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Mūsų tikslas - garbinga taika, 
sako prez. Johnson

Prez. Johnsonas sutinka nutraukti bombardavimą, 
jeigu tai ves j greitas ir sėkmingas derybas.

Praeitą savaitę per televi- Re(Į $QX _ Amerikos 
ziją ir radiją perduotoj kal
boj prezidentas Johnsonas laimėtojas
pasakė, kad jis sutinka tuoj
nutraukti Š. Vietnamo bom- Praeitą sekmadienį Bos- 
bardavimus. jeigu tai ves į! tane 33,000 žiūrovų stebint 
greitas ir vaisingas derybas Red Sox beisbolo komanda 
ir jei Š. Vietnamo komunis-į nugalėjo Tvvins komandą ir 
tai karo veiksmų pertraukos į tao būdu tapo American 
nepanaudos savo pozicijoms j League čempionu, 
sustiprinti. Šitomis sąlygo- šią savaitę prasidės ning- 
mis jis esąs pasiruošęs tuoj tynęs dėl pasaulio čempio- 
pradėti derybas su Š. Veit-
namo prezidentu Ho Chi 
Minh ir kitais jo vadais ar-
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Kairėje Anglijos karalienė Elzbieta II su John B rown laivų statyklos direktorium John Rannie. 
Dešinėj — tos statyklos pastatytas ir ką tik ka ralienės pakrikštytas liuksusinis laivas Elizabeth 
II pamažu žengia savo pirmuosius žingsnius.

Nauji pažadai Sovietų Sąjungos 
žmonėms

Žada pakelti atlyginimus, pailginti atostogas ir kt.

Komunistai ir vėl 
baudžia rašytojus

no vardo su Cardinals ko
manda. Jei ir iš tų 7 rungty
nių Red Sox laimės keturias.

ba pasiųsti valstybės sekre- tai ji bus pasaulio beisbolo 
torių Ruską ar kuri kitą at- čempionė, 
stovą į bet kurią vietą vie- T> , . . ..
šoms ar slaptoms deryboms' „ bostono sporto mėgėjam 
vegt- 1 ' , Red Sox laimėjimas buvo

Panašiai prezidentas vra'didelė šventė, nes ta koman-
jau daug kartu pareiškęs,! da Į’aaau.h? 'ardą
bet š. Vietnamo kirmunistai\ P^kutmj kartą bebuvo lai- 
j jo pasiūlymus nieko neat-, meJusl Pnes21 metus- 
sakė. Mat. jie tikisi, kad A-
merika neištesės iki galo ir 
dėl vidaus spaudimo karą 
pralaimės.

Prezidentas Johnson i- 
spėjo Š. Vietnamą tokia vil
timi nepasitikėti. Jie klysta, 
sakė prezidentas, jei mano, 
kad nedidelių grupių ragi
nimas neklausyti vyriausy
bės vaizduoja tautos nuotai
kas. Tegu komunistai nema
no, kad tie protestai prives 
JAV prie pasidavimo.

Prezidentas pabrėžė, kad 
visa tai, ko mes šiame am

Planavo išnuodyti 
policiją

Policija ieško keturių neg
rų, priklausančių RAM (Re
voliucinės Akcijos judėji
mo) organizacijai, kurie 
kurstydami Philadelphijoje 
riaušes, buvo numatę ne tik 
deginti ir šaudyti, bet ir nuo
dyti policiją.

Jie buvo Įsigiję apie 300 
j gramų ciano nuodų, kurių

žiuje išmokome, aiškiai ro-i bu‘4 u.zteM nunuodyti apie 
do, jog komunistams laimė- 3:00"j'P.onllb Tie nuodai tu- 
jus Vietname, jie įsigalėtų Į ^.hu^ ^mi i r^tora- 
visoje pietryčių Azijoje, ir ”” ”
trečiasis pasaulinis karas 
taptų artimesne baisia tik
rove.

Maskva, atsiliepdama Į ši
tą prezidento kalbą, pareiš
kė, kad joje nieko nauja ne
pasakyta ir kad tos sąlygos 
Vietnamo problemai iš-Į 
spręsti nėra priimtinos.

nūs ir kavines, kur valgo po
licija, ir Įpilami i kavą ar ki
tą valgį bei gėrimą. Dalis tų 
nuodintojų grupės jau su
imta.

Mirė kunig. Jusupov,Laisvė" ir čiaI
nušovęs Rasputiną pamelavo

Rusų šnipas valdė 
anglų žvalgybą

Paryžiuje mirė kunigaikš- „Laisvėje J. Gasiūnas ap- Du britų laikraščiai pa
ris Feliksas Jusupovas, Rusi- rašė Rojaus Mizaros seime- skelbė žinia, kad Anglijoje 
jos caro Nikalojaus II arti- nis. suminėdamas, ir kas to- gimęs rusų šnipas Kim Phil- 
mas giminaitis. Jis su Du- je „gedulingoj programoj“ by buvo jau taip iškilęs, 
mos atstovu Puriškevičium kalbėjo. Jis rašo: i „tarnaudamas“ britų žval-
buvo svarbiausi sumanyto
jai nužudyti Rasputiną. Tas 
sumanymąs buvo Įvykdytas 
Juzupovo rūmuose Petrograj mvp . • m • , vą mirt) ir nuo savo orgam-de 1916 metais. Ten pirma zacijos pcr(]av{ visicms lia.
mėginta Rasputiną nunuo-. tintiems širdinga užuojau- 
dyti, vaisinant ų degtine su! 
nuodais, bet kai tas nepasi-’

"Lietuviu soeialdemokra-t nedaug betruko.
tų veikėja ‘Bronė Spūdienė kad, ’Ia bu.‘« Paslda.'I? tos 
apgailestavo Rojaus anksty- ?™lgybos Įstaigos nmnin- 

x ® J ‘ ku. Jam būdavo patikimi la
bai svarbūs uždaviniai, net 
vadovauti žvalgybos opera 
cijom Sovietų Sąjungoje...
Jis yra lankęsis ir JAV, čia

Iš tikrųjų Bronė Spūdienė; planavęs žygius su amerikie- 
neturėjo jokio įgaliojimo čių žvalgyba ir taip sovie 

. .. socialdemokratų vardu reik- tams išgavęs didžiai svarbių
Rasputmas. kaip žinoma,; §ti apgailestavimą ir tai darė nardančiu

K-----V.K. aM.ll. ™ tiR šeimos va,.dlL 1 ‘ *

sekė, tai Juzupovas jį nušo
vė.

Egiptas atmeta 
Izraelio taiką

Egipto atstovas Jungtinė
se Tautose atmetė Izraelio 
pasiūlymus pradėti taikos 
derybas be tarpininkų. Jis 
pakartojo reikalavimą, kad 
Izraelio kariuomenė būtų iš
vesta iš užimtų arabų terito
rijų. ir. kol tai nepadaryta, 
negali būti jokių derybų.

Daužo paskutinį tiltą 
Haiphonge

Jau šešis kartus amerikie
čių lėktuvai bombardavo 
paskutini geležinkelio 
plento tiltą, jungianti Hai- 
phongo uosta su Š. Vietna
mo sostine Hanojų. Dar nė
ra tikrų žinių, ar tas tiltas vi
siškai suardytas. Tais bom
bardavimais stengiamasi vi-

buvo bemokslis, didelis gir
tuoklis ir paleistuvis. Jis bu
vo visiškai pavergęs carienę, 
o per ją, galima sakyti, val
dė visą Rusiją. Nuo jo pri
klausė, ką skirti ministerių, 
ir jis sprendė ir kitus valsty
binius reikalus. Todėl ne
lengva buvo iį ir nusikratyti.

Nužudymo paslaptis ne
trukus paaiškėjo, bet Jusu- 
povas dėl to mažai tenuken- 
tėjo. Revoliucijai kilus, jis 
išvyko Į užsienį.

£00,000 žygiavo
Pekino gatvėm

Sekmadienį Raudonoji 
Kinija minėjo savo komu
nistinio režžimo 18 metų su
kaktį. Sostinėje parade žy
giavo pusė miliono karių, 
revoliucinės gvardijos narių, 
suvalytų ūkininkų, darbi
ninkų, studentų ir kt. Para
dą priėmė pats Mao Tse- 
tungas, krašto apsaugos mi-

Tame pačiame 'Laisvės“ 
rugsėjo 29 numery išspaus
dinta ir rašytojo Juozo Mi- 
kuckio užuojauta dėl Rojaus 
Mizaros mirties.

Gal jis būtu dar ilgai taip 
veikęs, bet vienas iš Sovie
tų Sąjungos pabėgęs į Va
karus svarbus sovietų šnipas 
visą šią istoriją atskleidė, ir 
Philby pabėgo į Maskvą.

Tuoj sukanka 50 metų, 
kai komunistai valdo buvu
sią carų Rusiją. Pagrobę ten 
valdžią, jie žadėjo žmonėms 
greitą rojų, o iš tikrųjų ir 
šiandien Sovietijoje darbo 
žmonės tebegyvena kelis 
kartus blogesnėse sąlygose, 
negu kapitalistinėse valsty
bėse.

Ryšium su komunistų per
versmo 50 metų sukaktimi, 
komunistų partija pažada 
pakelti atlyginimus, bet ma
žiausias mėnesinis atlygini
mas visviena dar pasiliktų 
60 rublių (pagal nustatytą 
jų oficialų kursą 66.60 dol.), 
atostogų duoti ne 12, bet 15 
dienų, sumažinti amžių pen
sijai gauti kolchozų darbi
ninkams ir kai kurioms teks
tilės pramonėje dirbančių 
moterų grupėms ir kt.

Jei tie pažadai bus įvyk
dyti, tai vistiek ten darbi
ninkas dar uždirbs 4-5 kar
tus mažiau negu JAV irto- 
dėl daug blogiau gyvens, ne
gu jo draugas kapitalistų 
valdomame krašte.

Aišku, per sukakties šven
tę lapkričio pradžioje gy
ventojai gaus po kelis svarus 
baltų miltų ir kitų kasdie
ninių prekių.

Nėra abejonės, kad ir po 
šios sukakties, kaip ir prieš 
ją, Sovietijoj nebus nei žo
džio, nei spaudos, nei politi
nės veiklos laisvės.

Po eilės rašytojų nubaudi
mų Sovietų Sąjungoje, jau 
ir čekų komunistai ėmė sa
vuosius menininkus smaugti 
už gerklės, kad tik ko grei
čiau užgniaužtų jų prataria
mą laisvą žodį.

Kompartijos centrinis ko
mitetas ten smarkiai puolė 
Rašytojų uniją, kurios leidi
nys „Literarni Naviny“ esą 
tapęs opoziciniu laikraščiu. 
Žinomas rašytojas Jan Pro- 
chazka yra pašalintas iš 
centrinio komiteto narių- 
kandidatų tarpo, ir iš komu
nistų partijos dar išmesti ra
šytojai Ludvik Vačulik, I- 
van Klimą ir R. S. Riehm. 
Jie yra buvę to žurnalo re
dakcinėje kolegijoje.

Prochazka prarado parti
jos malonę dėl straipsnio, 
kuriame teigiamai atsiliepė 
apie buv. nepriklausomos 
Čekoslovakijos prezidentą 
Tomą Masaryką.

Turkai reikalauja 
atominiu minu Bostone mirė pagarsėjęs dova

nomis Eisenhowerio administra
cijos pareigūnams milionierius 
Rernard Goldfine, 76. m. amž. 
Už mokesčiu sukčiavimą jis bu
vo nubaustas kalėti.

Budistai vėl pradėjo 
triukšmauti

Vietname budistai vėl ke-
Bremene pralaimėjo IHa gaivas, vėl demonstruoja 

1 prieš vyriausybę. Budistai 
ir studentai demonstruoda
mi reikalauja panaikinti rin
kimus, nes jie esą suklastoti.

Steigiamojo seimo komi
tetas žymia balsų dauguma 
pasisakė už rinkimų panai 
kinimą. Kaip nutars seimas, 
šiandien dar nežinoma.

Rinkimų panaikinimas bū
tų didelis smūgis ir prez. 
Johnsonui. nes JAV tuos 
rinkimus laikė tvarkingai at
liktus. Tai pripažino ir už 
sienio stebėtojai. Bet Viet
name politiniai priešininkai, 
matyt, yra kitos nuomonės ir 
siekia savo tikslų.

socialdemokratai
Turkijoje buvo susirinkę Bremeno mieste (Vokieti- 

Nato atominio planavimo joje) buvo parlamento rin- 
gi'upės gynybos ministeriai. kimai. Ten per 8 metus so- 
Tai giupei priklauso Ame-.cialdemokratai turėjo dau- 
rika. Turkija. Italija. Britą- gumą. o spalio 1 d. rinki- 
nija. Kanada. Olandija ir muose jie begavo 46'7 bal- 
Vak. Vokietija. sų. Patys dešinieji naciona-

.... 1 i štai gavo 9'7 balsų.Sios grupes posėdžiuose 
Turkija pareikalavo, kad jai ,
būtų parūpinta atominių mi-, ... „mkasaflnje 
nų savo siaurinėms sienoms jr uhivuouhojc 
ginti nuo užpuoliko. rado bomba

Po šios konferencijos bus 
kariniai manevrai.

Indijos ir Kinijos
nisteris Ljn Piao ir kt., bet' . * j •

lr nebuvo prezidento, partijos pasieny SdUflOSl
generalinio sekretoriaus ir 
kitų, kurie yra opozicijoje 
Mao priešininkų. Jie dar te
begyvi.

Amerikiečių ambasadoje 
Tel Avive, Izraely, buvo ras
ta portfelin įdėta 12 svarų 
bomba, kuri turėjo sprogti 
suėjus atitinkamam laikui.

Izraelio policija uoliai 
aiškina, kas ten ją galėjo į-

Tibeto ir Indijos pasieny- šmugeliuoti.
je jau kuris laikas vvksta su-
sišaudvmai. iš abieiu pusių 
gaudžia patrankos. Kinai ir

.. . , T • • • j • • ■ i •* j. Pranta savaitę pasibaigėŠia proga maršalas Lim ir indai vieni kitus dėl to in- w v *. i.-
Piao pasakė aštrią pnes so- cidento kaltina, kau esą vie- , ... __ ..

šai atkirsti Haiphongo uos- vietas nukreiptą kalbą, ku- m ar kiti prmieji peržengę neina žai laimėjo*

bus pakelta alga ir kt.Prancūzijos prezidentas de tą, nes per jį jūra atvežama lios metu pasipiktinę sovie- rubežių. Ilgiau užsitęsęs ki 
Gaulle balsuoja savivaldybių. daugiausia karui reikalingų tų ir jų satelitų atstovai ap-į virčas gali išsiplėsti ir į dar 
rinkimuose savo gyvenvietėje, ginklu ir kt. įleido tribūna. didesnius karo veiksmus.

Anglijos kanalą
perplaukė per 9 vai.

Australe Linda McGill, 21 
m. amžiaus, perplaukė Ang
lijos kanalą (jis skiria Ang-( 
liją ir Prancūziją) per 9 va
landas 59 minutes. Tai re
kordinis laikas. į James Nortoną .18 m. amžiaus.

Iki Šiol anglė Gray tą ka-' tornadas Beulah ištraukė pro 
nalą buvo perplaukusi per ,angą ir. nunešęs kelis jardus, 
10 vai. 24 min. Vyras jį yra numetė ant žemės greta jo se. 
perplaukęs per 9 vai. 35 min. nelės lavono.

t



Puslapi* antrai

Dar apie L B. suvažiavimą
S. GRIEŽĖ

c a\ V
Kaip jau buvo trumpai’ dėtin. Tad ar nereikia su-

teikti cv. nariams balso tei
sės, prailginant jų kadenci
ją iki bus sudaryta nauja 
centro valdyba.

Einama prie balsavi...o, 
kurio išdavos daugelį labai 
nustebino: už pratęsimą 
(tuo ir balso teisės suteiki
mą) pasisakę 19. prieš 23. 
Vadinasi, cv. balso teisės su
važiavimas nedavė. C. val
dybos nariai, kurie neįeina 
į naują tarybą, aišku, pasi 
juto, kaip tas Brisius: atitar- 
navote savo — ačiū, daba’ 
galite išnykti... Šie ginčą 
suėdė geras dvi valandas lai 
ko.

Prieš balsavimą, beje. su 
daromos komisijos: manda 
tu — kun. L. Jankus, B 
Raugas ir J. Kapočius (vė 
liau J. Kapočius pasitrauki 
ir įėjo dr. K. Keblys); nuta
rimų — dr. A. Klimas. A 
Barzdukas. T. Blinstrubas 
dr. A. Budreckis, D. Tallat 
Kelpšaitė, V. Kasniūnas i’ 
kun. J. Jutt-Jutkevičius. ii 
nominacijų — dr. P. Vilei 
šis. dr. L. Kriaučeliūnas. dr 
K. Bobelis, dr. P. Kisielius 
dr. B. Matulionis, dr. K. Am 
brozaitis,, J. Kojelis, V. Bra 
žėnas ir dr. K. Keblys.

Toliau sekė pranešimai — 
ketvirtosios tarybos pirm 
V. Volerto, švietimo tarybos 
pirm. J. Ignatonio, Kultūros 
Fondo pirm. Z. Dailidko*

paminėta paskutiniame Ke
leivio nr.. JAV Lietuvių 
Benruomenės penktosios ta
rybos pirmas suvažiavimas 
(sesija) buvo New Yorko 
Statler Hilton viešbutyje 
rugsėjo 23-24 d.d.

Pirmąjį posėdį pradeda 
buvęs pirmininkas V. Voler- 
taa ir pakviečia šeimininką 
New Yorko apygardos pir
mininką A« Y akselį tarti ati
daromąjį žodį. Po trumpo 
sveikinimo ir linkėjimų se
ka Lietuvos himnas, invoka- 
cija ir žuvusiųjų bei miru
siųjų dėl Lietuvos laisvės 
pagerbimas tylos minute, o 
vėliau sveikinimai. Pirmasis 
prabyla buvęs pirn. .tinkas 
V. Volertas. kuris primena, 
kad darbo našumas ir jo 
sėkmingumas glūdi suprati
me ir meilėje savo tautai, sa
vo tėvynei ir savo pareigom; 
Toliau sveikina PLB pirmi
ninkas J. Bačiūnas. Laisvės 
Komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas, Balfo pirm. kun. 
V. Martinkus, Rezoliucijoms 
priimti komiteto vardu J. 
Kojelis, Lietuvių Fondo — 
dr. A. Razma, Vliko — dr. 
J. K. Valiūnas, Lietuvių mo
terų klubų federacijos var
du V. Leskaitienė, Tautinės 
S-gos — T. Blinstrubas, Lie
tuvių Teisininkų — J. Šlepe
tys ; raštu sveikino Lietuvos 
atstovas Washingtone J.
Rajeckas, vysk. V. Brizgys Jaunimo sekcijos — V. Kleį- 
ir kiti. zo* ir cv. pirmininko —. Ja

Padėkojęs sveikintojams, «aičio už save ir neatvykusi 
V. Volertas į laikinąjį šuva- iždininką M. Šimkų.
žiavimo prezidiumą pakvie
čia pirmininkauti seniausią 
amžiumi dr. B. Matulionį ir 
sekretoriauti jauniausią — 
Jūrą Gailiuiytę. Dienos pir
mininkas dr. B. Matulionis 
į talką pasikviečia T. Blin»t- 
rubą ir dr. A. Razmą.

Sesijos dalyviams pasisa
kant dėl darbotvarkės, kilo 
klausimas ir dėl buvusios 
centro valdybos narių balsa
vimo teisės. Po ilgų ir karš
tų ginčų buvę kreiptasi nuo
monės į Garbės teismo pir
mininką. Klausimas susi
komplikavo dėl labai pa
prasto dalyko: turi balso 
teisę centro valdybos nariai.
ar ne? Statuto 32 str. aiškiai tingai ir gražiai sugrupuota, 
sako. kad cv. tarybos suya- atspausta ir susegta, net 
žiavimuose turi balso teisę, miela žiūrėti. Joje randi net 
kaip ir tarybos nariai. Bet 9 KF veikėjų pavardes: Z. 
čia pat tuojau iškeliamas ki-, Dailidka — pirm., IA Rasla- 
tas klausimas: senoji taryba’ vičius — vicepirm., P. Jur- 
šiuo metu baigė savo kaden- kus — sekretorius, J. Berta- 
ciją. Vadinasi, tuo pačiu me- šius — iždininkas, K. Rožė
tu baigėsi ir jos rinktos cv. nas — reikalų vedėjas, A. 
kadencija. Taigi nei vienas t Lakas — Gimtosios Kalbos 
jų jau nėra tuo. kuo buvo reikalų tvarkytojas. B. Kvik- 
prieš šio posėdžio atidary-.lys — bibliografinės tamv- 
mą. Statutas, esą, numato bos reikalams, J. Švedas ir

Visi pranešimai įdomūs, 
vertingi ir vaizdžiai parodė 
kiek tie žmonės per tuos tre
jus metus nuveikė ir kiek 
valandų sugaišo jau vien to
kius pranešimus rengdami, 
juos daugindami į daugelį 
egzempliorių ir subrošiūravę 
į sąsiuvinius. (Už visą tą 
darbą dabar net balso nete
kę... Kokia gyvenimo ironi
ja!). Bet ypatingai man kiū
to į galvą Z. Dailidkos, Kul
tūros Fondo pirmininko, 
pranešimas. Iš jo matome, 
kokį milžinišką darbą jis at
liko. 17-kos lapų apyskaita! 
Vartai, skaitai ir džiaugiesi: 
taip kruopščiai, taip rūpes-

„Viena chicagietė turistė, 
mokanti rusiškai, tuojau įsi-į 
maišė: „Jis yra patikimas, 
ir klaida padarė netvčiomis. 
Jeigu jis nusiims diržą, tai 
jo kelnės nukris, ir paskiau 
visi juoksis iš jo.“

„Po pasitarimų, muitinin
kai leido Dr. A. Margeliui 
skristi į Vilnių, kur buvo ga
lutinai patikrinta, kiek iš 
tikro jis parsivežė dolerių.

„Nespėjus jam apsistoti 
Vilniuje. ji pradėjo raginti, 
atsižadėti
tybės. Bet Dr. A. Margeris 
žino. kad jeigu jis tą pada
rys. tai tuo pat sykiu jis tu
rės atiduoti sovietinei val
džiai ir visus tuos dolerius, 
gaunant už juos mažos ver
tės rublius“.

jiems balso teisę tik kaden
cijos eigoje, o šis suvažiavi
mas yra senosios galas ir 
naujosios pradžia. Tai sun
kiai dilemai išspręsti ir bu
vo kreiptasi į Garbės teismą.

Jo pirmininkas V. Sidzi
kauską* skaito ilgą raštą — 
G. teismo išvedžiojimus, pa
darytus per visą eilę metų,— 
užbaigtą tik šio rugsėjo 14 
d. data, kuriame išreikšta 
nuomonė, kad cv. neturi bal
so teisės.

Bet vėl kyla klausimas: 
ištisus trejus metus dirbusi 
sunkų LB centro valdybos 
darbą su visais jos komite
tais — švietimo, Kultūros 
Fondo. Jaunįmo ir tt., — at
vykę į suvažiavimą neturi 
balso teisės, o tarybos na
riai, kurių dalis iki šiol jokio 
bendruomeninio darbo tie
siogine prasme nėra dirbę, 
atsistoja privilegijuoton pa-

DR. A. MARGERIO 

NUOTYKIAI LIETUVOJ

Sandara rugsėjo 22 d. lai- 
ioje rašo:

„Išvykdamas laivu į ”ta- 
ybų" Lietuvą pastoviai ap

sigyventi. chicagiškis Dr. A. 
Margeris vežėsi su savim 
keliolika tūkstančiu dolerių. 
Tuos pinigus jis sukišo Į spe
cialų diržą ir juomi apsijuo
sę.

J. Šlajus — valdybos nariai 
be ypatingu pareigu. Prie jų 
reikia dar pridėti Gimtosios 
Kalbos redaktorių L. Damb- 
riūną ir lituanistinių leidinių 
išeivijoje metraščio redak
torių J. Augustiną.

Va. šie vyrai (arba jų rū
pesčiu) yra parengę ir išlei
dę net 21 leidinį. Juk tai 
milžiniškas darbas išeivijos 
sąlygose. Tik paskaitykite 
jų leidiniu vardus:

1. Tėviškės sodyba,
2. Lietuvos laukai,
3. Ten. kur Nemunas ban
guoja,
4. Tėvų šalis,
5. Gintaras,
6. Lietuvos istorija,
7. Gramatika,
8. Labas rytas, vovere,
9. Liaudies dainos, I dal., 

TO. Liaudies dainos, H dal.
11. Liet. muzikos rinktinė,
12. šokiai,

13. Liet. auklėjimas šeimoj,
14. Vaidinimai,
15. Baltasis stumbras.
16. Sąsiuviniai,
17 Žemėlapiai.
18. Lietuviu kalbos prati

mai I, II. III, IV, V, VI, 
VII ir VIII skyriams at
skirom knygom (vadina
si, vėl net 8 atskiros kny
gos) ir

19. Aleksandryno I tomas,
20. Aleksandryno II t..
21. Aleksandryno III t.
Aš tai tyčia suminėjau KF

išleistus leidinius, kad ir di
džiausi skeptikai pamatytų, 
ką LB organai yra nuveikę. 
Ar gali susilyginti turtingi 
klubai, 'kurie šnapseli šin- 
kuoja. ar kuri kita organiza
cija išeivijoje, skaičiuojan
ti savo turtus šimtais tūks
tančių ar net milionais dole
rių. Ne, ir niekados ne. Dar
bai mus žavi ir jaudina, o 
ne tušti žodžiai.

Z. Dailidka, baigdamas 
savo labai gražu pranešima, 
dėkojo visai eilei savo bend
radarbių. ypač iždininkui J. 
Bertašiui ir kitiems.

(Bus daugiau)

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kairėje valstybės sekretoriau- Dean Rusk duktė su savo vyru 
apeigų. Dešinėj valstybės sekretorius Dean Rusk

Guy Smith ką tik po vedybinių 
su savo žmona. Jų žentas yra negras karininkas.

(

KasĮįkitur rašoma
KEISTI DALYKAI 

TAUTININKUOSE

Draugas rugsėjo 19 d. iš
spausdino ilgą Juozo Bačiū- 
no rašinį „Nepašalintos nuo
skaudos“, kurį spausdinti 
atsisakė Dirva.

nuosavybė ir klasės... Karas 
yra tąsa politikos.

„Istorija rodo. kad karai
vra skirstomi i dvi lūšis —■ * • • *■ teisingą ir neteisingą. Yisi 
karai, kiąie yra progresy
vūs, yra teisingi karai, ir vi
si karai, kurie trukdo prog-'j 
resą, yra neteisingi. Mes, ko
munistai, priešingi visiems 
neteisingiems karams, kurie 
trukdo progresą, bet mes ne-

J. Bačiūnas. kaip žinome, sam nusistatę prieš teisingus 
yra Pasaulio L. Bendruome- karus. Mes. komunistai, ne 
nės valdybos pirmininkas ir tik netrukdome teisingo ka- 
Amerikos Lietuvių Tautinės ro. bet jame dalyvaujame. 
S-gos garbės narys. Tai tau- Mes turime aktyviai paremti 
tininkams labai nusipelnęs nepriklausomumo ir išsilais- 
žmogus. o todėl ir keista, vinimo kai us-judėjimus A-„Leningrado muitinėje

Dr. A. Margeris turėjo užpil-
dvti dvi rusiškas blankas,- *
pažymint, kiek jis vežasi 
dolerių. Bet patiektos skait
linės vienoj ų- kitoj blankoj 
nebuvo vienodos. Pastebėję 
ta, muitinės agentai parei
kalavo. kad Dr. A. Margeris 
nusiimtų diržą ir parodytų.į pačių 
kiek iš tikro dolerių jis veža
si.

kad jis savo minčių negalėjo zijoje. Afrikoje ir Pietų A- 
tautininkų organe merikoje. kaip ir taikos są

jūdžius viso pasaulio kraš
tuose.“

pareikšti 
Dirvoje.

Savo minėtame rašiny J.
Bačiūnas skundžiasi, kad jo! M. Mangirdas nuo savęs 
vadovaujama PLB valdyba pastebi:
yra nerimtai puolama net; 

tautininkų (Juliaus
Smetonos). 

Ji slegiąs tautininku va

„Iš komunistinės Rusijos 
i praktikos žinome, kam ir 
! kaip jie laisvina tautas. Jiem 
' „išlaisvinti“ reiškia suvirš- 

dovaujančių asmenų šiame, kinti savo nacionalizmo ir 
reikale savotiškas „neutra- imperializmo katile. To pa- 
lumas“. Jis rašo: i ties siekia ir taip f/* „išlais-

„Tautininkų eilėse žy. vinimą ‘ supranta ir R. Ki- 
giuoju labai seniai (virš 55 nDa- Lo lio komuniz-
metų) ir, atrodo, ne apsilei- m0 s^raiste J1 siekia geltono- 

- - 1 sios rasės uzviespatavimo ir
globalinio diktato.“dėliškai. Čia net garbės na

riu mane vadina. Dabar iš 
tų pačių eilių vadina jau ir 
„komunaru“. Argi to nusi
pelniau?

„Jaučiuos, kad turėjau 
rimtą priežastį protestuoti 
dėl to ir Amer. Liet. Tauti- 

amerikiečių pilie-? nčs sąjungos seime. Pasiro
dė, kad ten buvo nenorėju
sių girdėti, ką sakau. Pirmą 
kartą tautininkų eilėse ma
tomas jaunuolis grubiai rei
kalavo, kad nutilčiau. Kiti 
buvo „neutralūs“. „Komu- 
naro“ titulo išradėjui, prieš 
kurio elgesį bandžiau pro
testuoti. pareiškė pasitikėji
mą, išrinko vėl į Amer. liet. 
Tautinės sąjungos tarybą. 
Išrinko ir mane. Ir paliko su 
dviem titulais: garbės nario

MUMS PAKAKTŲ 

4-RIV SUSIGRUPAVIMV

Paskutiniajame Sėjos žur
nalo numery, be kitų įdomių 
straipsnių, yra ir Jono Ber- 
tašiaus str. „Ateities planus 
besvarstant“.

J. Bertašius. aptaręs da
bar Vlike susidariusį partinį 
susigrupavimą, daro išvadą, 
kad kai kurios atskiros gru
pės galėtų susijungti, nes 
beveik viena nuo kitos nesi
skiria. Jam atrodo, kad pa
kaktų šių keturių politinių 
susigrupavimų: Krikščionių 
demokratų blokas, Lietuvių

ir „komunaro“. Ar manot, nacionalistų sąjūdis, Liaudi- 
lengva tokį elgesį suprasti.“ ; ninku ar Ūkininkų demokra- 

šitaip skundžiasi tauti- tų sąjunga^ ir Socialdemo- 
ninkų garbės narys dėl sa- kratų partija.
viskių elgesio, šitą jo skun
dą Dirvos, tautininkų orga-i 
no. redaktorius, pabijojęs! 
savo atsakomybe spausdinti, 
perdavė sąjungos pirminiu-• 
kui. Šis sušaukė centro val
dybos posėdį, kuriame nu-į 
tarta to J. Račiūno 
nio nespausdinti.

LIETUVOS PAŠTO 

ŽENKLO SUKAKTIS

Filatelistų dr-ja „Lietuva“ 
, jau 1966 m. pradėjo ruoštis 

straips-1 didžiausiam savo darbui — 
; pirmojo nepriklausomos Lie- 
i tuvos pašto ženklo auksi-

KINIJOS GRĖSME iniam jubiliejui paminžti- 

Sėjos š. m. nr. 2-me M.1 /L kartu su New Yorko
Mangirdas, rašydamas apie Lietuvių Filatelistų dr-ja 
Raudonosios Kinijos grės- : 1968 m- vasario 16-18 dieno- 
mę, primena jos dabartinio mis Chicagoje Balzeko lietu- 
diktatoriaus Mao Tse-tungo kultūros muziejuje
samprotavimus apie karą: J (4012 Archer Avė.) rengia

.... .... .i jubiliejinę pašto ženklų pa-
„Karas yra aukščiausia ro(j«

forma išspręsti prieštara vi-j - '
mus, kada jie pasiekia tam „Lietuvos“ draugijos pir- 
tikrą fazę. — tarp klasių, mininku dabar yra.Ignas Sa- 
tautų, valstybių ar politinių kalas, parodos rengimo ko- 
grupių, ir taip yra jau nuo miteto pirm. Benediktas Ju-
tada, kai atsirado privati rėnas.

t
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★
JAU BAIGIAMAS SPAUSDINTI

JDOMUS 1968 METŲ "KELEIVIO

Kalendorius
Jį redaguoja Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina $1.00

i£

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

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

★

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams Z

v •
ciau

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

paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

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

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

II tomas, 480 psl.

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

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

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

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

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

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, parašė Kiprą* 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 pasiųst! 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

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

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KĄf SKAITO KAM, 

TAS BUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS

Socialdemokratų išvyka

grafikos kūriniais atvažiuo
ja dail. Viktoras Petravi
čius. Beje, staliukus dešim
čiai asmenų iš anksto užsi
sakyti ragina rengėjai, pa
skambinant tel. 825-9776. 1 
Čia koncerto pradžia 7 vai. 
vakare, šokiams vaišiu metu 

"Atža-

I Tą vakarą bus suvaidinta 
. komedija "Pinigėliai“, kur 

Rugsėjo 24-ji buvo šalta, vieną iš pagrindinių rolių at- 
vėjuota, bet saulėta. Svar- liks pati Z. Arlauskaitė. Po 
biausia. kad saulėta, nes ga- vaidinimo bus vaišės-banke- 
lėjo ir kitaip būti, paskuti- tas Z. Arlauskaitės garbei. į gros Vyt. Petrausko
nes dvi dienas gerokai lijus.' Sukaktuvini pobūvi ruošia ‘ nynas“. Į

Netoli pusšimčio žmonių Detroito St. Butkaus vardo Lapkričio 11 d. — tradi-į 
buvo susirinkę i Stasio Na- šaulių kuopa ir Dramos mė- cinis Dainavos globos komi- 
vickio ūki, už 25 mylių nuo gėjų sambūris, kuriam ger-'i teto balius. Jis bus Elenos ir 
Detroito vidurmiesčio j piet- biamoio jubiliatė jau ištisus i Konstantino graikų orto- 
vakarius. Tai seniai sočiai- 18 metų vadovauja. j doksų salėje, Oakman ir W.
demokratų surasta puiki iš-į Gaila, kad šiame rašinėly į Chicago bulvarų kampe. Ir-į 
važiavimų vieta. Tiesa, eilę dar negaliu paskelbti Vaidi-į gį ?u menine programa, kaip į 
metų čia rinkdavomės vasa- nimo pradžios ir kitu pobū-: vjsada bet detalės man dai
ros vidury, kai kvepėdavo; vj0 detalių. Jei suspėsiu, tai ■ šiuo metu r/-žinomos. 
sužydę dobilai ir siūbuoda-; bandysiu vėliau duoti čia 
vo švelnios kviečių varpos.; dauoįau infoi-macijų. Jeigu 
Dabar gi — pliki laukai, vis- gj £ja prįe§ pobūvi nebepa- 
kas apgeltę. apvytę ir betrū- rašyčiau, tai Keleivio skaity

tojus prašau sekti vietinius 
radijo pranešimus ir dien
raščius. Z. Arlauskaitės su

ko vien lietuviškų rudenio 
voratinklių.

Ne, jaunimo čia nebuvo. 
Žmonės penktoj, šeštoj, sep
tintoj, ak. ir devintoj de
šimty. Žmonės, kurie pergy
veno du pasaulinius karus, 
kurie kūrė Amerikos unijas,- 
kurie badavo didžiosios kri-; 
zės metu ir dirbo automobi
lius visam pasauliui. Pasiro
do, socialdemokratai turime 
daug draugu, kurie mūsų ne
užmiršta. kai tik koki pobū
vėli rengiame. Sutikau ir aš 
pats čia seniai
žmonių, buvusių netgi LSS 
116 kuopos draugų, kurie 
laiko tėkmėje nuo mūsų nu
tolę. bet ne visiškai pasi
traukę.

Visą maistą pagamino ne 
kas kitas, o pats LSS 116 
kuopos pirmininkas Mikas 
Balcbunas (Balčiūnas). Jam

šiuo metu
Tai šitiek prieš Kalėdas.

prieš adventą. Kaip mato
me, bus daug linksmybių. 
Tačiau labai labai pasigen-į 
dame ko nors konkretesnio 
širdžiai nuraminti. Pasigen
dame žodžio per literatūros i

šita moteris iš Toms River, N J., 1966 m. pagimdė dvy
nukus. o dabar jai garnys atnešė net 3 Įpėdinius.

BALTIMORE, Md.
-U' ' :iZ ’

Marylando lietuviai švęs 

Pasaulio Poezijos Dienų, 

pagerbs Donelaičio "Metų1 

vertėjų Nadą Rastenį

kaktuvių iškilmėse turėtų vakarą, žodžio per deklama-
dalvvauti visi. kas gyvas, se
nieji ir naujieji ateiviai. Ji 
Detroito lietuviams davė 
t’ek daug. kad joks kitas 
kultūrininkas su ja negali 
čia susilyginti. Iš jos gi pasi
sakymų praeityje žinome, 
kad, kai scena pilna akto-į 
lių, ji nori salėje matvti žiū
rovus. Ne kelias dešimtis.

c-iju rečitali, žodžio per lite-i 
ratūrini teismą, ar ką pana
šų. Tokie dalykai, gaila,' 
Detroite kaip ir nežinomi. j

A. Tamošaitienės meno 

paroda

Kai šios

ROCKFORD. ILL. KARAS IR DARBASi
Balfo pietūs | giuo metu 1^0 reikaiams

Balfo 85 skyriaus meti- dirba apie pusketvirto milio-1 
niai parengimai būdavo su no žmonių. Pridėjus karius, 
vaidinimu ar koncertine gausime pusaštur.to miliono

{DOMIOS knygos

Romanai

programa. Šiemet jis duos žmonių, taigi beveik 10(r 
eilutės pasieks gerUs pietus spalio 22 d. visų JAV dirbančiųjų. Civi- 

kaip dažnai paskutiniais skaitytoją, kanadiskes dai- Lietuvių klubo salėje. 716 lių žmonių, dirbančių su ka- 
nema y u metais atsitinka, bet šimtus lininkės Anastazijos Tarno- India Avė. O kad pietūs bū-į ru susijusius darbus, skai- 

PI- ! saitienės kūrinių paroda jau tų malonu valgyti. gros ge- čius per paskutiniuosius
; eis i galą. O vis dėlto, dar, ras orkestras. Po pietų bus dvejus metus padidėjo dau- 
nevėlu bus ją pamatyti. Štai: šokiai. giau nei 1 milionų. Žinovai

Kitos sukakty*, koncertai, paroda buvo atidaryta Uni-; Prašome skubiai Įsigyti Į sako, kad 18% inžinierių
baliai versitety of Detroit biblio- bilietus, kurių kaina suau- dirba tą ar kitą karui reika

Vincas Ramonas: MIG*
LOTAS RYTAS. 166pual„

Pasaulio Poezijos Diena, ,Kaina Gaunama Ke-
i kuri kasmet minima šjraKd leIVI° adn.inM»ajoje.

15 d., šiais mėtaiš būtų sek- ■ ' Jeronimas Ignatonis, LŪ- 
madieni. Ją atkėldąmi i šeš- ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
tadienj, spalio 14 <1.. balti-Į Amlriu, v>|ucka, NE.
moi iečiai numanė įrengti-jjUNO SQNoSt romanas iš
poezijos n- Mtmo? syentę.l suy^jų suki|j.

Amerikos Legiono, Lietu- m(J į 9^5 m > j tomas, 280 
vių posto 154, nariams rškll- kaina ?3 00 
mirgai jnesus Amerikos,1
Lietuvos ir legiono vėliavas, ,' Andrius Valuckas, NE- 
apeigos bus pradėtos bend-7 MUNO SŪNŪS, II tomas, 
ra svečių ir dalyvių vakarie-' ^28 psl, kaina $4.00. 

ne Statler Hilton viešbutyje j Sally Salminen, KATRY- 
Baltimorėj 7:30 va1, vakare, na, romanas, laimėjęs Šve- 

Po to. pereinant i literatu- dijos literatūros premiją, 
rinę dali. Donelaičio "Metų“ 291 psl., kaina $5.00. 
ištraukas skaitys baltimorie-
čių vaidintojų sambūrio 
"Svajos“ narė Aldona Ma- 
jauskaitė - Marcinkevičienė.
Tuos pačius gabalus angliš
kai paskaitys vietos lietuvių 
tarpe pirmą kartą viešai pa
sirodanti Baltimorės televi
zijos kalbėtoja Sylvia Tar- 
vydaitė-Scctt. kuri iš WA 
MR-TV veda moterims skir
ta valandėlę, pavadintą 
”Woman’s Angle“.

Apie Donelaičio kūrybą 
kalbės taip pat pas mus pir
mą kartą apsilankąs svečias 
iš Philadelphijos, buv. Lie
tuvos universiteto, dabar 
Pensvlvanijos u-to prof. Al- 
fred Sern. šveicaras, vedęstekoje (Library Bldg.). Li-! gusiems $2.50, o vaikams i- lingą darbą, o elektros ir e-' lietuvaite ir išmokė

Su rugsėju pasibaigė ge-j vemois ir McNichols gatvių kj 15 metų $1.50. Bilietai! lektronikos technikų—net ųetuviu kalba.
/Koi Gužinės-piknikai. Ak, pala,J sankryžoje, rugsėjo 30 d. ir gaunami iš kiekvieno valdy-'22%. r r. ,>Halcuunas (Baleaunas). Jam j,al. vienįs. pa5kutinyįis; tikjI tęsis iki spaljo 8 d., t. y. iki Us nario arba Lietuviu klu-1 „ . . Gąrb ngu kalbėtojų .

gi virtuvėje talkino Ona ras atsisveikinirnas gU 1U(ie- šio sekmadienio vakaro. Ka- be iš V. Mataičio. ‘ , Ta1^’ karas dauS kam *'ecių ta,Ps_ hus taip pat
™ rocio. pasinėrugia gamta bus'dangi Keleivis Detroitą pa-j Jei šeimos ar kitokios ar- duoda darbo. Kaip sakyta, Ba timoresjzvmybes pie . 

ši sekmadieni, spalio 8-ją • sieks tik ketvirtadieni, tai timųjų grupės nori pietauti Pel paskutiniuosius dvejus 1 > - e.
Dainavoje. Tai vadinamas'skelbiu tik paskutiniu dienų prie vieno staliuko, tai gali
"jaučio kepimas“. Nei ten larkvmo valandas. Būtent: užsisakyti atskirus staliu- 
jaučio, nei avino. Ten šuva- ketvirtadieny nuo 8 vai. ry- ku

Strazdienė. Emilė Umbrasie- 
nė. Vei-utė Vaitiekienė. O 
techniškus dalykus tvarkė 
Pranas Bronskis. Buvo pie
taujama atvirame ore. jau
kiame kiemelyje, kur ir va-1 
sąrą pietaudavome. Stasys! 
Navickis, kuris jau bent de-į 
šimt metu kaip nebesensta.j 
atėjo su pagalba visur, kur 
tik reikėjo.

Kai jau visi buvo sotūs ir 
po stikliuką išgėrę, atėjo iš 
virtuvės nė baltos prijuostės 
nenusiėmęs M. Balcbunas ir 
išrėžė kalba. Apie ką? Ne- 
atspėsite. Jis publiką Įtiki
no. kad labai vienam sunku 
gyventi, ir pasiūlė steigti 
našliu bei našliukių klubą 
Chicagos pavyzdžiu. Kai po 
tos kalbos už pusvalandžio 
važiavau namo, tai Jurgis 
Palionis jau buvo surašęs 10 
pavardžių. Bet visi stalai 
dar toli gražu nebuvo apei
ti. Manau, kad naujas klu
bas bus gimęs tiesiog snon- 
tariškai, su keliomis dešim-

žiuoja kasmet didieji Daina- to iki 10 vai. vakaro, penkta- 
vos kalnelių mėgėjai, visi, dieni ir šeštadieni nuo 8 vai. 
čiužančių lapų romantikai.1 ryto ikj.5 vai. vakaro, o sek- 
visi tie. kurie nori pamatyti madier.Į nuo 1 vai. popiet iki su; Pocius. 318 
mirštančios gamtos grožį. 9 vai. vakaro. Parodoje yra hawn Avė., Rockford, 111. 
O jau stoikai, karšti "šuniu-! gausu aliejaus ir guašo pa- 6H02, tel. 968-3901. Skarn- 
kai“, tortai ir kava savaime! veikslų, gobelenų. kilimu.
atsiranda, kad liktų iš toj tautiniu rūbų. A. Tamosai- ______
atsisveikinimo ir Dainavos: tienė Detroite pasirodo pir-; gilankant. 
jaunimo stovyklai šiek tiekjniaji kartą. Nežinia, kada ji į 
pelno. * : vėl su savo kūriniais čia at-1

Visa kita — vėl Į sales. į važiuos. Publika turėtų bū- 
Štai spalio 14 d. Lietuvių na-! tinai šią parodą pamatvti. 
mų penkmetis. Kaip išgra-: Meno mėgėjai daugeli dar-j 
žėjo, kaip išsipuošė per tuos’ bų galės ir Įsigyti 
penkerius metus Lietuvių

Vėl metinė Balfo rinkliava

Toliau gyvenantieji bilie
tus gali užsisakyti paštu, pa
siųsdami pinigu? šiuo adre-

Black-

metus karui dirbančiųjų pa- so parapijos klebonas; Juo- 
didėjo vienu milionų, bet tai zap Kajeckas. Lietuvos at- 
dar nereiškia, kad, karui pa- stovas; J. F. Imperial. Fili- 
sibaigus, tiek pat žmonių tu- l)inu respublikos Cbarge 
retų netekti darbo. Ne. jie d’Affairs: kongresmana1
dirbs kitus darbus, kurių Germatz ir Burke, pastara- 
vaisiai reikalingi civiliniams S1S ls Massachusetts, nomi- 
žmonėms, sako Darbo statis- navęs Rasteni Nobelio pre

binti tik vakarai?.
Laukiame kuo gau?iau at-

namai, gali pasakyti tik tie, 
kurie juos matė nupirkimo 
dieną. Ir kiek ten pobūvių, 
balių, vakarų, koncertų, ves
tuvių, meno parodų, suva
žiavimų jau būta, tai nesu
rašytum Į dedelę jaučio odą.

Perkūns

MIDDLETOVVN, CONN.

Profesoriauja K. Baublys

Iš Anglijos i Wesleyan u- 
niversitetą filo?ofijos dėsty
ti yra atvykęs jauna? moks
lininkas K. Baublvs.

timis narių iš karto. Sėkmės' Tai, va. Lietuvių namams 
penken metai. Sukaktuvi-jiems!

Socialdemokratai ir ių 
draugai tikrai turėjo gražia 
išvyką. Kaip gaila tik. kad 
jaunimas savo tėvams ir se
neliams yra atsukęs nugarą 
ir su jais bendrauti nebeno
ri...

Paminės Z. Arlauskaitės 

sukaktį

Spalis — Balfo mėnuo. 
Šitaip kasmet užtrimituoja
me visomis dūdomis. Seniau 
turėdavome vadinamą "Tag 
day“ rugsėjo vidury, o jau i 
dabar kelinti metai nuėjome j

mijai: W. F. Laukaitis, bu- 
vęs Baltimorės pašto virši
ninkas, ir iškilęs jaunas ku
nigas Kazys Pugevičius. 
Baltimorės arkidiocezijos 

į radijo ir televizijos direkto
rius. čiagimis, bet gerai mo
kąs savo tėvų kalbą. 

Veteranų ligoninėje ir lau- Bus daug viešnių ir sve 
kia operaci/is. j čiu iš Washingtono. 'Phila-

. . i delphijos ir kitur.
Linkme li|omui po ope-į Ta „roRa b,,s atžymėta 

racijos greitai pasveikti
grįžti į savo šeimą.

tikos vedėjas Oliver.

NEW YORK, N.Y. 

Serga V. Barčiauskas

Vladas Barčiauskas guli

i spali, ir aukos bėra renka-i 
niame baliuje programą at-įmog tik tarp savųjų, 
liks dainininkė Vanda Stan-! viuose.
kuvienė ir tautinių šokių! Balf'o 76 sk darbuotojai 
grupė “šilainė“. O šokiams! jr Vėj suorganizavo rinkėjus, 
Gros Chicagos neolituanų or-j kurĮe ejs įg namo j namą.

VI. Mingėla platina 

M. Jankaus monografiją

Žum. Vladas Mincėla. lei-• I • °lietu- dėjo PLB pirm. Juozo Ra
čiūno paprašyta?, Detroite 
platina Martyno Jankaus j

proga
ir! ir Nado ir Julės Rastenių 

j gyvenimo pora sukaktuvi- 
! niu ivvkiu. šiemet sukakot fe • c

50 metų. kai N. Rastenis pra 
dėjo rašyti poezija, ir- 40- 
metų, kai susituokęs su Jule 
Baltrukonyte.

Šio vakaro garsinio meno
dalyje padainuos jauna Wa-

, T. . . , . . shingtono lietuviu dainininvak. Lietuviu laisves saleje1, -r, T 
zom o j o* \ • ke Elena Jurgelaite.(269 Second St.) rengia1

ELIZABETH, NJ.

Bus kaukių balius

Lietuvių Bendruomenės a- 
pylinkė spalio 21 d. 8 vai.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15.

Jtrgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPENUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazys Almenas, UPĖ | 
RYTUS, UPE J ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $300.

Alė Rūta. KELIAS 1 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina/$3.00-

Vytautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS,
omanas iš lietuvių emigran- 
ų gyvenimo, 242 psl.. kai

na $2.50
Vrtarntas Volertas. UPE 

TEKA VINGIAIS, romanas
132 ps!., kaina $3.50.

Vacy® Kavaliūnas. KAL* 
XV GIESME, premijuotas 
omanas, 201 psl.. kaina 
šZ.50.

Aloyzas Baronas, TRE
CIOJ! MOTERIS, premijuo
tas ’romanas. 196 puslapiai, 
kaipa- $2 50.

Kazys Plačenis, PULKIM
ANT KELIU—, romanas iš 
kurt.“ Strazdelio gyvenimo. 
II laida, 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą. SIKšNO- 
iPARNIV SOSTAS, premi- 
uotaa romanas iš politiniu 
•migrantų gyvenimo, 268 
įsi., kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT 
NAGO UGNIS, premijuotas 
•omanas, 205 pusi., kaina 
$2.50. ;

kestras. Prasidės 8 vai. vak. 
Dėl bilietų — nesibijokite: 
jų bus ir prie Įėjimo, jei iš 
anksto neužsisakysite, 

į Lapkričio 4 d. — Dariaus- 
• Girėno klubo tradicinis ba- 
! liūs. Čia ir koncertas labai

Spalio 28 d. Lietuvių na- originalus. Su programa iš 
muose bus retos iškilmės. Chicagos atvažiuoja solis- 
Tą vakarą bus atšvęsta Zu-į tai Daiva Mongirdaitė, Algis

monografiją, kuria parašė; kaukių balių už geriausias’ šokiams groš padidinta 
žurn. Pranas Aišėnas. Man kaakes skiriamos dovanos, baltimoi iečių pamėgta Jofin

Tie žmonės gaišins savo šios beveik 400 pusi. knygos Bus atitinkama meninė pro-! Lokwich kapela.
brangų laiką, o neretai tu 
rėš pasiklausyti ir vištikių 
išmetinėjimu. Bent jau tie 
tautiečiai, kurie skaitome 
lietuvišką spaudą ir kurie ,mi. 
žinome, kiek pinigo reikia' Ta proga VI. Mingėlos 
skurde esantiems broliams; naujas adresas: 33548 Clif- 
sušelpti. neišmėtinėkime rin-1 ton Dr., Warren, Mich. 
kėjams. nedejuokime jiems, 48C92, tel. 268-2941.

perskaityti dar neteko, nors grama> Veiks valgių ir gėri 
turiu ją jau pora mėnesių. Iš mų bufetas, 
spaudos atsiliepimu žinau,;
kad knyga esanti labai Įdo- :r

REUTHER KVIEČIA 

PATI FORDĄ

Bilietai gaunami (ligispa 
lio 8 d.) šiuo adresu: Done 
laitis Rastenis Committee. 
1501 W. I.ombard St., Bal- 
timore, Md. 21225.

Pagerbtuvių komitetą^: 
adv. T. G. Gray-Grajauskas. 
adv. dr. Elena Armanienė, 

Fordo Įmonių darbininkų^ I. ii ian Walcb, Elizabeth
zanos Arlauskaitės-Mikšie-į Grigas ir jų akomponiato-; 0 atiduokime keletą dolerių' Mano turima knyga streįkas tebesitęsia nuo rug- Karpers, Emjlija Railienė

scenoje 
tė.

buvęs, ir jie laukiami su ne- rektorė Elzbieta Paurazienė nam. 
kantrumu. Su jais ir su savo ‘ bei skyriaus, valdyba. Alfonsas Nakas

nes tada gal greičiau būtų; Kazys Kazlauskas, 
susitarta. B. M.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kainą $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
3VIEJV GYVENIMŲ. 462
Gusi., kaina $4.50.

i ' Į
Juozas Švaistas: ŽIOB

RIAI PLAUKIA, romanas 
iŠ knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Jupzas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a a 
romanas I? Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIĄI NEGRĮŽTA J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

'4.



Poslapis ketvirta* KELEIVIS. SO. BOSTON Kr. 40, 1967 m. spalio 4 d.

are-
ji Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai; šalin iš Lietuvos!
. — j------------------------- ,

«*
Kaune jau 284,000 » Bulvių nėra, daržovių —

gyventojų 7 taip pat

Vėl perplanuoja Ką.ųng Nepraslinko nė savaitė 
miestą. Pastarasis genėrūlf nuo iškilmingo paskelbimo, 
nis planas buvo sudarytai kad Lietuvos prekybininkai 
prieš 15 metų (1952j. Jif esą geriausi visoj Sovietų 
buvo numatytas 220-čiai Sąjungoj ir todėl apdovano- 
tūkstančių gyventojųrd&j# ti vėliava bei premija, o Vii-; 
metais. Bet Maskvos galvo- niaus Tiesoj (rūgs. 12) vėl 
trūkčiais skubinamasis pra- pasirodė tipiškas papasako- 
monės plėtimas (ir žmonių jimas apie tą socialistinių 
bėgimas iš kolchozų) st^dr- prekybininkų paslaugumą, 
bė į Kauną gyventojų daug šį kartą apie Veliuonos vad. 
daugiau, nei planuotojai kooperatyvo talentus Sere- 
1952 metais tikėjosi. 1970- džiaus valgyklose: 
tiems metams numatytoji "Rugpiūčio antroji pusė. 
miesto gyventojų riba jau kaip sakoma, pats vasaros 
buvo peržengta 1960-tais gėrybių metas. O Seredžiaus 
metais. Dabar Kaune jau su- valgyklos \algiaraštis trum- 
sikimšę 284 tūkstančiai.' j putelis: kotletai su makaro-

Naujas planas rengiamas nais. dešra — irgi su maka- 
jau treti metai. Ji rengia ar- ror.ais. Ir viskas. Bulvių nė- 
chitektas P. Janulis (1952 ra. daržovių — taip pat. Per 
m. plano autorius), inžinie- pačius pietus baigėsi šiau
riai — A. Tupinis. A; Bur--ba
kus, A. Palskys, R. Pilkaus-- Toliau pasakoja, kad pra- 
kas ir inž. ekonomistas-J.-važiuojantieji Seredžiuje 
Daniulaitis. Jiems patarėjai-gali gauti atsigerti alaus.

Poetas Vincas Mykolaitis-Putinas, miręs Lietuvoj š. m. birželio

KANADOS NAUJIENOS

TORONTO, ONT. , 

rudens

Trijų provincijų rinkimai

dės varžėsi 11 kandidatų. Po 
pii nio balsavimo jų skaičius

Perliktame balsa
vime varžėsi dviejų provin
cijų premjerai: Mąnitobos 
Du i f Kobiin ir Nova Scotia 

Robert Stanfield. Konser- 
vatorių partijos vadu išrink
tas Robert Stanfield.

Apie naujojo vado asme
nį ir jo politines gaires kada 
nors vėliau.

Žada statyti paminklą

Spaudos pranešimu, KLB 
Toronto apylinkės valdyba 
pritarusi iniciatorių pastan
goms pastatyti visuomenės 
lėšomis paminklą buvusiai 
visuomenininkei a. a. Izabe
lei Matusevičiūtei. Iniciato
riai dar laikomi paslapty.

nutrupėjo.

Lietuviai su spalio mėne
siu vėl kimba i visuomeninį 
veikimą, ir po vasaros tin- 

šį balių rengia Toronto giniavimo seka intensyvus 
Lietuvių Namų valdyba spa- darbas. Taip dalo ir kitos 
lio 7 d. (šeštadienį) 7 vai.i tautinės grupės.
vak. Tie tuviu' Namų salėse
(1129 Dundas St. • šis spalio mėnuo bus karš-

Programdje bus šokiai, tas visiems trijų provincijų 
muzika, veiks gėrimų ir už- —Ontario. Saskechewano ir 
kandžių bufetas. Baliaus Brunswick gyventojams, nes 
rengėjai maloniai kviečia ten bus rinkimai. Taip pat 
kiekvieną, kuris tik gaii. at-! spalio mėnesį bus prikalbė- 
silankyti į šį pobūvį, nes sa- ta, prižadėta, primeluota, 
vo atsilankymu paremsime pasigirta savo partijų pro- 
lietuvybę ir Lietuvių Namus, gramų gerumu. Kažkurie 

Lietuvių Namus reikia kandidatai, norėdami būti 
paremti, nes jie per 15 metų išrinkti, skleidžia žemiau-
Toronto lietuvių bendruo-: sios rūšies šmeižtus, didžiau- 
menei padėjo sustiprėti į-'šią demagogiją. Paskui iš

Poeto Vinco Mykolaičio-Putino 
paskutinės dienos

(Ii gauto laiško)

Jis (Vincas Mykolaitis- ną jau buvo Kačerginėje. Po

Lietuvių Namų 

balius

vairiose gyvenimo srityse.
Jokia kita įstaiga, joks pa
vienis asmuo neprisidėjo tenkintis 
tiek, kiek Lietuvių Namai. Į lu”. 
lietuvybės išlaikymui. Prisi
minkime pirmąjį Lietuvių 
Namų dešimtmetį, kada ten 
iš jų lietuviškas darbas lie
josi. Tada visi nepajėgėme 
sutilpti. Tai buvo laikai, kai 
kūrėm ės, kai buvome nu

rinkti valdžion viską pa
miršta, ir balsuotojas turi 

♦^graužtu kau-

Putinas) jau seniai negala- savaitės Putinas pradėjo žiau turtingi. Lietuvių Na
vomis skundėsi dideliu silp- skaitinėti "Sukilėlius”, ap- mai tada buyo taip mieli ii 

yra architektai dr. K. Šešėl-Į bet jokiu būdu ne limonado' numu. skausmais visame kū- gailestaudamas, kad seno
kai užmetė ši savo kūi ini.gis, Vyt. Žemkalnis. J. lAit- ai- mineralinio vandens. Iri ne, ypač krūtinės srityje, ir 

na. V. Miliūkštis ir kt tai. esą. ne atsitiktinumas, i maža begalėjo dirbti. Už- 
Žaliakainio-Palemonė sri- ne vienos dienos Įspūdis:! pereitų metu žiemą, gyven- 

tis numatoma 150 tūkstan- "Jau prieš keletą metų Sere- damas \ ilniuje, dar išeida-

yra 
biškai

Tiesa, re visos partijos 
Vienodos, ne visi ir kandida- 
ta$ yra blogi. Kandidatuoja 
ir gerų žmonfaj. Tad atiduo- 
danjt balfeą, reikia gerai ap
galvoti, kad jis tektų geram 
žmogui.

Sumanymas pritarimas, 
nes L Matusevičiūtė to tik
rai yra užsitarnavusi iš lie
tuvių visuomenės. Joks lie
tuviškas darbas velionei ne
buvo persunkus, ar jis buvo 
didelis ar mažesnis.

Baleto studija

Z. Orentienės klasikinio 
baleto studija atsidarė rug
sėjo 25 d. Boris Volkoff 
Sehool of Dance patalpose 
< 822 Yonge St.). Pernai to
je baieto studijoje mokėsi 
gražus lietuvių mergaičių 
būrelis. Gero pasisekimo 
mergaitėms ir jų mokyto
jai ir šiemet!

J. N.

Rinkimuose varžysis trys 
partijos: liberalai, progre
syviai konservatoriai ir N. 
D.P. (Neu demokratic pai

reikalingi. Reikalingi jie ii 
dabar, nes tam tikra dalis 
lietuviu ir ištaigu tuose na-kur. dabar jam atrodė, 

reikšmingu ir kū. 
stiprių vietų. Tikė.•'<>>: grei
tu laiku galėsiąs pilniausia

niuose koncentruojasi ir da- ty) — socialistai. Kai kui

džiaus apylinkės vykdoma- vo iš namų pamažu po tižu
sis komitetas... buvo suda- puti pasivaikščioti, o praėju- sėsti prie šio kūrinio. 

Panemunė — 50 tūkstančių, ręs komisiją, tikrino preky-! šią žiemą jau nebesiryžo r.ė Birželio 3 dieną š?šta-
Senamiestyje ir Naujamies- bininku darbą, o paskui ko- sykio išeiti. Tik balkone pa- (jjenj_ ai vyko i Kačerginę
tyje (Laisvės al.—geležių- misijos išvadas svarstė apy- sėdėdavo ar kiek pasivaikš- Vilniaus Dramos teatro ak- 
kelio stotis) gyventojų su-’linkės tarybos sesijoj... de- čiodavo, ir viskas. Gegužės torius Laimonas Noreika 
mažėsią. Miesto centras nu--putatai konstatavo, kad pre- mėnesi rtiošėsi vykti į Ka- ūaUg yra surengęs Yil- 
matomas palikti dabartinėj kybininkai dirba blogai, čerginę vasaros poilsio su njuje> Kaune ir bailiose

čių gyventojų. Viliampoiė— 
75 tūkstančiam. Aleksotas-

vietoj —Laisvės alėja. Duo- Kaip ištaisyti trūkumus, se- viltimi, kad pušynas sustip- provincijos vietove-• 
nelaičio g.. Vienybės (dabar sija nurodė savo sprendi- rins jo sveikatą. ro poezijos vakarui. Jiedu
vad. J. Janonio) aikštė. Ši me”... Šiemet vasario mene-5 Būdavo anksčiau atva- su Putinu ilgai šne . u iavosi 
centrinė aikštė (šalia nyozie-į sį vėl buvo kalba apie tą pa- žiuodavo i Kačerginę, ir po balkonėlyje, pasku 'rauge 
jaus) numatoma
V. Putvin:

Puti-

bar.
Lietuviu Namai dar ilgai 

bus reikalingi Toronto lietu
vių kolonijai, todėl juos rei
kia išlaikyti, reikia metinius 
parengimus oaremti atsilan
kymu. kaip visuomet dary
davome. Tad iki pasimaty
mo Lietuvių Namuose spalio 
7 d. (šeštadieni) vakare!

gal statys keletą ar kelioliką 
kandidatų Sočiai Credit 
partija. Komunistai, nors ir 
stato po vieną kitą kandida
tą. bet niekad nebūna iš
rinkti.

Naujas konservatorių 

vadas

HAMILTON, ONT. 

Minės SLA 80 m. sukaktį

vbaiia iuaz.ie* \ei uu\v hdiua apie 14 pa- 1 oalKOnciVjC, pasR : • ’ rauge
atoma pratęsti jki- tį ir "šiitų žodžių iš deputa- poros savaičių Putinas imasi Su svečiu pietavo, : ' ,u Ku
škio (dabar' Šal. tų lūpų nesigirdėjo“. O vis-'intensyvaus darbo, šiemet tjna5 nesiskundė ;-a vargęs.

I
Iš pirmadienio į ar p adie

nio naktį Putinas pi aučjo ai
manuoti skausmai' kiūtinė- 

' daugiau į dešir.- pusę.

Spalio parengimai

Kaip minėjau, spalio 7 
Lietuvių Namai rengia meti
nį balių. Spalio 14 d. bus

Neries) gatvės. • tiek niekas nepasikeitė. Tarp į taip pat buvo numatęs ne-
Planuotojams tenka'skai-'"kooperatvvo“ Veliuonoje maža darbų: baigti rašyti 

tytis su faktu, kad "partija ir partijos raj-komo Jurbar- "Sukilėlių“ II-ją dali, "Po- 
ir vyriausybė“ jau vra nusi- ke veikia kažkoks "savitar- no Tado“ baigti išversti VI-
stačiusios palikti Kaune, ir pinės pagalbos“ ryšys... To-'ją giesmę (tolimesnės gies- jj . _ .. ,. . . ..
dabartinės rusų viešpątąyi-. dėl Seredžiui "žmonės valgė mės jo nežavėjo) ir toliau * a. em^ S11C : 
mo eros pėdsaką — pądįdįn- ir tyliai barėsi“, — ypačiai rašyti savo atsiminimus. % nru i-"
tosios centrinės aikšEasrvi-: klausydami pagyrimų ir ap«> Žiemą apsilpusi sveikata epą mo, ~ . ,nje'- 
durv pastatydinti didžiuli .dovanojimų tiem prekijam,-nebeprileido prie kūrybinių , c1^- .1^n‘ral)11.n . • 
Leniną!.. ‘ j skelbiamu B Maskvos... i darbų. Kačerginėje tikėjosi; f°J° "atsikėlęs .s lovos p,e

Carinės Rusiios viešnata- ‘ (Eli atsigriebti. Gegužės 26 die-įtav0 J"? sta 1?ijos viešpata
vimo era paliko Kaune: So
borą — "rusiškos prayųsla- 
vijos“ suvenyrą, kuriuo Kau
nas bodėjosi, bet nerado, 
kaip juo nusikratyti. -Ties Sprendžiant iš viename 
busimojo "suvenyro“ pro- rašinyje (komunistų leidžia- 
iektu kauniečiai guodžiasi, mame žurnale "Liaudies 
kad tasai vis dėlto bus lene- Ūkis") pavartotų duomenų.

Trečdalis kolchozininkų 

teuždirba 10 rb. per savaitę

Kanados lietuvių bendruo
menės suvažiavimas, ir ta 
proga rengiamas Kingsuay 
klube balius ir šokiai. Dai 
vėliau spalio mėnesį, kaip 
kasmet, rengia metinį balių 
SLA Toronto 236 kuopa.

Kartu su tais didesniais 
parengimais bus ir mažes
nių. Ir kai sutampa vieną 
šeštadienį ar sekmadieni po 
2 ar 3 parengimai, tai visiem

SLA 72 kuopa. įvertinda
ma SI. A 80 metų veiklą, nu- 

Prieš 11 metu išrinktas tarė sukaktį iškilmingai 
d. konservatorių vadas Johnl atžymėti spalio 14 d. J mi- 

Diefenbakel is, Kanados : nėj*mą atvyks pats SLA pre- 
parlamento rinkimuose, ne-1 zidentas Povilas Dalgis ir
gavęs daugumos, sudarė ma-Į 
žumos vyriausybę. Jo vy
riausybė padidino pensinin
kams pensijas $9.00 (libera
lai prieš rinkimus buvo pri
dėję tik $6.00). Po to jis 
paleido parlamentą, prašy
damas jo partijai daugumos 
mandato, kad galėtų įvyk
dyti priešrinkiminius paža
dus. Kanados žmonės tok 
mandatą Diefenbakeriui da

kė radijo programos skel 
biamo Berliozo Reguiem. Iš- 

metais, lenkų okupacijos klausęs koncerto, dar šiek 
laikais, buvo tik 16 tokių į- tiek pasėdėjęs, Putinas pa- 
monių ?u 928 darbininkais), prašė pakloti lovą. noris

į ba 28.500 darbininkų. (1937

popietinio poilsio, balkonė
lyje šildėsi prieš saulutę, . . ..... . . ., . _ ,
šnekučiavo su žmona ir lau- stokoja publikos, m kaikune ve. Gavo didžiausią daugu 

oroerao-o.. rt-pi. nukenčia ne tik moraliai, bet mą. kokios jokia partija ne
ir medžiaginiai.

Reikėtų parengimų 

kalendoriaus
~ c, , . . , ■ r i t • * • Šis mašinų (ir metalo per- anksčiau atsigultiyesmsuz Soborį ir lengviau, kolchozų skaičius Lietuvoje dirbimo) pramonėje dirban-; poilsio Atrigule, n-aiėio 

kada nors užleis vieta Lietu- jau yra susitraukęs iki l.o2o. čiuju dal.b'injnku sjJaiga3 su.i ,
vos laisvės paminklui. (E) < Po didžiosios

nakties:

liau dar buvo sujungineja- 
mi ir ypač paverčiami sav- 
chozais).

■ Apskaičiuoti tų kolchozų 
darbininku-kumečių uždar
biai dabar, po išgarsintojo 

daugiau kaip trečdalis jifT-l atlyginimų kolchozuose pa- 
apie 120 tūkstančių — įri- i didinimo. Visiems kolcho- 
pažinti. kaip ten dabai į zams apskaičiuotas vieno 
sakoma, "avarinėje būklė- į darbininko uždarbis —vidu
je“, tai yra nugriautini. nės tiniskai 568 rubliai per me-

Kaimuose dar yra 342,600 

gyvenamųjų namų;

Lietuvos kaimo vibtJfe- 
se dar yra 342 tūkstantiai 
gyvenamųjų namu. Tačiau

nei gyventi tinka. nei. taisv-Gu/ u ..- » t u/

ti beapsimoka.
Tai galėtų palaužti atitin

kamų gyventojų nenorą kel
tis į kolchozinius kaimus — 
gyvenvietes, jeigu kaip lik 
tokiems būtų suteikta. gali
mybė statydintis trobesius, 
kad ir gyvenvietėje. Bet 
planai to nenumato. Per- 
kraustymo planai susieti su 
melioracijos planais -Ten 
dažniausia teks priversti nu
griauti dar ir gerus pastatus, 
o pagriuvėliams nesausina- 
mose vietose pagalbos nėra 
nei keltis, nei vietoj ka nors 
daiyti. i (Rj

Toronto organizacijoms 
reikėtų nai engimu kalendo- 
l iaus, kokį jau daug metų 

krūtinės j (Urį Bostono lietuviai ir 
J,s organizaciios. Ta reikalą tu- 

. ... ... . daug blogiau jautėri, ir turi-, rėtu tvarkyti — skatinti ir
1 nluJe_apie oi, mi vaistai mažai siausmus regirstuoti organizacijų pa- 

3o0 pramones darbininkų. beapramind?,vo. Lytą pa- rengimus — Lietuviu Bend- 
per pastaruosius dvejus me--kviestas gydytojas konsta- rtiomenės apylinkė.' Joje 
tus šioje sntvje Vilniuje zy- tavo dideli širdies nusilpi- kiekvienas calėtu pasitik- 
mesntų permainų nebuvo. mą ir kad būtinai reikia pa- rinti. kas ir kada'ka rengia, 

daiyti širdies elektrokardio
gramą. I
Klinikų buvo įsKviestas gy- (jvba bandė tokį kalendo 
dytojas su aparatu. Gydyto- rįu turėti ir tvarkyti, bet tai

darbininkų skaičius su- užmigti ir po poro- 
k k - ? dar^ Vilniaus! vėl ėmė dejuotibangos buvo apie 2,000. Ve- mjeste UpramOnėsbkausniais. Tą naktį

darbininku. Tad 1965

tus. tai vi a, 10 rublių 92 ka- 
peiko« už savaitę.

Surūšiavus kolchozus pa
gal pajamingumą į keturias 
grujies, susidaro toks vaiz
das: 238 kolchozuose vidu
tinis uždarbis 19.35 rb. per 
savaitę: 359-se — 14.17 rb.; 
559-se — 9.79 rb.; 369-se— 
tik po 5.84 rb. per savaitę.

Vilniuje 57,000 pramonės 

darbininkų

1965 metų duomenimis.

Brangūs vaisiai

Štai kokios vaisių kainos 
Vilniuje: bulvių kilogramas 
(du su penktadaliu svaro)
— 40-50 kapeikų, 6 morkų- 
lės — 30-40 kap rinktinių ne
obuolių kg — 40-o0 kap., mas |)asalif,: 
slyvų — 40 kap. kriaušių — „
80 kap.. stiklinė žirnių su 
ankštimis — 30-40 kap.

10 kiaušinių kainuoja 1 
rb.20 kap. - 1 rb. 40 kap.. 
sviesto kilogramas — 3 rb.
50, grietinės pusė litro (pu
sė kvortos) — 1 rb. 20 kap.

Turėkime galvoje, kad

valandų

buvo gavusi. Turėdamas i 
tokią daugumą. Diefenba 
keris, be smulkmenų, nieki 
didesnio nepadarė. Kaden 
cija pasibaigė 1963 m. Rin 
kimuose konservatorių par 
tija skandalingai pralaimė 
jo. nors Diefenbakeris gyrė 
si turis "viziją” rinkimam: 
laimėti. Daugiausia pralai 
mėjo dėl to, kad šiaušės 
prieš savo turtingą kaimym 
-JAV. Prieš keliasdešimt me 
tų ta partija ar asmuo, kurie 
šiaušdavos! prieš Ameriką 
rinkimus laimėdavo, o da

Povilas
pasakys kalbą.

Povilas Dalgis yra ne tik 
SLA prezidentas, bet ir ki
tų draugijų įžymus veikėjas. 
Jis plačiai žinomas ir sveti
mųjų tarpe, todėl bus labai 
įdomu, ką jis mums pasa
kys.

Meninę programą atliks 
jaunimas: iš St. Catharines 
akordeonistė Aldona Bogu- 
žytė ir baleto šokėja Vilija 
Setikaitė, iš Hamiltono pia
nistai Margareta Klevaitė ir 
Kimamas Klevas bei daini
ninkė Nijolė Jakučinskaitė.

Po koncerto gros vienas 
geriausiu orkestrų, kuriam 
vadovauja V. Babeckas. 
Veiks valgių ir gėrimų bufe
tas. bus vertingų laimėjimų. 
A. Kaušpėdas ir J. Bajorai
tis laimėjimams jau paauko
jo vertingi; daiktų. Prašome 
ir kitus paaukoti. Tuo reika
lu rūpinasi A. Kaušpėdas.

Bilietai platinami. Kas 
sievs bilietą iš anksto, tasules eiektroksi’u 10-1 HjuiO’pli motu 1 k > 1 ? Iv , , . .š Kauno Didžiųjų Loc^Tai-^au anvSės vab bar’ Pasilo<io- iaika> Paslkei do' anll

h-va t ‘ , ,cas ,a ’ fU aPy , xal i Laimingasis gaus kavai sta->0.0 BkMoUs ay- ,|vha n«n.lė tok, kalondo. • liuką, šilu bilietų tėra ribo-
ios atvyko b nip,„ c'vd-, y, Po Palaimėtų rmkimi tas skaičius ir prie įėjimo jų
iui narikrinms Uoni/ ; T t\a,,ka! tlauglau nel’aklasc k®"^'-yat“r,,J Pal^a .su?kl nebus. Bilietų reikalu prašo- 
jui patik mus ligonio si ei- didzlos,os“ draugijos. Ta-. io. Atsirado pageidaujancn. kl.Pi,)tk i kuonos valdv- 
katą ir atliKus kardiogramne (]a buvo laikai, kad kiekvie-! šaukti suvažiavimą ir rinkt: {/J ‘ ‘
procedūrą. Putinas -- * * - --

ten žmonės uždirba 4-5 kar- 
Vilniaus mieste Sov. S-ga y- tus mažiau kaip JAV, todėl masažavo, norėdami širdį 
ra įtaisiusi 30 mašinų pra- minėtos kainos yra labai priversti vėl plakti, bet vei- 
mnnės imoniu, kuriose dir- aukštos. į tui, įvykęs širdies infrnktas

ne tai nas norėjo kitą sumindžioti 
tai teigda- taip, kad nebeatsikeltų. Var

žytynių banga senai atslūgo.
Tai ir viskas!” . linkėtu ta .kui t aringą. tx&r-

"Viskas“. atsakė gydyto- ką bandyti pakartoti ar ives- 
jas, — kaip jaučiatės, profe- ti. Jeigu Bostorms ir -kitos 
soriau?“ kolonijos tokia tvąrka suge-

"Man labai silpna” ir ba palaikyti, tai kodėl nėga- 
užgeso. kaip užpūsta žvakės lėtų Torontas?
liepsna. —

Nors gydytojas su medici
nos sesele dar pusvalandi nutraukė jo gyvybę amži- žiavimas.

saukti
naują vadą. Toks suvažiavi 
mas įvyko rugsėjo mėnesic 
pirmąją savaitę. Visa suva
žiavimo eiga buvo rodoma 
televizijoje. Tai buvo vienas 
iš gausiausių suvažiavimu 
partijos istorijoje, ir todė: 
Kanados žmonės juo labai 
domėjosi.

Domėjosi juo ir lietuviai, 
nes tai buvo neeilinis -suva- 

Čia buvo spren-

ba.

nai. i*
(Tai įvyko š. m. biržeMo 7

d. Kel. red.).

džiama, kas bus Kanados 
vyriausybės premjeras arba 
opozicijos vadas. Dėl tos kė-

Jau žinoma, kad i šią 
šventę iš Clevelando atva
žiuoja SLA veikėjas F. Ba
ranauskas su žmona. Kvie
čiame ir kitų SLA kuopų 
veikėjus dalyvauti mūsų 
rengiamoj šventėj spalio 14 
dieną 7 vai. vakaro (salė 
atidaroma nuo 6 vai. vak.) 
Knights of Columbus salėje, 
222 Queeston Rd.

Bilieto kaina $2, mokslei
viams 50 centų.

SLA 72 kuopos valdyba
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tęva

MONTREAL, P. Q.

i
Streikuojame

Rašant šiuos žodžius, 
streikuoja ligoninių rentge
no tarnautojai, todėl daug: 

į operacijų turės būti atidėta.'
Rugsėjo 21 d. sustreikavo] 

miesto autobusų ir taukinių] 
tarnautojai. Įsivaizduokite ] 
2 milionų miestą, ir dar tarp- j 
tautinei parodai neužsida-į 
rius, be viešųjų susisiekimo į 
priemonių ’.

Mirė K. Klemka

Žiaurioji mirtis išplėšė iš 
montrealiečių tarpo visiems 
gerai pažįstamą, linksmą ir 
draugišką Kazį Klemką, dar] Prieš tris mėnesius Alžyre buvo priverstas nusileisti lėktuvas, kurį vairavo britu lakūnai David j
tik 61 metų amžiaus. Jo.Taylor ir Trevor Copple?ton. Tame lėktuve skrido buvęs Kongo premjeras Moise Tshombe. Iki' 
karstas skendo gėlių v aini-1 įįog Tshombe tebėra kalėjime, o lakūnus tik šio mis dienomis paleido. Kairėj Taylor, o dešinėj Į 

Coppleston su sa\o šeimomis.kuose. į kapus lydėjo ilga ei
lė automobilių.

Velionis paliko liūdin
čius žmoną, dukterį su šei
ma, du brolius Montrealy ir 
seserį Lietuvoje.

Lai būna Tau lengva Ka
nados žemelė! Mes liūdime 
su Tavo artimaisiais.

Montreališkis

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Maik, šiandien pasikal- 1931 metais universitetą pa
bosime apie šio svieto mar- metė ir įstojo kunigų semi- 
nastis. ! narijon, iš kurios išėjo ne

— O ką tai reiškia "mar- "balamutas“ bet tvirtas
nastys“? ! kunigas. Trylika gražiausių

— Eini škulėn, tai turė-' savo gyvenimo metų jis pra- 
tum žinoti, ka ios reiškia.

KODĖL MURKLIO 

NEĮLEIDŽIA LIETUVON?

Gal nežinote? Murklys 
keliavo į Lietuvą giminių ir 
pažįstamų aplankyti, bet a- 
nie jo nesulaukė. Murklys ir 
atgal negrįžo. Tad kur jis 
dingo?

Tas "Murklys“ — tai A. 
Giedriaus apysaka vaikams,

— Nežinau, tėve.
—Nu. tai aš tau išvirozy-

siu. Marnastis, Maiki. tai to
kia služba, kur žmogus nie-

DOVANOS 
I LIETUVĄ

10'. nuolaidos 
tik trumpą laiką 

AUTOMOBILIAI 
MOTOCIKLAI 
TELEVIZIJA 
REKORDERIAI

Paprašykit veltui katalogų 
Užsakykite tuoj 
Užsakyki! tik per

INTERTRADE 
EXPRESS ( ORP.

125 East 23rd Street
New York, N.Y. 10010

Ką tik gavome:
DANGUS DEBESYSE,—

1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozas Švaistas, 325 

] psl., kaina minkštais virše- 
mųjų svečių ilgiau, kaip 15, liais $2.50. kietais $3.75. 
minučių. Į - ... .

Šitokiom sąlygom esant,] Timeless Lithuania pa* 
į sceną atėjo solistas Pr. Za-į atstovas
ranka ir akomponiatorė O- ■ *etuv°j Owen J. C. Norem, 
nutė Valytė. Visų maloniam ^99 P»U kaina $4- 
nustebimui, Pi*. Ząranka Tai labai gera dovana ne- 
tris dainas taip puikiai at-; mokantiems lietuviškai, bet 
liko, kad, plojimams ir va-] norintiems susipažinti su

Pagerbė lietuvį mokytoją
ligai ruošusi? ir daug pa- syta kantata, Bernardo 

stangų padėjusi, Lietuvių Brazdžionio libretu ir Bro- 
Tautinė Sąjunga Detroite niaus Budiiūno muzika, štai 
suorganizavo plataus masto tirpte tirpsta Ant. Musteikio 
mokytojų pagerbimą. 1 okio rankose. Mažoje ceremoji-
plataus, kad manėme, jog ] joje buvo maždaug šitoksai liavimams nesiliaujant, tu- Lietuva, 
netrumoon ankstyvo rudens i judėjimas scenoje. A. Mus- rėjo pridėti dar ir ketvitą. ] VARPAS Nr. 7 168 psl. 

su- teikis is vietų pakelia dvi Akadumiip. napaliau hamė-dienon visos kalbos nebe 
tilps ir reikės iki gūdaus va
karo jų klausytis. Ačiū visų 
—rengėjų, kalbėtojų ir klau
sytojų — baisiam nuovar
giui, minėjimas šiaip 
buvo užbaigta? dar prie 
temstant.

pakelia 
mecenates, jau minėtas dak
tares B. Girniuvienę ir Br. 
Gruzdienę. Jos suteikė kan
tatai reikiamas lėšas. T.

Akademija pagaliau baigė-
! si, užtrukusi lygiai dvi va
landas ir 50 minučių.

Jame rašo dr. J. Pajaujis, 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučys, dr. K. Karvelis,

Bet tai, toli gražu, ne vis- j. Audėnas, dr. V. Kanauka,
kas. Nė. ni. . . . _ , nepastebėjome, s a. Sugintas. V. Čižiūnas, J.

taip Bhnstrubas perima kantatos kaįp atsidūrėme už stalų Daugėla ir kt. Kaina $2. 
š su-] kopiją ir perduoda J. Bačiū- gretimoje salėje. Ai, vargiai ... , . . , , .

dešimti minučių tepasto-nui. o tautiniai kostiumuotos (Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančių straipsnių. Jų kaina 
po $2.).

Vysk. P. Bučio atsimini-
! mai, II tomas, 282 psl., kai-

Tai buvo rugsėjo 17 d. iri mergytės mecenatėms prise-į Vėję, tepasirąžę. Mat, visi 
, . .« ., K1-.- p ., prasidėjo mokytojų inten-1 ga po didelę gėlę. J. Bačiū-, čia atėjome po ankstyvų 
Kulią įsieino Keleivis, ria-į cįjaį skiltomis pamaldomis! nas žada kantatą atspaus-’pusiyčių, per iškilmes baž- 
vartu ją butų paskaityti n ) šv Antano bažnyčioje. Pa-j dinti daugelį kartų ir pa-į nyčioje. Nespėję kelių viš- 
lideliems o tada gal numa-j maj(jag jajkė specialiai šiai • skleisti po visą pasaulį, kur

į nytų, kodėl Murklio kelione; progai įg Chicagos atvažia-j tik yra gyvų lietuvių. Po to] kąsnelių nuryti.
., nepasiseke. kodėl neleidžia-] Vęg vyskupas Vincentas kantatos žodinį grožį pade- banketo v

leido kunigaudamas. Buvo 
paskirtas Kauno kunigų se-į dideliems, o tada gal numa-
minanjos dvasiniu tėvu n i 
teologijos dėstytoju.

— Šiur, Maiki, toks tai
ko nedirba, ale turi gerą jau ne balamutas ir nuo baž-į skaityti.

ma Lietuvos žmonėms jo

duoną ir gauna didelę pėdę.: nyčios neatsimes.
Gali sakyt, dolerius milio-i 
nais šin kuoja.

— Aš, tėve, ir tokios 
"službos“ nežinau.

— Vot tebe raz! šiandien 
tu nieko nežinai.

— Pasakyk man aiškiai, 
tėve. ką šiandien turi galvo
je.

— Anądien, Maiki, aš no
rėjau, kad ateinančiais me
tais tu runytum ant prezi
dento, ale tu mano skymą 
suniekinai. Nu, tai dabar aš 
duosiu tau kitą sumanymą: 
eik į kunigus. Juk mokslo

Murklio kaina $1.80.

Brizgys. Vietinė 
cijos sunešė visas turimas 
(septynias) vėliavas, o or
ganizuoti maži vaikučiai pa
grindiniame bažnyčios take 
sudarė špalierius vyskupui

organiza-

— Tikrai, tėve, kad ne! 
palamutas. Tačiau, gilinda
masis į teologiją ir ieškoda
mas aiškaus Dievo, jis priė
jo iki to, kad atsisakė nuo
kunigystės ir viešai pareiš- . , _ . .
kė: "Jokio Dievo nėra. Pa- kaip tūkstantis dolerių. Busi tik mokytojam skirtas. Tarp
sitikėkite tik savo pačių jė
gomis ir savo rankomis kur
kite žemėje gėrį ir grožį. Ii 
žinokite, kad žmogus turi 
tik vieną gyvenimą: kito gy
venimo nėra“. Jis pasitrau
kė nuo bažnyčios ir pradėję 
rašyti racionalistinio pobū
džio knygas. Tai buvęs ku

piera Dievo garbei turi būti: nuo durų pasitikti. \ysk. \ . 
$1,000. Jessa, nemažiau i Bl izgio pamokslas buvo irgi

tokių, ką duos ir po 10 tūks- kitko, jis išskaičiavo keletą
iančių. Taigi matai, 
bažnyčios pilioriai dar ne 
griūva. Jos biznis gerai ap
simoka, ir todėl aš noriu, 
kad tu eitum į kunigus, ba 
geresnio biznio tu niekur ne
rasi.

— Bet kaip ilgai žmonės

nycioje. Nespėję kelių 
tienos ar jautienos karštų 

gavome
adovą vyresnį am- na $3.50.

monstruoja mok. Stefa Kau- žiumi h didele visuomenine į p-. Ll. .minutes vis, vdkėj? Aip, Gal Į AXm^m“ai,JU°“>
vydj. Jis pasnupino, kad

nelienė, per 8 minutes vi 
libretą lėtai, dailiai ir su įsi
jautimu perskaitydama. svečių tarpusavio 

ar kitokių "zbitkų“ čia ne-Iš scenon atsinešto dido- . TZ ,, , x .
ko raštu sveikinimu pluošto -xal"°\ ‘noi-.y-.oat gar-
St. Šimoliūnas paskelbia tik A'. bu',° tęsiamos dar apie- 
penkis sveikintojus: Lietu- dvl valandas. Raibėjo dar

psl. kaina $4.00.klegesio *

vos
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Žydinčios dienos, Prano
Naujokaičio premijuotas ro
manse, 250 ps!., kaina $3.50.

Kritusieji už laisvę, para-
atstovą Washingtone ?4 didelių ir nemažų veikė-i^ Vladas Ramojus, tai vel

Juozą Rajecką, Vliko pirm.' « Įskaitant visus, iki vieno,
kad savo paties mokytoją, apie ’ R- u jau scenoje kalbėjusius. Al
ne-į visus labai šiltai atsiliepda- _ r,: -n • •__  * 1 oas Galvydis čia visus iuos

turi plenti. Dabar jau ir loty-l nigas ir teologijos mokyto- kentės tokį išnaudojimą?

mas.
Akademija Lietuvių na

muose prasidėjo tik su 15 
minučių pavėlavimu, lygiai 
12:30 vai. vidudienį. Pir
muoju scenoje pasirodė

viu Rašytoju D-jos pirm. A-' Pas Galvydy c.a visus .uos 
lovzą Baroną, gen. konsulą Publlkal su humoru. brlstal‘
Chicagoje dr. Petrą Dauž- "CJ°' """TT r8’ 
vardj ir Kanados LB švieti-' damas 14 kalbelių Uz kai
mo tarybos pirm. Tamošaus- ku"uos JT* ^rt! ,tostus- 
ka. Sveikinimu turinys ir ki- bct "e ,uz,™us: Kdelv>’ “• 
tų sveikintojų įavardės. esą, las-vtl Ulbėjusių pavardes

niškai nereikia mokvtis, ba 
šventas tėvas pasakė, kad 
dūšios išganymui tokia kal
ba nereikalinga. Girdėjau, 
kad Lietuvos kunicai mišias 
jau lietuviškai giedos. Taigi 
dabar tau bus geras čenčius 
pakilti i dvasišką stoną. Ii 
pats turėsi pinigų, ir mane 
galėsi paremti. Ai beč jui 
laif!

— Tėve. paprasti kunigą' 
milionais nešinkuoja. Tai 
viena. Antra, jų perdaug 
jau yra. Beveik kiekvieno; 
kolonijoj sėdi po keletą ne
reikalingų jaunų kunigėlių 
Jų gyvenimas nepavydėti
nas. O toliau bus dar blo
giau. nes parapijos silpnėja, 
žmonės pradeda nuo bažny
čios šalintis. Jos ateitis mig
lota, ir kai kurie kunigai jau 
atsimeta nuo jos.

— Atsimeta tik balarnu- 
[tai. Maiki. Tikri kunigai ne
atsimeta.

jas Jonas Ragauskas.
— Nu. tai apie tokius ver

čiau nekalbėti, Maiki. Aš 
vistiek noriu, kad tu eitum į 
kunigus. Dabar jau kunigą 
pradėjo ženytis. tai galėsi ii 
tu pasirinkti kokią kudlę 
Bus ir pinigų, ba Amerikoje 
žmonės gerai uždirba ir ne
sigaili atiduoti savo procę 
Dievo garbei.

— Bet aš ne Dievas, ta' 
kažin ar duotų mano gar
bei?

-— Maik, tu žinai, kad A 
merican Express nesiunčia 
pinigų į dangaus karalystę • 
kai žmonės duoda Dieve 
garbei, tie pinigai eina į ku
nigo delmoną. Taip jau bu
vo nuo amžių, ir kitaip nega
li būti. Nausa.

— Nebūk toks tikras, tė
ve. Gali būt ir kitaip.

— Tada. Maiki, ir mūsų 
čia nebus. O kol mes būsim, 
tai bus ir pinigų. Va, Bosto-

ALTS-gos Detroito skyriaus
— Maiki, yra ir ant to ro- v-bos pirmininkas AntanasPusiau šeštą valandą gerbia 

da. Yra pekla ir velnias.! Musteikis. Į garbės prezi-' masis tostmeisteris paskel-
diumą, kuriam buvo paruoš-Į Visa aukščiau surašyta bė žinąs, kad dar kalbėti no
tas ilgas, žalia gelumbe iškilmių dalis teužtruko tik rinčių tikrai esą. bet, gaila.

būsiančios paskelbtos vėliau įėl .ištT™° ':‘lu nebedristu. 
........ i • Pusiau sesta valanda gerbia-

kalas apie partizanines ko
vas Lietuvoje, 182 psl, kai
na $2.50.

Hardžio pulkas, Balęs
Vaivorykštės, kaina $2.

Lietuvos konstitucines tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

— O ar tėvas negirdėjai 1 no kardinolas anądien ap 
lapie Joną Ragauską? znaimiro savo parapijonam

Negirdėjau. O kas jis
Itoks?

— Jis užaugo nepriklau- 
|somoj Lietuvoj, labai reli
gingoj valstiečių šeimoj, ir 

| įstojo Kauno universitetan 
filosofijos studijuoti. Bet, 

[būdamas labai religingas,

Žmonės to bijosi. Aš pats 
velnio bijau. Tegul tik pra
deda mažiau aukoti — pa
gąsdink velniu, ir pinigų' 
bus. Žinai, aš

Geri 
žodynai

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 p9l., kai
na — $5.00.

Lietuviikai angliikas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II

cenates daktr es Birutę Gir- lyginimų. Skaitytojas neuž- Skaitytojas, rimtas skaity- laida, daugiau Kaip 30,000 
niuvienę ir l'.: onę Gruzdie- ilgo tuo įsitikins, radęs mini- tojas, jei šypsenos ir nesulai- žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

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

dengtas stalas per visą sce- vieną valandą, ar, tiksliau- 
ną, pakvietė: vysk. V. Briz- šiai, tik 58 minutes. Akade- 

palik-

pas jį užsiregistravusių. 
Kvietė ateiti ir pas jį užsire
gistruoti. Atrodo, suklysta:mėgdavau] gi, PLB vyr. v-bos pirminin- minės dalies desertui 

plačiai po Ameriką vandra-i ką Juozą Bačiūną. kur,. Bro- ti du paskaitininkai. Tai St. sukiojaūsi ten dar 15 minu-J 
su 47 minučių čių. laukdamas penkiolikto- 

tema "Lietuvos jo kalbėtojo, bet nesulau- 
c. v-bos vykd. vicepirm. Sta- mokytojas“ ir St. Rūkienė, kiau.

Linksma, ar ne? Ir 
labai liūdna. Būčiau

voti, kai jaunesnis buvau. Ir-; nių Dagilį, JAV LB c. v-tos Barzdukas, s 
va, ką aš mačiau: pietiniuose; pirm. Joną Jasaitį, JA\ LB paskaita, tt 
šteituose. kur daug nygerių,

sį Barzduką. JAV LB švie- kalbėjusi 45 minutes, tema 
timo tarybos adovą Jeroni- "Pavergtos Lietuvos moky-

kad jie turi sudėti jam 50 
milionų dolerių. Jessa. pen
kiasdešimt milionų. Ir jis ne
prašo — kad loska, bet da- 
vai ir dac oi! Nu. ir tu pa
matysi. kad duos. Pradeda 
nuo bagotesnių pamilijų ir 
nuo biznierių. Mažiausia a-

pakelėse pristatyta lentų su 
tokiais užrašais: "Velnias 
vaktucja. kaip tu dirbi“. To- mą Ignatoni. Alto vicepirm.
liau kita lenta sako: "Jis ta- ir ALTS-gos c. v-bos narį 
ve griebs“! Dar toliau tre-; Teodorą Blir.strubą. meky-

tojo darbas“. Abu kalbėto- singas, jei tvirtinčiau, 
jai buvo gerai pasiruošę ir akademija, vaišės ir

kartu
netei-

kad
visi

nepagailėjo nei skaičių, nei visi priedai buvo surengti
čia jau ramina: "Bet nebi-j toją Stefaniją Rūkienę, me- pavardžių, nei vaizdžių pa- kaip papuola, nerūpestingai, 
jok. Dirbk sunkiai ir mels
kis. o Kristus tave išgelbės!“
Nu, ir juodžiai pluša iš viso 
vieko. Matai, velnio bijosi.

— Tėve, aš nenoriu su 
velniu jokių reikalų turėti, 
todėl ir kunigų nenoriu būti.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St Michelso 

no vaizdžiai parašyta ši< 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, r 
kietais $5.00.

nę ir mokytoją solistą Praną mas paskaitas ištisai iš-] kydamas. supras, jog baisiai 
Zaranką. Sur. šus (jau nebe spausdintas specialiuos mo-į daug darbo Įdėta, sukvie- 
septynias. o tik penkias) vė- kytojo garbei "Aiduose“.'čiant svečius iš Hartfordo, 
liavas, kun. B v Dagiliui su- Tik publika nebuvo visiškai] iš Chicagos. Clevelando, So-1 

pasiruošusi, nors rašantieji ]
ir bandėme įspėti, jog aka
deminė dalis užtruks ajHe 
dvi valandas. Iš ntųųlnų 
dviejų šimtų abiejų ilgųjų 
paskaitų metu gal ketvirta
dalis klausytojų nejučiomis 
salę apleido. Kai lvgiai tre
čią valandą St. Šimoliūnas 
pranešė apie akademinės]
dalies koncertinę dalį. tai, j jimui davė labai tragikomiš- 
prieš dainininką pristatyda-] ką atspalvi, 
mas, ilgai atsiprašinėjo; ir O vis dėlto 
žadėjo nebetrukdyti gerbia- pagerbė

kalbėjus inv< kacinę mamą 
ir Pr. Zarair.ai sugiedojus 
JAV himną, akademijai va
dovauti atėjo teisininkas 
pulkininkas Stasys šimoliū
nas.

Pirmuoju albėtoju buvo 
T. Blinstruba?. jį sekė J. Ba
čiūnas, J. Ignatonis. .J. Je- 
saitis. Visi \ <^ po kelia? mi
nutes, tad p :olika džiaugė
si ir plojo. Po ju buvo ati
dengta pasiaptis-nepaslap- 
tis: mokytoju garbiu' para

dus. Grand Rapids, Flinto 
ir dar kelių pasviečių. Pa
ruošta nepaprastai plati pro
grama. Viskas išreklamuota, 
ir sukviesta publika. Deja,] 
rengėjų perdėtas rūpestin
gumas, nepaprastas prosrra- .“is. Šie ar kiti pagerbimo 
mos išn lėtimas ir banketo i rengėjai turėtų pas mus tokį 
pavertimas į nepabaigiamą pobūvi rengti kasmet. Turė- 
kalbų rtvne mokytojų minė- tų ir kiti lietuvių židiniai iš 

mūsų pasimokyti. Iš mūsų, 
detroitiškių pavyzdžio ir iš 
klaidų.

Alfonsas Nakas
- Detroitas 

mokytojus pirma-

f
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MOTERŲ SKYRIUS |
i**********************************

LAZDYNU PELĖDA

Stebuklingoji tošele
Lazdynu Pelėda (Sofija Pšibiliauskienė) £imė 1SG7 

m. rugsėjo 16 d. Paragių dvare. Tryškių valsčiuje, mirė 
ten pat 1926 m. kovo 15 d.. Tai viena iš i/vmiuju lietu
viu motery rašytoju, pradėjusiu rašvti dar prieš Lie
tuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą.

Minėdami jos gimimo 100 m. nukakti, spausdiname 
1907 m. parašytą jos apysakėlę ukiingaią tošelę“, i
kurioje autorė vaizduoja, kaip ano meto dvaras išnau
dojo ir naikino kaimo žmogų.

Red.

Tarp Ubiškės ir Luokės tęsiasi. u;Y s . :ras. 
aukšta, slaptinga Bivainės gitia. Ki k\ i . ,u".u
gerai žinoma. Nors jos nematė, tai ;uu- ;ą ui.-.•<• .... .... - 
jant ar pasakojant.

Šita giria iš senovės niekam n v i-i an a. ū r .am 
i galvą neatėjo ištardyti jos paslajrdi.g’.i; ; uuū.uuu' ... Tą 
girią, remiančią padangę, prižiūri laumės. y a”'...' 
dideli, kaip geroki duonos kepalai, d' '--m. z m...aus gai
vom; čia kaukai turi savo lizdus, ir daugybė visokių bai
senybių gyvena laužuose ir susi py n u si o se šakose skarotų, 
apkerpėjusių, šimtamečių pušų. Baiskiusias už visas baise
nybes yra ”Bivainės Driskis“.

Visi jo bijojo be galo, o labiausiai jaunos merginos.. 
nors ”Bivainės Driskis“ niekam nieko pikta nedaru: vien 
liūdnas klajoja po girią ir savo tošelę pučia. Yra tai jaunas 
vaikinas, baisiai nuskaręs, išblyškusiu veidu, kaip lelijas 
žiedas; už kepurės žaliuoja, tartum ką tik mulkinta, žalia 
rūtų šakelė. '

Iš senų senovės klajoja jis. ir tošelė^ liūdnas švilpesys' 
skamba po girią..;

Nepaprastas tai švilpesys, dėl to ir bijo jo žmonės: 
ligi kas jo pasiklauso, amžinai nelaiminoas tampa: liūdna 
jam lieka pasauly, nuobodu tarp savųjų: širdyje pabunda 
keisti troškimai, ilgesys, ir pradeda svajoti apie tai, ko 
šiame pasauly nėra, ko gyvenimas duoti negali, apie ką 
niekas dar nieko nežino... Toks žmogus pasidaro lyg pa
mišęs: kas valanda jam liūdniau, kas valanda blogiau: 
ir vargsta kaip bėdina svajotojo šr/dis, kol baltasis mir
ties angelas nepadės ant jos savo šaltosios lankos ir ne
nuramins gyvenimo kančių. Tačiau šitie nelaimingieji ne
sigaili nustotosios ramybės, nes ramybe gali vien kirminas 
pasitenkinti, ne žmogus...

Tikrai tai baisus padėjimas: nenuostabu, kad jo bijo 
daugumas ir, tošelę išgirdę, užsikiša sau ausis.

Tačiau, kada naktis sumigdo žirnines ir toje ramybėje 
dejuoja po girią liūdnas tošelės balsas. o gilia ūždama jai 
pritaria, — atsiranda iš žemės gyventojų minios bent vie
na širdis, kuri geria tą gaidą, nors žino. Mg tai yra nuodai.

Kas ta klajūnė dvasia, iš kur atsirado girioje? Klau
sinėjau senų Įtikimų žmonių, tyrinėjau liudininkų ir štai 
ką sužinojau:

"Bivainės Driskis“ buvo vaikas nežinomu tėvu. At-” . t
rado ji girioje mažuti. Užaugino ji žmonių gailestingu-; 
mas. Nemirė vaikas badu, nors niekados sotus nebuvo;; 
nuogas nevaikščiojo, nors niekada drapanų neturėjo: 
žmonių gailestingumas pakišdavo jam atlikusio valgio 
badui numalšinti ir niekam nenaudingu -kuiliu kūnui 
pridengti.

Ir taip apsidariusi vargšą juokais praminė ’’Bivainės 
Driskiu“.

Niekinamas ir visų išjuokiamas, užaugo vaikas i ber- ! 
niuką. Vienatinis jo turtas buvo suktinė tošelė, kurią pats 
sau pasidarė, ir dažnai, visiems sumigus. išėjęs Į laukus 
ar girią, švilpdavo savo liūdnas gaidas. Matydamas darbą 
dirbančius žmones, suprato vaikinas, kad nn vien žaidimui 
Dievas žmogų sutvėręs, ir pasiieškojo sau tarnybos: pri
stojo Į dvarą, o su juo sykiu, kaip šešėlis, atsivijo- ir juo
kingoji jo pravardė.

Dvare būdamas, pamatė jis ir pamilo merginą, naš- į 
laitę. Ji buvo taip pat žmonių niekinama, kaip ir jis.

Ji viena nesipravardžiavo. priderančiai Juozeliu va-j 
dino ir niekada piktu žodžiu neužgavo vargdienio širdies. 
Ir pamilo jis ją, pamilo ne juokais, bet karštai, pašėlusiai, 
kaip tik jauna širdis mylėti gali.

f pagalbą tošelė jam atėjo: prisitraukė, suartino varg
šų širdis, ir jausmas, grynas, pirmasis, kaip pavasario žie
das nekaltas — žadėjo jiedviem nepaprastą laimę ant že
mės...

Bet dvare gyveno jaunas ponaitis, neapsakomai smai
lus prie jaunų merginų; Įsispitrėjo nevidonas i vargšę 0- 
nutę ir pajuokauti su ja užsimanė.

Mergelės jausmas, žadėtas Juozeliui, ėmė palengva 
aušti, a

Prezidento duktė Lynda ir jos sužadėtinis kap. Charles 
Robb. Jų vestuvės bus Baltuosiuos rūmuos gruodžio 9.

Ben. Rutkūnas

AR NE KEISTA?

Rudenės dienos lapais lyja.
Ar tai ne keista?
O man nuo aukso to raudono 
Krūtinė, siela kaista.
Ristikas vėjas, krūvas radęs, 
Glėbin paėmęs, sklaisto,
Lyg ieško aukso ir— neranda. 
Ar tai nekeista? — —

TU BAILYS

Ko baidais naktų žvainiųjų? 
Tu — bailys.
Niekada gražuolės žvaigždės 
Tau nelys.
Niekada sietynas, mėnuo 
Upės virpuly nešoks.
Ir lakštingala pakrantėj 
Meilės ilgesiu nesuoks. 
Negirdėsi versmių juoko, 
Kuždesio tylos.
Paslapčių gilios tankynės 
Žilas nebylos.
Rūko žalčiai nevingriuos tau 
Burtais Čiurlionies.
Tau tik miego, tau tik sapno 
Be žvaigždžių — ganės.

- J;* .

(Bus daugiau)

Atsakymai

TUG., Milton 
N. Y.

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1S64 Centre Street 
Boston, Mass. 02132

on Hudson,

N“. Reikalas nėra pavė-1 
'uotas. Vadinamasis Statu
te of Limitations Tamstos 
atveju yra du metai. Taigi 
turite iki 1969 m. pradžios 

'■ ini pateikti. Ar Tamsta 
ealč.-i įrodyti "negligence“,; 
—yra kitas klausimas. Taip 

pat - u bu. kada ir ką Tams-; 
' ’ umešei draudimo kom-

A.K., Illinois
i

r. u

Dr. George Salas Cepeda ir Ramona Morales tiria Į 

Miguel A lema n ligoninę Tijuana mieste (Meksikoj) 
atvežtą pienu apsinuodijusį vaikų. Ten pienu apsinuo

diję mirė 10 asmenų ir apie 65 buvo reikalingi gydyti 
ligoninėse.

Teises patarimai I Naujausios
Advokatė M. šveikauskienė sutiko ataa 

kyli j Keleivio skaitytojų klausimus teisės į * A

reikalais. Tie klausimai turi būti bendro į CHICAGOS ISTORIJA, 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir tt- i parašė Aleksas Anmbrozė. 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje, i 664 psl., daug iliustracijų, į- 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio rišta, kaina $10. 
skaitytojas. į BALADĖS, šitoj labai
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo giažiž,i išleistoj, gausiai i- 
adresu; 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 

i dramos: Baisusis Birželis,
1 Varpinė ir Šiaurės pašvaistė.
! Parašė Pranas Naumiestiš-
kis. Kaina...................$3.50

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

Buvusio Indonezijos diktato- reikahnga. Kaina.......8375.
riaus Sukamo žmona su duktė- LIETUVOS ISTORIJA, 
rimi. atvykusi i Xew Yorką 2-jų Y T-ji laida, parašė dr. Van

da Daugirdaitė-Sruogienė, 
i 414 psl.. daug paveikslų, ke- 
i Ii žemėlapiai, tvirtai Įrišta.

•odo- KAD MOTERYS PAIMTŲ £ nyga, ?e-tik vad?Yė'
eKv_ lis mokiniams, bet- ją su įdo-

Į SAVO RANKAS! ’ niurnu skaitys ir suaugusieji.

padėty, kurioj labiau negu TIKOS ANTObO^I- A, II 
betkada svarbu laikytis v'ie- omas redagavo Bernarda, 
ningai ir ypač svarbu vado- Brazdz.onv. .r Beny, Bab- 
autis daugiau protu, nepa- poslapių, kaina

.Įduoti emocijų sūkuriu blaš- «0. Knygoje yra 61 rašyto, 
komiems. - kalbėjo Vliko 1° kolbos pavyzdžiai, 
pirmininkas dr. J. K. Valiū-

pačiam nas Bostono lietuvių bend-'
. . '.u, 'urn°kėti už ligoninės ruomenės tautos šventės mi- 

1 .'-assachusetts vals- nėjime rugsėjo 17 d. Rūpes- 
2' tačiau^ kadangi tingai neapsvarstyti, iš jaus-
' unmta gyveni Kanadoje, as mų bei susijaudinimų verpe- jai Įvadą — garsus širdies li- 

’ uanau. kad ligoninei ap- tų iškylantieji šūkiai ir veik- gu specialistas dr. Paul 
uuiKėtų ieškoti tu pinigų, smai sukelia sąmyšių mūsų White. Knygoje aiškinama, 

rc< -is ’eikahis būtu susijęs pačių tarpe kaip tik tuo me- kaip gali pramatyti savo šir- 
. vĮ< i <iomi' išlaidomis ir tu, kada taip svarbu tvarka dies priepuoli ir jo išvengti, 

v;-nkiais nepatogumais. mūsų tarpe, — apgaiiestau- Kaina $3.75.
Motinai. Brooklyn, N.Y. ja Vliko pirmininkas.

Praeita mėnesi New Yor-į Atskirą žodi tarė mote- 
valstija ivedė visokius i- rims. Kvietė lietuves mote- 
unu pakeitiauM į kurie j is pastiprinti savo daly va-.

paler. mina skvdynų . gavi- vimą mūsų tautinių visuome- 
ma. Patarčiau Tamstai pasi- ninių-politinių užsimojimų 
r : uptj su vietiniu advoka- vykdyme. Susilaikydamas 
tu. Nemanau, kad Tamstos, nuo patarimų bei pamoky-

i Tamstos 
’kuisimą pareina nuo to. ka 
7~ ~i$tos valstiios istatvmai
’aik
.t-TI-

Ats (kūmas

nagrindu (ground) įsavaiii? vizito.
, !- h: ms arba anuliacijai - --------- =

‘ auti. Pav.. pas mus. Ma
u- -hu«Gtts, Tamstos r.ui 

' p ieža-ties užtektų sky
• v’ orr.s (divorce), o ne anų 

gauti.acijai

Brccktoniškei,
Aš visiškai nesuprantu 

Tamstos laiško ir negaliu 11 
Tamstai padėti. iV

Mass.

ar.’.adieciui

Taip. Tamstai
VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA

Širdies priepuoliai- -Tą pa
rašė dr. Menard Gertler, o

Ką dovanoti ?
Jeigu yra reikalas ameri- 

iš- prendimas suda-, mų, kaip jos turėtų tai dary- P?dovan?tĮ knygą,
j • ______ ____  > . 1 v c foi K n’mvin ūiiminisjfraniifureikalo i 

rvtų Tamstai ypatingų sun 
kurnu.

Darbininkui. Mass.

Tamsta prirašei keletą 
nudapių. bet neišdėstai aiš
kiai savo reikalo. Aš nega
liu suprasti, ko Tamsta iš 
esmės nori. Be reikalo Tams
ta pyksti ant savo advokato. 
Advokato darbas vra taiky
ti :statymus, o ne juos perra- 

u nagai kb'ento specialius
' a vadavimus.

I n

ti, - tą pačios savo tarpe tai K,e!eivio 
tesutaria, - Vliko pivmi.; je galite gauti ms tinkamas
ninkas tik pasiūlė pagalvoti.! Kn>Sas- 
ar nebūtų tikslinga, jeigu Awakening Lithuania, a 
motery* paimtų j savo ran- study on the rise of modern 
kas Tautos Fondo rėmėjui Lithuanian nationalism by 

Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

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

būrelių tinklo plėtimų?
Mintis patraukė dėmėsi. 

Vliko pirmininkas grižo iš 
Bostono pasiryžęs ją plačiau 
pakurstyti.

(Elta)

TRUMPI SIJONAI 

IR MARKSIZMAS

Vytautas the Great Grand 
Duke of I.ithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.Raudonosios Kinijos val- 

į dinė spaudos agentūra skel-
i bia. kad neseniai Maskvoje AN RECIPES. parašė Juxė 
.buvusi tarptautinė madųl DaužT»-dieBi. kaina $2. 

Mvsų skurdi literatūra; šventė rodo, kaip toli nuzen-'
mažiesiems praturtėjo nau-įgė sovietų vadai revizioniz- 
ju leidiniu. Tai Danutės mo keliu. Amerikos maudy- 
Bindokienėsknygelė mosi kostiumai, trumpi si- 

PFi VTftS! jonai ir vakarinės suknelės, 
rodytos šventėje, — ”visa

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

BALTOSIOS
KELIONĖ J MĖNULIM

tai primena neskaniai kve-
Jos kaina $1.50, Pasku-1 piančią išsigimusią buržua- 

bėkit pradžiuginti »avo ▼ai-: ziją“, o ”šito purvo nesivar- 
kus nupirkite jiem* tų kny- žanti prekyba“ rodanti, kad 
pelę. Ji gaunam* ir Keleivio sovietų vadovybė ir toliau 
Įstaigoje* į slysta Į nepagražinto kapita

lizmo pusę.

POPULAR LITHUANI.

TREČIOJI PRADALGĖ

Tai Nidos Knygų Klubo 
literatūros metraštis, kuri 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.

r



Nr. 40, 1967 m. spalio 4 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintai

m*********************************************************************

Vietinės žinios
l Gruodžio 10 d. 3 vai. po Gruodžio 31 d. 3 vai. po 
pietų Jordan Hal! kompozi- pietų Jordan Hali smuiki- 

i toriaus Jeronimo Kačinsko ninko Izidoriaus Vasyliūno 
Tai buvo Balfo metiris kūriniu jubiliejinis koncer- lietuviškos muzikos koncer- 

banketas spalio 1 d. Jis ne- tas. tas. Tokie pat koncertai X-

Pirmasis šio rudens 

banketas

m#************************"****''

Naujas Lietuvių Fondo 

narys

Dėkoju
I

Stepono Dariaus

buvo sausus. I ii susirinko 
tie Balfo bičiuliai, kurie pa
siryžę ištesėti labdarybės 
darbą iki galo.

Banketui vadovavo skv- 
And-

posto
„ r. moterų legionierių 30 metu riaus pirmininkas AOperos solistas Stasys Lie- sukak?ies* banke4tas buvo! riulioms. 

pa> įmo .ėjo L 1h <o. n sįkmj„gas_ Visi jo dalyviai į Trumpai sveikino kun. 
irtojo į jį namu. maloniai praleido laiką. Į Albinas Janiūras. čia gimęs

IMo^vT i Chelsea karių namų ko-Į ir augės, bet kalbąs taip. lyg
ir dažnai bostoniškiaii ™endan“‘John.V O“***? butu !letuvb>ka m0‘

Poi i buvo Įteiktas čekis lovų tu
rėklams isigvti.

Gruodžio 25 d. Žalgirio Balandžio 28 d. So. Bos-į 
tunto skautų šok: vakaras tono Lietuvių Pil. Dr-joesa-į 
su programa So. Bostono Įėję, III aukšte, Minkų radi- 
Lietuvių Piliečių I.'r-jos sa- jo talentų popietė ir N. Ang
lėje. lijos gražuolės balius.

JIB VARTODAMAS NEBUSI NEI PI ĮKAS NEI ŽILAS

loję
turi progos gėrėtis jo dai
nomis viešuose parengimuo
se ir koncertuose ir giesmė
mis bažnyčioje iškilmių me
tu. Jis yra gerai pažįstamas 
ne tik Bostone, bet ir kitose 
lietuviškose kolonijose A- 
merikoje ir Kanadoje, kui
ne kartą nuskambėjo jo lie
tuviška daina mūsų tautie
čių suruoštuose koncertuo
se.

1954 m. J. Karvelio pre
kybos namai išleido Stasio

būtu išėjęs lietuviška 
kyklą.

į Meninę programa atliko 
Dėkoju visiems, kurie pa- Onos IVaškienės šokėjų 4 

dėjo banketą surengti, ir vi-! P^s, PĄk^°_s f
siems, kurie jame dalyvavo

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų. vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parado, tod JJB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS. išgydo pleiskanas, sašus. niežėjimą, sulaiko 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimu? 85.50. arba COD.
I žsįjky mus su Money Orderiu siųskite tuojau.

JIB LABORATORIJA. 1 137 So. 1‘J‘h Avė.. ( icero. III. 60650

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJESLAšokius, ir Birutė Adoma vi- 

čiūtė. meniškai su giliu isi i 
jautimu padeklamavisi B 
Brazdžionio eilėrašti "Bena
mio dalia*.

Aukų surinkta apie 8200.

Amerikos šachmatininkų 

viršūnėje

New Yorke leidžiama? 
žurnalas Chess Pevievv rug
sėjo numery Įkėlė i Postą’ 
Chess Ratinga garbė- sąrašą 
64 aukščiausiai įvertintus A- 
merikos žaidėjus. Pačioje 
viršūnėje:

1. Han? Berliner, Bethes- 
Jo iniciatyva da. Md., 2016 tašku: 

suorganizuotas! 2. Doone Booth, So. Be-’

Helen Piragienė,
pirmininkė

Bostone lankėsi poetas

Bernardas Brazdžionis

Poetas Bernarda? Braz
džionis. dalyvavęs LB Tary
bos suvažiavime Nevv Yorke,

DeSalvo. vadinamas Bostono moterų smaugiku, už pa
bėgimą iš kalėjimo nubaustas kalėti nuo 7 iki 10 metų. 
Jis prisipažino pasmaugęs nevieną moterį, bet kadan
gi nėra jokiu kitų Įrodymų, tai už tai neteisiamas.

Liepos lietuviškas dainas. A. ) šios savaitės pradžioje užsu- 
Kučiūno akomponuojamas. ko ir i Bostoną savo senų 

Malonu dar pažymėti, kad bičiulių aplankyti.
Stasys Liepas yra dar ir tei- B. Brazdžionis, ilgesni lai- 
sininkas. Jis, be Kauno ka gyvendamas Bostone, y- 
Valstybinės konservatorijos, ra žymiai prisidėjęs prie šio? 
yra baigę? ir Vytauto Didž. kolonijos kultūrinė? veiklos 
Universiteto teisių fakulte- pagyvinimo
tą. čia buvo

I.F Bostono Vajau? Ko- Bostono Lietuviu Dramos; loit, III., 1994 taškai:
mitetas nuoši’džiai sveikina Sambūris, jis vadovavo Kul-'j 3. Kazvs Merkis. So. Bos
imu ją LF nari Stasį Liepa ir turo? Klubui, darbavosi Ii-i ton. Maas., 1870 tašku, 
linki jam ir toliau puoselėti tuanistinėj mokykloj irki-' 16-ju Įvardintas Ignas Ža- 
lietuvišką dainą mūsų tau- tose srityse gelbėjo savo žo- lys. Montreal. 1724 tš.. 24-iu 
tiečiu tarpe. Aš. džiu ir raštu. žymusis N. Anglijo? meiste

ris John Curdo. 1696 tš. Kiti 
Bostono lietuviai turi šiuos

STATEMENT OF O'ANtRSKIB. MANAGEMENT AND OIRCULATION .-„„.u.; . r>(Act of October 23, 1962; Section 4a>9, Titb 39. United States Code) * f ’ !? ' ^i. 3 '’

1. Pate of illing: October 1. 1967. ’412_ A- bakaitis lol2. J.
2. Title of publication: Keleivis. ’ PHUlČk3S 870. V . E. Sll3k3-
3. Freouency of issue: Once a week. i ji? 864. J. StariPskaS lo28.
,4. Location of knowr. office of j ublication: 636 E. Broadway, South Latviai. Bostono lietuviu tal-
Bostoa, Mass., 02127.

5. Ixx-ation of the headouarter- or General offices of the publishers (Not 
printers): 636 E. Broadway, So. Bo.-t<.n, Ma s. 02127.
6. Narnės and addresses of pu’olisher, editor and manairing: editor: Keleivis
Publisninsr Co.. E. Brondvay. So. a. Mass. 02127. Editor: Jackus Į Ko gero   Bostoną Valdys'
Sonda. 32? E St.. So. Boston. Mass. 02127. Managing editor: Jackus
Sonda, šame addre-s.
7. Owner (If by a Corporation, it- name and address mušt be staded and also
immidiatley thereunder the narnos and addresses or stoekholders owning j njuose rinkimuose kandlda- 
or holding 1 percent or rr.oro o' to: .1 amornt of stock. If npt pwned by a 
Corporation, the narnės and addresses or the individual owners mušt be 
piven. If owned by a partner-hip or oM’er unincorporated firm. its name

kirinkai: V. A. Ezerinsl386 
ir Juris Ozols 1568.

Ne wYorko mokytojų streikas pasibaigė. Iš kairės į 
dešinę — mokyklų viršininkas Bernard E. Donovan. 
mokytojų unijos pirmininkas Albert Shanker, majo
ras John V. Lindsav ir mokyklų tarybos pirmininkas 
Alfred Giardino.

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

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? laba: pigią TEP.M 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

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

moteris

Rugsėjo 26 d. rominaci-

tė į majoru? adv. Louise Dav 
Hick? gavo daugiausia bal-

LšNl CMOJAMAS BUTAS

Petersburg-Gulfport, Fla.. ar
ti maudynių ir meškeriojimo til
to prieinamomis"kainomis išnuo
mojamas butas ir atskiri kam-

and address. as well as that of each individual mušt be piven): Lithuanian Į ?u. YlSU 10.000 balsu mažiau! bariai prie gero susisiekimo Ii
American Socialdemocratic E lerat: r. a^b’ -s of the prezident 
Pakalka. 8781 961 h St.. Woodhaven. N.Y. 11*21.
Trustees:

Milda Anesta. 8 Mavhew St.. Porchester. Mass. 02125.
William Anesta. 8 Mayhew St.. Por hester. Mass.. 02125.
Paul Brazaitis. 35 Kenberma B ’. I* r he«ter. Mass.. 02124.
Napoleon .Jonuska. 15 Cotton St.. P-sIir.dnle. Ma=s.. 02131.
Marpraret Michelson. 11 Sausintum St.. Milton Mass.. 02186.
Stanley Michelson. 11 Sauartnm St.. Milton. Mass.. 02186.
Jackus Sonda. 328 E St.. So. Boston. Mass 02127.
Mary Strazdas. 592 E. 6*h ?-.. ?o. Boston Mass. 02127.
Joseob Vineent. 122 Gilbert Rd„ Be’mont. Mas-.. 02176.
Anthony Waleiko, 385-A Great Rd„ Bedford. Mass. 01730.

The above trustees act ior the Lithuanian American Socialdemocratic Fede- 
ration. a Corporation dūly orpanized and cxi>tir.p according to the laws of • 
the statė of New Jersey.

8. Kno\vn bondholders. mortgasres and other security holders owning or 
holding 1 percent or more of totai amount of honds, mcrtgages nr other 
aecurities (If there are none. so statė): None.
9. Paragraphs 7 and 8 include. in tąsęs v bore the stoekholders or security
holder upan the books of the corapar.v as trustee or in any other fiduciarv 
relation. ,he name of the person or Corporation for whom such trustee is 
aeting. also the statement* in the twa naragraphs show the afPant’s full 
knowledge and belief as to the eircumstances and conditions under which 
stoekholders and security holders who do not appear upon the books 
of the eompany as trustees. hold stock and sonrities in a capacity other than 
that of a bona fide owner. Narnės and addresses o: individuals who are 
stoekholders of Corporation \vhich it-elf is a stockholder or hnider pf 
bonds. mortsrasres or other securities of the pnblishing cornoration have been 
included in paracmnhs 7 and 8 whcn the ’rteręsts of such individuals are 
equivalent to 1 percent or more of the totai amount of the stock or securities 
of the publishing Corporation). Į

Jonas jgavo Kewin White. Lapkui-į n!JOS-
čio 7 d. bostopiškiai vieną į _ Krėklis laękais — M. 

| iš jų parinks majoru. cinskiene-Kasin. oloj
I John Sears buvo vieninte
lis respublikoną? iš 10 kan-į 
didatų. Jis paliko trečioje 
vietoje. Toliau pagal balsų

Mu- 
31st

Avė, Petersburg-Guifport, I la. 
33707. .

(41)

I E S K O M A S
skaičių eina Logue. lannel- i Juozapas Jarašius, kilęs iš Kur- ’
la,. Davenport. Abraham, 
O’Neil, Hines, McDonough.

Bcstono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

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

* * *

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

* * *

Lapkričio 12 d.-3 vai. 
popiet Jordan Hali smuiki

ni. This item mušt be complcted fer ai, rubli-p.tlons evcept those which dn Į ninko Izidoriaus Ya?\llŪnO 
net carry advertising other than th.e nebli her’s own and which are named I lietuviškos mUZlkoS koncer- 

in sections ,23.231. 132.232. and 1'\2-M. po<‘al manual (Sections 4355a, Įa^.
4355b. and 4356 of Title 39, United States Gode).

Averadge no. copies 
Each is-ue dūrine 
■reredir e 12 mouts

Single issue 
ncarest to filing 
date

A. Totai No. copies printed (Net Prc-s Rr. ) 3779 3759
B. 1. Sąles throuęrh clealers and carricrs.

Street vendors and counter sales 421 441
2. Mail subscriptions 3279 3239

G. Totai paid circolation 3790 3650
P. Free distrihution (includincr samples) hy

mail. carrier or other menns ep 29
E. Totai distrihution (Puni of C and P) 3729 3670
F. Office ase, left over. ur.accounti d.

spoiled after printi-tr 59 80
G. Totai (?um of E & F shonld eonai net

press mn shown in A) 3779 3750
I ccrtify that the statement? marle h y m*' above are corroct and completc.

Jackus Sonda, Manager

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

favėnų parapijos. Šiaulių apskr. 
Jis kuri laiką gvveno Waterbu- 
ry. Conn. Jis pats arba apie ji 
ką žinantieji prašomi man pra
nešti. l'ž tai būsiv kibai dėkin- | 
gas.

' R. Praspaliauskas 
2418 W. tfi f h PI., 
Chicago. III. 60632.

___________<221

Giminės iš Lietuvos ieško:

1) Jono Jurcio ir io žmonos 
Apolonijos, gyvenusių Bostono 
apylinkėse.

2) Jono Žukausko, kuris 
venęs Lawrenee. Mass.

Jie patys arba apie juos ka ži
nantieji prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Algirdą- Kavaliauskas. 
31 Kennwood Kd.. Methuen. 
Mass. 01811.

EXPO NAKVYNĖS
2 kambariai e\po svečiams 

nakvynei. Kambarys dviem as
menim 810.

V. Piešinienė 
787 — 13 Avė. Idi Šalie 

Montreal 32. ()i:e.. Canada 
Tel. 366-1165

SIŲSKITE PINIGUS
Į LIETUVĄ

Gausite už juos daugiausia 
ir nemokėsite už siuntimą,

TIK JAV DOLERIŲ 
CERTIFIKATAI

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

TIK DOLERIŲ 
CERTIFIKATAI

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

PILNA GARANTIJA 
VELTUI

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

UŽSAKYKITE TUOJ 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESS UORP.

125 East 23rd Street 
New York. N.Y. 10010

Prašykite mūsų katalogų 
veltui

American Expre*s Com| 
ny ir l odarogifts Ine. įga
liotas atstovas.
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LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modernu sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lieū’voj* 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 pianesimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSaile—Montreal. Canada.

* * *

Lapkričio 26 d. i vyks So. 
Bostono Lietuviu Pil. Dr-jos 
metinis ”šuntm-burum“ sa- 

' vo patalpose. Bu? traukiami 
į laimėjimo bilietai ir išdali- 
! narnos Elevatoriaus Fondo 
dovanos.

* * ♦

GRAŽIAUSIA DOVANA 
KIEKVIENA PROGA 

tai geriausios autentinės ilgo 
graiimo lietuviški- plokštelė*-, 
gražiai ipakuoto- 
stereo. gaunamo- i-

REOUEST RFt ORDS. 
Nepriimkite pakaitalų. Kreipki
tės i artimiausią krautuvę arba 
prašykite veltui katalogų adresu 
R e q u e s t R e r o r d s, Ine. 

66 Mechanii St.
New Rochele, N.Y. 10801

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gairri pagalbų.

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų,

paprasto- ir kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimų tr 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiusime vaistu išbandymui. 

ROYAI, PRODUCTS 
North Sta., P.O. Boa 9112 
Nenark 4, N«w

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psi., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų daliu vardynu, kaina $5.00 
Perkar.v abi dalis kaina tik ............................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama....................................................... $2.06
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Cicagietės Įspūdžiai komuni’tu pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina.......................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ......................................................  $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00. o dabar tik...............................................$2.00
Dan Kuj 5icio ^4agiskuoju kilimu j \čumų, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metu kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00

» V



Puslapis aštunta* KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 40, 1967 m. spalio 4 d.

Ka(U minčtim Vasario 16? Bendruomenė dėkoja
f' I
H Aftttvlikos Lietuvių Tavy-'. Rugsėjo 17 d. Įvykusiame 

bos skyrius rugsėjo 28 d. su- Tautos šventės minėjime 
gilinkime nutarė Lietuvos talkino ir aukojo tortus: 

i nepriklausomybės atstaty- Daiva Izbiekienė. A. Kubi-
iftio paskelbimo 50 metų su- lienė, J. Lapšienė. B. Mar- *v‘“ww °“"

Jaunimo šokiu vakaras S kakti n‘inėti vasaiio 18 d- So tinkienė, P. Jakutienė ir S. daro: pirnn Ire^Jreimenė,
Bolonę aukšt, ųiyjtyklos sa- Leimonienė. vicepirm* Beatriče Kerbelie-

Žinoma, į P. Viščinio da- Spalio 7 d. 8 vai. vak. So. Įėjė (Thoin&š Park). Vėliau, Dirbo patarnaudamos ir nė ięftua Baceričienė. sek.
a t »-1„ J r. V... 1. * t*. TTT '••įlAlzi V?/A 't r,,/M t (» į. i I , A * i. iy gamindamos maista Aliuko- Irena* * * - ♦ -•

radijo valandos banketų. Jis III aukšto saleje Bostonai til. Dr-jo|fcialėjė buk ban- nienė. Liutkonienė ir E. žiž^ 3 
bus So. Bostono Lietusių Pi- LB Jaunimo Sekcijos Komi- ketas. Visos organizacijos niauskienė, o J Ba;erėier,ė1^Pk-majiąnešioi’U<je^s«u- 
Kečių Dr-jos III aukšto salė- tetas ruošia šokių vakarą.»prašomos tą dieną atsisakyti) ne tik dirbo, bet ir valgio1 brinkime rugsėjo 23 d. dail. 
je. I jį atvyks ir vienintelis, Gros Ken Jordan^kvartetas nuo savo parengimų ir daly- Bostono Lietuvių Dend.i y. K. Jonvnas kalbėjo apie

; moderniąją bažnyčių archi- nuo ® V*L ryto iki 5 vai- vak. 
ruomenės vardu joms nuo-' tektūrą. Jo paskaita buvo o šeštadieniais

Kur eisime sekmadienį*

žinios
Nauja Kultūros klubo 

valdyba

Šiemet Bostono Lietuvių 
Kultūros klubo valdybą su-

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS dovanas 

siunčia betarpiškai 

IS BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštu*

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Atidaryta darbo dienomis

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavie Gydytojas ir Chirurgą* 
X RAY

534 Broadsray,
So. Boston. Maso.

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

lietuvis senatorius Vytautas (Diamond trio). Bus ir me- vauti Alto narenirimuos i •Ifcaga. Meninę perams. ninė programa. į Spalio 17 d 8~vak. auk°J°'
atliks Worcesterio lietuvių Spalio 8 d. rengiama is- §o. Bostono Lietuvių Pilie- 
meno mėgėjų ratelio choras, vyka i gamtą. Numatytoje čiu Dr-jos patalpose šau- 
kuriam vadovauja muz. V. programoje — sportas, vai- kiamas draugijų atstovu pa- 
Burdulis. Įėjimas tik $1.00.1 sės, dainos. Norintieji daly-' sitarimas. kuriame bus 

v Visi Lietuvijų radijo va- 'ąuti renkasi 1.00 vai. prie, svarstoma, kaip kuo geriau 
landos klausytojai iikjQ bi- Lietuv tų Pik Dr-jos salės.^ .paminėti Lietuvos nepri- 
čiuliai sekmadienį. sj!>OMo 8 J s?kiU.s 5 kv iečia- Rlausomybės atstatymo pa- 
d. susitinka šiame bankete yd xlietuviai iš Bostono skelbimo 50 metų sukaktį
Pradžia 3 vai. jvopieT: ’ tolimesnių h.olor.ijų. ne tik Vasario 16 d., bet iri zas jtasaitjs paaukoio Bos-! kyklos tėvų susirinkime bu-

Rengejai , kitomis progomis per istisus tono skaulam'. ir sĮ?autSmsį vo išrinktas Tėvų Komitetas 
1968-sius metus. OAA 1967-68 mokslo metams, ku

ris jau pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Julius Špakevi- 
čius, vicepirm. R. Karosas, 
sekr. Felicija Izbiekienė, ka-

širdžiai dėkoju.
A. Matjoška,

L. B. ap. pirm.

Parama skautams

Skautininku Ramovės pir
mininkas skautininkas Juo-

J iliustruojama skaidrėmis.

Lituanistinės mokyklos 

tėvų komitetas

Bostoto lituanistinės mo

suoti vaL ryto iki 2 vat p.p. 

331 W. Broadway 

So. Boston. Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

JP® D1NIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

tono skautams ir 
. 200 dol. pinigais.

Dramos Sambūri* vėl Bostono lietuviu skautų 
iškeliauja > vadovybė už tokią didelę au

sį savaitgalį Bostono Dra- į- ką skautininkui nuoširdžiai
mos Sambūris išvyksta į dėkoja.

savaitę. Ją aplankė apie 200 kylį savo nepailstančiam Nevv Yorką, kur jis sekma- Bostono skautai ir skau- 
asmenų. Nupirkta 17 pa- veikėjui Napoleonui Jonus- dieni vaidins "Nuodėmingą tės. nors dalinai s. J. Stasai- 
veikslų, dar užsakyta 3 part-• kai pagerbti. Pradžia 2 vai. angelą" Darbininko paren- čiui atsidėkodami, patarna- 
retai ir 3 peisažai.. ' popiet

A Rūkštelės parodoj1 - 

nupirko 17 paveikslų

Rugsėjo 23 d. užsidarė A.
Pagerbs N. Jonušką

Lietuvių Darbininkų dr- 
Rūkštelės kūrinių paroda, , jos 21 kuopa spalio 22 d. 
kuri buvo atidaryta ištisą Sandaros salėje rengia po- sininkas Aleksas Austras, 

i narė ūkio reikalams Alek- 
; sandra Čereškienė.

Komitetas jau smarkiai

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Miibury St. 

WORCESTER, MASS. 
Tet SW 8*2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce*tery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

gimė. vo jo dukters Gražinos ve
Lapkričio 12 d. tas veika- tuvinėse vaišėse. Įvykusiose; v.

las bus vaidinamas Water- So. Bostono Lietuvių Pilie-. 1 uonasi banketui, kuns į-i teno į Lietuvą ir kitas ****** 
buiy. Ten mūsų vaidintojus čių D-jos salėje rugsėjo 16; vyks lapkričio 12 d. So. Bos- J°* valdoma* sritis- Čia kal- 
pasikvietė L. Bendruomenė, dieną. tono Lietuvių Pil. Dr-jos au- i Lama lietuviškai, patarnau-

♦v*#*************#***************.

VIENINTELĖ LIETUVIŠKĄ KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvą 
Unijoms, Kanu sutvarką)^fiešbučius ir kelionių planus. Specia-į 

lūs patarnavimai vykstantidns į FLORIDĄ.

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

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL-

s

DOMO MOKESČIO.

KART f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savų giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTT^, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA,’' kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu' BUSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 

APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo

ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo<

Rašyti ar skambinti: '' -y

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761

' Vedėja: Aldona Adomonis

9 vai. iki 5 vai. v.
9 vai. iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

Mokėkite grynais ir taupykite!

FUEL 0IL
$14.90 už 100 gąlionų 

Veltui dalys
Alyvos degiklis ir kontrolė

Veltui taisymas.
Patarnaujama 24 valandas per parą

BI-RITE FUEL CO.
152 Harvard Street 

Brookiiiic, Mass. 02146 

Telefonas

232-4110
po 5 vai. popiet

734-3900

diterijoje. Taip pat yra nu-i g“*.lreiUi jr
! matytas suruošti Naujųjų
Metų sutikimas puošnioje 

fe ! salėje. Apie tai smukiau bus 
§ : painformuota vėliau.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Woreesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap- 

į avo. maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 

; tinęs gamybos ir importuotų 
: prekių iš kitų kraštų visai že- 
; momis kainomis. Be to, sisafis- 
Į me maistą, pinigus ir gulite už- 
! sakyti jų gusybas prefcsu. Čia 
! sumokėsite pinigus, o giminės 
j ten vietoje gulės pasirinkti už- 
j sakytas prekes.

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS

pilnas visokių skanėstų
y »; ■ J

visiems mūsų naujiems pirkėjams

:•> ?r..
Veltui 24 valandų kfyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washingt<m St*, Dorchester, Mass.

GE6 1204

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas

MUSTANG * THUNDERBIRD* FALCON * FAIRLANE 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL. MAŠINŲ VILKIMAS
KAROSERUOS REMONTŲ DIRBTUVE 

° ' (BODY SHOP)
Didelis A-l irartbtų mašinų pasirinkimas 
; -2?:'.;' fcmUuri. tdn.

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

LONGINĄ IZBICKĄ 
‘ dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

Ketvirtis Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
; lUpsatingai taisome laikrodiioa i 

žiedas, papuoialus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė )► DūŽūU ir TaiSOU
Namus iš lauko ir viduje. < 
Lipdau popierius ir taisau! 

’ viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Masu.

TeL CO 5-5854

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 

Taipogi tarpininkaujame per! t<» vergų stovyklos, kuriose 
tam tikras įstaigas atsikviesti i kentėjo ir žuvo mūsų 
gimines čia pas save į svečius broliai, seserys, giminės ir 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. į draugai. Knygos kaina — 
Patarnavimas atliekamas grei-! ^5 centai.
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti 
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski '

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. A N 8-1761

n:

The Apothecary
TIKRA VAISTINE

Parduodamu tiktai vaiutun, Išpildoma gydytojų re

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. di^ 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance ;:

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

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
SsriaiakM N. J. ALEKNA
«» EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS, 
TELEFONAS AN 8-4148

Bsnjsmin Moore Dažai 
Popieroa Sienoma

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namams

Reikmenys plumbariama

Jai nik vuiktų — eikit į lietuvišką vabtiną.

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

M u W. MMway, tarp I ir F gatvią, SO. BOSTON. 

Mfmuu AN 8-MM

Mus • vaL ryta ki I vuL ffckyrau šventadleaim ir

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY
rr*


