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Vieninga, darbinga vyriausių
veiksnių konferencija

Ji posėdžiavo Washingtone, dalyvavo visi vyriausieji 
veiksniai. Svarstė Lietuvos valstybės atstatymo 50-mečio 
sukaktie* programą, veiksnių bendravimą, vykdant laisvi* 
nimo uždavinius ir laisvųjų lietuvių bendravimo su pa
vergtąja tauta problemas. Priėmė sukakties manifestą, 
paskelbė 1968 metus Lietuvos Laisvės Kovos Metais.

Washingtone spalio 21- pritarė Vliko iniciatyvai į- 
22 dienomis įvyko Lietuvos jungti lietuvišką spaudą į 
valstybės atstatymo 50 metų veiksnių bendras konferen- 
sukakties konferencija, ku-. cijas ir kreipia atskirų veiks
nioje dalyvavo Lietuvos di-i nių dėmesį į reikalą kuo 
plomatinės tarnybos, Vliko,; glaudžiau bendradarbiauti 
Alto, Laisvės Komiteto ir L. • su spauda ir palengvinti 
Bendruomenės atstovai ir' spaudai formuoti viešąją 
laikraščių redaktoriai, visoĮ nuomonę Lietuvos interesų 
labo apie 40 asmenų ir ne- j linkme;
mažas būrys svečių. , 5) Konferencija, turėda-

Konferenciją atidarė Vii- • ma prieš akis paskutiniu lai
ko, kuris su kitais veiksniais į ku sustiprintas sovietų pa

stangas demonstruoti oku
puotą Lietuvą kaip sovietinę 
respubliką ir tuo būdu pri
pratinti viešąją opiniją prie 
aneksuotos Lietuvos fakto 
ir įtikinti laisvuosius lietu
vius, kad ir "daugiatautėje“ 
Sov. S-goje lietuvių tauta y- 
ra kūrybiškai laisva. — pa
brėžė tautinį susiklausymą 
laisvųjų lietuvių bendravi- 

į mo su pavergta tauta klau
simais. pripažino klaidinga

tą konferenciją sušaukė, pir
mininkas dr. K. J. Valiūnas, 
o pirmininkavo jai pasikeis
dami visų veiksnių pirminin
kai.

Konferencijos darbotvar
kės klausimai buvo uoliai 
svarstomi, vyravo vieninga 
nuotaika. Nutarimai bus pa
skelbti vėliau, o čia spausdi
name trumpą oficialų prane
šimą:

"Lietuvos Valstybės At
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Lapkričio 7 d. sukaks 50 metu, kai komunistai Rusijoje nuvertė Aleksandro Kerenskio vadovau
jamą vyriausybę ir užkorė Rusijos liaudžiai savo diktatūrą. Viršuje komunistą agitatorius sako 
kalbą kariams. Apačioje Aurora laivas, kuris apšaudė caro žiemos rūmus, Kerenskio vyriausybės 
būstinę.

Nauja karo kibirkštis tarp
Izraelio ir Egipto

Rakeom ii Port Saido uosto nuskandintas Izralio 
karo laivas naikintojas Elath. Raketos yra rusų gamybos, 
o gal ir jų specialistų paleistos. Žuvo apie SO laivo įgulos 
narių ir daug sužeista. Įtempimas tarp Egipto ir Izraelio 
nepaprastai padidėjo, ir gali kilti nauji karo veiksmai.

Praeitą šeštadienį 5:30 AutomobUilį Unija 
vai. popiet Viduržemio juro-j 
je, 14 mylių nuo Egipto uos- • daug laimėjo 
to Port Saido prieš įvažiavi-Į
mą į Suezo kanalą keturiom\ 4aatorn<t^-1^ ^eTLf-"
raketom buvo nuskandintas 
Izraelio karo laivas naikin
tojas Elath, kuris patrulia-

rovė ir Automobilių darbi
ninkų unija po ilgokai užsi-

_ ____  tęsusio streiko praeitą sek-
vęs atviroje jūroje. 15 įgulos! padienį pasiekė susitarimo,

lietuvišku požiūriu ir Lietu
vos bylai žalinga bendravi
mo praktiką, atremtą teigi
mais, kad esamomis sąlygo
mis nepriklausomybės sieki
mas tampa antraeiliu; kon
ferencija laiko tautinę gyvy
bę ir valstybinę nepriklauso- 

ŠpaHo 21*22 "dienomis' Wa-! ,m-vb« , neatskiriamais daly- 
shingtone. D.C., apsvarsėiu.1 ^ais; konferencija apgailėj
ai Lietuvos valstybės atsta-'tav0 PSbiotinio eksti emiz- 
tymo penkiasdešimt metu m0. apraiškas, gilinančias 
sukakties programą, bend! nevieningumą, užuot skati- 
radarbiavim= Lietuvos lais- nus,as vieningo nusistatymo 
vinimo uždavinius vykdant Pas.^?naa?: konferencija pa- 
ir laisvųjų lietuvių bendra-' ' V likui konkrečiai is- 
vimo su pavergtąja tauta *?• sausio 22 d.
klausimus,— Clevelando konferencijoje

• sutartus bendravimo princi- 
1) priėmė Lietuvos nepri- pUS •

klausomybės atstatymo pen-, v £
kiasdešimt metų sukakties! «? Konferencija pasiuntė
manifestą ir paskelbė 1968 s™k'nlm? telegramas pre-
—Lietuvos nįpriklausomv-!"‘.dent,U1 ;'"h™ul 'aW- 
bės atstatymo penkiasdešimt' į? sekre ormi Dean Ruskui. 

cnboVtii _į kitu valstvbių vyriausybėms
ir įžymiesiems Lietuvos

statymo Penkiasdešimt me
tų Sukakties Konferencija, 
dalyvaujant Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos. VLIKo. 
A.L. Tarybos, Lietuvos Lais
vės Komiteto, P.L. B-nės ir 
lietuviškos spaudos atsto
vams, susirinkusi 1967 m.

Didelės demonstracijos Washingtone ir kitur
Daugiau kaip 55,000 demonstrantų užplūdo Washing-1 p. Victfiamc isriflktl 

toną. Veržėsi į Pentagoną, plakatais ir kalbom agitavo
kareivius, bet sargybos ėjo savo pareigas. Daug suimtų parlamento atstovai 
už nuaižengimu, ptatymo numatyta, tvarkai, nubau.tu i p Vietname
pmigme bauda .r ^lyginiai. Demonatrac„o. prie. karą, buvo lsrinkti j37 žcmųju 
Vietname organizuoto* vieno centro JAV ir kitose valaty-1 mu pal iaraento atstovai', 
bėse tuo pat metu. Kokia jų reikšmė bei rezultatai? Kaip pranešama, rinki-

-c muose dalyvavo 74.6% bal-
Savo sveikinimus ir linkėji- balsuotoju iš 5.8 mil. turėju-

narių buvo tiesiu patai
kymu užmušta, o 36 dingo 
per apšaudymą ir manoma, 
kad taip pat yra žuvę.

Tiys pirmosios raketos, iš 
tolo vairuojamos, pataikė 
įlaivą ir jį nuskandino, o 
ketvirtoji sprogo jau van
dens paviršiuje, ir dėl to žu
vo daug be3igelbėjančios į- 
gulos, kurios iš viso laive 
buvę apie 250. Yra labai 
daug sužeistų, kuria—buvo 
gelbstimi helikopteriais ir 
kitomis priemonėmis.

šis laivo nuskandinimas 
Izraelio-Egipto politinę at
mosferą vėl įkaitino iki 
sprogimo. Izraelis kaltina E- 
giptą. kad jis tokiu užpuoli
mu sulaužęs paliaubų susi
tarimą, o epiptiečiai kaltina 
Izraelį, kad jo karinis laivas 
įplaukęs į Egipto teritorinius 
vandenis, tad laivo nuskan
dinimas esąs tik gynimosi 
veiksmas.

kuris yra pats brangiausias 
visoje šios srities derybų is
torijoje. Tai trijų metų su
tartis. kaip sakoma, verta 
daugiau kaip 750 milionų 
dolerių.

Kaip unijos vadas Walter 
Reuther praneša, darbas vėl 
bus pradėtas ketvirtadienį, 
nes sutartį dar turi darbi
ninkai balsayimu patvirtin
ti,nors jų pritarimas beveik 
garantuotas.

Pagal tą sutartį, prideda
ma kasmet 20-30 centų, be 
to prie turimų pridedami 
dar du apmokami šventadie
niai. pailginamas pertraukų 
laikas, pagerinamos pensi
jos, sulyginama visiems me
dicinos pagalba ir kt.

metų sukakties metus —
Lietuvos Laisvės Kovos Me
tais; i draugams.“

2) sutarė vieningai remti ,, pirm. dr. K. J. Va- 
Jungtini Lėšų Telkimo Fon-i h™35 konferencijos daly- 
dą, sudarytą specialiai Lie-1 vlams šeštadienio vakare
tuvos nepriklausomybės su
kakties programai vykdyti;

3) Veiksnių beidradarbia- 
vimui stiprinti ir aktualių 
laisvinimo klausimų vienin
gam sprendimui bei vykdy-

surengė kokteilio valandą, 
o konferencijai pasibaigus, 
Lietuvos atstovas J. Rajec
kas pasiuntinybėje priėmė 
ir pavaišino visus konferen
cijos dalyvius ir svečius.

mui konferencija nutarė; Tuoj konferencijai pasi- 
bent karta per metus kviesti. baigus. \ liko pirm. dr. K. J. 
Alto, Bendruomenės. Vliko’ Valiūnas, dalyvaujant ir ki- 
ir LLK konferencijas ir ipa-j tų veiksnių pirmininkams, 
reigoti minėtas institucijas turėjo pasikalbėjimą su kon- 
jose dalyvauti; konferenciją ferencijoj dalyvavusiais lie-
kviečia bet kuri minėta in
stitucija, kuri turi bendro 
sutarimo reikalingų klausi
mų;

tuvių laikraščių redakto
riais. Čia buvo proga išsi
aiškinti, ko veiksniai pagei
dautų iš spaudos ir ko spau-

4) Didžiai vertindama da norėtM veiksnių, 
spaudos vaidmenį Lietuvos Kitą karta pakalbėsime 
laisvės kovai, konferencijai apie tai plačiau.

Nors įvairios eisenos ir 
demonstracijos čia ne nau
jiena. jos pagal nustatytą 
tvarku yra leistinos ir ne
ženklina jokios "revoliuci
jos“. bet šfkartą vadinamie
ji "vietnikai“, protestuoda
mi prieš karą Vietname, su
traukė į Washingtoną apie

mus šiai manifestacijai at-isių teisę balsuoti. Aplamai, 
siuntė ir žinomasis nėgių, rinkimai praėję palygina- 
kunigas Martin Luter King. mai ramiai, tik kai kur pasi
Tai daugumoj vis tas pats 
elementas, kuris jau seniai 
stengiasi palaužti Amerikos
prieškomunistines pozicijas i listas, budistų taikos akcijos 
ir padėti komunistiniam blo- šalininkas.

55,000 ar net didesnę minią kui. gudriai operuodamas!
ir apgulė Pentagoną. Tai tę- neva patriotiniais šūkiais ir ***********************************

reiškę komunistų teroristi
nių veiksmų. Tarp išrinktų
jų yra ir vienas kitas neutra-

sėsi beveik 24 valandas, bet pacifistiniu saldžiežuviavi- 
kruvinų susirėmimų su tvar-į mu. šį kartą Washingtono
ką dabojusiais policijos ir demonstracijoje buvo pasi- i vietai šiomis dienomis įvyk- 
kariuomenės daliniais, paly- rodžiusių net su Š. Vietna- jį atominį progdinimą. 
ginus šios masės didumą,Į mo vėliava tuo parodant,!
buvo nedaug. Vis dėlto apie' kurios pusės laimėjimo šie 
600 triukšmautojų buvo su- demontraniai laukia neva 
imta ir nubausta piniginėm; kovodami už taiką, 
baudom ar sąlyginiai. Būta, Tuo pačiu metu vvko de- 
daug paskirų apsistumdy-; nionstraciįu tais pačiais su
mų. Demonstrantai bandė kiais ir kkuose JAV mies- 
agituoti tvarkos dabotojus.; tuose ir net keliose Europos 
bet be rezultatų. Jie tuiėjo valstybėse. Tai rodo, kad vi- 
išsiskirstyti sekmadienio vi- sas §j3 judėjimas nėra šiaip 
durnaktį, o kurie to potvar- «au spontaniškas, bet pla- 
kio nepaklausė, buvo pri- njngaj organizuojamas iš 
versti išsisklaidyti. vieno centro.

Demonstracijose dalyva
vo nemaža čia žinomų vadi

Amerikos Atominės Ener
gijos komisijos žiniomis, so-

Skubiai sušauktam Izra
elio kabineto posėdy prem
jeras Levi Eshkol pareiškė, 
kad Izraelis negalįs šių daly- 
lykų toleruoti ir kad tai pa
vojingiausias incidentas nuo 
praeito birželio mėnesio ka
ro pradžios. Svarbu ir tai,* 
kad laivą paskandinusios 
raketos yra rusų gamybos ir 
gal net sovietų personalo ap- 
tarnaupamos, nes egiptiečiai 
iki šiol nei tokio ginklo, nei 
specialistų neturėję. Jei tai 
pasirodytų tiesa, tai sovietai 

! būtų apkaltinti tiesioginiu į- 
sikišimu į sį konfliktą.

Izraelio užsienių reikalų 
ministras Abba Eban jau 
sekmadienį aiškino susida
riusią padėtį Jungtinių Tau
tų organams, o Egiptas ten 
pat įteikė savo protesto no
tą, kaltindamas Izraelį, kad 
šis įsiveržęs į Egipto terito
rinius vandenis.

Astronautas kap. Clifton Wil- 
liams žuvo, jo lėktuvui sudužus 
netoli Tallahassee, Fla. Tai jau 
aštuntas žuvęs astronautas.

Labai abejotina, kad vi-'
sos šios eisenos turės kokios ,ra Lloyd, 75 m., ir jo žmona

Kaip žinių agentūros pra
neša, egiptiečiai., bijodami 
žydų keršto veiksmų ir bom
bardavimų. iš Port Saido pa-'; 
skuborr. evakuavę apie 210, 
000 civilinių gyventojų.

Tolimesni šio incidento: 
padariniai prinklausys nuo 
diplomatinių žygių ir nuo 

i abiejų paliestų jų priešiškų 
apsi-

Federalinės valdžios vyr. advo
katu paskirtas Erdwin Griswold 
vieton Marshallo. kuris paskir
tas Aukščiausiojo teismo teisė
jo.

namųjų "liberalų“, nuolat didesnės Įtakos Amerikos Ida-“3 m. amž.. išbuvo 7 dienas 
ir įvairoms progom agituo-j politikai, kuri planuojama;l lah valstijos dykumoje, ją au-' valstybių tolimesnio 

jjancių prieš karą Vietname.' ne pagal minios triukšmą. tomobilini sugedus. {sprendimo.
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Demokratinio socializmo idėja 
laimės

Netoli triukšmingo Xęw legatūrą yra turėjusi ir se-' 
Yorko jaukioje ramioje so- niau. LSDP, dirbdama po- 
dyboje rugsėjo 16-17 dieno- grindy, nekaną yra skau- 
mis posėdžiavo Lietuvos So- džiai nukentėjusi dėl caro 
cialdemokratu Partijos Už-, žandarų persekiojimo. 1898, 
sienio Delegatūra. .metais LSDP buvo jau be-J

1944 m. gegužės 3 d. Kau- veik išardyta. Virš 200 jos. 
ne LSDP Centro Komitetas, nonų buvo suimti, vieni iš-į 
aptaręs karo veiksmų eigą tremti, kiti pabėgo i užsie-Į 
Rymose ir numatydamas.; nį. Lietuvoje tik neseniai, 
kad Lietuva gali būti sovie- Bostone mirusio inž. Vladoj 
tu antrą kaitą okupuotarir.Sirutavičiaus pastangomis; 
todėl tokiu atveju jokia pairi partijos veikimas buvo at-į 
ti jos veikla Lietuvoje nebus statytas. O užsieniuose Al-;

fas Moravskis. vienas parti-1

Kairėje P. V ietnamo prezidentas Nguyen Van Thieu. 
dešinėje S. Vietnamo prezidentas Ho Chi Minh.

tijos veisia Lietuvoje 
Įmanoma ir turėdamas o__
voje. kad Lietuvos ir jos4 ;os steigėjų, sudarė jos de-, 
žmonių gyvybinių v ikalų legatūrą. Ji užsienio spaudo-

gal-

Kas kitur rašoma
gvnimas Vakaruose gali tap
ti vyriausiuoju LSDP užda
viniu. nutarė:

1. Centro Komiteto na
riams Juozui Kaminskui 
(St. Kairiui. Red.) ir Kiprui 
Bieliniui ir partijos nariam^ 
Vladui Sirutavičiui ir Juo'- 
zui Pakniui pasiūlyti pašfc 
traukti iš Lietuvos teritori
jos. jei karo sąlygos privers.
Į laisvąjį Vakarų pasauli ir 
pavesti jiems sudaryti ten 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Užsienio Delegatu-

2. Suminėtieji LSDP De- 
legatūros nariai visi arba jų 
dauguma parenka pavaduo
tojus ir papildo delegatūra 
naujais pilnateisiais nariais 
iki reikalingo skaičiaus.

3. LSDP Užsienio Delega- 
tūrai suteikiami visi be išim
ties įgaliojimai atstovauti 
partijai užsieniuose, daly
vauti per savo atstovus Lie
tuvos išlaisvinimo iš okupa
cijos veikloje ir jos jungi
niuose, Vyriausiame Lietu
vos Išlaisvinimo Komitete 
ir kt., laikyti ryšį su įvairių 
kraštų socialistų partijomis, 
dalyvauti internacionali
niuose suvažiavimuose Ir 
kongresuose ir daryti viską, 
kas neprieštarauju LSDP 
siekiams ir jos statutui.

4. LSDP Delegatūra suei
na į glaudžius santykius su 
lietuvių organizacijomis A- 
merikoje ir kituose kraštuo
se ir padeda joms veikti.

5. LSDP Užsienio Delegą- 
tūra reikalui esant sudaro' 
savo veikimo statutą.

Šiandien jau visi aukš
čiau minėti 4 Centro Komi 
teto paskirti delegatūros na
riai yra mirę. Mirė ir ano 
nutarimo redaktorius jaunas, 
mokslininkas Antanas Žvi-1

je daug rašė apie Lietuvoje 
siautėjanėią žmonių prie
spaudą. Taip kitko, LSDP 
išleistas atsišaukimas kori
ko Muravjovo paminklo pa
statymo Vilniuje proga buvo 
ištisai išspausdintas vokiečių 
socialdemokratų laikrašty 
Vorvvaerts. (Jis įdėtas į K. 
Bielinio atsiminimų knygą 
1905 Metai vokiečių kalba 
originalo kopija ir lietuvių 
kalba).

šo:
"šiandien

, ... .didžiųjų sniego dusu metu191a m. mekeno ne.gal.o-, netolfnamu £ nuklft0, nu.
^V.-.!KaP?uk??/udar,eLSl šliaužė kulnies kauta ir su- 

sitrenkė petį. Dr. P. Grigai
tis buvo operuotas ir sugip-

SVEIKINAME 
DR. PIJŲ GRIGAITĮ

Naujienos spalio 16 d. ra

dr. Pijus Gri
gaitis. vyriausias Naujienų 
redaktorius, sulaukė 84 me
tų amžiaus.

Šių metų vasario mėnesi

suotas. Žaizdos sugijo, ir ii-

palaužti atsparumą kovoje I 
dėl Lietuvos išlaisvinimo iš i 
komunistų jungo, priversti | 
apsiprasti su dabartine Lie
tuvos padėtimi ir ją pripa
žinti.

Deja. šita arklinės lakš
tingalos giesmė yra perdaug 
aiškiai perprantama. Tai tik 
seno melo. pergiedojimas 
naujos taktikos reikalui.

Ar jūs kada girdėjote iš 
komunistų lūpų, kad turėti 
skirtingas pažiūras "yra 
kiekvieno žmogaus teisė ir 
privilegija“? Juk tokios tei
sės nei privilegijos tokias 
pažiūras pareikšti nė vienas 
Sovietų Sąjungos pilietis 
neturėjo ii neturi, ir ten už 
tai net žymūs rašytofai so
dinami dar šiandien* į kalė
jimus.

Tikra yra tik tai. kad ši
taip glostydami ir kasinėda
mi savo liežuviu papilvę, ko
munistai tikisi vėliau ir "po
litiniai susiderinti“, o jai 
reiškia — naujuosiu 
vius subimbinti. Tik V 
kiu lūkesčiu jie ir Į tą "gerą 
rezervą” laižydamiesi žiūri.

Visa ši V. Andriulio pa
saka yra niekas daugiau, 
kaip tik šeško slinkimas prie j 
neapdairių vištų laktos.

ĮDOMUS 1968 METŲ "KELEIVIO“
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JAU RIŠYKLOJE

Ji redagavo Stasys Michelsonas
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DP Užsienio biurą, buvo 
pradėtas Londone leisti sa
vaitraštis Socialdemokratas, 
kurio išėjo 8 numeriai, fak-j is 5Usti ėjo 
tinai 5, nes paskutinis buvo.
trigubas. I ”Dr- Grigaitis ragsėjo 24

j d. sunegalavo plaučiais, at-
Nnurimai sirado vandens. Paskubomis kur jis su žmona ir sūnumi

teko vežti Į ligoninę ir 
stiprinti plaučius. Bet viskas 
susitvarkė. Ligonis atsigavo 
ir netrukus vėl grižo namo.

Vyriausias LSDP Užsie
nio Delegatūros tikslas buvo 
h pasiliks Lietuvos išlaisvi
nimas iš bolševikinės vergi
jos ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas. Šio tikslo
siekdama, LSDP Užsienio1 tent. — "savistovios demo-

su- gyvena.

Delegatūra bendradarbiau-į kratiškos respublikos“. Bū- 
ja su visais sambūriais, ku-! dama priešinga diktatūriš-
rie to paties tikslo siekia. Y- 
patingas dėmesys buvo ir 
bus kreipiamas Į Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi

kai dogmatiniam pseudo-

"Dr. Grigaitis kiekvieną 
diena išeina pasivaikščioti, 
apeina kelis blokus ir dirbi
nėja prie namų. Jis skaito 
laikraščius ir rašo atsimini
mus. Jis norėtų važiuoti prie 
ilgus metus dirbto dienraš
čio darbo, bet gydytojas dar 
jam neleidžia važinėti prie
miesčiu traukinėliais. Toki

marksizmui, ji nestovės vie 
toje. Pagal reikalą bus atsi
žvelgiama ir vadovaujamasi

tetą ir Lietuvos Laisvės Ko-i Europos vakarietiškojo so- Grigaiti gimtadienio pro- 
mitetą. Į cializmo pavyzdžiais, kiek aa p- linkime greičiau ‘ "

Kova dėl Lietuvos laisvės; šie atitiks Lietuvos darbo
tebeeina, ir ji visomis prie-1 žmonių reikalavimus, 
monėmis ir būdais turi būti! Esame Įsitikinę, kad de- 
tęsiama iki galutinio laimė- m.okratinio socializmo idėja 
jimo. laimės, kad LSDP siekiai ras

Todėl LSDP U žsienio De- tinkamą dirvą naujoj Lietu- 
legatūra kviečia visus lais- voj. nes demokratinis socia- 
vės siekiančius lietuvius lizmas yra aukščiausia de- 
jungtis į tą darbą, aukoti ir mokratijos forma. Ji turės 
aukotis dėl mūsų tėvynės pakeisti suakmenėjusi dog- 
Lietuvos. matinį, monopolistini, dik

tatūrinį režimą, kuris nusi
gyvena iki visiško susmulkė-

leidimą gaus tiktai visiškai
sustiprėjęs."

Ir mes sveikiname dr. Pi-

2.000 APLANKĖ 

LIETVVOS ATSTOVYBĘ

1967 m. spalio 7 d. Alex- 
andria Junior VVoman’s 
Club surengė labdarybės 
tikslu Embasey Tour Wa- 
shingtone.

Į lankomų ambasadų 
skaičių buvo įtraukta ir Lie-— *■ I
tuvos Pasiuntinybė. Ta pro
ga mūsų pasiuntinybę ap
lankė apie 2,000 asmenų, 
kurie turėjo galimybės susi
pažinti su Lietuvos atstovy
be bei patirti žinių apie Lie
tuvą

Embasey Tour rengėjos i 
dalino lankytojams gražiai į 
išleistą brošiūrą, kurioje ap
rašyta ir Lietuvos pasiunti- 
nvbė.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams I

LSDP Užsienio Delega-

O
SUS

tiek
prėti. kad vėl galėtų 

grįžti prie taip pamėgto laik
raštininko darbo.

ANDRIULIS SAVIŠKIUS 

MOKO KITŲ POTERIŲ

. tūra pasisako už tamprių ry- jimo ir bankroto. Istorija ne-
ronas. Jis komunistų buvojpalaikvmą su okupuoto-' stovi vietoje, bolševizmas.

je Lietuvoje gyvenančiais; priešingas žmogau? prigim- 
betuviais, nes tai yra viena; čiai, menamai laidodamas 

kapitalizmą, pats save pa-

ištremtas i Sibirą ir ten vi
saip kankintas. Į Lietuvą
jam buvo leista grizti jau pagrindinių priemonių lie 
visai be jėgų. kur jis greitai) tuvybei išlaikyti, 
ir mirė. •’* i ‘ * * *

laidos.
Mūsų kova dėl Lietuvos 

laisvės bu? tęsiama visai? į- 
okupanto' manomais būdai? bei nrie- 

j yra rusinama ir kolonizuoja-, monėmis. Lietuvos socialde- žiūrius. 
;ma. Klysta tie mūsų tautie-į mokratija didžiai vertina ir vieno ž

Pavergtoji Lietuva bolše
vikiškai kruvino

Vilnies "čyfas“ V. And
riulis spalio 12 d. šitaip mo
ko saviškius:

"O dabar žodis kitas sa
viškiams. Merkite iš galvos 
minti, kad viri vėlesniųjų i- 
migrantų yra blogi.

"Yra prasižengusių Lietu
voje. kaltinamų žmonių žu
dymu.

"Bet tokiu nedidelis skai
čius. Dauguma yra geri žmo
nės. Jie turi skirtingu? po- 

bet m k tai vra

vadinamo "vyresniojo bro- 
, lio“ globos, kad laikui bė- 

" jgant evoliucijos keliu gyvė
sį nimo santvarka

demokratiška
Dr. Antanas Žvironas, koma* į Lietuva nebus nepriklauso- 
nistą 1945 m. ištremtas į verrą ma nei demokratiška tol. 
stovyklą. 1954 m. vasarą jam, kol ją valdya.bolševikai. Vi- 
buvo leista ąrįžti į Lietuvą Jut soks bendros kalbos ar kom

žmogau? teise ir privi
čiai, kurie mano. kad Lietu- gerbia darbo žmoguje žmo- Iegija. 
va. nepakeitus iš pagrindui gų ir jo žmogiškas teises. Ji? Mum? ikia daugiau 
sovietinės vidaus santvar-i yra tauto? ateitie? laimėji- kontakto su jais. Jų tarpe 
kos. nusikratys okupanto — mu vyriausia* veiksny?. vra gei a? rezervas stipriu 

Ateities Lietuvoje ture? .jėgų lietuvybei ilgai išlaiky-
būti pabota privati nuosavy- ti. taipgi mganizacija? stip- 
bė tiek. kiek ji reikalinga rinti. ypatingai menine? ir 

vėliau ir poiiti-

visai be sveikatos. Mirė 1954 m. 
spalio 6 <L tik 55 metus teišgy
venęs.

galės pa- kraštui bendro? gerovė? šie- kultūrine?, o v 
virsti tikrai demokratiška, kiant. Kolchozinė baudžia-į niai bus gania susiderinti.

va pagrindinai naikintina.; "Tai svarbu ypač dabar. 
Lietuvos demokratija, kartu! kai tarp ju eina ginčai", 
su kitais tos idėjos artimais.į Įsidėmėkite: seniau visi 
sieks tokio? Lietuvos ?ar>-' naujieji ateiviai jiems buvo 
tvarkos, kuri vadovausis de-i blogi, o dabar jau — "tokių 
mokratijos pradais ir sieks! nedidelis skaičius“.

Į
NAUJAS BERLYNO 

MAJORAS

Ilgus metus Vakarų Berly-j 
no majoru buvo dabartinis 
V. Vokietijos užsienių reika
lų ministras Willy Brandt. 
Jam išėjus ministeriauti-.! 
majoro vieta atiteko jo pa- Į 
dėjėjui Albertzui. Neseniai i 
šis atsisakė iš pareigų, nes jį Į 
pradėjo pulti ir dalis saviš
kių socialdemokratų.

Nauju majoru išrinktas 
Brandto draugas Klaus 
Schuetz, senas jo . bendra
darbis.

Nelengva Berlyno majo
ro našta. Jam tenka spręsti 
ne tik sunkias miesto ūkio 
problemas. Berlyno politinė
se partijose didėja skaičius 
tų, kurie linkę ”bendradar
biauti“ su komunistais Rytų 
Berlyne. Naujasis majoras 
pareiškė, kad "bendradar
biavimo“ su komunistais 
planai tėra svajonė ir pasa
kos. Komunistai šiuo metu 
nenorį jokio bendradarbia
vimo. o tik siekią savo reži
mo pripažinimo.

Mirusiųjų delegatūros na
rių vieton stojo nauji ašme
nys, kurie darbą tęsia toliau.

Partija savo užsienio de-

promiso ieškojimas su bol
ševikais yra Lietuvai žalin- 

i ga fantazija.
Lietuvos Socialdemokratų 

Partija, šiuo atveju jos Už
sienio Delegatūra. sieks to, 
įkas buvo paskelbta partijos 
steigiamajame susirinkime

žmogaus žmogumi išnaudo
jimo išgyvendinimo. Lietu
vos valstybės santykius su 
savo kaimvnais nustatvs vi
suotiniu balsavimu išrinkta? 
Lietuvos seimas — visos ša-

Kodėl taip griežtai pasi
keitė Maskvos tarnų nuomo
nė? Mat, pamatė, kad plū
dimais nieko gero nepa
sieks, tai ir pradėjo varna 
lakštingalos balsu čiulbėti.

KAME DANGIAUSIA

" NEGRU

Šių metų sausio 1 d. Nevv 
Yorke negrų buvo 1,460, 
700. Chicagoje— 1,097,600, 
Philadelphijoje — 775,600. 
Detroite — 694.200.

Viso labo JAV negrų bu-

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

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

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

II tomas, 480 psl.

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

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

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

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

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

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis. 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50. dabar .............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Bo»ton, Mass. 02127

1896 m. gegužės 1 d., bū-lies pilnateisis šeimininkas. Bet tikslas liko tas pats — vo 21,797,700.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas f.rJME SKAITO KASEI 

tas duonos neprašo,

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Susimušė žydai su arabais/ 

o nukentėjo Balfas

Gerieji New Yorko ir 
pylinkių lietuviai i

a-

Aukos Balfui renkamos 

lapkričio mėnesį

Vietos Balfo skyrius nuta-
Balfo; šių metų Balfo vajų Nevv 

sandėlį kasmet sugabena 
per 30,000 sv. rūbų. Rūbų

pakuoja

Balfui atgabena ir nelietu
viai, dažnai rūbų atneša 
laiškanešys, policijos tar
nautojai ir pan. Viskas bu
vo priimama.

Sandėliuose Balfo talki
ninkai suaukotus mbus aty- 

atrenka ir geresnius 
į siuntinius (1,000

siuntinių per metus). Apie 
atrankų, kurias pirkliai iš 
10.000 svarų susidarydavo!
Balfo paimdavo, mokėdami 
po 3-4 centus už svarą, tuo 
būdu už atrankas Balfas dar; 
gaudavo po 3 ar 400 dolerių! 
per metus.

Š. m. birželio mėn. susi
mušė arabai su žydais. Dėl 
to karo arabai nutraukė san
tykius -u Amerika ir uždrau
dė Įplaukti Amerikos lai-į 
vams ir prekiauti. Pasirodo,*
Balfo (ir iš kitur) rūbų at-j Balfo 
rankos buvo parduodamos 
kaip tik arabams. Tai preky
bai nutrūkus, Balfo sandėly 
susidarė keli tūkstančiai 
svarų atrankų, ir niekas jų 
nenori pirkti.

Senesniais laikais drabu
žiai buvo gaminami iš linu, 
vilnų, šilko. Dabar beveik 
jau visi jie yra sintetiniai ar

Yorke pradėti laipkričio 6 
d. ir baigti gruodžio 6 d.
Nevv Yorke yra per 1.000 
nuoširdžių Balfo rėmėjų, 
kurie, paprašyti laiškais, 
kasmet siunčia Balfui virš 
5,000 dol. aukų. Dėl didelių 
atstumų Balfo rėmėjus neį-j 
manoma asmeniškai aplan-;
kvti ir aukas surinkti. Nevv- Daug kalbama apie lordo Harlech ir Jacųueline kennedienės romaną. Harlech yra buvęs Britani- 
yorkiečiai baltininkai be- jos ambasadorium Kennedžiui prezidentaujant. Jis yra našlys — žmona žuvo auto katastrofoj, 
veik vieni sugabena į Balfo įr turi penkis vaikus.
centrą gerų drabužiu per*. ■' — - - ■ --------
50,000 svaru. Tais drabu-i
žiais aprengiami lietuviai 
Lenkijoje. Vokietijoje, Pie
tų Amerikoje ir kitur.

Balfo centras neturi nei į 
vežimo, nei ratų drabužiams 
iš namu paimti, taip pat pra-! 
šo kol kas tik vartojimui tin
kamus rūbus Balfui aukoti, 
nes atrankų niekas nenori 

i pirkti.

Dar apie L. B. suvažiavimą
S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

P. AMERIKOS JAUNIMO 

STUDIJŲ SAVAITĖ

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai1968 metais, sausio 27—
5 vasario 3 d., Sao Paulo mies, 
j te. Brazilijoje, rengiama 
i Pietų Amerikos Lietuvių 
* Studijų Sava.itė.

Rengėjai kviečia dalyvau
ti lietuviu jaunimą bei jo bi-
čiulius ne vien iš Pietų Ame- aA, 301 , kaina ?s (10
l ikos kraštu, o ir ts Siaurės h '

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS. 166pual.,;; 
Kaina $2.50. Gaunama Ke-* 
jeivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ-'
JU

Andrius Valuckas, NE- j 
MUNO SŪNŪS, romanas iš J 

Jie jau kreipėsi i atitinka-Į suvalkiečių ūkininkų sukili- ’ . 
mų organizacijų vadovybes, j mo 1935 m., I tomas, 280 
prašydami jau dabar, iki; psl.. kaina $3.00.
lapkričio mėnesio, pranešti,' Andriu, Valučio,,. NE- i 
ar ir maždaug kiek svečių MUNO SŪNOS n t0 , 
jie gali tikėtis is tų kitų kras-, 428 ps,, kaina $4 00 
tų. Rengėju komiteto adre-!
sas —Caixa Postai 4118, Sally Salminen, KATRY-

Amerikos (JAV. Kanados), 
Europos. Australijos.

kalakutienos, po 1 saldžią 
bulvę, žyduolio kopūsto gal
velę, kaip nykštį, ir spanguo
lių kisieliaus. Pabaigai cuk
rinių ledų ir kavos. Šitas ma
lonumas — po 12 dolerių 
galvai (tikriau pilvui).

Šiuos patiekalus suminė-
Po CV atstovų pranešimų diumas bus iš Nevv Yorko jau ne alkano seilei nuvar- 

sekė paklausimai, per ku- atstovų. Nominacijų komisi- vinti, bet kaip rėmus banke 
riuos ir vėl be atvangos blu- ja pasiūlo tuojau 5 kandida-
sinėtos visokios smulkme- tus, bet susirinkimas nori są- 
nos. kurios nei nudirbtų dar- rašą papildyti, o laikas eina 

! bų nepakeitė, nei ateities pr ie galo. "V iešbučio parei- 
Daugelis lietuviu para- dabam gairių nenustatė. Jau gūnas jau ragina patuštinti 

pijų metų pabaigoje išspaus-, esu minėjęs, kad kalbos bu- patalpą, nes jau kiti jos Jau
dina savo parapijiečių sąra-! vo apribotos 3 minučių lai- kia, jau tik be kelių minučių 
šus, kuriuose nurodoma, ku, bet nebuvo apribota vie-; 7 vai. vakaro. Prezidiumo 
kiek kuris parapijos narys J no atstovo kalbų skaičius, rinkimai paliekami ryt (Be
aukojo savo bažnyčiai. Newį Užtatai karštesnieji kaip nai ir einama prie trumpes- 
Yorko Balfo skyrius turi, gaidžiai nuolatos šoki- | nio reikalo—CV pirminin-

rėmėjai bus surašyti 

j knygą

maišyti. Jei pirma senus 
drabužius galėjo supešioti ir 
iš ių ka nauja padaryti, tai 
dabar iš vartotų rūbų gali
ma tik vilti košę, kuri nie
kam netinka.

Taigi tuo tarpu Nevv Yor
ko balfininkai prašomi au
koti tik vartojimui tinkamus 
rūbus, o jei kas žino, kur dė
ti atrankas, malonėkite Bal
fo centrą painformuoti.

Jei kada arabai pradės 
vėl isileisti amerikoniškas! Ruošiamasi Vasario 
prekes, gal ir Balfui bus ge
riau.

tikslius auku ir aukotojų da- nėjo, iš vietų iškėlę rankas, 
vinius iš dešimties paskuti- * šaukdami "prašau balso dėl___ •_ • • I , ,, « _ • ...

ko rinkimų. Vėl slaptas bal
savimas. Bet čia, kaip jau 
esu minėjęs, viena politinėnių metų. Skyriaus susirin-’ tvarkos“, o pradėję "tvar- 

kime vienbalsiai nutarta po j kyti“ vėl ne tik nuklampo-' grupė iš anksto buvo gerai 
šių metų vajaus aukotojų ir davo i tuščią žodinį kimsy-į suderinusi stygas ir čia 

rą, bet uždegdavo ir kitus trumpų pertraukų metu pa-aukų sąrašus išleisti atskira 
knygele. Norintieji savo au
kas Balfui pagerinti tai dar 
galės šiemet padaryti, o ku-i 
rie nenorės, kad jų aukos 
būtų skelbiamos, bus prašo
mi apie tai skyriaus valdybą 
ispėti.

K.LJ.

vėl prašyti to paties žodžio 
dėl "tvarkos“.

Pirmininkai ima ilsti, o

Sao Paulo, Brazi!
Rengėjai jau turi duome

NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją,

nų, rodančių, kad Pietų Ą-..?91 psl., kaina $5.00. 
merikos lietuvių jaunimas .. petr. Tarulis, VILNIAUS 
tai studijų savaitei rengiasi RŪBAS, 495 psl., kaina

H

16-jai

Spalio 12 d. buvo Alto 
skyriaus posėdis, kuriame 

Vartotų drabužių labai : svarstyta, kaip iškilmingiau 
prašo Lenkijos, V okietijos ir i paminėti ateinančią Vasario 
Pietų Amerikos lietuviai.) 16-ją. nes tai bus Lietuvos 
Balfui vis dar reikalinga į nepriklausomybės atstatymo

dr. B. Matulionis net atvirai 
prisipažino: Aš jau pavar
gau. Ir ne dyvai, daktarams 
ir inžinieriams suvaldyti rei
kia gero apinasrio. Tai ne 
vaikų darželis!

Pagal darbotvarkę. 3 vai. 
30 min. turėjo padalyti pra
nešimus mandatų ir nomi-

varyta agitacija paveikė kai 
kuriuos atstovus, ir J. Jasai
tis po 6 metų sėkmingo dar
bo CV’ pirmininko vietą tu
rėjo užleisti organizuotą už
nugarį turėjusiam varžovui 
inž. B. Nainiui.

Tuo* šeštadienio darbai ir 
baigėsi.

8 vai. vak. vienu aukštu 
žemiau turėjo prasidėti ban
ketas. Bet didžiuma nariu

nacijų komisijos ir eiti prie' išsivaikščiojo apsitvarkyti
rinkimų. Jau 6 vai., o suva
žiavimas tebekulia užper-

po įtempto darbo ir persi
rengti. Tuo būdu tariamas

nykščius šiaudus. V. Braze-' banketas prasidėjo tik be
naš, atsivežęs net visą bylą

pei -0.000 ^ai}I Pei metus į paskelbimo 50 metų su^a^"1 jaunimo "nuodėmių“, varto, 
vartotu drabužių. deja. at- tis. | įkajto įr prausja Pa_drabužių 
rankų neturime kur dėti.

Balfo Reikalų Vedėjas
A. Vakselis pasiūlė į me- šaulio Lietuvių Jaunimo Me

ninę programą įtraukti kan- tų komiteto pirmininką Algį 
tatą. S. Dzikas suabejojo, Zaparacką. Tas užginčija
ar per tokį trumpą laiką ga
lima bus surasti asmenis,

mestus kaltinimus ir prašo 
Bražėną duoti jam bylą, kuPratęsta Balfo skyriaus

valdybos kadencija bet, gakė' reikįa mėginti.j ištisai jį perskaityti.
Visuotinis gimtojo Balfo Jam Pritarė ir A. Skėrys.) Išeina iš vietos, paima iš 

skyriaus susirinkimas, įvy- Pavesta A. Vakseliui su S.'B. bylą, atsistoja prieš susi- 
Dziku tuo reikalu rūpintis, rinkimą ir savo raštą skaito 

Kilo klausimas ir dėl erd- ištisai. Klausoim visi ausis 
vesnių minėjimui patalpų.

kęs spalio 6 d., dauguma 
balsų nutarė pavesti esamai 
valdybai užbaigti ir antruo-

kelių minučių 9 vai. Dalyva 
vo gal tik pusė suvažiavimo 
dalyvių ir keliolika svečių. 
Dalyviais negausus.

Susėdus prie stalų. Nevv 
Yorko apygardos pirm. A. 
Vakselis atidai o jį. pakvie
čia kun. L. Jankų sukalbėti

to pilnesniam vaizdui paryš
kinti.

Prie atskiro stalo sėdi pa
kviesti dainininkai su akom
paniatorium — solistai Liu
das Stukas, Irena Stankū
naitė ir akompaniatorius jos 
tėvas. Prie jų dar keli, man 
nepažįstami.

Už garbės stalo — banke
to pirmininkas su ponia, jo 
vadovas, buvęs tarybos pre
zidiumo pirmininkas su po
nia ir bene 3 kunigai. Pačia
me viduryje gerai sudėtas 
augalotas kitatautis kunigas. 
Rengėjai pristato jį kaip 
Clevelando vienos kolegijos 
profesorių prelatą Leo Schu- 
macherį.

Po trumpo įvesdinimo ar
ba supažindinimo banketo 
vadovas duoda svečiui žodį. 
Na, manau, pasveikins trum
pai, palinkės sėkmingo dar- 
t>o ir gero apetito ir atsisės. 
Bet kur tau! Išsitraukia 
nluošta popieriaus, atsistoja 
ir patyrusio, bet ramaus pa 
mokslininko balsu ima dės 
tvti. Kalba 10, kalba 20 mi 
nučių. Jau ir pusvalandis 
o kalbos galo nematyti. Vis; 
sėdi sudėję rankas ant pilvu 
spaudžia juosmenis. o ji? 
sau dėsto vieną mintį po ki 
tos. vis nuosekliai, vis pa

entuziastingai ir dalyvaus; 
gausiai. Viešnios ir svečiai, 
iš kitur praturtintų to rengi
nio turinį ir žymiai padidin
tų jo reikšmingumą. - 

(Elta)

grįstai, vis svariai. Pagaliau 
po 54 minučių kalbos užver
čia paskutini lapą, perveda 
žvilgsiu susirinkusius, kaip

kurie tokią kantatą sukurtų,į rioje yra jo raštas, jis norisi invokaciją ir tolimesni ban-j Willingtonas Waterloo mū- 
keto vadovavimą perduoda j šio lauką, ir atsisėda. Ploji 
V. Bražėnui. mas — kaip Kiprui Petraus

Ant stalų ipo 10 asmenų kui anais laikais! Čia mar 
prie stalo, išskyrus pailgą i topterėjo B. Railos viename 
vadinamąjį garbės stalą) po
dvi tuščias stiklines galvai, 
puodukas su ledo gabaliuku 
po 4 beveik galiono talpos 
uzbonus vandens, pusbliū

sius darbo metus. Mat. vai-; Tuo reikalu apsiėmė rūpin 
dyba turėjo būti perrinkta! tis A. Vakselis su P. Vyte 
gegužės mėnesį, bet susirin-' niu. A. Skėriui talkininkau- 
kimas tesušauktas tik spa-’jant.

ištempę, bet negirdim to kri
minalo. Pasipila plojimai. 
B. nurimsta.

Pagaliau mandatų komi- 
; sija praneša, kad iš 37 tary-

lvje. Valdvba sutiko eiti se-i’ bos nariu nėra tik vieno dr.nas pareigas iki 1968 m. ba-' Buvo įskeltas klausimas,1 g Biežjo kuris dė, ligos ne. 
iandžio mėnesio. Revizijos* amęyeitetų dalyti du tokius galėjo atvykti. Apygardų at- 
komisija. pusdienį tikrinusi m,nej™us: vienų saviškiam, visi
skyriaus atskaitomybę, rado ?.n)r^. svetimiesiem, kurie; Nominacijų komisija pra- 
ją labai gerai vedamą. Per, 1,bet“.vlN kalbos nemoka. Pa- neša kad taiybos prezidiu- 
metus surinkta 5,702 dole- į skirtiniesiems tektų ir kito- muj pasiūlytos dvi vie- 
riai aukų, sumokėjus vajaus į*?™*?"? tos, Clevelandas ir New Yor-

reikalu pit m. A. Ošlapas k jr j pirmininkus du 
tarsis su Vilku ir Laisves kandirtįtai j. Ja9aitis ir 
Komitetu be. Lietuvos gene- R Nai abu jš Chicagos. 
ralimu konsulu. j Firmiįusia balsuojama

Pagrindiniu kalbėtoju mi- slaptu balsavimu prezidiu- 
tyriaus, taip pat sutiko eiti nėjime pakviestas Vliko pir- mo vieta. Už Clevelandą pa- maitino dauciausia ameriko 
pareigas ir sekančiais me-! mininkas dr. K. J. Valiūnas, sisako 20 atstovų, už New niškų miltų buza. Vėliau, 
tais. 1 V. Yorką 21. Vadinasi prezi- i tiesa, davė dar po riekelę

vedimo išlaidas, visi pinigai 
pervesti bendrai lietuvių 
šalpai Į Balfo centrą. Revi
zijos komisija, susidedanti iš 
Alksninio, Bačiausko ir Bo-

Zuzana Arlauskaitė Mikšienė.: J
gimusi 1889 m. rugpiūčio 28 d.
Nuo 1919 m. gyvena Detroite,
Amerikoje ji surežisavo 42 vei
kalus. Jos sceninės veiklos 6C 
metu sukaktį Detroite iškilmin 
gai paminės šį šeštadienį, spa- Į -nmanas, 
lio 28 d. 7 vai. vak. Liet.uyin 
namuose. Minėjimą rengia Dėt? 
mito Dramos Mėgėju Sambūrį 
ir Stasio Butkaus kuopos šau
liai. Ta proga bus suvaidinta 
"Pinigėliai“, dalyvaujant ir pa
čiai sukaktuvininkei.

minK-štais viršeliais $3.15. i;
Jurgi* Gliaudą, DELFINO t 

ŽENKLE, premijuotas ro- i 
manas, 234 psl., kaina $2.50 į 

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre- ‘ 
.mijuotas romanas, 224 psl., ** 
kaina $2.50. ,

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

Alė Rūta, KELIAS 1 > 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
'ietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00

Vytautai Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
-omanas iš lietuvių emigran- 
bj gyvenimo. 242 psl.. kai
na $2.50

Vvtautas Volertas. UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premiiuotas 

201 psl.. kaina
$2.50.

Aloyzas Baronas, TRE
CIOJI MOTERIS. premijuo
tas romanas. 196 puslapiai, 
kaina $2 50.

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

ketas visą valanda vėlavo Į JmTi, Gliaud.. SIMNO- 
tos "Įžanginės ir įvestinės“ kpARNiy SOSTAS, oreml. 
kalbos, invokaciia. priede ron,anas g „„litiniu
M minučių pamokslas ir dar mjĮ(wmĮ 2SS
Bražėno feljetonas. — su- kaina g2.50. 
simildami. — akėtvirbaliui
^erklėįe atsistojo. Kantrūs J. Kralikauskas. TH -
tie mūsų solistai. 0 galėjo I NAGO UGNIS, premiiuotag 
nakilti ir išeiti. Kalbėkit jū« Į 2^^nas* ^05 pusk, kaira 
sau!

straipsnyje lietuvio charak 
teristika — Vergo dvasia..

Ką gi jis ten naujo pasa
kė? Ničnieko to, ko mes jau 
seniai nebūtume žinoję. Jc 

dis senų sudžiūvusių bulku- visą kalbą galima suvesti i 
čių, maži keturkampiai ga- vieną sakinį: Liberalizmas 
baliukai sviesto ir kitas stalo ; gimdo socializmą, socializ- 
inventorius. mas — komunizmą, komu-

Sėdim 15, sėdim 30 minu- nizmas nees tautom n*dais- 
čių. o daugiau nieko kaip vę.
neduoda, taip neduoda. Pa-. Kalbos metu nors vogčio 
galiau beveik po pusės va- mis kvamsnojome sudžiūvu 
landos atneša plaktos kvie- sias bulkutes ir tenkinome 
tinės buzos ir Įpila kiekvie- žemiškus pojūčius, bet solis 
nam po kaušą. Skonis lygiai tų, kurie buvo iškilmingai
toks pat, kaip 1919-1920 nte 
tais nepriklausomos Lietu
vos kariuomenėje, kai ją

$2.60.
Vėliau ploni liežuviai šne Į Aloyza* Baronas: L1EP- 

kėjo, kad profesorius kas JAI IR BEDUGNĖS, pro
tavęs 100 doleriu ir buvęs [mijuotas romanas, 279 psl..
atvežtas iš Clevelando kon
servatorių dvasiai sustiprin
ti.

Ar tos kalbos tikros, gal- 
vos neguldau, bet tik viena 
aišku, kad dėl eražiu akių iš 
Clevelando i, N.Y. BL tary
bos suvažiavimą kitataučiai 
nevažinėja.

Pačios kalbos negalima 
būtu neikti, jeigu ii būtu a- 
meri kiečiam^ pasak vta. Bet 
mums ii buvo visai nereika
linga. nes komunistus ge
riau pažinom už pati naskai- 
tininka ne tik iš kalbų, bet 
ir iš darbų.

Banketas užsibaigė jąu pų

koncertui pąsirengę, buvo 
stačiai gaila. Jie net sudžiū
vusių bulkučių negalėjo 
kramsnoti, kad gerklės ne- 
priskrestų. Jie atvyko, kaip pusė dvyliktos naktį 
ir buvo kviesti, 8 vai., o ban- (B. d.)

kaina $3,00.
Vytaata* Alanta*: TARP 

DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
pusi., kiina $4.50.

Juozt* Sraista*: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida

ravičiaus gyvenimo. 232 psl., 
kaina $2.50.

Juozą* Svafoa*: JO SU
ŽADĖTINĖ, premi jų o t a s 
romanas IŠ Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

J. ♦P •

Prana* Naujokaiti*: U- 
PELIAI NEGRJŽ T A J 
Kalnus, 509 pusi., kaina 
$5.00. t ’



Poalapia ketvirta* KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 13, 1967 m- spalio 23 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

PAKENTĖKIT...

"Jūsų kieme esami lauke 
tipo tualetą mes. žinoma, 
suremontuosime. Tačiau Be
turime lemų" — atsirašir.ė'a 
4-tos namų valdybos vaidy
tojas Stulauskas ir vyr. inži
nierius Jakubauskas Višins
kio gatvės Nr. 32 gyvento
jams. Baigiasi antri metai. 
Štai būk geras, kentėk ir 
lauk. kol valdytojai sura? 
lentgalį. O važinėjimas iš- 
Žaliakalnio, pavyzdžiui, j Ą- 
leksotą gyventojams mak- 
r.umo nesuteikia.

Neturi lentų, tai bent jau 
kieme kanapių pasėtų...

Namo gyventojai
Kaunas.

šitaip rašo Vilniuje lei
džiama šluota Nr. 17. Nuo 
savęs pridėsime, kad Vi
šinskio gatvė nėra kažkui 
Kauno pakraštyje.

NEGALI PARAŠYTI

SAVO ISTORIJOS

S. vietų Sąjunga tuoj mi
nės -5r metų sukakti, o nau
ja Komunistų raitijos istori
ja vargu tus iki te lake iš- 
-e-Sta.

šešių t mtw partijos istori-Į 
ja turėję pasirodyti 1965 
metais, bet dėl įvairių "po
litinių kliuvinių" tas darbas 
užsitęsė. 1964 m. išėjęs pir
masis t_ mas tuoj buvo išim
tas iš apyvartos dėl ter. pa
darytų "didelių politinių 
klaidų". Netrukus buvo pa
ruošta kita laida, kurioje 
jau nebuvo minimas Chruš
čiovas.

Kiti du tomai turėjo nag
inėti revoliucijos laikotar

pi. bet pernai metų istorikų! 
susirinkime buvo smarkiai 
kritikuoti.
Fosrelovas.

Neseniai žuvęs Ernesto Guevera. buvęs Kubos diktato
rėms (.astro padėjėjas. Jis. metęs ministerio \ietą 
Kuboje, buvo išvykęs revoliucijos kelti Bolivijoj. bet 
ten ir galvą padėjo.

80 METŲ JAUNUOLIS

Juos redagavo 
kuris apkaltin

ta? dėl stalininių tendenci-
d r d i- - i • • o- —• 'i’-i- Pagaliau Posoelovas pa-iProf. Pr. Šįvickiut 8o metai tjp-salintas nuo to darbo. \ ar-

ntetų gu ir jo įpėdiniams pavyks 
išleisti nartijos istoriją iki jų

-nK

Rūpinasi paminklu Lietuvos 
kooperacijai

Rugsėjo 30 d. 85 
amžiaus susilaukė prof. dr.
Pranas B. Šivickis. dabai ev, .nueitos sukakties iš 
Vilniuje veikiančios Mokslų mių lapkričio pradžioje. 
Akademijos narys, šiuo me
tu tebevadovaująs Zoologi- SOVIETU S-GOS IR JAV 
jos ir parazitologijos institu
to bestuburių zoologijos 
sektoriaus laboratorijai.

Prof. Šivickis vra 17 metu* f. ■
gyvenęs Amerikoje (1905-

IŠD1RBIS

JAV išdirbis (produkci
ja t 1960 m. siekė 557 bil. 
doleriu, o Sovietų S-gos —

jotas Gkfflr

Tai Antanas Jokūbaitis, 
kuris spalio 18 d. įžengė į 
devintąją dešimtį, bet jį pa
matę nepatikėsite, kad jis 
jau tiek metų neša ant savo 
pečių. Ypač nustebsite, pa
matę ii paplūdimy darantį 
mankštą. Mat, jo visas kū
nas ir šiandien lankstus 
kaip vijurkas, nes jis jogų 
mokslo ir mankštos bei kū
no kultūros mokėsi pas žv- 
mius indų mokslininkus ir. 
pagal tuos mokslus savo kū
ną lavina.

Sukaktuvininkas yra va- 
dokliškis. i JAV atvykęs 
1913 m., mokėsi Valparaiso. 
ir Bostono universitetuose. 
Jaunesnis būdamas, jis pri
klausė ir aktingai veikė įvai- 

\ riose draugijose, ruošė vai- 
, dinimus, režisavo ir vaidiną.I j
' Pamėgęs spaudų.' korės-j 
i pondencijas ir straipsnius 
laikraščiams p radėja rasi hė-

, ti dar Lietuvoj būdamas —kosi JAV ir abu jautu ne 1908 m Jfe vra Ke.
sa\o asmeniniais įnamis.’ Jeivy Kurj laiRą dirb</ Wor_

i cesterv leistame Amerikos
. T i Lietuvy. Rašė ir amerikiečiu

‘SCiHICf ’s i <€’/•.!

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
savo poiinkj širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio ku 
penktas vyras gauna širdies priepuoli. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata. I

Perskaitę knygą ’SlRDlES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį 
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

PIGIOS, {DOMIOS

knygos
10 knygų už $2

1922). Čia baigė Valpareiso! 245 bil.. tai yra 44 k JAV 
ir Missouri universitetus ir produkcijos.
Chicagos universitete įsigijo
daktare laipsnį. Po to apie 
penkerius metus profesoria
vo Manilos universitete Phi- 
lipinuose. Nuo 1928 m. buvo

’ J. GLEMŽAI IŠVAŽIAVUS

Pirmą kartą jis buvv 
šauktas į Vliko atstevų 
važiavimą, kuriam 
pranešimą apie Vkd m siosi 
Tarybos veikią. Arną ka:-| 
tą jis atsilankė, vyk iy ama- ’ 
sumanymą išleisti veikalą» - -I
apie buvusį Lietuve- koope-, 
ratinį sąjūdį. kuri< trik tau-i 
tos ūkio. tiek kultūros gyve-i 
nime paliko gilius pėdsakus.

J. Glemžai teko prisidėti! 
ne tik prie pieno uerdirbi- _ ...
mo kooperatinių bendrovių ‘ 'ena Biooklme, ^lass. 
steigimo, bet ir jų apjungi-! Mes sveikiname sukaktu 
mo į Pienocentro sąjungą. • vininką ir linkime jam 
Jis tai sąjungai va i"vavo! ilgų metų. 
nuo pat jos įsteigim iki ją

iš

spaudoje.

1915 m. A. Jokūbaitis iš-! 
leido savo eilėraščių rinkini, 
Skambančios stygos, o 1919' 
m. — Svetimoj ’ padangėj. 
Nemažai jo raštų tebėra ne
spausdintų.

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

Grožvylės meilė, P. Orin
taitės apsakymai, 1G5 psi. 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376

Šiuo metu sukaktuvinin- psl„ kaina S3*.OO. 
su savo žmona Brone gv-i ka

Gyvulio ūkis. George Or-

dar

\vel bok 
satyra,

lenkinės santvarkos 
71 psl.. kaina $1.00

Demokratinio socializmo
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psi.. kaina 50 centų.

Lietuvos socialdemokratų! 
partijos programinės gairės,
32 psl.. kaina 20 centų.

Tavo kelias į socializmų,
■ L Bliumo'. 35 psl.,
kaina 25 centai.

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas i K. Kauskio), 47 

■ ps!., kaina 25 centai
Kas yra socializacija (K.

. Kauskio). 51 psl., kaina 25 
centai.

Materialistiškas istorijos
supratimas. 80 psi., kaina

i 20 centų.
Tikra teisybė apie Sovietų

Rusiją. (J. .Januškio), 96 
psl . kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr.

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

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

bolševikai sunaikir. .
* ninko pareigoms ji- ūdavo

perrenkamas kas t: ji metai.
Jis ir panūdo iškišti vei

kalą apie tą sąjū ar.ag- 
rinėti. kas paskatir. ano me
to Lietuvos ūkininką ir mies
to amatininką bei 
ką susimesti į k-, 
sąjūdį.

Pirmi-
Įžymus Lietuvos koopera 

tininkas. buvęs Vliko Vyk
domosios Tarybos pirminin
kas V. Vokietijoje Jonas 

Kaip matome, per tuos 7 Glemža jau antrą kai^ą .an-

1966 m. JAV produkcija 
siekė 740 bil. dol.. o Sovietų 
S-gos 335 bil. dol., tai yra 
45 JAV produkcijos.

profesorius Lietuvos — \ y- metus Sovietų Sąjungos pro
tauto Didžiojo universitete dukcija padidėjo 90 bil.. o 
Kaune.. 1940 m.— Vilniuje. JAV net 183 bil.
Nuo 1948 metų dirba moks
linį darbą Mokslų Akademi
joje Vilniuje. (E >

PABĖGO SOVIETŲ 

ŠNIPAS

KOKIA LAISVĖ 

ČEKOSLOVAKIJOJ

G. Jokubonis — Sovietijos 

Dailės akademijos narys

KAS TOLIAU?

Oaklande. Cal.. 2.000 de
monstrantų norėjo įsiveržti 
į karinės prievolės šaukimo 
įstaiga, bet policija pasto-

:binin-i jo jiem; kelią. Apie 30 as
menų buvo reikalingi medi
cinos pagalbos, jų tarpe,

atmi
tl * ■ — 1 * •

Ano meto Lietu . , - koo-J laikraštininkas ir policinin- gausiai

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 ^1..1 Daugirda,te-sruobiene. 24 

iliustruota, kai- ■*'A<ilna centų.
kas. 22 asmenys buvo suim
ti.

peratinis sąjūdis vystėsi ir 
tokiomis formomis, kurios 

Rašėme, kad įžymus čekų kitur buvo naujos. K -opera-, 
kas Evgenij Runge Vokieti- rašytojas Jan Prohaska pa- tyvai savo sukauptai- kak-į sirinkę bažnyčion, sudegi- 
joje paprašė leisti apsigy- skelbė palanku straipsnį če- talais kūrė akcines ; rr.dro- no savo šaukimus karinei

Sovietų šnipas pulkinin Bostone 291 jaunuolis, su-

na kietais viršeliais 
minkštais — $8.

$10 Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.1'». bet visos kartu par-

Skulptorius Gediminas Jo- venti JAV. .Jis suteikė daug voslovakijos valstybės kūrė- ves. bet jos nebūvi, apras-
kubonis išrinktas Sovietų -varbių žinių. Jo duomeni- jui prof. Masarikui. Tas tos kapitalistų kuriam - ak-
Sąjungos Dailės akademijas mis pasirėmus jau suimtas faktas davė progos partijai cinės bendrovės, nes jose
nariu korespondentu. Jis y- nevienas sovietų šnipas. Vie- vėl pradėti vykdyti tai. ką šeimininkavo kooperatyvai,
ra pagarsėjusios Pirčiupi' na tokia šnipė, užsienio rei-i ji jau seniau laikė reikalin- Tokios akcinės bendrovės 
"Motinos* autorius. Lenino kalų ministerijos sekretorė.; ga. bet ieškojo tinkamos buvo Sodvba. kuri supirki-
premijos laureatas.

Mirė buvęs kunigas 

Jonas Ragauskas

Spalio 11d. Lietuvoje mi
rė buvęs kunigas Jonas Ra
gauskas. 6" m. amžiaus. Ve
lionis kuri laika net

kalėjime pasikorė. Aišku.
’ kad dar nemaža šnipų bus 
išaiškinta, nes pulk. Runge
buvo r.et kelių šnipų grupių' pe.

Geri 
žodynai

Lietuvių-anglų kalbų žo
progos. būtent. — sutram- nėjo vaisius ir juos perdir-' Pietų Yietnamo liaudie; so-, dynas, redagavo Karsa vi 
dyti augančią nepriklauso- binėjo, Kooperacija, kuri kdarumo su Amerikos liau- naitė ir Šlapoberskis. apit 
mybės dvasią rašytojų tar- draudė r.uo ugnie; ir i

Valgis ir kitos.
vedėjas, todėl jis daug žino.; Iš partijos išmestas Va- Šia kooperatinio veikimo 

Šiandien V. Vokietijos Į kulič. įžymus žurnalistas ir kryptimi buvo susidomėję 
sostinė tapo šnipinėjimo rašytojas, kuris rašytojų su- ir kitų kraštų kooperatinin- 
eentru. Sakoma, kad Vaka- važiavime smarkiai kritika- kai. ypač Skandinavijos, 
ru Vokietijoje esama net vo partijos aparatą ir ios ki- Mat. Lietuva savo žemės ū-

' duodamos už $2

prievolei atlikti.
Panašių demonstracijų 

šiom dienom buvo bene 40 
miestų.

Šiaurės Vietname sukurta

dimi komitetas, kuris ragina
’ plėsti pasipriešinirpą siųsti
Amerikos jaunimą, kariauti
Vietname.

b**c'

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban- 
.iems. nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga, 
štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
talbą išverstos knygos, ku- 

dovanoms:

27.600 žodžių. 511 psl., kai 
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žc 
4vna>-» Vidaus Peteraičio. 1 
ai.’a, daugiau Kaip 30,00< 
žodžių. 586 psl., kaina $7.0:

Dabartinės lietuvių kalbo 
žodynas, .edaga^c pref. J 
Balčikonis ir kt.. yra api< 
15.000 žodžių, 990 psl. 
carta ... ............. $12 0

. ios labai tinka
"Selected Lithunian Short 

Stories“ (21 autoriaus), 280 
psi., kaina $5.00.

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas. M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius), 
20d psi., kaina $4.95.

"House Upon the SandM 
(Jurgio Gliaudos), 168 psU 
kaina $3.95.

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

su M. Gudeliu. J. Venclova.*■* z * * I
J. Pronskum ir kt.)..

. . š i.
Floridoj J. GIefnža'4u>iti- 

ko su kooperatininkais Va-, 
iiu ir kt. Visur rado didelį
mitai ima savo sumanymui.‘ *■ • 

Išskrisdamas iš New Yor- 
okietiją. J. Glemža 

pondentui pareiš

iš kitų gyveni-j naudojimo komunistų pro- Kama.
! pagandai. Taigi. Lietuvos kooperati-

Šnipai verbuojami ir išĮ Rašytoja; Klim išmestas ninkams yra kas prisiminti 
mažų žmonių** — sekreto-'iš partijos dėl to. kad šuva- ir kuo pa-ididžiuoti. Verta ( 

binio turinio knygų tarp jų i rių, tarnaičių, patarnautojų j žiavime dabar turimą laisvę todėl ir veikalas apie ko-pe-! ko į Voki 
Ite missa ėst. Nenoriu dar.- restoanuose irkt. Šiomis die-> lygino su ta laisve, kuri bu- ratyvų veiklą išleisti. ! jūsų korės, 
gaus. Kuo tikėti?. Kataliku; nomis. pav.. suimtas didelio vo. kai Čekoslovakija pri-. J-Glemža ir atvyko i JAV! kė. kad patenkintas savo ke-:
religinės šventės ir ' restorano padavėjas, kuris klausė Austrijos imperijai, su buvusiais kooperat r.in- Į kone ir kad išvyksta tvirtai1 
Krik ščioniškoji dorovė — rinko žinias iš moterų, tar- Tk'*'*’' ' * ’ ’ ’ ’ '
darbo žmonių išnauifVirk ' r. au jančių valstybinėse įstai-
irankis. Biblijos linksmybės.! gose sekretorėmis.
Evangelijos linksmybės, Ste- Aišku, agentam vra leisti- 
buklai ir stebukladariai. Ag- no? visokios priemonės. Sa

draugijos valdybe; lefcto- -ki- duomeny 
rius-referentas. -kaitė ; a- rr.o sričių, 
skaitąs, rašė knygas. Jis p^a 
rašė ar išvertė 29 prieš* iky-

Pasak jį. dabar tos laisvės kais. savo buvusiais bendi a-j įsitikinęs, jog galėsiąs vei- 
darbiais ir kitais t< s srities! kala apie Lietuvos koopera- 
žmonėmis to reikalo paen in-Į tyvus atiduoti spaudai jau 

kitų metų pradžioje.

mažiau, negu anuomet.
Rašytoju sąjungos žuma

lo redakcija visiškai pakeis- dirai aptari ir susitarti, 
ta. Pertvarkyta ir administ-' New Yorke ji? buvo sū Savo viešnagės metu JAV

Glemža pasimatė ir su 
bendraminčiais 
jais apsvarstė 

gaires.
tenka priminti.

ba tą nuotrauką parodysiu žodžiu, imtasi griežtų revu ir kitais. kad J. Glemža iau yra per-
tėvams ar viršininkui. Kiti priemonių rašvtyų tarpe vis (Būdamas Chicagoje J. šokęs perSO metų slenkstį., 
sunliotas merginas net veda augančiam pasipriešinimui Glemža su dr. J. Valaičiu bet tebėra kupinas energijos 
tik tam. kad galėtų iš jų iš- dabartinei komunistinei san- aplankė sergantį dr. P. Gri- ir įvairių sumanymų.

nūs dei ir kt. ■sim toks šnipas, sugebė-i racija. Žurnalas perduotas stojęs kooperatininko

Komunivo kandidatas 
partiją.

Spalio 14 d. iškilmingai 
palaidotas Vilniuje, Anta
kalnio kapinėse. ' -ūkti reikalingų žinių. .tvarkai -utramdyti. gaitį, Naujienose p:vim;.:ė J. Vlks.

DĖMESIUI !

PALENGVINK’TE MŪSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu 
merą toriai nelauktu, ko 
iuos paragina mokėti, o pa 
*vs. be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą suma-

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

Keleivio adm-ja

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psL. 
kaina minkštais viršeliais

T—^!$3. kietais $4.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

mokslai sakomi angliškai. į 
Dar blogiau, kad lietuvių 
turtų tie vyskupai atiduoda 
svetimiems. Pavyzdžiui, De
troite vieną lietuvių bažny
čią vyskupas atidavė neg
rams.

— Nu, tai aš ir vėl noriu 
tavęs paklausti: ką turim 
daryti?

— Geriausia lietuvybei 
palaikyti priemonė, tėve. y- 
ra mūsų spauda; taigi turim

i ją remti ir platinti. Kiekvie
no lietuvio namuose turėtų 
būtį laikraštis, dar geriau— 
du-trys laikraščiai. Reika
lingos ir geros knygos. Ir 
taip pat labai svarbu palai
kyti geras savo organizaci
jas.

— O kaip tu žmogus gali 
žinoti, kuri organizacija ge
ra, kuri no gut?

— Visų organizacijų aš 
čia negaliu tėvui aptarti, bet 
galiu pasakyti, kad viena iš 
geriausių yra Lietuvių Susi-

i vienijimas Amerikoje.
— Oų ką reiškia lietuvių 

į susi vyniojimas?
— Ne „susivyniojimas“, 

bet Susivienijimas. Tai yra 
seniausia ir didžiausia Ame
rikos lietuvių organizacija. 
Jos centras New Yorke. Iš

BAISI PROBLEMA :
Tai gyventojų prieaglio Į 

reikalas. Jis daug kur labai! 
opus, o ypač Pietų Ameri-. 
koj, kur jis yra didžiausias, t 
Ten kasmet priauga 10-12 j 
mil. galvų. Šiandien ten jau i 
yra 250 mil. gyventojų, ogi1 
1980 metais jų bus 380 mil.

Žemės ten užtektų daug 
didesniam žmonių skaičiui, 
bet visa nelaimė, kati nepa
jėgiama pasigaminti maisto 
tiek, kiek jo reikia. Krašto 
ūkio pažanga atsilieka nuo 
gyventojų prieauglio.

Valstybių vadai yra susi
rūpinę prieauglio kontrolės 
reikalu, bet tam labai truk
do katalikų bažnyčia, kuri 
iki šiol vis tebėra priešinga 
gimdymų kontrolei. P. A- 
merikoje 90 S gyventojų y- 
ra katalikai. Paskutiniu me
tu ir katalikų vadovybės tar
pe jau atsiranda tokių, ku
rie pradeda guprasti besiar
tinančios katastrofos pavo
jų ir keičia savo neigiamą 
pažiūrą i šeimų planavimą.

PABRANGS PAŠTAS

Atstovų rūmai 
prieš 89 priėmė

Liet. Enciklopedijos leidėjas 
J. kapočius - sukaktuvininkas

Ar skaitei 
šias knygas? į

NULAUŽTA ŠAKA, tri- 
i jų vaizdelių pynė. parašė

II

318 balsų 
istatvma.

tenai kas savaitė eina jos kuris pakelia pašto tarifus
organas „Tėvynė“. Tai yra 
geras laikraštis, kurį gauna 
nemokamai kiekvienas Su
sivienijimo narys. De to, jį 
teikia savo nariams visokios

— Tegul bus pagarbintas, parapiją. Nu, o kaip mes ga-į paramos pinigais: ligoje,
lėtume padaryti laisvoj Lie 

I tuvoj parėdl;ą, jeigu jau da- 
ir bar negalim susikalbėti? Tik 

daugiau. Pasakysiu tau. ką pažiūiėk, kas darosi Bend-j §n§įvienijimo pastangomis 
sužinojau čikogoj. įuomenėj. V likę ir kituose buvo atspausdinta ir nusiųs-1

— Ar is tikrųjų tenai bu- musų piuntuose. Bendruo-j ^a Rusijos carui knvga, pa
vėnėj priviso visokių P^rti-Į rodanti, kaip jis skriaudžia

— Jes, buvau. Žinai, či-!jų. Įsigalėjo pruntininkai, j lietuvių tautą, slopindamas 
kaga slaunas miestas. Lietu- paceižė \ald\bą ii neduoda; jog apšvieta ir kultūra Tą 
vių tenai daugiau negu \ ii- kitiems balso. Džiovą Bačiū-į knvgą paminėjo kone visa

ną, šč.v liausi Smetonos ka-/gurOpOS gpauda. Caro val- 
valierių, pradėjo vadinti ko-į džia turėjo rausti iš gėdos.

Maiki!
— O daugiau nieko? 
— Džiūsta minut. bus

mirties atveju ir remia Lie
tuvos reikalus. Kai Lietuvo
je buvo uždrausta spauda.

rentė iki nat \ iršunės. Aiš- Stasė V aragaitė-Petersonie-

vai?

niuje. Ir visi smarkūs vyrai 
visi nori atgauti nepriklau 
somą Lietuvą, ale bėda, kad 
jie pešasi tarp savęs, kaip 
katinai morčiaus mėnesy.

— Ar neklausei, ko jiems 
trūksta?

— Aš, Maiki, rokuoju. 
kad jiems nieko netrūksta, 
gal reikėtų dar kai ką suma
žinti. Jeigu būtų mažiau vi
sokių prurtų, tai mažiau bū
tų peštynių.

— Apie kokius „prantus“ 
tėvas kalbi?

— Aš kalbu apie Yliką. 
apie Tarybą, apie Bendruo
menę ir kitokias susaides. 
Kiekviena nori pinigų, ir 
kiekviena nori būti mand- 
resnė už kitas. Nu. ir griebia 
viena kitai už čiupi ynos. Pe
šasi ir gazietos. „Draugo“ 
Prunskis susirėmė su „Nau
jienų” Pronskum.

— Ar žinai, dėl ko? 
—Sako, buvo neišprovo

kuota agresija.
— Kieno agresija?
— Maiki, agresija yra 

čiūdnas daiktas. Kaip mer
gos vaikas. Kai jis atsiran
da, tai niekas nenori prie jo 
prisipažinti, tą bėdą verčia 
ant kitų. Ir atrodo, kad tik
ro kaltininko nėra. Va, nese
niai kilo žvdu vaina su ara- <•
bais. Žydai šaukė, kad ara
bai pradėjo agresiją, o ara
bai susiriesdami rėkė, kad 
žydai agresoriai. Akurat 
taip ir Čikagoje. '"Draugo“ 
Prunskis šaudo kaltinimais 
Į "Naujienų“ Juozą Prons- 
kų< būk šis padaręs prieš ji 
neišprovokuotą agresiją, o 
Pronskus atšauna, kad pats 
Prunskis yra agresorius. 
Nors tai popierinė vaina. a- 
le vistiek vaina.

— Bet tai chicagiečių da
lykas. ne tėvo reikalas.

Jei prezidentas tą Įstatymą 
pasirašys iki gruodžio mė
nesio, tai tas tarifų pakėli
mas pradės veikti nuo Nau
jųjų Metų. Taigi kitais me
tais, tikriausia, už laišką 
mokėsime 6 centus, už atvi
ruką 5 centus, už oro paštu 
iunčiamą laišką 10 --entų, 
už atviruką 8 centus. 
Paštas, pasirėmęs jau se

niau priimtu kitu Įstatymu, 
pranešė, kad nuo lapkričio 
1 d. siunčiant laikraščius II 
klasės tarifu Į Kanadą, teks 
už 2 uncijų svori (tiek sve
ria Keleivio numeris i mokė
ti ne du centu, kaip iki šiol, 
bet 3 centus. Tuo būdu už 
laikraščio siuntimą teks ir

nė, 81 psl., kaina $2.

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

VIENŲ VIENI dvidešimt 
aenkerių metų rezistencijoje

įrašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
.<aip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
comunistų okupacijai, kai
na $4.

ku. pradėdamas teki darbą, 
leidėjas daug kuo rizikavo, 
bet gale laimėjo lietuvių 
kultūros naudai.

Peikia pažymėti, kad su 
L. Enciklopedijos užbaigi
mu sukaktuvininko darbai 
dar nesibaigė ir nesibaigia 
Jis ir toliau leidžia ir kitus 
stambius mūsų lituanistinius 
veikalus, o pastaruoju metu 
rengiasi išleisti dar ir litu.a 
nistinę enciklopediją anglu 
kalba.

Be savo tiesioginio leidė 
jo užsiėmimo. J. Kanočiuc 
gyvai dalvvauia ir JAV lie 
tuvių visuomeniniame gyve
nime ir dabar yra išrinkta 
JAB Lietuvių Bendruome 
nes Tarybos pirmininku.

Žengiančiam per 60 metu 
slenkstį judriam sukaktuvi 
ninkui mes linkime ii- ateiti 
neprarasti energijos, žavėtis 
vis naujais sumanymais ii 

ištverme juos 
lietuviu tautos

Matyt, taip jau buvo liki
mo lemta, kad šiais metais 
kone didžiausias skaičius 
mūsų kultūrininku ir visuo-i 
menininkų mini savo 60-jĮ{ 
gimtadieni. Prieš 60 metų 
ta pati žvaigždė atvedė Į šį 
pasauli ir Juozą K a p o č ių,
Lietuvių Enciklopedijos ir 
kitų stambių knygų leidėją 
bei judra visuomenininką, 
paliekantį užsienio lietuvių 
gyvenime giliai Įmintas pė-jsu išbandyta 

įsosda? Įvairiose srityse.
J. Kapočius yra gimęs

1907 m. spalio 19 d. Antatil- 
čių kaime, Žemaitkiemio Į 
valse., Ukmergės apskrity. Į 
Jis mokėsi Ukmergės gim-Į 
nazijoje, vėliau Aukštesnio
joj technikos mokykloj Kau
ne. o 1927 m. išvyko į Urug
vajų. kur 1930 m. Montevi-i

ikunyu 
labui.

URUGVAJUS

Buvo sustojęs lietuvių 

radijas

Rugsėjo 30 d. lietuvių ra
deo mieste baigė spaustuvi-j dijo valandai 7 metus vado 
ninku mokyklą ir Įsigijo 
spaustuvininko specialybę.

1933 m. grįžęs Į Lietuvą, 
kuri laiką dirbo Klaipėdoje 
Ryto b-vės spaustuvės vedė
ju. 1935 persikėlė i Šiaulius

vavęs Juozas Yaštakas atsi 
sveikino su klausytojais 
pranešdamas, kad jo radijo 
programa nuo šios dienos 
nebeveiks dėl finansinių 
sunkumų. Kad ir daug ką

♦

munam, rokuojasi. komu-, jr Spauda Lietuvai buvo grą-
nistu. O kai kas norėjo už-* žinta. Šiandien jau mažai . . __o___„_£ ________ „
pi otestuoti, tai kiti pradėjo jęas žino, kiek prie to prisi- mums daug daugiau mokėti, j tjes vardo spaustuvę. Atga-

Vilties spaustuvės vedėju ir*, galima J- N aštakui prikišti, 
b • vėliau išsikėlė į Kauną, kur - bet visvįena buvo gaila iš.

Įsteigė savo modernią cin- 
kografiją Vaizdas ir to pa.

rėkti: „Šaiap!“ Nu, Į ką tai 
padabna?

— Man patinka, kad tėvui 
rūpi laisva Lietuva. Bet mes, 
Amerikos gyventojai, tos 
laisvės Lietuvai neiškovosi
me. Turim laukti, kol Euro
poje susidarys tokios sąly
gos. kurios leis pačiai Lietu
vai apsispręsti.

— Maiki. tu turi misteiką, 
jeigu mislini, kad mes nega
lim Lietuvai laisvės iškovoti.

— Tėve, jeigu Lietuva ne
galėjo savo laisvės apginti,’ 
būdama dar nepriklausoma, 
turėdama savo armiją, ge
neralini štabą, šaulių orga
nizaciją ir kitą valstybės a- 
paratą, tai kokiu būdu mū
sų saujelė Amerikoje galėtų 
dabar tai padaryti?

— Veidiminut, Maik! Tu 
taip nekalbėk, ba tave ko- 
munara apšauks, kaip Džio
vą Bačiūną. Jes, su prunti- 
ninkais juokų nėra. Jie ta
vęs ir i Lietuvą neįleis, kai ji 
bus laisva. Pamatysi.

— Bet kažin. tėve. ar lais
va Lietuva Įsileis "prunti- 
ninkus“?

—Nu, tai ką turim daryt?
— Mes turim daryti vis- 

ką. tėve, kad Amerikoje kuo 
ilgiausia galėtų išsilaikyti 
lietuvybė.

— Sakai, turim daryti vis
ką. Ale išvirozyk, kas yra 
tas viskas? Aš rokuoju, kad 
reikia daugiau melstis. Tu
rėtum ir tu prisirašyti prie 
šv. Jurgio parapijos.

— Tėve, parapijos lietu
vybės neišlaikys. Nors lietu
viai jas savo sunkiai uždirb
tais centais sukūrė, bet jos 

— Maiki. čia visų reika-’yra atiduotos svetimiems 
las. Juk mes norim laisvos vyskupams, kuriems mūsų 
Lietuvos. Aš noriu dar prieš tauta nerūpi. Jau dabar ne
mirti pamatyti savo Plungės tuviškosc bažnyčiose pa

dėjo Amerikos Lietuvių Su
sivienijimas. Dar daugiau: 
kai po Pirmojo pasaulinio 
karo atsikūtrė nepriklauso
ma Lietuva. Amerika neno
rėjo jos pripažinti. Bet ir 
čia Lietuvai pagelbėjo Susi
vienijimas. Jo pastangomis 
buvo surinktas milionas pa
rašų, prašant Lietuvai pri
pažinimo. ir tūkstantinė lie
tuvių delegacija, susirinkusi 
Washingtone, Įteikė tuos pa
rašus prezidentui Hardin- 
gui. Ir Lietuvos respublika 
tuojau buvo pripažinta. Tiek 
gero Lietuvai nėra padariusi 
jokia kita organizacija. To- 
dėfhš ir sakau, kad Susivie
nijimas yra viena iš geriau
sių mūsų organizacijų.

— Bai glory. Maik, kodėl 
tu nepasakei man to anks-

JAV SPAUDŽIA DARYTI

REFORMAS

JAV ambasadorius Pie
tų Vietname Bunker vis dau
giau spaudžia Vietnamo vy
riausybę daryti ‘reformas, 
nes karas vyksta ne tik karo 
lauke. Negana laimėk karo 
fronte, reikia laimėti ir gy
ventojų pasitikėjimą ir pa
ramą. o tai galima tik vyk
dant įvairias reformas.

Ambasadorius siūlo vy
riausybei sumažinti provin
cijų viršininkų valdžią, per
duodant daugiau valdymo 
teisių vietos savivaldybėms. 
Jis aiškina Saigono vyriau
sybei, kad jos padaromos 
klaidos kompromituoja ir

vus Vilnių, visa tai buvo per
kelta į Vilnių, kur buvo lei
džiami ir spausdinami Įvai
rūs laikraščiai. Bet 1940 m. 
bolševikinio režimo visa tai 
buvo nusavinta, ir J. Kapo
čius tapo Panevėžio valst. 
dramos teatro direktoriaus 
pavaduotoju. Vokiečių oku 
pacijos metu jis vėl grižo į Į 
savo seną s_
profesiją, kurioj darbavosi 
iki pasitraukimo j Vakarus.

Juozas Kapočius labai 
daug prisidėjo prie nepri-

girdus. kad jo radijo pro
gramos šeštadieniais 8 vai. 
vak. jau nebebus.

Radijas vedamas ispanų 
kalba, bet muzika ir dainos 
duodamos lietuviškai iš 
plokštelių. Montevideo ir a- 
plinkės lietuviai jų laukda- 

!■ vo.
Bet spalio 7 d. visi nu

džiugo išgirdę, kad pregra- 
• įma vėl veiks.. Teko patirti,
•II 1 T A T _ * j .seną spaustuvininkai kad?• .Vašįakas suradęs ge. .* vo vnmmo Lnrio įtokuvozln ios

sna. kurioj

klausomos Lietuvos spausdi-l šiai rome

rą rėmėją, kuris pasižadėjęs 
sumokėti skolas ir neleisti 
programai sustoti.

Seniau tą programą gali

JETUVIAIS ESAME MES 
S1MĘ, lietuvių dainynas,

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

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina $5.00.

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkinys Jų 
.arpe V. Maciūno „Naujoji 
dokumentinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą”, J. Gimbu
to „Mažosios Lietuvos krikš
tų formos“. R. Sealy „Vel- 
d „fOJĮBSOjnBJ hĮAnjOĮl SBĮU 
at., 227 psl., kaina .. $3.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie *ą miestą ir a- 
pylinkę, 130 psl. kaina 
$6.50.

BASTAI — STRAIPSNIAL 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA- 
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............. $3.60

^EIDU PRIE ŽEMĖS, para- 
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K. 

Kario, 225 psl., kaina $5.

ciau. Būčiau ir aš prisirašęs. 1 P.1 ez’c\en.^, 'bbnsoną, ku- 
I i iam kritikų užtenka ir be 

Saigono daromų klaidų.— Tėve, geriausia prisira 
šyti dabar.

— Kodėl?
— Todėl, kad dabar Susi

vienijimas yra paskelbęs va
jų naujiems nariams Įsira
šyti. Galėsi ir pats stoti vaji- 
ninku. Jei Įrašysi 50 naujų 
narių, gausi $100.00 dovaną 
grynais pinigais.

— O kaip Įsirašyti?
— Mūsų mieste yfa SLA 

kuopa. Sužinok jo? sekreto
riaus adresą ir kreipkis pas 
jį. Jis padarys, kas reikalin
ga.

— Okei, Maik, raidavei 
einu to sekretoriaus ieškoti.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE. St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto Hetuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o1 
kietais $5.00.

mmo technikos sumoderni 
nimo ir turi kitų nuopelnų Į 
šioje srityje. Bet dar dau-' 
giau jis iškilo kaip Lietuviui 
Enciklopedijos leidėjas, jau

E. Jusys, A. Ber- 
Į tašiūnas, A. Zupka ir kiti.

Įsikūręs po antro pasaulinio1 
karo Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Bostone.
Jo suorganizuota ir čia iš
leista daugiau kaip 30 tomu 
Lietuvių Enciklopedija atei- i ma 
ties kultūros istorikų gal bus 
laikoma pačiu didžiausiu 
turtu, kuri sukūrė išeivijos' 
mokslininkai, menininkai iri 
kiti bendradarbiai ir jos ryž-j 
tingasi? leidėjas. Tokio mas
to kūrinio nebuvo spėta iš
leisti nei nepriklausomybės 
laikais, nei dabartiniu oku
pacijos metu. Galima teigti, 
kad nei organizacijų, nei ko
kiu specialių komisijų ar ko-Į 
mitetų tas didis darbas ne
būtų buvęs ir čia įveiktas 
dėl finansinių sunkumų ar

QUEBEKAS NESISKIRS 

NUO KANADOS

Quebeko Liberalų Fede 
racija savo suvažiavime at
metė sumanvmą steigti at
skirą prancūzų valstybę Ka
nadoje. Suvažiavimas pa
brėžė, kad prancūziškasis 
Quebekas ir toliau sieks 
prancūzų kultūros ir ekono
minio nepriklausomume pa
žangos, tačiau be jokių atsi
skyrimo planų.

Atsiskyrimo norinčios gru
pės vadas Levesųue tuoj pa-i kuriu nesutarimų. Tai gab

Kviečia vienyben

Ką tik iš Brazilijos grįžęs 
kun. J. Giedrys per radiją 

i ragino lietuvius būti vienin- 
| giems, susilaikyti nuo pro 
vokacijų ir šmeižtu.

Gerai daro kun. J. Gied- 
1 rys tokias mintis skelbda- 

bet ar jis žino, kad U- 
| ragvajaus lietuviu kolonija 
! ypač "uskilo tada, kai čia 
atsikraustė siaurų pažiūrų 
kunigu ir komunistų.

M. Krasinskas

SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

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

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

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

Tas knygas galima gauti 
keleivio administracijoje:

636 E. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

li-l
ir a buvo suorganizuoti tik 
atskiro vieno žmogaus ini-

sitraukė iš federacijos. Prieš 
suvažiavimą jo grupė buvo 
paskelbusi manifestą, kuria-' ciatyva ir atsakomybe. Ii 
me buvo reikalaujama atsi- tai padarė J. Kapočius, su

Mėsų skurdi literatūra 
' mažiesiems praturtėjo nau- 
i ju leidiniu. Tai Danutės 
iBindokienės knygelė 

„BALTOSIOS PELYTĖS 

KELIONĖ Į MĖNULI“.

Jos kaina $1.50 Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai* 

Kanados. I.ibera- rinkes redaktorius, kurie su- kus nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio
įstaigoje.

skirti nuo
lų partija šį manifestą atme- medžiojo šimtus bendradar- 
tė . bių ir ši kultūros pastatą su-

ADMIN1STRAC1JOS

PRAŠYMAS

“Keleivio“ administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — Jp code.
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ALĖ RŪTA

Žmones veža
Alė Rūta — Nakaitė-Arbienė. dabar gyvenanti Ka

lifornijoje. yra viena iš Įžymiąją ja :nt-anosios kartos 
moterų bele!risčių, .iau sukūrusi \ i-ą eilę r >manų. Jos 
romanas "Kelias i kairę" gavo Dirvos premiją, o 
'"Trumpa diena" — Draugo. Iš p..-in i< jo paimta ir 
čia spausdinama ištrauka.

Red.

Prezidento Johnsono duktė Lynda Bird su savo sužadė 
tiniu kap. Charles Robb atvyksta piety į Britanijos am
basadą Washingtone. Juos pasitinka tuo metu ten bu> u- 
si princesė Alevandra.

Teisės patarimai

Klausimas

vra beveik neįmanoma nusi
kratyti. Kiekvienas žodelis 
toj sutarty turi reikšmės, jei 
iškyla reikalas turėti nesusi
pratimų ryšium su pirkimu 
arba pardavimu. Todėl kiek
viena proga stengiuosi pa
tarti žmonėms nesirašvti tos

Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. Į sutarties, nepasitarus >11 sa- 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio vo a(^' °katu. 1 aiodtti šutai- 
skaitytojas. ‘i advokatui prieš ją pas.ra-K.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:

M. Šveikauskas, Attornev at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1S84 Centre Street 
Pats ton, Mass. 02132

šant, arba paprašyti advoka
tą ją tinkamai surašyti —y- 
ra paprastas ir nebrangiai 
atsieinantis reikalas, ir tai 
padarius, dažnai galima su
taupyti ir nemalonumų, ir 
pinigu.

Jam vėl kaip gyvi stovėjo akyse du ne per tolimi va
karai, kai Silva, gražus ir išdidus su savo uniforma, gar
siai Baleišiams pasakojo, kaip jis iau klausinėjasi apie 
tą Krymą, kur išgyją visokie ligoniai, kur la- ai geras oras. 
garsūs daktarai ir geriausios pasaulyje ligoninės. Jis klau
sinėjasi. rūpinasi leidimo. O gal ją ir be pinigu ves. nes 
ji ne buožių vaikas, dar net tarnaitė. Ir kai jis visa išrū
pins, tada atvažiuos ir Braniutę tenai Išveš. Gal ir ilgai 
teks jai tenai pabūti, bet gris sveika, vt 1 raudona ir links
ma. O tada visi turės atšokti jų vestuves. Taip svajojo 
Silva garsiai ir šypsojosi visiems, nesgi visi troboj buvo į 
savi, o Stasiaus niekas nepaisė.

— Tai anas tikrai jų išsiveš! — kartojo kuprius su
kepusiom lūpom, garsiai ir pašnibždom. Jis kartojo sau.1 
o girdėjo ir pakluonių krūmai, ir žilvičiai, spaudžia gale 
pirčių ir prūduose, ir tarp žalių gleivių išsprogusiomis 
akimis varlės. Jis kartojo garsiai, dejuodamas, tai vėl 
šnibždėjo, degančiomis akimis gręždamasis i toli.

— Tai anas tikrai! Neduosiu! Nelaisiu! Ažmušiu! 1
Stasius pervargęs krito i dilgę už klėčių ir iš džiaugs

mo verkė, kad dar nepasivėlino. Kieme nebuvo jokio ve- J 
žimo. nei kelely — šviežių pravėžų. Troboje buvo ramu, 
iš kamino rūko dūmai. Toli lauke subliuvo karvė. Trobos 
pasieniu uostinėdamas lakstė Mar dūkas ir kelis kartus 
suskalijo. o paskui. Į duris žiūrėdamas, plonu balseliu su
kaukė. Gal buvo alkanas? Gal norėjo i trobą — sušilti? 
Stasius susikuitė dilgėse, kojas po savim susirangė, isigū- 
žė i platų tėvo švarką. Rytas buvo vėsokas. Jis nutarė čia 
laukti, nesgi vistiek jie pasirodys. Gal dar kur užvažiavo? 
Gal kelio pasiklaustų, gal arklių pasikaustytų? Bet jie 
atvažiuos, vis tiek atvažiuos.

Stasius kiurksojo susirietęs. Saulė kilo ir labiau kai
tino. Jo galva sviro, sviro, kol atsišliejo i klėties sieną. Jis 
nuknerpė nosį žemyn ir užsnūdo. Dilgės degino rankas 
ir kojas, bet jis nejuto nieko. Saldu? miegas nugramzdino 
ji užuomarštin. laikinai nuramino Įsiaudrinusia galva ir 
širdį. |

Baleišio troboj sėdėjo žilvityčia, ir abi su Arr.elja Į 
pasakojosi sapnus. Vyrai buvo išėję: Tamošius arė. o Al- 1 
pancas —gal perkelti gyvulių, gal prūdo kasti, nes vieno i 
reikėjo dar — merkti linams. Amil į? buvo jau krūsnį bly- • 
nų prikepusi, nors dažnai kuri plonesni, i triūbelę suvy
niojusi, gurkė, pasidažiusi taukuos, net jai smakras bliz
gėjo. Marjona spėliojo sapnus ir nematomis nurydavo sei
lę, nes buvo alkana, o užsikurti krosnį ii pasivbti ko val
gyti — tingėjo. Taip ir bagdėliavosi ligi pusdienio: kar
tais Amilja kokį blyną paduodavo, o kad ne — tai užsi- 
versdavo iš puodynės pieno, ir tiek.

— Pečiūras Povilas atvažiava.—pasakė Marjona. pa
žvelgusi pro langą.

— Tai jau iš pieninės. Ale gi šindei ir unkšti! — A- 
milja nusižiovavo ir pasirąžė prieš baigiančią kūrentis, 
krosnį.

Povilas subruzdėjo namely ir staigiai atidarė duris.
— A ką jau pasakysi? — šiepėsi Amilja. — Maž ir 

gastinčiaus atavežei?
— Tai dar nieką nežinat? — iš lėto pradėjo Povilas. 

Jis buvo didelis, beveik ligi lubų, o jo balsas žemas, dus
lus. žodžiai sklido kaip iš gilios statinės.

— Ką nežinam? A? Kų turim žinot? Kad Kiškvčia 
su Varlių Pumpučiu ženvjas? Tai jau užu-akai anoj ne- 
deliaj būva, — bėrė kaip žirnius Amilja. Bronė sujudėjo. 
Jos lova brakštelėjo.

— Negi! Klausykit! Blogi laikai ataia, viškai blo
gi ! — dundėjo Povilas kaip griaustinis. — Pagelias baisus 
sujudimas. Saka, žmones veža.

Antanas Gustaitis

UŽRAŠAS ANT ŽINOMOJO LIETUVIO KAPO

Užgimęs užaugo, užaugęs paseno.
Tarp karsto ir lopšio taurelėm stukseno, 
Daug matė, girdėjo, kalbėjo, galvojo, 
Daugiausia gi — plojo, kai kitas kovojo.

O priešų tėvynės taip baisiai nemėgo.
Kad bėgo, ir bėgo, ir bėgo, ir bėgo. 
Pabėgęs kentėjo, kentėjo, kentėjo,
Kol nebeiškentęs per jūras atėjo.

Atėjęs čia narsiai ant kranto sustojo,
Ką buvo pasakęs, kartojo, kartojo,
Vis veržės į Vilnių, j protėvių pilį,
Ir galvą paguldė už automobilį...

KULTŪRINIAI MAINAI

Tau, tėvyne, manos snaigėm 
Vargo kelią klojant,
Tau aukoti amžių baigiam,
Tau ir apšilo jam.

Ar išalkus, ar ištroškus,
Vis paguosti einam,
Mūsų karvės — tavo ožkos,
O lygiom sumainom.

Mes tau meilę, grūdo skalsą,
Kol gyvybė laikos —
Tu mums Kremliaus šunio balsą 
Tonuos balalaikos.

Mes sesutei šilko skarą,
Diržą auksu lietą,
O brolelis mums per karą 
Kulką pištalieto.

Mes tau raštų šimtą arų,
Prakalbų kūrybą —
Tu nuo stalo proletarų 
Kūčioms vieną grybą.

Kai rytojus neramina,
Mes tau laisvės bilių,
Mes tau galvą Gedimino,
O tu mums... kubilių.

(Čia spausdinami eilėraščiai paimti iš šiemet 
Lietuvių Rašytojų Draugijos premijuotos Anta
no Gustaičio satyrinės-humoristir.ės poezi ja s 
knygos ’Tr atskrido juodas varnas“, kurią išleido 
Algimanto Mackaus Vardo Knygų Leidimo Fon
das. Knyga jau išparduota.)

Iki šiol aš kalbėjau vien 
apie „nuosavybės dokumen- 

Kodėl Tamsta vis sakai, tų“ stovį (title). Ši fazė yra 
kad perkant namus reikia svarbi ir pilkėjui, ir bankui, 
advokata imti? Ar toks pa- Tačiau yra kitų reikalų, ku- 

tiksakymas yra 
i rofesir iam labui.

advokatu įie bankui vra visai
ar iš tik-

„neįdo- 
mūs“, o pirkėjui gali būti i-

rųju tai n yra? Aš put£ esu tin svarbūs, pav.. kaip „ea- 
teisininkas. Nors šio krašto sements“, „rights of way“ ii, 
įstatymų nežinau, bet logi- panašūs dalykai.

’ ka man sako. kad taip ne- "Easements“. „rights of 
įgali būti. Tuk daugumas way“ ir pan. yra teisinės pri- 
žmoniu uerka namus imda- vilegijos, kurios kartais yra

• mi pas ko ą <mortgage) is 
į banko. Bankas, duodamas 
} paskolą, turi pats dėl savo
! saugumo apsižiūrėti, kad tu, tam tikru būdu (kaip.
! nuosavvb s popieriai butų pav., naudotis tam tikrais 
! tvarkoj. Bankai retai klysta. Į takais. dėti požeminius 
; Jei vėliau pa?įrodytų, kad į- vamzdžius, kuriems suge-i 
: sibrove kokia Klaida, dėl ku-Į. dus, gali būti reikalo daržai 
:iiospu u mi tektų nukentė- iškasti ir panašiai). Tokios] 
ti. man atrodo, kad bankas teisės „eina“ iš vieno savi-Į 
už tai turi atsakyti, jei Jis i ninko rankų į sekančio savi-j

i prastai atliko savo darbą? ninko rankas ir niekuomet! Dr. j Adomavičius Nau- 
Juk bankas ima procentus is j "neišnyksta“ savaime (run-‘ jienų spalio 16 d numery

duodamos kaimyninių namų > 
savininkams naudotis kito Į

ištekėjusios už lordo Snowdono„ 
nauja šukuosena.

KAIP JI AUKLĖJO 

SAVO DUKRĄ

i Jis pačios sukaktuvinin-arirau a reikalingas pir
kėjui ’ ’ katas, jei jis per
ka namus per bank?
ieigu jis nerka 

. o

ti savo investuotus pinigu
Kai skola bankui jau apmo- ‘ kės žodžiais šitaip pasakoja, 

t. >.. ( keta, banko rizika baigiasi,, kaip jj auklėjo savo dukrą: 
su banke ; tuo tarpu pirkėjas, namu sa-Į ”Rada užgirnė mūsu duk.

| vininkas, pasilieka su pirk- ra? paiutau motiniška 
tu turtu. Jei yra koks nors džiaugsiu?. savyje, kurio žo- 

! defektas jo nuosavybės po-' džiais negalima išreikšti, 
pieriuose, jis dažnai anie Tuomi pat laiku kilo klausi- 

j juos sužino tik tada. kai jam mas: ar pajėgsiu aš ja išauk- 
i tenka tuos namus parduoti, lėti taip, kad b būtu

Taip. reikalingas. Bankui ir busimojo savininko advo-, džiaugsmas tėvams‘ir kad ji 
tstovaujas advokatas turi j katas suranda tuos defek-.DūLių naudinga sau ir visuo- 

pareigu tix banko atžvilgiu: tus ir pataria sa\o klientui menei. Supratau, kad tik tė- 
ijsnetu’i josiu, pareigu njr-'namų nepirkti be kainos rūpestingos pastangos 
kė'i’ui. Jei įsibrauna klaidu, nuolaidos, aiba reikalauti gaĮj išauklėti kūdiki sveiką 
tada rri bankas, nei bankui | to defekto pašalinimo. i kūnu ir protu. Bet didžiau- 
abriovauias advokatas nėraį Pirkėjas atsako bankui šia atsakomvbė bus motinos, 
atšakipirkėjui už iam už paskolą namams pirkti i „Kol dar buvo mažvtė, 

ne tik savo Ramais, kurie y-, globojau ja .gilia motiniška 
ra bankui užstatvti (mortga-j meile. Paaugėjant jai. ro- 
gedl, kol skola bus apmokė- džiau tik gerus pavyzdžius.

rr.ort a

New Yorko
Namu savininkas

.a’stlja.

Atsakx-mas

df tc’uo? klaidos ar klaidu 
susida iusius nuostolius. 

Antras dalvkas. — ban-
skolindami pinigus, ta. bet jis duoda bankui ir Su dideliu atsidėjimu se-

Vadinamasis „title exami- pajėgus apmokėti bankui, no laikas pavėlino. Kada ii 
ration“ y a labai stropu- iri skola, parduotų tuos namus,! žaidė su vaikučiais — tai tik
detalus reika1?5. iD-įi reikia. pasiimtų už namus gautą pi- Į mano kieme ir mano aki- 
atlikti nuodugniai b" jų-ųopš- niga ir. jei jo neužtektu. —vaizdoįe. I visus jos klausi
mai. r*au"umus tokiu speci- turėtų teisę ieškoti iš pirkė-Įmus atsakiau teisingai ir su 
alistu savo darbn atTreka ne- jo likučio (deficiency). j paaiškinimais. Niekuomet 

i paprastai gerkit Tfcčiau Tad, jei pirkėjo-školinto- jos nebariau piktuoju už jos 
klaidu pasitaiko. Jei pirkė- jo kreditas yra geras, ban-
ias turi «avo advokata. šis kas, duodamas paskolą na- 
nuodu^riai peržiūri vadina- mams pirkti, nedaug terizi-
rraii abstra^t o^ titde“ ir, kuoja. Rizikuoja pirkėjas, 'tas įvyko, ir prašiau daugiau 
iei randa kok'U nors neais- kuriam niekas neatstovauja taip nebedarvti. Daviau jai 
kurnu, io v,,'’e clp yra pa- ir kurio reikalų niekas negi-jj suprasti, kad aš ia visuomet 
eiam pasitik’'Pti ir is«uaiš- na. jeigu jis neturi savo ad- sjgku ir rūpinuosi visais jos 
kinti. Tokiu būdu du žmo- vokato. Žmonės be reikalo j pasielgimais.

i nės, du -peciabstai. turi pro- mano, kad banko advoka-j ”,Jai pradėjus lankyti pra
gos patikrinti visas nuosa-, tas jiems atstovauja; faktas į dinę mokvkla, visokiais bū- 

— vvbės dokumjentu fazesj yra tas. kad jo pareiga yra' dais stengiausi būti jos labai 
kaip rav., tūrio perleidi- atstovauti tik banko intere-, artima drauge. Labai saugo- 

. , _ , mus" (eonvevance3), pavel- sams. 'jau. kad ji nenutoltu nuo
ir bagotus jema, ale, va, gi tų seni su pulku vaiku, kur se- dėjimu „probate“. paimtas j Norėčiau dar ypatingai; manės niekuomet, ypač mo- 
niau valsčiaus sargu būva, irgi pajėmį. pasko’as (mortrages), tų pabrėžti, kad yra labai svar-| kvkliniame laikotarpyje. Sa

gelių dvara ponu su poniu ir vaikais. Saka, ne tik mokytus

vaikiškus prasižengimus. 
Tik švelniai priglaudus prie 
savęs, išklausinėjau, kaip

— Nu, ar velnias jas apsėda? Kam gi jiem reikia Pa?ko1u apmokėjimus—dis-, bu, kad pirkėjas turėtu savo! kiau jai .kad mokyklos drau
gu? — piktinosi Amilia ' releases ir t.t. Juk advokatą, kai jisai pa.iraio gai ir draugės dažnai mai-

ai i vuirr-t X j- t- • ! vis?« reikalas liečia ne tik pirkimo-pardavimo nitartį. nosi> bet mamytė ir tėvelis
— Ale palaukit! Tai as nusgundjs na tokių žinių pie- paskutini „perleidimą“ —i Daug kas mano, kad ši su- bu„ taV0 draugai ir globė-

- Palauk, Amil, duok jam pasakyt, - sunerimo Paitai parsvariau pienu, susirinkau knygelas ii ,lū- čia yra reikalo tikrinti dau-j tartis yra tik formalumas ir jaj, ko] tjk mes ir tu būsime
miau namą. Nugi, privažiuoju pre Jurgelionia, tai kiemi giau negu pusšimtį metų. neturi daug svarbos. Tai yra į gyyjt
trys vežimai stovi, a pre durų — milicininkas. Per toki laikotarpį namų sa- visiškai neteisingas suprati-į ”Labai stengiausi paveik-

........................“parJwe,ioni!“^kėAmi,ja--JėzauMa,i-^“^^

vežas. Ne pa vienų, ale šeimynam. Saka, viršaiti su pačia ja. paVeldėti keletą kartų ir pirkėjui pareigas ir teisi-1
ir visais vaikais pajeme, makytajų su makytajieniu, Ra-į '/Bus daugiau) ir t.t. nes prievoles, kurių, norint, (Nukelta į 7-t, psl.)

— Kakias žmones? Gal tau pruotas susmaišė? Kalbi,! s 
Poviliuk, kaip iš kita svietą atajįs, — vis dar juokavo 
Amilja.

f zmanių:

Marjona.
— Taigi, ir aš nežinau, — tęsė Povilas, — kas tinai 

dedas. Saka, milicija visur važinėja, žmones raštavoja ir!

. 11 <« •. • 4 t f • .i < .. <i
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Vietinės žinios
Bostono

$20,000 lietuviškiems 

reikalams

Lietuvių Fondo narių me- 
tiris suvažiavimas, Įvyks š. 
m. lapkričio 26 d. Chicagoj.
Suvažiavime bus renkamas 
vienas trečdalis Fondo Ta-
rybos narių, t y. 5 asmenys, i St Augonis ?13. 
svarstoma pelno paskirsty-1
mas ir kiti LF reikalai. Po $12.50: A. Rudauskas

š. m. spalio 1 d. LF turėjo ir A. Valis.

AUKOS BALFUI

PARENGIMŲ KALENDORICS

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

KAS NORITE GRAŽIAI
GYVENT! VELTUI?

Laconia, New Hampshire, 
netcli miestelio labai gražioj 
gamtos aplinkoj yra maža 
nedirbama farmukė su pui- 
kiai įrengtais namais,—šil
dymu, karštu vandeniu ir ki
tais moderniškais patogu
mais. Ten gyvenanti vieni
ša našlė ieško moters ar ve
dusių po.os, kurie sutiktų 
apsigyventi. Visas tas pato
gus butas duodamas veltui. 
Puiki proga pensininkams!!

Tuo reikalu kreiptis adre-1 
su: —Anna Gritz,

6 Centre St.
Cambridge, Mass. 02139 

Tel. 864-2601
(44)

Filmų aktoriai Mary Ann Mob- 
ley (Miss America) ir Gary (di
lins rengiasi sukurti šeima dar 
šiais metais, jei, žinoma, iki to 
laiko neišsiskirs, kaip tarp to-

I kių aktorių yra įpra-ta.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
I.IETUV1I]
AMERIKOJE

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

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

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

Bcstono Balfo vajaus pir
mieji aukotojai: | !

j Lapkričio 5 d. So. Bosto-
Po $20: A. Grigaliūnas,! no Lietuvių Piliečių dr-jos 

inž. j salėje Sandaros našlių ba
lius.

♦ » »

Į
Lapkričio 12 d. 3 vai. j 

popiet Jordan Hali smuiki-Į 
ninko Izidoriaus Vasy liūno į 
lietuviškos muzikos koncer
tas.

įnz. J. Mikalauskas ir 
J. Rasvs.

1650 narių ir 373,838 dole-j 
rių pagrindinio kapitalo.! 
Gautas pelnas, kuris sudaro j 
20,000 dolerių, bus paskirs-i 
tvtas lietuviu kultūros iri

Po $10: J. A. Januškevi-
čiai. M. Bratėnienė, A. O.
Bartašiūnai. J. Vembrė. J.
Liutkonis, K. Tamošaitis, J.

švietimo reikalams. Pelnas! D?'algj>. dr. G Stapulionie-
kas metai dvigubėja, bū-l 5\5įŠ“,taA’ J; M.^en?s- 

S. Kiliulis, O. Andnuhome-

* « *

tent: 1962-3 m. jo buvo;
1.200 dol., 1963-4 m.—3500; 
dol.. 1964-5 m. — 5.500 dol.. j 
1965-66 m. — 10.000 dol. i 
ir 1966-7 m. — 20.000 dol.'
Iš viso per tuos 5 metus ?au- 
ta daugiau kaip 40,000 do
lerių oelro. Tai vra didelė, 
graži ir pasigėrėjimą kelian
ti suma! , Puskepalaitis. P. Vaičaitis.

Tai yra nuopelnas dosnių, a. Mučinskaitė, K. Bačans- 
ilgai nedelsiančių ir giliai kas, B. Utenis, P. Račkaus- 
lietuviškus reikalu? verti- kas, T. Bogužienė, P. Kabi
nančiu tautiečių. Reikėtų vi- dė, E. J. Valiukoniai, A. 
siems pa judėti ir greičiau škudzinskas, J. Sonda, L. J. 
sudėti milioną dolerių, tuo- Haris. V. Piragis. J. Arlaus

kienė. A. Andriušienė ir A

nė, B. Mickevičius ir 
Lendraitis.

L.

Po $5: V. V. Jackūnas, K. 
Dūda, P. Pauliukonis, E. 
Manomaitis, J. Verbickas, 
A. Matjoška, St. Jurgelevi
čius. P. Brazaitis. J. Tuinila. 
P. Ausiejus, A. Griauzdė, A.

met per vienerius metus 
gausime daugiau kain 59,
000 dolerių pelno ir stipriau 
paremsime lietuviškus rei
kalus.

Bostone rajonui yra skir
ta 20,000 dol. kvota. Jau yra 
surinkta 1 4,000 dol., kas su
daro 70' z-. Tą sumą sudėjo 
87 asmens.

Jau yra rajonu, išpildžiu
sių 100'; jiems skirtos kvo
tos. Bostono lietuviams rei
kėtų pasispausti, kad nelik-!
tų kitu rajonu užpakalyje.Į lietuviams sušelpti.

Bostono Vajaus komitetas 
laukia, kad ir tie. kurie vis 
dar delsia, paskubėtų i ši 
lietuvišką darbą.

Aš.

o.
kas

Lapkričio 12 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. dr-jos III 
aukšto salėje Lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto me
tinis banketas.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

r oo on j i. • Atsiminimus visuomet t 
jalio 28--9 (i.d. Alano- Įdomu skaityti, todėl siūlome 
Parke (o- Qums^a-iisi$ryti šias mūsų žinomų

WORCESTER MASS 

Skautu suvažiavimas
1-

♦ *

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

* * *

Spalio 28-29
nio Parke (5_ i įsigyti sias musų žinomų
mond Avė., •-c/ewsdury. įmonių gyvai parašytas at- 
Mass., prie pat Vorcesterio siminimų knygas:
Įvyks Atlanto rajono skautų 
vyčių ir vyr. skaučių suva
žiavimas. Tuo pačiu metu 
vyks ir skaučių vietovių va
dovių suvažiavimas, o sek
madieni rajono vado kvie
čiamas rajono vadijų ir vie
netų vadovų posėdis, kuris

Lapkričio 26 d. ivyks So.į bus 11:30 vai. ryto, tuoj po 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos, pamaldų, 
metinis ”Šurum-burum“ sa-l Suvažiavimo pradžia 1 
vo patalpose. Bus traukiami, vai. popiet, šeštadienio va- 

Vilėniškiai, P. Jančaus-; laimė jimo bilietai ir išdali-ikare 7:30 vai. bus skautiš-
ir J. Verbickas.

Po $3: P. Juozapaitienė ir 
M. Masiliūnas.

Po $2.50: A. Mockienė, J. 
Stankevičius ir J. Markelio- 
nis.

Nuoširdus ačiū visiems 
aukotojams. Laukiame ir ki
tų, kurie dar nesuspėjo ati
duoti savo aukos broliams

A. Andriulionis,
pirmininkas

NAUJOS AKĖČIOS
Išėjo iš spaudo? naujas 

humoro, satyros, sarkazmo, 
ironijos Akėčių numeris. Jo 
kaina 50 centų.

PASKUTINIS POSĖDIS
Juozo Audėno atsiminimai 
227 psl., kaina............ $4.001

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

DU MEDINIAI IR TRYS į 
GELEŽINIAI KRYŽIAU
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovu, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimu (1909-1918) IV to-j

kas laužas su programa ir 9 
vai. šokiai. Suvažiavimo už
darymas sekmadieni 3:30 
vai. popiet.

Gruodžio 10 d. 3 vai. mink^is viršeliais
pietu Jordan Hali kompozi-i „O1+- •f . , . __ ; vauti suvažiavime,0 tėveliaitonaus Jeronimo Kačinsko1,- -■__ • . ,, . . . . .... •• • ! ; kviečiami atsilankvti i skau-kunniu jubiliejinis koncer- - . ... yfa i tiską lauza ir pasilinksmini-1

j narnos Elevatoriaus Fondo 
i dovanos.

• • * mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliai?

Balfo padėka

Dėkojame visiems, kurie 
vienu ar kitu būdu padėjo 
surengti metini Balfo ban-1 
ketą spalio 1 d., kurie i ji at
silankė, o ypač A. Januške
vičienei už Amerikos ir Lie
tuvos himnų paskambinimą. 
kun. A. Janiūnui už jaudi
nanti žodį, O. Ivaškienei ir 
jos tautinių šokių sambūriui 
už gražiai pašoktus šokius. 
B. Adomavičiūtei už gražią 
deklamaciją, šeimininkėms 
O. Andriulionienei, K. Bai- 
kienei ir E. Simonavičiūtei,

(Atkelta iš 6-to pusi.)

sisakvtu, ka ji pergyvena 
mokvkloje. Visuomet sakiau 
gerbti savo mokytoms. Pra
dinės mokyklos laikotarpiu 
stengiausi namuose ią supa
žindinti su lietuviška rašy
ba. Suradus kur idomų 
strainsneli bei pasakaite — 
skaičiau iai. O vėliau, kai 
pramokiau skaityti, tai pri
siprašydavau. kad ji man 
paskaitytu, būk tai sau pa
sirinktas pasakaites. Dukre
lė net nenaiuto kaip išmoko 
gražiai lietuviškai skaityti.
Vėliau ji pati prašvdavo pa
rūpinti jai lietuviško nasi- 
skaitvmo. Po metu kitų ji 
jau išdrįso lietuviškai su
kombinuoti straipsnelius.
Netrukus pasidarė nuolati- 
nrė korespondentė lietuviu nan iš Philadelphijos buvo
laikraščiuose anie iaunimo 
darbuote. Aš ired buvau la
bai patenkinta, kad viskas 
tain einasi, kaip buvo pla
nuota“.

Vincas Mauku? nuo iau- 
nvstės dienu veikia social
demokratu tarne. Jų gretose 
tebėra ir šiandien.

Sveikiname sukaktuvinin-

LAIKRAŠTIS VISU IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąja lietuviškąją kronikų, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj** laba5 daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

$3.75.; 
$2.50-!

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

TAU, LIETUVA, Stepo-!
{ mą ir kartu praleisti vakarą no Kairio, 
su lietuvišku skautų jauni-

psl., kai-i
ina ..............................  $2.00į

DIENOJANT, Kipro Bie-i

linio. 464 psl., kaina....$2.00'
PENKTIEJI METAI, Kip

ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ......................... $2.00 ,

ATSIMINIMAI IR MIN- 
TYS. Kazio Griniaus, I to- 

PAIEŠKOJIMAI Imas. 300 psl.. kaina .......$2
no Lietuvių Piliečių Dr-josį Paieškomas Antanas Pociūnas. J* ^,N
Naujųjų Metų sutikimas sa-įSimo sūnus, išvykęs iš Lietuvos 1 Y5’ dr- Kazi° Griniaus. 
VO salėje. i 1933-38 metais. Gyveno Panevė- i II tomas. 336 psl. kaina $5 <

'žioapskr., Raguvos vaisė.. Ja.: VYSKUPO P. BŪČIO 
napolio gyvenvietėje. JAV yra j aTS!MIN|MAI, I tomas

* * * 480

i mu.
Suvažiavimą globoja Wor-Gruodžio 25 d. Žalgirio;

tunto skautų šokių vakaras! c vvr. skautės ir skau- 
su programa So. Bostono;
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa- p
įėję.

• » *

Gruodžio 31 d. So. Bosto-

* *

Sausio 21 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

* * *

Vasario 18 d. 2 vai. po
piet So. Bostono aukšt. mo
kyklos (Thomas Park) salė- 

kepyklos savininkams Va- je Lietuvos nepriklausomy-
laišams už kalakutų iškepi- 
mą ir padovanotus pyragai
čius. spaudai — Keleiviui, 
Draugui ir Dirvai už banke
to garsinimą.

Valdybos vardu

A. Andriulionis,

pirmininkas

Bostone viešėjo J. Bubelis

Praeitą savaitgalį Bosto-

atvykęs lietuviškos spaudos 
bendradarbis Juozas Bube
lis. kuris čia viešėjo A. A. 
Gustaičių ir A.S. Santvarų 
šeimose, buvo apsilankęs 
Kultūriniam subatvakary, 
Keleivy ir kt.

bes atstatymo paskelbimo 
sukakties minėjimas.

Kovo 17 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasvliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

* * *

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

• • •

Balandžio 28 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje, III aukšte, Minkų radi
jo talentų popietė ir N. Ang
lijos gražuolės balius.

• • •

J. Bubelis kadais Vokieti
joje yra buvęs vienas iš ga- 

kus ir linkime jiems dar ii-'blausių Ravensburgo lietu-! ninko Tz. Vasvliūno lietuvis 
gai ir laimingai gyventi. Ivių dramos sambūrio narių, kos muzikos koncertas.

gyvenęs San Francisco. Calif. . _
Ką nors apie jj žinantie ji ma-; 3_0 psl.. kaina $3.o0, IT tO-

loniai prašomi rašyti šiuo adre- i mas 282 psl.. kaina $3.50.
su:

Anlhonv Schalk 
5212 — 18th Avė., N.E. 
Seattle. Wash. 98105

SIAUBINGOS DIENOS 
1944-1959 metų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa-

GRAŽIAUSIA DOVANA 273 nosį. kaina $3
KIEKVIENA PROGA GYVENIMO VINGIAIS 

tai geriausios autentinės ilga dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
grajimo lietuviškos plokštelės. ngs 260 p?1 kajna
gražiai Įpakuotos, paprastos ir i VirM!čn ■HurV'AITC 
-tereo, gaunamos iš VIENIŠO ŽMOGAUS

REOUEST RECORDS. GYVENIMAS (apie Dėdę
Nepriimkite pakaitalų. Kreipki-1 §erna)# Antano Rūko, 206
* i artimiausią krautuvę arba ,ns, ..........................

KĄ LAUMĖS LĖMĖrašykite veltui katalogų adresu
R e q u e s t R e c o r d s, Ine. 

66 Mecharic St.
New Rochele. N.Y. 16801

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gau»l pagalbą. 1 

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau- 
iami, nuo reumatizmo, ranku, 

,ojų nutirpimo ir skaudėjimu 
»o yra.
Tuojau siųsk šį skelbimą ir 

•avo vardų sa antrašu, ir mes 
i įsiusime vaistų išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North SUu, P.O. Bov 9112 

t 1

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet' mo a*rto P*»ir**ytoi° Stepo- 
Jordan Hali salėje smuiki-Į Kairio spalvotą portretų

(apie Salomėja Neri), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl.
kaina .................................. $2

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

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl.
kaina ...............................$1

NEPRIKLAUSOMA LIE- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra- 

polo Skipičio, 440 puslapiu
lzo in o

Į PALIK AŠARAS MASK- 
1 VOJE. Ba»-borot Armonie-
nės. 253 nsl.. kaina .... $3

ŽVILGSNIS ! PRAEITI,
K- Žuko, 476 ps!., kai
na ................................. $5

Viso? šios knygos yra gra 
žiai iriSfos

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psi., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psi. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00
Perkai.v abi dalis kaina tik ........................................... $6.50
Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama.........................................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Čieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina.........................................................$1.00
Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ........................................................ $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00. o dabar tik..................................................... $2.00
Dan KtU ličio Magiškuoju kilimu i Vilnių, 330 pusla
pių, laba; Įdomūs 1962 metu kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00

8x6 colių dydžio už 80 cnt. (636 Broadway, So. Boston, ProSa
Mas*. 02127). i j - ■?. JL ma »r Keleivy.

I

soseosooooooooooooooooooooiVĖL NAUJA DOVANA 
VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS •
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie. kuriems knyga 

skiriama, ją tikrai nepapras- tog vergų stovyklos, kuriose 
tai mėgsta. Todėl pradžių- kentėjo ir žuvo mūsų 
ginkite savo vaikučius, Įsi- broliai, seserys, giminės ir 
gykite ją tuoj arba Kalėdų į draugai. Knygos kaina — 

Kaina $3.00. Gauna-Į centai.

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygų

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema,
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fr čia nebėra varžybų

Spalio 19 d. buvo mėnesi
nis So. Bostono Lietuvių Pi-S 
liečiu Dr-jos susirinkimas. 
Japie priimtas vienas naujas 
naiys, mirusių narių atmini-4 
mo pagerbti nereikėjo, nes 
po paskutinio susirinkimo 
nė vienas narys nemirę,

Apyskaita rodė, kad* per 
rugsėjo mėnesj turėta pelno • 
$2,807. i

Šiame susirinkime tyrėjo 
būti nominuoti kandicBŽai 
i draugijos vadovybę.. “Nė 
taip seniai dėl tų vietų eida
vo nemažos varžvbos o ši 
kaitą beveik visoms parei
goms tepasiūlyti senieji kan
didatai. Teisybė, kandida
tus dar galima pasiūlyti iki 
kito valdybos posėdžio, to
dėl. reikia manyti, jų su
krapštys daugiau.

Ilgametis sekretorius A. 
Neviera atsisakė kandida
tuoti. Ta jis buvo pareiškęs 
ir pernai, bet vėliau sutiko. 
Ar jau galutinis jo atsisaky

mas šiemet, vėliau pamaty
sime.

Darbotvarkę baigus, visi 
dalyviai buvo pavaišinti ka
va su užkandžiais.

Akimirkos Lietuvoj

Taij) Raimundas Mieže-j 
lis pavadino savo pranešimą,1 
kuri jis skaitys Bostono Lie
tuvių kultūros klube (287 
Commonwealth Avė.) ši šeš
tadieni. spalio 28 d. 7:30 
vai.

Kaip žinome, prelegentas 
neseniai lankėsi Lietuvoje.

Napoleonas Jonuška. senas Bos 
tono socialistu veikėjas, kuri 
Lietuvių Darbininkų Dr-ja pa
gerbė spalio 21 d. surengtame 
pokylyje.

SLA suvažiavimo pietūs

Kaip žinoma, SLA antro
jo apskrities suvažiavimas 
įvyksta Bostone spalio 29 d.; 
11 vai ryto.

Pranešama, kad tą pat 
dieną 3 vai. popiet bus su
važiavimo dalyvių ir svečių 
pietūs Sandaros salėje. 124 
F St.. So Bostone.

S. Griežė buvo Kanadoj

Mūsų bendradarbis Sta- 
. sys Griežė - Jurgelevičius 
praeitą savaitę buvo išvykęs 
i Montreali. norėdamas dar 
kartą pamatyti pasaulinę 
parodą.

Dėkoja

Monika ir Praras Lem- 
bertai iš Los Angeles karštai 
dėkoja visiems savo drau
gams už dideli nuoširdumą 
ir vaišingumą, parodytą jų 
Bostone svečiavimosi metu.

Lietuviškos muzikos 

koncertas

Smuikininkas Izidorius 
Vasyliūr.as su savo sūnumi 
pianistu Vyteniu pasiryžo 
duoti net kelis lietuviškos 
muzikos koncertus. Pirma
sis Jordan Hali bus lapkri
čio 12 d. 3 vai. popiet, ku
riame bus atlikti šių lietuvių 
kompozitorių kūriniai: Ka
zio V. Banaičio. Broniaus 
Budriūno, .Juliaus Gaidelio, 
Juozo Gruodžio, Mykolo 
Čiurlionio, Vlado Jakubėno 
ir Antano Račiūno.

Pagirtinos I. Vasyliūno 
pastangos garsinti lietuviu 
kompozitorių kūrinius. Bos
tono visuomenė turėtų tas 
pastangas paremti gausiai 
atsilankydami į tuos kon
certus.

LB apygardos suvažiavimas

Lietuvių Bendruomenės 
apygarda s atstovų suvažia
vimas šaukiamas lapkričio 
5 d. 3 \al. popiet So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
mažojo, -alėj. Darbotvarkė
je — naujos vaidybos bei 
revizija ~ komisijos rinkimai 
ir kt.

Ruošiamasi kitų metų J 
iškilmėms

Spalio 17 d. Alto skyrius 
sukvietė Įvairių organizacijų 
atstovus pasitarti, kaip ge
riau paminėti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
paskelbimo 50 metų sukak-; 
tį. Susirinko per 20 asmenų.' 
J susirinkimą atvyko ir Juo-! 
zas Bačiūnas, Pasaulio Lie-i 
tuvių Bendruomenės valdy-l 
bos pirmininkas, tą dieną ki-: 
tais reikalais atvykęs į Bos- i 
toną. Jį atlydėjo JAV LB! 
tarybos pirm. Juozas Kapo
čius.

Susirinkusieji iškėlė daug 
įvairių sumanymų, kuriem 
vykdyti nutarta sudaryti 
bendrą komitetą iš Alto ir L. 
Bendruomenės atstovų su 
teise dar pasikviestLką ras 
reikalinga. j

Susirinkimu: pirmininka
vo inž. A. Čaplikas,-Alto sk. 
pirmininkas.

Guli ligonii&Jg

Nėw England Medieal 
Centre guli Povilas Barta- 
šiūnas. ilgus u^etys laikąs 
maisto krautuvę ,£ g&x7ėje 
So. Bostone, o miesto ligo
ninėje guli Mykolas Venys. 
Abu jie lietuvių tarpe yra 
plačiai žinomi žmonės.

Linkime jiems sveikatos.

Žemės ūkio klausimai ' 
subatvakaryje į

Praeitą šeštadienį Kultu-j 
riniam subatvakary įvairiom 
modernaus žemės ūkio pro-, 
blemom kalbėjo Mass. uni
versiteto profesorius dr. J. 
Vengris. Prelegentas labai: 
įdomiai ir išsamiai nušvietė; 
cheminės pramonės vaidme
nį šių dienų žemės ūkio pro
duktų gaminime, jos reikš
mę derliaus kontroliavime, 
o be to, palietė ir su chemi-! 
kalų vartojimu susijusius l 
žmogaus sveikatingumo rei-! 
kalus. Paskaita, kurios te-' 
ma pradžioje galėjo kai į 
kam atrodyti kiek nutolusi 
nuo mūsų interesų, pasirodei 
labai aktuali. įdomi, šukė-Į 
lė dideli gausių klausytojų! 
susidomėjimą ir eilę pa
klausimų.

Šiame subatvakary buvo 
prisiminti ir visi kiti pasku-.' 
tinių dienu kultūriniai įvy
kiai, apie kuriuos kalbėjo 
rašytojas Stasys Santvaras, 
o inž. E. Cibas programą 
baigė lanksčiu humoristiniu 
žodžiu, sukėlusiu dalyviams Į 
gerą nuotaiką.

Sveikino iš Kanados
Dalia Jasaitytė atsiuntė 

mums sveikinimų iš Tarp
tautinės parodos Montrealy.i

Reformacijos sukakties

450 metų minėjimas

Bostono lietuviai evange
likai yra pakviesti į New 
Yorką dalyvauti Reformaci
jos 450 metų ir New. Yorko 
lietuvių evangelikų parapi
jos 16 metų sukakties minė
jime, kuris įvyks spalio 29 
d. 2 vai. popiet Christ Con- 
gregational Church, 91st St. 
ir 85th Rd. kampas. Wood- 
haven, N.Y. 11421.

Čia įvyks pamaldos, o po 
pamaldų bendra kavutė. Į 
pamaldas pakviestas svečias 
iš Montrealio — ”Lietuvos 
pajūrio“ redaktorius A. Ly- 
nartas. kuris pasakys minė
jimui skirtą kalbą.

Parapijos Moteių ratelis 
kavutės metu ruošia tradi
cinius laimėjimus.

Parapijos valdyba ir kuni
gas kviečia šiame minėjime 
visus evangelikus lietuvius 
gausiai dalyvauti.

Mus aplankė J. Bačiūnas

Spalio 17 d. mus aplankė 
Pasaulio Lietuvių Bendiuo
menės valdybos pirmininkas 
Juozas Bačiūnas. kurį atly
dėjo JA VLB tarybos pirmi
ninkas Juozas Kapočius.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIMaT RfUONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų
Unijoms, Kanu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems į FLORIDĄ.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš.Lietu vos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL- 
DOMO MOKESČIO.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

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

PARDUODAMAS NAMAS COSMOS PARCELS

QTZ * nt’mrę•O A K • X t* ----- MEGZTINIUSĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI į 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn

Rašyti ar skambinti:

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Mokėkite grynais ir taupykite!

FUEL 01L
$14.90 už 100 galionų 

Veltui dalys
— Alyvos degiklis ir kontrolė

Veltui taisymas
Patarnaujama 24 valandas per parą

BI - RITE FUEL CO.
152 Harvard Street 

Brookiinc, Mass. 02146 

Telefonas

232-4110
po 5 vai. popiet

734-3900

So. Bostone. Cit v Poin rajone. 
3 aukštų (16 kambarių), šildo
mas gazu ir aliejumi. Skambinti 
nuo 8 vai. r.to iki 7 vai. vakaro 
telefonu AN 8-5114.

I

!• i

Peter Maksvytis
Carp»oter A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visu» pataisymo, re man- ' 
to ir projektavimo darbus iš lau- • 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir j 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- ; 
lavintų. Saukite visados iki 9 va- * 
landų vakaro. (

Telefonas: 698-8675

m*********************************
A.J.NAMAKSV ;

Real Estate A Insurance

321 County Club Rd« 
N'ewton Centre, Mass. 02159 

TeL 332-2645 

ieeeeeeeeaeeeeeeaeeeaee***********

EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

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

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis;

MeooGeeooeeGOGoecesiBees

Flood Sąuare 
Uardicare Co.

R The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.

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

382 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyras šventadienius tr sekau

K. J. ALEKNA 
•28 EAST BB0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MĄSS. 
TELEFONAS AN 8-4*48 

Bsnjamin Moore Datai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys 

Beikmenya
Visokia

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RA Y

534 Broadway,
So. Boston, Masa.

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

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

(iriPft D1N1S 
OMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mase

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS

pilnas visokių skanėstų

visiems mūšų naujiems pirkėjams

LT* Tll '«• - •
Veltui 24 valandų alyvos bumerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

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

GE 6 1204

LAISVĖS VARPAS

naujosios angluos lietuvių- 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA*

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
FSf Bandomis 108.7 merseikių 
U WKOX, Framingham, Mani

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON 18, MASS.

Tel. JUaiper 6-7209

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street

Worcester, Mase. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

COSMOS PARCELS 
EAPRESS CORP.
169 Miibury SL 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Svikliene

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijc 
Programa Naujoj Anglijo, 
is stoties VVLYN, 1360 b 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. dia • 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir dovu 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
pay, So. Bostone. Telefo

TEL. AN 8-2124

Dr. Anielia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Ketvirtis & Co.
—JEWELEĖS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai
fUusatingai taisome laikrodžius, 

Uodas, papuoialua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4849 

’eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,

i Dažau ir Taisau
» Namus iš lauko ir viduje.

Lipdau popierius ir taisau! 
! viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mase.
Tek CO 6-6864

» nu

nas AN 8-0489. Ten gauna 
Vedėjas A. Schyrinski i mas ir Keleivis.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M
598 Broadvray 

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

f T


