.50.

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 

1 tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

. kęs poiai savaičių į Chicagą f»auiette Falai iš Ispanijos iiei-
Nebuvo velionis baigęs y- praleisti atostogų savo ^ei- : na iš Jaivo Lauderdale,

patingų mokslų, bet jo jaut-! moję. Aplankęs savo dukrą' Fla uoste k|lr su-mė nw
-udare saly- j Rimutę Clevelande ir pabu- viena iš būrk, kurig f Flo. 

vojęs pas žmoną Angelę ir, rida slaptai įveža heroino net

n širdis visada 
gas atminti gimtąjį kraštągalvotojas, tėve, ir žinojo, 

kad jo tauta nenorės tų kil- ypač pastaruoju laiku rūpi- dukrą Danutę Chicagoje. 
niu nrincinn laikvtis. ieimu no.ri likusiais riminėmis Lie-; rugsėjo 4 d. išvyko i savonių principų laikytis, jeigu 
žinos, kad tai jo paties su- tuvoje. Pats būdamas ne1 darbovietę Omahoje.

dai išmušė arabų! Ir ne tik galvoti nuostatai, todėl jis koks turtuolis, nuolat rėmė i 
išmušė, ale ir aprubavojo. Į pamelavo, kad tai yra pa- siuntimais avo artimuosius,

esą taip pat Dievo prisaky
mas. Maiki, kai pradedu 
apie tai mislyt, tai man gal
va apsisuka ir negaliu susi
voksi : kur čia melas ir kur 
teisybė, ko klausyti ir ko 
neklausyti.
. — Tėvui sunku šituose 
dalykuose susivokti dėl to, 
kad nemoki kritiškai balvo- 
ti. Tie neva Dievo prisaky
mai iš tikrųjų nėra Dievo 
prisakymai, bet paties Mai
žiaus sugalvoti. Jis sugalvo
jo juos ne mums, bet žydų 
tautai.

— Nu, matai, ar aš tau 
nesakiau, kad jis buvo me
lagis?

— Bet toks melas yra pa
teisinamas, tėve, nes pagris
tas geru tikslu. Juk neme- 

gražiai pameluosi, tai patiks! luoti, nevogti, neužmušti — 
tai labai kilnūs žmoniškumo 
principai. Jeigu žmonės tų

apvogė. o"juk Maižiaus yra | ties Dievo prisakymai žydų okupuotoje Lietuvoje. Ypač Angelė Kraučeliūnienė, 
parafvta ir "Nevok!“ Ir'tai! tautai. Prieš tokį melą nega- domėjosi čia dabar leidzia-i sv. Kryžiaus ligonines vyr 
zvco foir, hiaun nricoįrar- lirrn nrnfpstnnti tpvp Ji mais AmeriKos lietinių lei- med. sėsĮima protestuoti, tėve. Jį 

galima tik pagirti.
— Nu, matai, jau ir tu 

pripažįsti, kad geras melas 
nieko neiškadija.

diniais. kur buvo kas nors 
parašyta apie Lietuvą ir jos 
gyvenimą.

Gyveno iis su savo jau-
Bet gero melo pašau- nesniu broliu Jokūbu, kuris, 

lis nedaug težino, tėve. Kai palaidojęs [iries kelerius
valdžia meluoja savo politi- metus 
kai teisinti, ji klaidina vi
suomenę. ir toks melas yra 
smerktinas; kai biznierius 
meluoja, kad jo produktų Jokūbą? 
kainos nupigintos, kai iš tik- dotuvių

savo žmona
rūpinosi velioniu Antanu. 

Visą laidojimo apeigų
tvarkymą velionio brolis 

buvo pavedęs lai- 
riirektoriui L. Bu-

uo, buvo išvykusi į 
Europą. Ji aplankė Vokieti
ją, Romą ir savo studijuo
jančią Ispanijoje dukrelę 
Danutę. Rugpiūčio 13 d. ji 
grįžo į Chicagą ir eina savo 
pareigas ligoninėje. Jos rū- 

nuolat pestingo patrnavimo ligoni
nės pacientai jau buvo pasi
ilgę-

4 mil. dol. vertės.

Terry (onger kaltinamas daly
vavęs Overtono banko, Nev., a- 
pi plėšime. kurio metu buvo nu
šautas banko vedėjas ir dvi tar

* * *

Danutė Kraučeliūnaitė, 
gilinusi ispanų kalbos studi

tųjų jos būna pakeltos, arba kauskui. kuns su dideliu pa- įas Madride, rugpiūčio pa-lnaut°j°s 
kai gėrimas būna su vande- reigingumu jas atliko. Velio- baigoje grįžo iš Ispanijos ir'
niu sumaišytas, arba kai į di- nis Antana-. lyg nujausda 
delį paketą tik pusė sausai- mas savo gyvenimo saulė- 
nių įdėta,—toks melas yra leidį, patino pats parašęs 
netiktai smerktinas, bet tu- paskutinę valią, kaip pasi- 
rėtų bviti ir baustinas. Bet elgti su jo laidotuvėmis, kur 
šioj kapitalistinėj santvar- padėti jo i usį mažą turte- 
koj žmonės prie melo tiek lį, kaip - audoti likusius 
jau priprato, kad būtų net nuo laidotuvių pinigus ir kt.

visiems. Žinai, kad kartais 1 
ir kunigas pameluoja. VotJ 
kartą aš buvau veseli joj, kur; principų laikytųsi, tai nebū 
buvo ir vienas kunigėlis. Na,» tų pasaulyje skriaudų, nebū- 
ir jis ant visos publikos pa- tų apgavysčių ir — kas 
sakė, kad moterį Dievas su- svarbiausia — nebūtų km

pradėjo mokytojauti aukš
tesniojoje rųokykloje, dės
tydama ispanų kalbą. Ji jau 
ne pirmus metus vyksta stu
dijų reikalais į Ispaniją, ir 
savo vadovybės yra labai 
vertinama ispanų kalbos 
mokytoja.

tvėrė, iš šuns uodegos. Ar tai vinų karų, žmonija galėtų ant t 
teisybė? Ne, čia aiškus me- būti laiminga. I —
las. Ale kai gražiai pamela-

laimmga 
Ale yįstiek, Maiki.

ĮSIGYKITE SIAS

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

POEZIJA, Aistis, 420 psl., 
kaina $6.00.

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl, kai

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus, 86 psl., kaina 
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Jo
nas Mekas, 32 psl., kai
na $1.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

CHAPEL B., Algimantas 
Mackus, 64 psl.. kaina $3.

DAINOS APIE LAISVĘ!, 
Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaina 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

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

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

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

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ii eilėraščių 
knyga. 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... S2.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
Dreraijuota knyga, 80 psl , 
kaina $2.00.

DĖMESIUI !

PALENGVINKITE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prie! 
atsiųsto reikalingų sumų-

Essūne labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
▼is mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus. I < š

Keleivio adnt-ja

A
Michelso 

parašyta šio 
ių istorija 

500 puslapių, kaina mink 
štais vii-seliais $4.00, o 

s $5.00.

Paprašė 1 >•dustiir keista, jeigu kuris politi
kierius, užsilipęs ant bačkos, bet jo kai ynai 
pasakytų teisybę: ”Aš daug mi, ji gerb ami ir myleda

iam genų. 
ir paži-ta-

vv en, .viaik. as misnnu. voje. 
kad tu čia pasakei teisybę. Velionį bai

vo, tai visi jam plojo ir kva- Maižiu? buvo melagis. Ale žinau, kad tas nepatiks budino k- vėloji 
tojo* Matai, melas patiko. į — Matyt, jis buvo gilus nei vienam politikieriui. ■ vių direkb ius L. I

gražiai api- 
laidotu- 
Jukaus 1

t t
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MOTERŲ SKYRIUS
JUOZAS ŠVAISTAS

Raudonosios kregždes
(Tęsinys)

— Na. ponaiti, dabar atiduok mums raktus! Ne kad 
locka. ale kad reikia. Taip. taip! Užteks čia ponauti! Da
bar, jagu dirbsi kartu su mumis — alsi arti, piauti, — tai 
galėsi pasilikti dvare, kaip ir kiti ardinarščikai. Jeigu 
ne, tai dvaro duonos daugiau nevalgysi ir pastogės nebe
turėsi!

Nuostabiai ramus ir šaltas jaučiausi. Grėsmingi Balio 
žodžiai nėmaž nejaudino. Ir jol/a staigmena čia man ne
buvo. Gal dėl to, kad visus tos rusų revoliucijos bangavi
mus — nuo demokratinės, begalinio laisvumo Kerenskio 
santvarkos ligi žiauraus despotiško bolševikų Įsigalėji
mo — buvau pergyvenęs Rusijoje, Jaroslavlio mieste ir 
frontuose. 1

Kerenskis veikiai nusivylė, perdaug laisvių davę 
žmonėms. Jis panaikino mirties bausmę, atidarė visus ka
lėjimus. paleisdamas tiek politinius, tiek kriminalinius 
nusikaltėlius. Naiviai buvo Įsitikinęs, kad laisvė tuojau 
pataisys žmones. Netrukus didžiai nusiminęs sušuko: 
“Vakarykštis vergas, nors ir išlaisvintas, vis tiek pasilie
ka vergu!“ .

Tasai Įspūdis išniro dabar mano sąmonėj ir ryškėjo 
prieš akis. Gaila ir graudu pasidarė. kad tai kartojasi mū-1 
sų žemėj. To Įspūdžio paveiktas ir paklausiau Bali:

— O kas jūs tokie būsit?
— Še. pasiskaityk! Berods, gramatnas?
Pakišo man ketvirtas lapo rašteli. Skaitau. Įgalioji

mas. Obelių Revoliucinis Komitetas. Parašai pažįstami. 
Vadinasi, tas pats srities komitetas pavirto revoliuciniu. 
Koks lankstumas! Aš laikausi formalumo ir noriu pa
žaisti.

— Bet čia niekur neparašyta, kad raktus atiduočiau 
jums? '

— Ten daug daugiau parašyta. Ten aiškiai pažymėta, 
kad mes dabar dvaro komitetas ir visa valdžia. Taigi, kaip 
norim, taip darom!

— Prašau sėstis, pasikalbėsim...
Balys pasispardė, lyg ožys. besirengdamas badytis.
— Dabar mūsų čia valia! Prašyti nereikia. Norėsim— 

atsisėsim, norėsim — ne! *
— Visai teisingai! Dėl to nesiginčysim, šia proga no

rėčiau tik paklausti: kodėl aš jums nebepatinku ir kuo 
būsiu nusikaltęs? Rodos, visą laiką sugyvenom gražiuoju. 
Nesibarėm, ir nė vieno piktu žodžiu nesu pavadinęs. 
Stengiausi apginti nuo vokiečių. Pats galėdamas Įkliūti, 
visą ordinariją atidaviau. Mažinau kaip išmanydamas 
sviesto, kiaušinių ir vilnų d.uoklę. Juk raštininko vistiek
reikės? Be jo neapsieisit? \

* *" -■
Jukna parėmė mane:
— Išties, Baly. Ponaitis gal teisybę sako?
Pasišiaušė Kudlaitis. visą laiką tylėjęs.
— Nebūk tu ištižusi boba ir nepasiduok sugraude

namas! Tai viena, o antra — koks jis tau ponaitis? Bal
čiūnas, ir tiek!

— Čia menkniekis, vyrai! Nei pirma aš prašiau, nei 
dabar, kad vadintume! ponaičiu.

— Tai, va, Balčiūnai. Rėžiu tau teisybę stačiai akyse. 
Kaltas esi. Kaip gi nebūsi kaltas? Pats buvai Rasėjoj. 
Gerai žinai, kaip reikia tverti kuopeles. Žiūrėk, visur kitur 
jau seniai yra. . __

— Kur visur?
— Nugi dvaruose, sodžiuose...
Šit kaip, pagalvojau sau vienas. Čia jau naujieji vėjai 

bus papūtę. Daug teisintis nei kalbėti neapsimoka. Trum
pai atsakiau:

— Negalėjau jums to papasakoti nei mokyti, kas 
man nepatinka. Ir dabar Įspėju: atsargiai, vyrai, kad ne- 
nudegtumėt ir paskui nesigailėtumėt.

— Tai va! Ir pats dabar mums nepatinki. Negalim 
pasitikėti ir palikti vietoj — basta!

Kudlaitis tebesišiaušė.
— Dar vienas klausimas: Argaliu. vyrai?
— Nu?
— Kas jums sakė ar radot kur nors parašyta, kad da

bar visi turi būti tik artojai ar birbti fabrikuose? Argi 
nereikia mokytų žmonių, kurie dirbtų galva? Argi nebeli
ko ir toj pačioj Rusijoj nei mokytoju, nei agronomų, tei
sėjų, raštininkų ir daug kitokių žmonių, kurie sėdi įstai-

, »

Rašytojas Henry Miller. 73 m. amžiaus, vedė penktą 
žmoną dainininkę Hoki Tok ūda, 29 m. amžiaus.

Teises patarimai
Advokatė M. Bveikaoskieni sutiko atas 

kyti | Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. Į 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio1 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:

Klausimas

Antanas Rūkas

LAIŠKAS BERŽELIUI

Ak, berželi žalias, 
mano tiek lankytas!
Kur tu besvyruoji 
vakarėlis, rytas?
Kas tave aplanko 
tamsią naktį graudžią?
Kas lapelį žalią
prie širdies priglaudžia?
Stovi tu ten vienas 
ir liūdnai dūmoji...
Kad turi širdelę 
nieks nepagalvoja.

Antanas Rūkas mirė Chicagoje 1967 m. liepos 21 d.

KARAS TRUMPIEMS 

SIJONAMS

Toks karas paskelbtas 
Malagasy respublikoje. Ji y- 
ra Madagaskaro saloie Indi
jos vandenyne, netoli Afri
kos kranto. Tai buvusi Pran-

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

Atsakymas

Naujausios
KNYGOS

CHICAGOS ISTORIJA,
parašė Aleksas Anmbrozė, 
664 psl., daug iliustracijų, į- 
rišta, kaina §10.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra 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 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina §5 

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3

Vasarą pas mus buvo at- Manau, kad Tamstai kal- 
• ažiave žmonos pusbrolis su bantis su advokatu Įvyko 
šeima iš Chicagos. Jie žade- koks nors nesusipratimas, 
jo pas mus praleisti atosto- Massachusetts Įstatymai šio- 
gas. Aš sakiau, kad taip pat ję srityje yra nuodugniai pa
turiu atostogas ir žadu na- sikeitę. 1958 metais Massa-! darnos: Baisusis” Birželis, 
mu> dažyti. Apžiūrėję senas chusetts valstijoje Įsigalio-j Varpinė ir šiaurės pašvaistė, 
kopėčias, radome, kad jos, jo vadinamasis ”Commer-, parašė Pranas Naumiestis-
labai nudėvėtos. Antanas'cial Code“, kurio 2-318 
(žmonos pusbrolis) patarė straipsnis kaip tik ir liečia 

! pirkti naujas. Aš nuėjau, tokius atsitikimus, kaip 
; apžiūrėjau visokiu rūšių ko-į Tamstos. Prieš tai, kai įsiga- 
’ pėčias ir nupirkau tas, ku- bojo šitas statutas, reikalai 
i rias pirkti patarė Antanas, mūsų valstijoje buvo kitoki. 
Pastatėme prie namu. An-, Taip pat Tamstos atveju y- 
tanas sako, pabandysiu, ar ra svarbus rpūsų Aukščiau-
tokios geros, kaip mano. 
Kiek palipė jęs. pastatė koją 
ant sekančio laiptelio ir nu- 
snrūdo. Krisdamas smar

ki*. Kaina.................. S3.50
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,

kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 

į nard M. Gertler. Šiais lai- 
; kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem
reikalinga. Kaina.......$375.

LIETUVOS ISTORIJA,siojo Teismo nutarimas (de-
cision) Carter vs. Yarley bv-t ,TT*7. ... ... ..loję. šita byla liečia fabri-i dr* YaT
kanto atsakomybę vartoto-i da Daugirda,te-Sruog,ene,

kiai užsigavo ir negalėjo M ir- Jei Tamstos advoka-: ^rirtaUrišta'
pats atsikelti. Nuvežėm į Ii-. tas autorękad yrai naudin-į Rnv^ nJ ’ • vadovė;
gorinę Po daugelio rentge- ■ g au Tamstų Hs mokiniams; bet ją su ido.
no nuotrauk-; paaiskeio kad, traukt, atsakomybėnfab. i-1 mumu skaitvs suau?usiejj_ 
kaulas iluzes. ir turėjo koją kantą, o ne krautuvininką. 1?a.nQ '

gipsą įdėti. šis nutarimą^ jam žymiai
pasitarnaus.

Dar jam pas mus būnant, 
nuėjau pas krautuvininką, 
ii atsivedžiau ir parodžiau, 
kad vienas laiptukas buvo 
prasta: padarytas ir blogai Į

Kaina ....................  ..... §6.
i LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 

' omas, redagavo Bernarda* 
Brazdžionio ir Benys Bab-

ABORTUS GREIT DARYS a,“kas 7°° PuslaP^- k„aina 
§10. Fnvgoje vra 61 rasvto- 

PACIOS MOTERYS jo kūrybos pavyzdžiai.
VISIEMS REIKALINGA"nritvi,tintas. Išaiškinau, ir Prin(;etollo universrteto 

s; kaip nelaimė įvyko. Sako, prof.Paul Ramsey pranešė,
, pirmą kartą jam taip pasi- kad po keleto metų abortai s- . t* ™
! taikė. Jis perkas tas kopė- bus tiks paprastas dalykas, ra-ė dr Men*^į Ge;.UerP

me nors Malagasv aerodro- čias per daugelį metų iš to kad moterys pačios galės -aj jvada — gaisus širdies Ii- 
apsispręsti, arjrenorituiė- - , ecialirtas dr. Paul 
ti kūdiki, ar ne. Dr. Ramsey white‘ R -e aSkinama. 
yra religijos profesorius ir kai „ Dramatvtj sav0 šir. 
tą pranešimą jis padare ras- dieį uoli ir •„ išvengti. 
tu tarptautinei abortų klau-, Ka'ina'53.75.
Simu konferencijai, kurią or-'

me bus rasta perdaug trum- paties fabrikanto, ir visi vi- 
pų sijonu, joms gresia kalė- ?ada patenkinti. Tačiau, sa- 
jimas iki 10 dienu. Įstatv- ag pasikalbėsiu su savo 
mas nedaro išimties net ir draudim0 kompanija. 
tranzitu per Malagasy per-
skrendančiom moterims.

Mada vra labai galinga.
cūzijos kolonija, kuri nepri- Matysime, kas bus stipres- 
klausomybę išsikovojo tik nis — labai karinga Mala- 
1958 metais. Gyvento iu ten gasy valdžia, ar mada.
6 milionai. Ji priklauso ■ — -—..... -........... - - ------
Prancūzijos valstybių bend
ruomenei.

Taigi šit'šs valstybės vy-,
riausybė, būdama įsitikinu
si, kad mados daro žmogui 
didelę Įtaką, nutarė visu pir
ma griežtai kovoti su trum- 
pais sijonais.

Pirmas įstatymas šioje sri
tyje uždraudė visoms mo-. 
terims, vyresnėms kaip 10; 
metų. dėvėti sijonus virš ke
lių. Šiomis.dienomis išleistas, 
įstatymas, kuriuo draudžia 
ne tik dėvėti, bet tokius si jo-; 
nūs ir turėti..

Prancūzijos lėktuvų bend
rovė Įspėja visas moteris, 
kad, jeigu jų bagaže kuria-

KNYGA

Kitą dieną paskambinęs; ganizavo Harvardo univer- 
aiškino. kad., jei nelaimė bū-j siteto teologijos mokykla. , 
tu atsitikusi .jo krautuvėje, į Konferencijoje dalyvavo a-i
jis turis draudiriį, bet ta; Pįe. 70 religijos, teisės, me-> V- flflVJlIlftil » 
kompanija .atstatė mokėti d.lcinol1Y9OC,.al,.n'« UUVdUUU .n i ja atsįi: 
už toki akcitfčrtt' uns įvy
ko pirkėjo namuose.

Tada nuėjome pas advo
katą ir iam papasakojome 
visa reikalą. Advokatas 
klausė, katras pirkome ko
pėčias. Sakau, aš pirkau. Jei 
taip. sako advokatas, tai 
nieko krautuvininkui nepa
darysi nes giminaitis kopė
čių nepirko, tad neturi iokio 
kontrakto su pardavėjų, ir 
tas nėra atsakingas. O dėl 
fabrikanto? — sakau. Gal 
ji ralima atsakomybėn

Diane Moyer is Sdraykifl, Pa..1 traukti dėl prastai padarytų 
su labai gražiomis zinijomis. ku jkopėčui. Advokatas: varąu, 
rios žydės New Jerscy gėlių pa-j kopėčios ne automobilis, nė- 
rodoje Trentone. į ra pavojingas įrankis, fab-

5 rikantas nebus už tai atsa
kingas.

I

ekspertų ir apie 1,500 žymių 
asmenų iš JAV ir kitų kraš
tų. ’

”Savo referate dr. Ram
sey išdėstė, kokios abortų 
klausimu viešpatauja skir
tingos teisinės ir moralinės 
pažiūros, pastebėdamas, kad 
visi tie skirtumai su 
gali išeiti iš mados, kadangi, 
esą, po keleto metų bus iš
rasti tokie saugūs ir pigūs 
vaistai, jog niekas nebepai- 
sys, ką įstatymų leidėjai dėl 
to sako ar daro. Vienas mo
terų žurnalą? tą vaistą jau 
aptaręs, jį pavadindamas 
”M-piliule“. Tokias piliules

(tabletes) moterys galė
siančios periodiškai priimti 
—sykį per mėnesį ir apie 
nėštumo pavojus pamiršti“.

"N-nos“

Negaliu suprasti tokios si- 
gose? Aš buvęs mokytojas. Galėčiau pamokyti dvaro vai- tuaciios, kai žmogus nuken- 
kus. Juk jie jokios mokyklos nelanko. Sekmadieniais ir i čia dėl prastai padarytos 
suaugę galėtų pasimokyti. Daug beraščių yra. : prekės ir negali nieko pa-

. , , ... J traukti atsakomybėn. Ar
— čia gal ir teisybė... — nusileido Balys. Labai gyvai Tamsta galėtum pasakyti, 

parėmė ir Jukna. ; ar galima kuriuo nors būdu
— Visai neblogai būtų. Nei apsivilkti, nei apsiauti įgauti bent gydymo išlai- 

kažin kaip nereikėtų. Pusbasi susibėgtų. Ir suaugusiems das?
ne pro šalį. Aš pirmas ateičiau...

(Bus daugiau)

NukeaHėję
»

Massachusetts.

NEY YORK, N.Y. .

Ištekėjo Daiva Audėnaitė

Čia rugsėjo 9 d. įvyko 
Daivos Audėnaitės ir Sigito 
Banaičio sutuoktuvės. Abu 
jaunieji gyveno Chicagoje 
ir toliau ten gyvens. Jaunoji 
yra instruktorė Northwes- 
tem universitete, o jaunasis 
yra chemikas pramonės į- 
monėje.

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

Awakening Lithuania, a 
laiku! »tudy on the ri»e of modern 

* Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

”Lithuania land of he- 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

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

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES. parašė Juze 
Daužvardienė. kaina $2.

NAUJOS AKĖČIOS

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

f
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Vietinės žinios
M*********************************

LIETUVIŠKOSIOS 

ŠEIMOS TĖVAI,

Dažnai mes giedame

JOHN SEARS SUSIRŪPINUS, KAD MOKESČIAI 
VIS DIDĖJA, O JOS GAUNATE VIS MAŽIAU

Mokesčius mokėti visuomet ne
malonu, ir dar nemaloniau, kai 
sumokėtos sumos nenaudingai iš
leidžiamos, kai mokėtojų geras 
pinigas negrąžina miesto gero pa
tarnavimo. John Sears 
nežada stebuklų, bet turi aiškių, 
rimtų idėjų, kaip pertvarkyti 
Bostono mokesčių sistemą.
' KAIKURIOS PROBLEMOS:

! Tautos šventės iškilmės

Praeitą sekmadienį So. 
jr Bostono Lietuvių ŲjĮ. D-jos, 

dar dažniau pasakome, kad saJėje buvo atšvęsta rugsėjo ’^R£“1US 1'KOBLKJ»IOSs 
esame LIETUVIAI ir jais « d. Tautos šventė, kuriojeį ti ^2^
norime būti, nes mūsų tautos «aij\avo n Vilko pnminm-j įkajpotojų. Jų sprendimai ki- 
garsi praeitis ir mūsų kalba kas dr. J. K. \ aliūnas. 
viena iš seniausių. Prisime- Šventės programai vado- 
name taip pat, kad lietuvis vavo Lietuvių Bendruome- 
už gimtąją kalbą ir spaus- n®s Bostono apylinkės pir- 
dintąji žodi nepabūgo nei mininkas Antanas Matjoš- 
Sibiro* nei mirties, bet nepa- ka. Po invokacijos, vėliavų 
laužiamai kovojo ir laimėjo. įnešimo ir programos vado- 

Šiame krašte mūsų niekas vo įžangos žodžio gausiai 
susirinkusiai publikai išsa
mų pranešimą apie Vliko 
veiklą padarė pats jo pir
mininkas dr. J. Kęstutis Va
liūnas.

Pranešėjas pasidalino į- 
reikia kaip tik paskatinti šio j spūdžiais iš savo kelionių 
krašto gyventojus mokėti: P° Europą, Pietų Ameriką 
ne tik anglų kalbą, bet kadiir Šiaurės Amerikos konti- 
nepamirštų ir gimtojo tėvų nentą, papasakojo apie pa- 
krašto kalbos. I simatymus ir turėtus pokal-

Deja, išlaikyti mūsų jau- j bius su įvairių kraštų diplo- 
nimo lietuviškąją sąmonę ir matais ar šiaip įtakingais 
pačią lietuvių kalbą nėra politikais ar kultūrininkais 
taip lengva. Dažnai jaunoji ir pasidžiaugė visur rasta 
mūsų karta jau nebeišmoks- ! tvirta moraline parama Lie
ta pakankamai nei lietuvių
kalbos, nei jos rašto. Pasiro-

neverčia išsižadėti nei gim 
tosios kalbos, nei niekas ver
čia nutautėti. Bet kaip tik 
didieji šio krašto vyrai pri
mena, kad reikia išlaikyti 
ir visas tautines kalbas, kad

tuvos laisvės reikalui. Ke
liais atvejais Pietų Ameri- 

do. kad reikia žymiai dau-! kos valstybių, kuriose nė 
giau pastangų išlaikyti jau- vieno lietuvio nesama, už

sienio reikalų ministerijų 
aukšti pareigūnai gerai ži
noję lietuvių laisvės pastan
gas, ne naujiena jiems ir 
Vlikas. ir visuotinai buvo 
reiškiamas pasipiktinimas 
sovietų agresija, jų vykdo
ma Lietuvoje kolonializmo 
politika ir nutautinimu. Dr. 
J. K. Valiūnas ragino ir to
liau visus vieningai remti

nimo lietuviškajai sąmonei 
ir kalbai, nei kartais esame 
manę. Todėl šiandien jauni
mo lietuviškajam ugdymui 
tenka sujungti visas jėgas ir 
visas priemones, šalia mūsų 
šeimos pastangų reikia pasi
telkti ir jaunimo organiza
ciją. ir lietuvišką knyga, bet 
svarbiausia — lietuvišką 
mokyklą.

Bostone jau nuo 1949 m.! Lietuvos išlaisvinimo kovą 
veikia šeštadieniais litua-; ir ieškoti vjs naujų būdų 
nistinė mokykla. Ji per ke- j tai laisvės idėjai propaguoti.
lioliką metų praleido daug 
gražaus jaunimo, kuriuo 
šiandien galime visi pasidi
džiuoti. Dauguma jos moki
nių šiandien dirba mūsų jau
nimo ir kitose draugijose.; 
Taigi, ši mokykla yra tikrai

garsiai pasauliui apie tai 
kalbėti, nesivaržyti ir nesi- 
žeminti prieš kitataučius, o 
rodyti daugiau drąsos ir sa
vimi pasitikėjimo. Vliko pir
mininko kalba buvo palydė
ta karštais aplodismentais.

Lapkričio 12 d. 3 vai. 
popiet Jordan Hali smuiki
ninko Izidoriaus Vasyliūno 
lietuviškos muzikos koncer
tas.

* * ♦

Lapkričio 19 d. Lietuvos! 
kariuomenės atkūrimo mi
nėjimas So. Bostono Lietu
viu Pil. Dr-jos III aukšto sa
lėje.

♦ # ♦

i

SLA
SUVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

tų nepatikrinami. Daugumoj at
sitikimų Įkainotojai mieste nėra 
kaitaliojami.

* Yra miesto ir mokesčių mo
kėtojų santykiavimo problema. Mokesčių sąskaitoje tik menkai 
tepaaiškinama. kas yra tie mokesčiai. Miestas vėlinasi pranešti 
mokėtojams mokesčių dydį.

* Miestas išleidžia pinigus nereikalingiems tarnautojams. Iš
skyrus policiją, mažėjantis Bostonas turi perdaug tarnautojų.

* Miestas mažai tesirūpina gauti papildomu pajam Mažai te
dedama pastangų pritraukti i miestą lengvosios pramonės. Mie
tas nepasirūpino išieškoti iš Uosto valdybos miestui priklausančių 
sumų už ugniagesių tarnybą aerodrome.

KAIP ĮSTATYMŲ LEIDĖJAS, JOHN SEARS YRA:
* Nuolat stengęsis mokesčių naštą nustumti iš mieštoj užmiestį.
* Gavo Uosto valdybos (kuri atleidžiama nuo 4 kartus didesnės 

mokesčių sumos, negu mokyklos ir bažnyčios) sutikimą atsilyginti 
už ugniagesių tarnybą aerodrome.

* Įvykdė nuodugnų miesto mokesčių išlaidų tyrinėjimą ir for
mulavo pagrindines idėjas Bostono mokesčių sistemai pertvarkyti.

KAIP KANDIDATAS Į MIESTO MAJORUS. J. SEARS SIŪLO:
* Teisingą apmokestinimo tvarką. Pav., John Sears siūlo namų 

pagerinimų sąrašą, už kuriuos nebūtų mokestis padidinamas.
* Anksti ir tiksliai pranešti apie mokesčius. Joriu Sears mano. 

kad iš anksto apie mokesčius reikia mokėtojams pranešti dėl to. 
kad jie galėtų planuoti savo nuomas. John Sears taip pat mano. 
kad mokėtojai turi būti tiksliai painformuoti, kiek iš u mokesčių 
išleidžiama Mokyklų komitetui, apskričiui ir META.

* Nauji būdai mokesčiams padidinti: — Apmokestinti profesū
rai skirtus namus ir studentų bendrabučius. — Pagreitinti miesto 
atnaujinimo statybų užbaigimo procesą, kad neliktu neapdėta 
mokesčiais tol, kol namai neapgyvendinti (kaip West End). —Mo
kesčių nuolaida tik naujiems miesto verslams. — Stengtis išplėsti 
bendro valdymo namų statybą. \

* Ryžtingas pastangas pritraukti Į miestą lengvąją pramonę.
* Planus uostui išplėsti.
* žymiai sumažinti nereikalingų tarnautoju skaičių.

JOHN SEARS YRA VIENINTFl IS KANDIDATAS. NE
PRIKLAUSĄS TAM BŪRIUI. KURS IKI ŠIOL VALDĖ MIESTU.

BALSUOKITE UŽ JOHN SEARS RUGSĖJO 26!
F. ZALESKAS

(Skelbimas) Bowen St., So. Boston. Mass.

Lapkričio 26 d. įvyks So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos

į 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
toriaus Jeronimo Kačinsko 
kūriniu jubiliejinis koncer
tas. * * *

Balandžio 26 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

IEŠKOMAS
Juozapas Jurašius. kilęs iš Kur- 
*uvėuii parapijos, Šiaulių apskr. 
lis kuri laiką gvveno Waterbu- 
ry. Conn. Jis pats arba apie jį 
ką žinantieji prašomi man pra
nešti. Už tai būsiu labai dėkin
gas.

R. Praspaliauskas 
241 g W. 46 th PI.. 
Chicago. III. 60632.

(39)
EXPO NAKVYNĖS

2 kambariai expo svečiams 
nakvynei. Kambarys dviem as
menim $10.

V. Pušinienė 
787 — 43 Avė. La Šalie 

Montreal 32. Que., Canada
Tel. 366-4165

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

SLA-^-dJdfiausia lįetuvių fraterfįalinš organizacija — 
duoda gytybčs apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigią TERM 
apdraudą: ui $1,OGC.CO apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams. >

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akeidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

I
r

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą 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:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalie—Montreal, Canada.

PARDUODAMAS NAMAS
Worcestery. Mass., gražioje 

vietoje parduodamas 6 kamba
rių namas, šildomas aliejumi, ką 
tik atremontuotas, didelis skly
pas. savininkas tuoj jį aplei
džia. . (

Telefonuokit Westboro, Mass. 
366-8022.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

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

Tuojau siųsk šį skelbimą' ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Box 9112

sius savo draugu? ir nusipel
niusius Lietuvai asmenis.

Dr. J. Leimonas visą savo 
gyvenimą dirbo jaunimo 
tarpe ir visas savo jėgas au
kojo jaunimo reikalams, to
dėl jo vardu paaukoti LF pi
nigai tęs jo pradėta darbą

j Bostoną sekmadienio nak-i toliau Jnef L.F P?1”38 ,™° 
tj. Spalio 8 d. tas pat veika-! kapitalo kiek-
, v -j- vt 1 vienais metais atiduodamaslas bus vaidinamas —

Dramos sambūris išvyksta

Šį šeštadienį 6 vai. ryto 
Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris išvyksta gastrolių. 
Šeštadienį vaidins „Nuodė
mingą angelą“ Philadelphi
joje. o sekmadienį dienos 
metu Elizabethe, N.J. Grįš

Naujasis Vliko pirminin
kas yra ir geras kalbėtojas, 

vių kalbos mokymo darbą, kuriam nereikia nei užrašų, 
būtent, — ji tikrai atėjo lie- nei ilgai ieškoti po liežuviu 
tuviškajai šeimai Į talką.: žodžio.
Todėl ir drįstame kviesti vi-1 Po to bivo priimta atitin- 
sus lietuvius tėvus, kurių šir- karna laisvės kovos reikalui 
dyse dar rusena didelė mei- rezoliucija, o antroje šven- 
lė savo tautai, atvežti savo tės dalyje vyko meninė pro- 
visu* vaikučius į Bostono Li- gara. Joje solistas Stasys 
tuanistinę Mokyklą, kur jie Liepas, komp. J. Kačinskui 
tikrai pasijus esą ne vieni, akomponuojant. sudainavo 
bet būryje. O didesniame po porą visai naujų kompo- 
būryje jie visi kalba lietu- zitorių J. Gaidelio ir J. Ka- 
viškai, nejučiomis pradeda činsko kūrinėlių, o Onos I- 
įaugti į lietuvišką bendruo- Vaškienės sambūrio šokėjai 
menę. Tom šeimom, kuriom pašoko kelis tautinius šo- 
būtų sunku sumokėti už vai- kius. Sambūrio vedėjos vai
kų mokslą. Bostono Lietu- kaitė Nijolė Ivaškaitė padė
viu Bendruomenė ateis Į pa- klamavo.
galbą. Salėje buvo nemažai sve-

Tegul nelieka nė vieno, čių ir iš tolimesnių vietovių, 
lietuviškosios šeimos vaiko, čia dalyvavo ir gražus būrys 
kuris pasiliktų be lituanisti- jaunimo. Nors nevėdinamoj 
nės mokyklos! i salėj buvo gana tvanku, bet

Bostono Lietuvių ! Tautos šventės iškilmės pra-
Bendruomenės Valdyba • ėjo pakilioj nuotaikoj ir 

................................... i naujo kovos ryžto ženkle.
Aukojo keltuvui įrengti Į

Lietuvių Pil. D-ios keltuvo 
reikalui narių tarpe vykdo-: 
mas lėšų telkimo vajus. Iki! 
šiol šie nariai aukojo keltu
vui įrengti:

Marija ir Jonas Ovirkos 
$500.

Po $100: S. Drevinskas,
J. Lubinas. E. Ketvirtis, A.
Namaksis ir L. Giedraitis.

Po $50: H. Piragienė, Pr.
Lingis, O. ir A. Andriulio- 
niai. M. ir M. Gainai, L.
Švelnis, V. Pupalaigis, S.
Klinga. A W. Druzdžiai ir 
Gastonai.

T. Vilkas aukojo $25.

atlikusi didelį lietuviškosios 
sąmonės perteikimo ir lietu T

16

Yorke.

Iš Kalifornijos atskrido

Monika ir Pranas Lembertai

Praeitą ketvirtadienį iš 
Los Angeles Į Bostoną at
skrido mūsų bičiuliai ir bu
vę kaimynai Monika ir Pra
nas Lembertai čionykščių 
savo draugų aplankyti. Los 
Angeles jie yra gyvai įsijun
gę į kultūrinę veiklą, bet 
niekad nepamiršo nuošir
džių ryšių ir su bostonie
čiais, su kuriais čia išgyveno 
daugelį metų.

A. ir A. Gustaičių namuos 
praeitą šeštadieny bičiulių 
būrely buvo geroj nuotaikoj 
paminėta ir Prano Lemberto 
amžiaus sukaktis. Linkime 
dar daug laimingų metų!

DR. JUOZĄ LE1MONĄ 

PRISIMENANT

j jaunimo kultūriniam? ir j 
I švietimo reikalams. Be to.!

Aukos Vasario 
gimnazijai

Rugsėjo 1 d. suėjo 15 me
tų. kai Bostone įsisteigė būr 
relis Nr. 120 Vasario 16 
gimnazijai remti; Per tą>lai
kotarpį iš būrelio narių su
rinkta ir gimnazijai pasiųstai Xt^(Tdarbe~ 
4.876.65 doleriai. Būrelio SUtymo rtarne- 
nariai kas mėnuo moka po

Jau praėjo ketveri metai 
nuo dr. Juozo Leimono mir
ties. Dr. J. Leimonas buvo 
savanoris Lietuvos nepri
klausomybės kovose ir ak
tingai dalyvavo Lietuvos at-

Buvusieji jo Lietuvos lais- 
1 dolerį ir tuo išlaiko vieną , vės kovų draugai (Savano- 
gimnazijos mokinį. Taigi,1 rių Kūrėjų Bostono skyriaus 
jei likviduotųsi tokie būre- nariai) pasiryžo dr. J. Lei- 
liai, neišsilaikytų ir gimna- moną įamžinti Lietuvių Fon- 
zija. 1 de ir pradžiai pirmieji sudė-

Bostono būreliui Nr. 120 jo 50 dolerių. Tai yra gražus 
vadovauja Juozas Vembrė, pavyzdys prisiminti buvu-l

dr. J. Leimonas aktingai da
lyvavo Pasaulio Lietuvių; 
Bendruomenės Įkūrimo dar- j 
be. Jis buvo ilgametis Pava
sario federacijo? vyr. vadas , 
ir aktingai reiškėsi Lietuvos j 
Vyčių veikloje ir redagavo 
laikraštį Vytį.

Šią auką LF sudėjo: P. 
Martinkus. J. Liutkonis, J. 
Valickas, S. Santvaras. J. 
Jurėnas, I. Milius, K. Mer
kys ir C. Mališauskas.

LF Bostono Vajaus Ko
mitetas visiems aukotojams 
reiškia nuoširdžią padėką.

Aš.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

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 Balfo metinis ban
ketas.

• • *
Spalio 8 d. So. Bostono L. 

Piliečių D-jos salėje, ITI 
aukšte. Petro Viščinio vado
vaujamos Lietuvių Radijo 
Valandos parengimas.

Lapkričio 3 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

• » ♦

Siųskite Pinigus į
LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for

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 parantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę $20.000.00. O- 
ficia’ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
pavėjo
Kursas: 0 rubliai už $10.00.

Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%

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

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

GRAMERCY
(įsteigta 1945)

11S E. 28 8t. Nev York, N.Y.

Svaibios knygos
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

. 4 » i I *
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt.

Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina • ••••• • •••• • V •’ • k š • • • • • •••••••• • • $1.00

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

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virs. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................................... $2.00* ’ .
Dan Kui ūčio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina............... $3.00

‘ ' 1 ‘ • 11 n * *’ ' ‘.i» .» I
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Vietines žinios
Šį šeštadieni gražus 

koncertas

Pirmas Kultūros Klubo 

susirinkimas

Šį šeštadieni, rugsėjo 23 šeštadienį, rugsėjo 23 d. 
d. 8:30 vai. vak. Jordan bus pirmasis šį rudenį Bos- 
Hall salėje bus pirmasis N. tono Lietuvių Kultūros Klu-į 
Anglijos Baltiečių Draugi- bo susirinkimas Tarptautijj 
jos koncertas, kurio progra- nio Instituto patalpose. 237 
mą atliks latvių liaudies dai- Commonuealth Avė. Pra
nų sambūris iš Ne\v Yorko. džia 7:30 vai. vak.
Jis dainuos ir kanklėmis
gros senas latvių dainas. To
kio koncerto dar nesame čia 
turėję, todėl neabejotina, 
kad į jį susirinks ir nema
žas būrys lietuvių.

Bilietai visiems trims kon
certams perkant iš. anksto 
atsieina daug pigiau. Jie iš 
anksto gaunami t,apiakius 
Miss M. Efferts. 62 Toxtet-h 
St., Brookline. Mass. 02146. 
tel. BE 2-8239. Tik čiam 
koncertui bilietai jau par
duodami teatro kasoje.

Antras šios draugijos kon-

LOFTUS J MOKYKLŲ KOMITETĄ! l A. Rūkitelės paroda 

Bičiuliai lietuviai. į atidaryta
i *Van® aw#en»«« draugas Pat riek j Praeitą šeštadienį Tauti- 
t.»» LUį !£ "te Sąjungos namuose buvo
širdus. pajėgus ir gerai kvalifikuotas atidaryta dail. Antano Rukš- 
bfiti jCsų išrinktas Mok? kiu komi- teles darbų paroda. Tai bu
feto nariu. 1 vo ir pirmasis šio -rudąps

Aš dirbau su juo valstijos seimely kultūrinis Subatvakaris,. ku- 
8 metus Savo žiniomis ir patyrimu rio pOgramoje dail. A. Rūkš- 
admimstrarijoje jis bus labiausiai Vianetpajėgus .Mokykit? komiteto narys. . ^1®' meno

Aš primygtinai prašau, kad jūs 
yemtumėte jį ir pirminių rinkimų 
» «m»s» rnvsėio 26 d., balsuotumėte už 
PATRICK LOFTUS j Mokyklų komi
tetą.

VYTAUTAS PIGAGA. į 
Valstijos senat. (Worcesterio 1 dist.) .

mais.
Paroda uždaroma šešta

dienį <4 vai. vak. ' -• •;

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiikai

U BOSTONO į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraitus4.'.< Do.

Pristatymas greitas ir
gara ntuotas»

Atidaryta darbo dienomis
• Moterų legionierių banketas Į nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

Stepono Dariaus posto le-' o šeštadieniais
mine susirinkime prof. Į VICH. 140 Boadoin st.. Boston. Mass.. DORTHY AUKŠTI KAI.-' gionierių moterų 30 metų! nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

Vytautas K. Jonynas iš Ne\v‘. NORMAN ALEKNA. 1620 Columbia Rd.. So. Boston. STEPHAN sukaktuvinis banketas bus 
Yorko skaitys paskaitą te- G. KIARšis. 27 Gordon St„ Brighton, Mass.. FRANK v a I.A-į So. Bostono Lietuvių Pil. D- 
ma: "Modernioji bažnyčių1 VICH. 140 Boudoin St.. Boston. Mass.. DORGTBY Al KšTIKAI. 1 jos II aukšto salėje rugsėjo 
architektūra". Paskaita bus; MENĖ. 68$ 6th St. So. Boston. Mass. \ (Skelb.)
iliustruota skaidrėmis. : —

Bostone svečiuojasi 
poetas A. Nyka Niliūnas

Praeita

Ar atsimenate?Fo paskaitos kavutė. Visi,! 
kam tik įdomūs šie meno 
klausimai,. kviečiami daly
vauti. ■ Baltimorės i Bostoną atvy- bus Balfo skyriaus banke-

ko mūsų įžymusis poetas tas. Jame bus paskelbtas ir 
Latviai posėdžiavo j A. Nyka Niliūnas. Jis yra dr. piniginis vajus, kuris tęsis banketą ilgai prisimintų 

Juozo Girniaus šeimos sve-i iki gruodžio 1 d. Visi aukoję
Šeštadienį Bostone buvo ' ejas? 0 tajp pal aplankė ir ki-i vajui ne mažiau kaip $3,j 

nusirinkusi Amerikos Latvių tus sav0 bičiulius. ! bus apdovanoti sidabrinio Į niobio 91
certas bus lapkričio 3 d., ku- Susivienijimo centro valdy- I Vvčio ženkleliu. I 4 o i rugsėjo 24
rio programą atliks estė ba. kurios priešaky stovi Li- Mirė ne Kučas, bet Kručas "Nc-k -----d- - vai. popiet So. Bostono

Spalio 1 d. So. Bostono!
penktadienį iš. Lietuvių Pil. Dr-jos salėje ir banketo šeimininkės žada 

visus gardžiai pavaišinti ir 
pasirūpinti, kad visi dalyviai 
banketą ilgai prisimintų.
Renkasi ftfcrbininkų Dr-ja

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lictaria Gydytojas ir Ckirargas 
X RAY

534Broadway,
So. Boston,

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

Helmi Betlem (sopranas), gins.

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

24 d. 5 vai. vak. Mokestis 
dalyviams $3.50. Banketo 
pelnas eina sužeistų ir ligo
nių karių šeimoms sušelpti.

Pirmininkė H. Piragienė' **********************^**^*^***^**’

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
Sauth Boston. Mass

. . Mieli lietuviai, k\ iečiame Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo-
PasKUtimame numery per visus į talką padėti musų b lietuviu Drabininku 

klaidą parašyta, kad Nor- vargstantiems broliams. į Draugijos 21 kuopos susirin-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų
linijoms, kartu sutvark;. .ti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems i FLORIDĄ.

Per TANS-ATI.ANTIC 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 kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipsies liet-aviškai. Tietc kelionių, g 
tiek siuntinių reikalu BūŠlTE MALONIAI IR SĄŽININGAI į B 
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

Rašyti ar skambinti:

390 \Vesl Broadway. South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

woo<4e mirė Povilas Kučas, j 
o iš tikrųjų mirė Povilas’ 
Kručas.

Valdybos vardu
A. Andriulionis,

pirmininkas
kimas. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. N. Jonuška,

sekretorius

Mokėkite grynais ir taupykite!

FUEL 01L
$14.90 už 100 galionų 

Veltui dalys
Alyvos degiklis ir kontrolė

Veltui taisymas
Patarnaujama 24 valandas per parą

BI - RITE FUEL CO.
152 Harvard Street 

Brookline, Mass. 02146 

Telefonas

232-4110
po 5 vai. popiet

734-3900

IŠNUOMOJAMA 
Dorchestery, patogiausio su- 

fe I sisiekimo rajone. Savin Hill sek- *» i ei jo je, išnuomojamas mažas bu 
tas arba kambarys vyriškiui, 
dirbančiam dienos metu. Teirau
tis po 4 vaL popiet.

Telefonas 434-4629.

u

ATLAS PARCELS CO.
82 Harruon Street, 

Worcester, Maaa. 01604 
TeL 796-3347 

Tiesiai ii Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitas Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami- 

• nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių ii kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- 

i me maistų, pinigas ir galite už- 
! sakyti jų gamybos prekes, čia 
į sumokėsite pinigas, e giminės 
; ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

kinsite.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST! 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
| SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietakai 
H&pastingai taisoma lMikrodiioa

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Fvtreveeev

: Dažau ir Taisau
Namus ii lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

’ viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
i JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5864

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose

________ kentėjo ir žuvo mūsų
gimines čia pas save i svečius broliai, seserys, giminės ir 
ar nuolatiniam apsigyvenimui, draugai. Knygos kaina — 
Patarnavimas atliekamas grei- centai.
Ui ir sąžiningai. Atsilankę įsiti

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadnray

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

Veltui
lėliu namelist

pilnas visokių skanėstų 

visiems musų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St, Dorchester, Mass.

~ GE 6 1204
-- \-wr, s.v

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

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

FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICKĄ

Vedėja, A. Schyriaskl

RADUO PROGRAMA

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

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Ę . , The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRĄ VAISTINE

Parduodame tiktai vaMįjt išpildoma gydytojų re

A.J.NAMAKSV į
Real Estate A Insurance

321 County Club Rd- 
Nenrton Centre, Mase. 02159 

Tel. 332-2645

ceptus ir’

Jai reik vaistą — eikit i ltetaviiką vaistiaų.

Sav. Emanuel L. Bmengard, B. S„ Reg. Pharm.

882 a W. Breedway, tarp ■ ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Tąkefaaaa AN 94919
Naa 9 vaL ryta fti 9 vaL v, Bakyraa švaatadiaaiae k

Flood Sąuare k 
Hardivare Co.

K. J. ALKNAt» KAST BBOAOWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN M14S 

Banjamin Moora Dažai

Stiklas 
raikmanya 

Boikmanyi plnmbariama


