
, KELEIVIS
Prenumerata: j

i Amerikoje ir užsieniuose i
metams.................................. $5.00
pusei metų ..........................$2.50

KELEIVIS S
636 East Broadway J

South Boston, Mass. 02127 S

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Published in So. Boston, Mass. 
Since Februarv 9, 1905 

Address:
KELEIVIS 

636 East Broadway 
South Boston, Mass. 02127

NR. 44

THE TRAVELER- - -"- --------- i 1IHUANIAN WEEKLY

'Keleivio“ telefonas AN 8-3071

SO. BOSTON, MASS., 1967 LAPKRIČIO - NOVEMBER 1 

Second-class postage paid at Boston, Massachusetts Atskiro numerio kaina 12 centų

63 - TIEJI METAI

(tampa Artimuosiuose Rytuose 
neatslūgsta

Izraeli* sudaužė Egipto naftos sandėliu*. Sovietų 
laivai Egipto uoste. JT pasmerkė paliaubų laužymų. Ne
ramumų siūlai veda į Maskvą.

Jau buvo rašyta, kad E-j 
giptas nuskandino Izraelio i 
karo laivą, kuriame kelioli
ka karių žuvo, kelios de
šimtys buvo sužeista. Izrae
lis, atsikeršydamas už tai, 
subombardavo Egipto uos
te Pord Said esančius naftos1 
rezervuarus, kuriuose buvo j 
apie 550,000 tonų naftos, i 
Tai didelis nuostolis Egipto 
ūkiui, ypač žiemai artinan
tis, kai žibalo pareikalavi
mas smarkiai padidės, o su
daužyta net 80'< naftos san
dėlių.

Viceprez. Humphrey 
Vietname

Pietų Vietnamo išrinkta
sis prezidentas gen. Nguyen 
Van Thieu antradienį iškil
mingai įvesdintas į pareigas. 
JAV-bėms šitose iškilmėse 
atstovavo viceprezidentas 
Hubert Humphrey. Jis buvo 
labai stipriai saugojamas, 
nes komunistai grasino nu
žudyti ir aplamai buvo lau
kiama ta proga sustiprėjusių 
teroristinių veiksmų.

Stiprus viesulas 
Lietuvos pajūry į

Spalio 17-18 naktį stipins 
viesulas nusiaubė Lietuvos 
pajūrį. Vėjo greitis Klaipė/ 
doj bei Palangoj siekė ikii 
147 km (beveik 90 mylių), 
per valandą. Klaipėdoje nu
plėšė daug namų stogų, iš
daužyta langų, Dangės upė 
išsiliejo į gatvę, nemaža šei
mų neteko pastogės, buvo 
ir sužeistų. Rusnėje ir Kin
tuose sugriauta keletas ūki
nių pastatų, Neringoje su
daužyta daug žvejų laivų. 
Palangoje parke ir gatvėse 
viesulas išrovė net šimtme
čių medžių, nukentėjo par
duotuvės, kioskai, keli na
mai liko be stogų, nutrūko 
elektros tiekimas.

Egipto pasieny vis įvyks
ta susirėmimų.

Keli sovietų laivai iš Vi
duržemio jūros atplaukė į 
Egipto uosta Port Said. Tuo 
savo vizitu norima parodyti 
Sovietų Sąjungos palanku
mą Egiptui ir aplamai arabų 
valstybėms.

Saugumo taryba vienu žo
džiu pasmerkė paliaubų lau
žymą. Daugiau ji nieko ne
gali padaryti. Ir ateitv jai 
teks tik paliaubų laužymo 
faktus registruoti ir vėl graž
byliauti.

Gyvenimas jau davė pa
kankamai faktų, kurie rodo. 
kad ten. kur didžiųjų valsty
bių interesai nevienodi. J. 
Tautos yra bejėgės ką nors 
padaryti. O Artimuosiuose 
Rytuose kaip tik Sovietų Są
junga ir JAV yra priešingo
se pozicijose.

Ten jau veržėsi carai, o 
rusų komunistai tęsia carų 
politiką. Jie irgi siekia įsi
stiprinti žibalo versmių ir 
gero susisiekimo su Rytais 
srityse. Dėl to jie ten nenori 
taikos tol. kol neturi spren
džiamojo balso.

Sovietų ir vokiečių 
paradas Berlyne

Sekmadienį Berlyne ir 
kaikuriuose kituose Rytų 
Vokietijos miestuose buvo 
kariuomenės paradai Rusi
jos komunistų perversmo 50 
metų sukakčiai paminėti. 
Visur greta sovietų karių žy
giavo ir Rytų Vokietijos ka
riai.

Kadangi Vakaių Berlyne 
nėra vokiečių karių, tai 
JAV, Britanija ir Prancūzi
ja įteikė protestą dėl vokie
čių karių demonstravimo 
Rytų Berlyne.

Prezidentas Johnsonas sn Sin- 
gapore ministru pirmininku Lee 
Kuan Yew, kai Sis lankėsi Bal
tuosiuose Rūmuose.

Sovietų kosmonautas 
nusileis Indijoje

Sovietų Sąjunga netrukus 
žada paleisti į erdvę du sate
litus. Ji paprašė Indijos vy
riausybės leisti jų kosmo
nautam nusileisti Indijos te
ritorijoje. Indija sutikimą 
davė.

Uždaryta Montrealio 

paroda
Sekmadienį buvo uždary

ta pasaulinė paroda —Expo 
67. kuria per 6 mėnesius ap
lankė daugiau nei 50 mil. 
asmenų. Tai rekordinis skai
čius.

Tačiau parodos rengėiai 
nuostoliu turės $250 mil.. 
net $47.5 mil. daugiau negu 
buvo numatvfca, /pradedant 
parodai ruoštis. Jo nuosto
lio pusę sumokėą federalinė 
Kanados vyriausybė. 37 ’Ą 
r< Quebecko nrovinci ios vy
riausybė. o likusia dalį ■ 
Montrealio miestas.

Kitur Lietuvoje viesulas 
buvo silpnesnis: Šiauliuose 
apie 65 mylių per valandą, 
Vilniuje iki 45 mylių. Iš ten 
nėra pranešimų apie žymes
nius nuostolius.

Šis viesulas siautė ir Va
karų Europos šiaurėje (Da
nijoj. Vokietijos šiaurėj) ii 
išilgai visą Baltijos jūrą, nei 
Leningrade išstūmė iš kran
tų Nevos upę.

Stalinaitė paaukojo 
$340,000

Iš Sovietų Sąjungos pabė
gusi Stalino duktė Svetlana 
už savo raštus (knygą, jos 
ištraukas laikraščiuose ir 
straipsnius) jau uždirbo a- 
pie pustrečio mil. dolerių.

Iš tos sumos ji jau paau
kojo įvairioms labdaros, 
švietimo ir kitiems tikslams 
$340,000. Daugiausia pa
skirta — $250,000 — ligoni, 
nei išlaikyti toj vietoj Indi
joje, kur gyveno Svetlanos 
miręs vyras. Tolstojaus fon
das, kuris išlaiko senelių na
mus ir vykdo JAV kitos rū
šies platų šalpos darbą, ga
vo $50,000. kelios kitos rusų 
organizacijos $90,000 ir Peš- 
talozzi vaikų miestelis Švei
carijoje $10,000.

JAV lėktuvai kel»*« die
nas bomba ”davo š. Vietna
mo sostinę Hanojų.

Jie pasidalino Nobelio medicinos premiją. Viršuje Har
vardo u to prof. George Wald, kurį bučiniu sveikina jo 
žmona, žemiau Rockefellerio u-to prof. Haldan Hart- 
line ir apačioje sėdi prie sveikinimo telegramomis ap
dėto stalo švedas Ovfordo u-to prof. Ragnar Granit.

Didžiulė jaunimo demonstracija 
WakeGeIde

Kelio* dešimty* tūkstančių jaunimo ir senimo de
monstravo savo palankumų Vietname kovojantiems Ame
rikos kariam*. Tai buvo atsakymas Washingtone ruosu- 
siem* demonstracija*.

Praeitą sekmadienį maža
me Wakefield miestely ne
toli Bostono buvo didžiulė 
demonstracija, kurioje daly
vavo. policijos apskaičiavi
mu, apie25,000, o rengėjų 
nuomone — 35,000 asmenų. 
Turint galvoje, kad ją suruo
šė tik per porą savaičių 19 
metų vidurinės mokyklos 
mokinys Paul Christopher, 
tą skaičių reikia lainkyti la
bai daug reiškiančiu (Pri
mintina, kad Washingtono 
demonstracijai buvo ruošia
masi pusę metų ir tai ji tik 
50,000 sutraukė).

Komunizmo aukų gedulo diena
„Citizen for 

sambūris suman
skelbė "iš-Freedom“ nistų diktatūra 

ėsutelkti laisvinimą“, tuo pačiu metu 
kaikurias Amerikos organi- vykdydama neribotą prie- 
zacijas bendrai prieškomu- spaudą savo teroru parem- 
nistinei veiklai Sovietų Są- tai santvarkai sustiprinti, 
jungos 50 metų revoliucijos Todėl, sakoma atsišauki- 
sukakties proga. Sambūris me, tų, kurie myli laisvę, y- 
paruošė atsišaukimą, kuris ra šventa pareiga kalbėti 
lapkričio 7 d. (komunistų už tuos, kurie priversti tylė- 
pergalės Rusijoje dieną) ti. ir pagerbti nužudytus 
skelbia Gedulo diena komu- kankinius, todėl ir lapkričio 
nizmo aukom* prisiminti.

Tame atsišaukime sako
ma, kad komunizmas yra 
atsakingas dėl mažiausiai 85 
mil. žmonių išnaikinimo ci
viliniuose karuose, jų sukel-

f-ji skelbiama gedulo die
na, todėl visi laisvi žmonės 
raginami visur tą dieną ir tą 
savaitę atžymėti minėjimais 
ir maldomis, pasišvęsti at
statyti laisvę, kurios jau ne-

Žydų veteranų vadas šios 
demonstracijos surengėją 
apdovanojo jų medaliu už 
nuopelnus, kuriuo per tris 
metus niekas nebuvo apdo
vanotas.

"Jūs esate didvyris. Jūs 
garbingos Amerikos simbo
lis“. sakė žydų karių vadas 
jaunam demonstracijos su- 
rengėjui.

Demonstracija buvo pa
vyzdinga. Tebuvo tik vienas 
kitas susistumdymas.

Labai jaudinančią kalbą 
demonstracijoje pasakė Už
sienio karų veteranų virši
ninkas Scerra, kuris taip su
jaudino dalyvius, kad visi 
runkasiškėlę prisiekė būti 
ištikimi Amerikos vėliavai.

"Šita demonstracija ne- • 
bus minima Maskvoj ir kitur 
už Geležinės uždangos“, sa-! 
kė Scerra. "Nevisi mūsų jau-' 
nuoliai degina savo kvieti
mus karo prievolei atlikti, 
nevisi plėšo mūsų vėliavas. 
Čia nėra remiančių Š. Viet
namą ir nešančių Vietkongo 
(komunistų) vėliavas. Mūsų 
šalies jaunimas nėra blogas. 
Jei netikite, žvilgterėkite at
gal!“

Taip kalbėjo didžiaulei 
miniai veteranų vadas

Atvykęs gubernatorius 
Volpe tarp kitko pasakė:

"Mes čia esame šiandien 
dėl to. kad mes amerikiečiai, 
kad mylime savo kraštą, kad 
kiti amerikiečiai, kurie myli 
savo kraštą, kariauja Viet
name

'Mes visi norime taikos.

Žuvo Vietname. Viršuje pulk. 
įeit. Terry Allen. apačioje maj. 
Do'nald Holleder. West Point ka
ro akademijos 1950 m. futbolo 
didvyris.

to bado, valymais,’ genocidi- teko bilionas žmonių ir ku-’ bet garbingos. Mes pripažįs-• 7 o i orvnc’inn Ii . • v •

Popiežius laukia
operacijos

Rugsėjo pradžioje nopie- 
žius susirgo šlapimo takų su
trikimu. Jo sveikata netru
kus pagerėjo, bet gydytojai 
patarė padaryti prostatos o- 
peraciją. DėT pradėjusio po
sėdžiauti vyskupu sinodo o- 
peraciją teko nukelti iki lap
kričio mėnesio.

Praeita sekmadienį popie
žiaus sveikata tiek pablogė
jo. kad jis negalėjo net da
lyvauti sekmadienio neį
prastose bažnytinėse iškil
mėse, kurių metu buvo pa- 

’ skelbtas naujas šventasis.

nai komunizmas grasina li
kusioje žmonijos dalyje.

Atsišaukimą jau pasirašė 
(ir dar pasirašo) daug įžy
mių amerikiečių, jų tarpe 
kard. Spellman, kard. Cu- 
shing. generolas Wedeme-

tame teisę turėti atskirą 
nuomonę, bet kai kurie tų. 
atskirą nuomonę reiškian
čių. pamiršo savo pareigą ir 
atsakomybę savam kraštui.

"Patriotizmas, gal būt, 
kaikam yra pasenęs daly
kas, bet jis neturi būti pase
nęs. Padarykime jį vėl ma 
dingu. Prisiminkime, kad 
tai yra 1776 m. revoliucijos 
Amerika, nepriklausomybės 
paskelbimo Amerika, Wa- 
shingtono ir Jaffersono“.

niais trėmimais, kankini
mais kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose: kad 
komunizmas sistemingai 
naikina dorovines ir dvasi
nes vertybes persekioja re
ligijas ir įvedė negirdėtą
minties kontrolę; kad komu- yer- te°r Sikorski ir kt. 
nizmas buvo pavyzdvs fa- Tą atsišaukimą remia ir 
šizmui. nacizmui ir įvairiom Europos Pavergtųjų Tautų 
kitom totalitarizmo rūšims; Organizacija, Lietuvos Lais- 
kad jo beatodairinis sieki- vės Komitetas. Pabaltijo 
mas valdyti pasaulį arti 100 Moterų Taryba, Lietuvių 
mil. Rytų ir Centro Europos Moterų Federacija, 
gyventoju laiko vergijoje. Minėtas sambūris, kuria 
o pasaulį nuolatiniame ne- me labai aktingai veikia 
ramume; kad nuo 1917 m. Reader’s Digest redaktorius 

' nė vienai komunistų jėga ar Eugene Lyons, neseniai iš-
apgaule pavergtai tautai ne- leidęs naują priešbolševiki- jr pagerbti komunizmo au- 
leista vykdyti laisvų rinki- nę knygą Worker’s Para-1 kas, rašyti apie tai spaudai, 
mų ir niekur laisva tauta ne- dise, ragina lapkričio 5-12 savo kongresmanams, sena- 
pasirinko komunistinės san- fi ienomis rengti susirinki- toriams ir prašyti įnešti mi- 
tvarkos vietoj demokrati- mus ar pamaldas, ten iškel- neto atsišaukimo dvasios re« 

4Jlės; kad per 50 metų komu- ti komunistų biaiirius darbust zoliucijas ir tt.

Notre Dame kataliku universi
teto prof. kun. James Kava- 
naugh labai kritikuoja Vatikano 

< politiką. Jis yra dideliu bažny - 
I čios reformų šalininkas. Ne vė

liau kaip per tris mėnesius jis 
mesiąs kunigystę.

* *
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Lietuvių laikraščių 

redaktoriai:Vyskupas V. Brizgys vėl 
tūkstančius kalėdoja

Daug triukšmo buvo sukėlęs Šiluvos Šv. Mergelės 
koplyčios Įrengimas \Yashingtono bazilikoj. Buvo priešin
gų šitos koplyčios rengimui, buvo tokių, kurie pritarė, bet 
protestavo dėl jos vardo, — kodėi ne Aušros Y artų, o 
Šiluvos Šv. Mergelės koplyčia.

Vysk. V. Blizgio pastangomis tai koplyčiai buvo su
rinkta, mūsų mastu matuojant, milžiniška suma — beveik 
$400.000. Taigi, daugiau, negu šiuo metu didelėm pastan- į 
gom yra sudėta Į vadinamąjį milionini Lietuvių Fondą.
Kaikas tokios sumos iš lietuvių išmelžimą laiko nedova
notinu dalyku. Juk visose srityse mums labai trūksta lėšų 
tokiems reikalams, kurie tiesioginiai prisidėtų prie lietu
vybės šiame krašte išlaikymo, prie mokslo ar meno veikalų 
išleidimo ir kultūrinio gyvenimo pagyvinimo, tremties 
metų Įprasminimo. O ta koplyčia nė per nago juodymą 
prie viso to neprisidės. i

Bet tuos šimtus tkstančių dolerių vyskupas surinko, 
ir jų lietuvių būtiniems reikalams jfctf nefugrąžinsi. Gali
ma būtų tai ii užmiisti, jei tas pats vyskupu V. Brizgys keturįs posėdžius: šėštadie- garsinama, iš tikiųjų buvo vos prisikėlimui esame pasi-';

Gvatemalos poetas ir diplomatas Miguel Asturias. ku
ris gavo 1967 m. Nobelio literatūros premiją. Greta 

Čilės poetė Gabriela Mistral. Nobelio laureatė 1915 m.

Politinių veiksnių konferencija

Amerikos Lietuviu Tarybos 
atstovai:

. Eugenijus Par: k.;-, 
doras BKnsfrubaš A 
Rudis. Kazy- 
Vladas Šimaitis, 1. 
Šimutis, Mykolas 
(kartu ir Sandai■ s .

mi. nei vadovaujantieji das Nasvytis. .V 
veiksniai, nei visuomenė ne- kūnas, Julius S;.- 
Įvykdys didžiųjų uždavi-<
nių“.

' Tikiu, kad šios istorinės 
konferencijos dalyviai kai- 
ba pusantro miliono lietuvių 
laisvajame pasaulyje ir dau
giau kaip pustrečio miliono 
lietuvių pavergtoje tėvynėje 
vardu. Kvislingai, kaip 
Snečkus. Maniušis galbūt
kalba 80-ties tūkstančių Lie- rius) 
tuvoje šiandien suregistruo
tų tikiu ar menamų komu
nistų vardu. Jei jie mums 
prieštarauja, tai teišeina iš 
Lietuvos sovietinė kariuome
nė. čekistai, ir tada tegu iš
drįsta išgirsti lietuvių tautos 
valią, pareiškimą, jei reikia, 
net ir neutralių valstybių at
stovų akivaizdoje. Mes pa
reiškiame, kad nepriklauso
mybės ir tautinės kultūros

Ta konferencija buvo spa- Vadinamoji revoliucija, lietuvis niekuomet neissiža- 
lio 21-22 dienomis ir turėjo kurios sukaktis šiuo metu dės. Ne šermenims, o Lietu-

vėl nebūtų paskelbęs naujo kalėdojimo. ni 10:30, 3 ir 8 vai., sekma- kontrrevoliuciia, sake Vliko ruosę. Tai perteikti visam

tuoj 
Ta
Motinos — Aušros Vaitų Vilniuje vardu. Jos įrengimo ly pasitarimą su laikraščių 
išlaidos apie $70,000. Taigi, mažiau, negu koplyčios iren- redaktoriais. Konferencijo 
girnas Washingtone, bet visdėlto mums. didelė suma, kuri
bus atimta iš lietuvių ir atiduota nelietuviškiems reikalam.

O kodėl vysk. V. Bizgys nepradeda kalėdoti bent
Lietuvos nepriklausomybės 50 metų sukakties reikalui.

. eo- •

Kornelij
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Lietuv
Žiauru 
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leivio 
riai VI

< Bučinys (Dar- 
Pranas Garšva 
Juozas Girnius 

lenas Kardelis (N. 
P. Gaida (Tėv. 

\ :d?r'onas Šim- 
. ! ietuvos). Ke- 

daros redakto- 
ir ALT atst. sara-

Lietuvos Laisvės Ko~i 

atstovai:

Jonas Puzinas, Y’a? ’ 
Sidzikauskas, Y;. . ; .. \ 
tiekimas.

i Viso konferencijoje da- 
lyvavo 38 snrendusicji as-

' i; keliolika svečių.

(ELTA)

IDOMUS 19€3 METU LEIVIO1

K nus
JAU RIŠYKLOJE

ji reclagavo Stasys K i c n 1 s o n a s
vartus, skelbia žmonėms po- Lietuvos atstovas YY ashing- 
litines bei pilietines laisves tone J. Kajeckas ir apie jos į 

eigai vadovavęs prezidiu- ir teises. Bolševikinė kontr- prasmę pareiškė pastabų 
mas buvo sudarvtas iš visų Revoliucija, kaip ir visos ALT pirmininkas A. Rudis, 
penkių dalyvaujančių insti- kontrrevoliueijos, buvo suki-
tucijų vyriausio rango parei- limas prieš demokratiją. Tos 
gūnų. Sekretoriatas buvo

Kalendoriaus kaina $1.00

• • , •................................ , .. . kontrrevoliueijos atneštoji
jei kiti musų rūpesčiai jam permazi. Negi jis, numojęs darytas iš ALT. PLB ir komunistinė santvarka įstei- 
ranka dar į šiame pasaulyje vargstančią ir kovojančią VLIKo atstovu (T. Blinstru- gė Gigantiška "Bastilija" —

anot-; „u;a i- ~ *11. , " i • - n, ‘

Sudalyta nutarimu komisi
ja: J. K. Valiūnas, B. Nemic
kas. J. Girnius, P. Garšva 
V. Šimaitis, E. Bartkus. V. 
Sidzikauskas. V. Vaitiekū-

Pernai pavėlar 
todėl šiemet re • 
laikraščio presui.

ndoriaus negavo. 
T. Pinigus kartu su

a: siuskite adresu:

"KELEIVIS*
mūsų tautą, tenori nukreipti mūsų akis ir pinigus tik Į bas. M. Lenkauskienė, 
karstą ir pomirtinį gyvenimą, kai mes paskutinėm jėgom Nemickas). 
dar stengiamės ko ilgiau šioje žemėje laisvi ir nepriklau
somi išlikti?

Konferenciją pradėjo jos 
rengimo darbus vykdžiusio

B. neregėtos apimties tautų ka- nas, J. Staniskis, B. Nainys, 
įėjimą. Ir carinė Rusija buvo Pirmajam posėdyje (pir-
tautų kalėjimas, bet sovieti- mininkas L. šimutis) svars- 
nė Rusija tapo mažosioms tyta Lietuvos valstvbė? at-

636 Lroadv.-ry. So. Boston, Mass. 02127.

Hesnėskime patys savęs
Vliko pirmininkas dr. J. K. tautoms kapinynu. Jos ge- statymo 50-mečio sukakties 
Valiūnas. nocidinis režimas išgabeno programa. Referentas Y . Si-

Pradėdamas jis pabrėžė, iš gimtojo krašto dvidešim- dzikauskas. koreferentai — 
kad tai yra konferencija in- ties metų biologini prieaug- A. S. Bačkis, A. Budreckis. 
stitucijų. kurioms lietuviai lį — sunaikinti ar nutautin- A. Rimkūnas, A. Rudis, 
vienokiu ar kitokiu būdu na- ti Arktikos srityse bei toli- Antrajame (pirm. J. Ba-į

i •> U-L tijiena
Kiekvienas skaitantis lietuvišką spaudą ir stebintis tikėję savo gyvybinių reika- mose Azijos erdvėse. Tūks- čiūnas) — bendradarbiavę C

mūsų politinę veiklą neabejotinai jau bus atkreipęs dėme- lu atstovavimą ir jų gynybą, tančiai lietuvių krito kovose. m.as Lietuvos laisvinimo Į4 / - £ U C] ČU / lO
sį Į vis didėjančius Įvairiose srovėse nesuUrimus, tarpusa- Pasveikino lietuvi9 laikra- gindami savo artimuosius, davinius vykdant. Referen-, 4 ~ .J S

Z
gindami savo artimuosius, davinius vykdant. Referen

r,,,.,;.-,,;,,,,,!,.™,,.-. sciu reuaitiunus, nune pu- savo namus, savo žeme nuo tas J. K. Valiūnas, korefe-no apsibarimus ir net piemeniškus apsispraudymos. Daz- * > kolonizatorių. Jie rentai - A. Nasvytis, J. Pu-
niausia visas tas erzehs kyla dėl vienoku, ar k. ok.ų va- konfe,.en(:ijoį ne kai ?te. mfi?u tautos didvyriai Kar- žinąs, A. Rudis, J. žmuidzi-l
(Imamojo kultunnio bendravimo' su tauta apraiškų, klau- bžtojai „ ka;,, pilnateifiai žygiai mums yra i'r tie. kurie nas.
Simai, kūne leikalingi blaivaus apmąstymo, dažnai spren- jos dalyviai. Ir priminė, kad tėvynės ir tautos neišdavė Trečiajame (pirm. V. Si-!
džiami užrėkimu ar viešais Įtarinėjimais, griaunančiais M konferencija susirinko ką- išsilaiko gyvi savo žemėje.“ dzikauskas) — laisvųjų lie-!
vienas kitu pasitikėjimą ir bendrą veiklą. Lyg kažkieno tik suėjus penkiasdešimtme- "Visuomenė laukia iš mū- tuvių bendravimo su paverg- 
pagundyti dėl menko nieko savam tuoj skubam prikergti čiui nuo Lietuvos valstybės sų ne tik žodinio sutarimo.
net komunaro etiketę, stumiame jį nuo savęs, lyg norėda- atstatymą Įėmusios Lietuviu bet ir Įkvepiančios veiklos**,
mi. kad komunistai jį greičiau pasiimtų, o tikrų netarpiš- Konferencijos Y ilniuje 1917 toliau kalbėjo YTiko pirnri-

laikra
ščių redaktorius, kurie par

tąja tauta problemos. Refe
rentas V. Vaitiekūnas, ko
referentai A. S. Bačkis. A.

kai santykiaujančių su sovietų atstovais, net rusais, jau metų rugsėjo 18-22 d.d. ninkas. — Atskirai veikda-, Nasvytis. A. Rudis,
lyg ir nenorime pastebėti. Ir taip vienas kitą, net vaka- { 
rykščius draugus ir bendradarbius, kandžiodami, iš Įtūži
mo susiraitę Į kamuolį, ne tik neartėjame Į svajota laisvės tenkinimu rašo? kad Leoka- todėl ji žino. kad ta neblo- 
kovos laimėjimą, bet tiesiai patys, nustoję pusiausvyros, <jija delegacijos sąraše yra ga šukuosena savo galvą pa- 
krintame Į gatavai pražiotus raudonus komunistinio sunio trečia po Gromvko ir turi nuošusi Leokadija tėra tik 
nasrus. O mūsų tėvynės priešams, mus planingai vieną "Jos Ekscelencijos Lietuvos, iškamša, kad tikros Lietuvos 
prieš kitą kušinantiems, to tik ir tereikia. i TSR Ministrų Tarybos pir- užsienių reikalu ministeri jos

Štai Vilnies vyriausias bosas V. Andriulis spalio 18 mininko pavaduotojos
d. aiškiai dėsto, ko komunistai iš mūsų laukia ir kaip taiks- Lietuvos TSR užsienių 
tosi prie mūsų prisėlinu: \ ministrės“ titulus.

.. "Mums žymiai palengvina esamoj situacijoj tas. kad ja cituoja ;iu05 Leoka<H. 
aršieji musų Lietuvos priešai yi a aklai uzsispjię, bijo dis- k)S žodžius, pasakytus tre- net savo užsienių reikalų mi- 
kutuoti, senori girdėti skirtingų nuomonių, plūsta su jais įjajame komitete, kuris nisterijų. tairi. kad štai ji 
nesutinkančius. svarsto pasaulio socialinius, net suvereninė respublika.

"Mums reikia c r daugiau takto diskusijose su išvie- kultūrinius ir ekonominius 
tintais ar jų vaikais. Nereikia pulti priešingai kalbančius, reikalus:

ir, nėra, kad jokiai užsieniu 
rei- politikai ji nevadovauia. Jai 

! titulas duotas tik užsieniui 
Su pasitenkinimu Salome- apgaudinėti, miglai į akis 

pūsti, kad ne^va Lietuva turi

Salomėja žino. kad Sovie- 
, tų Sąjungos užsieniu noliti- 

As didžiuojuosi tuo, kad; ka vykdoma tik pagal Mask-Reikia mandagiai diskutuoti. Siūlyti jiems literatūros, o 
pas mus jos yra/.

Taigi mums ir mūsų jaunimui, kurie savo nuosavom 
galvom nesugebame pasinaudoti, kurie tarp savęs negali-
me rasti bendros kalbos ir priimtinų sprendimų, - jie TaYbii'Sa'iunša". Ta
jau siūlo savo literatūros, kunos pas juos yra *.. I sai fakta? kaip tik dar ?yki

Jeigu patys nesusiprasime, tai kiek toli tie laikai, ka- įrodo, kad Tarybų Sąjungo- sa,om.e.l 
da visi jau tikrai vieningai melsimės iš komunistinio Kora- je visos respublikos turi Iv- Leokadija 
no. kuriame yra gatavi atsakymai nuo pasaulio pradžios Ii- gias teises ir kad bet kuri jų

man — tarybinės Lietuvos vos planus ir isakvmus 
atstovei buvo patikėta; kafj jokia Leokadija. 
22-joje Gen. Ansamblejos'

atstovauti visa di

gi jo pabaigos?

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fc.das y~a. išleidęs vertingu 
knygų. Jis, nešdamas, kad tos knygos grei- 

nii’su visuomenės tarpe, nutarėciau paplistų

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasiraš;. tojo Stepono Kairio atsimini
mų I : no. lomiai 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 Elei nio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešiu laikai, jų organiza
cija irkt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.03. dabar ........................ $2-00.

PENKTIEJI METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų Ii tomas. 592 psl. Kru šoje 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 pa<tu, 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. Boston, Mass. 02127

Ketvirtajam (sekmadie
nio) posėdžiui pirmininkavo 
ir konferencijos manifestą 
(Jis bus išspausdintas kita-] 
me numerv. Kel. red.) pri
imti pateikė YTiko pirm. J. 
K. Valiūnas. Nutarimus 
konferencijos vardu patei
kė V. Y’aitiekūnas. Manifes
tą ir nutarimus priėmus, 
konferencija baigta YTiko 
nirmininko kalba ir Tautos 
himnu.

Konferencijos dalyviai

Lietuvos Diplomatinės 

Tarnybos atstovai:

Stasys Bačkjs, Petras 
Daužvardis, Juozas Kajec
kas, Anicetas Simutis, Juo
zas Žmuidzinas..

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto atstovai

Juozas Audėnas. Algirdas 
Budreckis. Bronius Nemic
kas. Jackus Sonda (kartu ir 
Keleivio redaktorius), Pra
nas Vainauskas, Juozas Kęs
tutis Valiūnas.

Pas. Lietuvių Bendruomenės 

atstovai:

Juozas Bačiūnas, Arvy-

n
nors

ir koki aukšta kuodą ji bū
tų susišukavusi, čia nė pypt 
neeali pasakyti.

Salomėja žino ir tai, kad 
tuos aukštus titu 

lūs nešioja tik "iš Maskvos 
malonės** ir Maskvos reika 
lams. todėl ji nėra jokia tik
ra Lietuvos atstovė. Tą na 
sakė jau minėtame komite
te ir JAV delegacijos narė 
Patricia Robertą Harris. Ji 

JAV neprina- 
žista Lietuvos į jungimo į So
vietų Sąjungą, todėl Dirvins- 
kaitė teatstovaujanti tik So
vietų Sąjungai.

lygiomis gali atstovauti 
tarptautinėje plotmėje.“

Salomėja rado reikalinga 
priminti ir šį Leokadijos sa
kinį :

"Kaip Tarybų Sąjungos . . _ . .
• t • t ♦ - i delegacijos narė, aš tuo na- V.11™1!1®’ kaf

vauja Jungtinių Tautų pose- * į ’ . . - T -
džinnsp Strainsnis naivai- C1U 371011 a^tovau.'u " y,e ožiuose, ptraipsms papai suvereniniu reSpubliku—
Ss ™do kaJ SokaS Lietuvos Socialistinį Taiybų 
kunos roao. Kad Leokadija Respub]iką kuri vra viena 
moka ir susisukuoti ir apsi- iau’iausiu re,nubHku Tai^. 
vilkti "buržuaziškai“, kad įt U 7
jos išorinei išvaizdai gali iri *
straipsnio autorė pavydėti.

17.

Kas kitur rašoma
SALOMĖJA RAŠO APIE 

LEOKADIJĄ

Vienybės nr. 21 Salomėja 
Narkėliūnaitė parašė sieks
ninį straipsnį apie Leokadi
ją Diržinskaitę-Piliušenkie- 
nę, kuri, kaip Sovietų Sąjun
gos delegacijos narė, daly-

Kodėl Salomėja nerašo das Barzdukas, Stasys Barz-

Salomėia yra išsprususi 
laikraštininke, ji net kelis 

Salomėja su dideliu pasi-' kartus važinėjosi į Lietuvą.

tos tikros tiesos? Kodėl ir 
kieno užsakyta ji pučia skai

dūkas, Jūra Gailiušytė. Juo
zas Kapočius, Milda Len-

tytojam į akis šiuos Krem-, kauskienė. Alfonsas Mikuls- 
liaus kamino dūmus? ! kis, Bronius Nainys, Algir-

f
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KAS NIEKO NEVEIKU, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Tik vieną kelionę keliauji...

”Tik vieną kartą aš keliausiu per šį pasaulį. Todėl 
jei aš galiu padaryti ką nors gero, parodyti gailestingumą ' 
kitam žmogui, aš turiu tai padaryti dabar. Negaliu apsi- ( 
leisti ar kitam kartui atidėti, nes pro čia aš tik vieną kartą j 
tebekeliausiu“. (Nežinomo autoriaus) ;

Parodyk šiandien gailestingumą vargstančiam lietu
viui. įteikdamas Baifo skyriui savo auką, arba ją siųsk:

Balfas, 105 Grand Street, Brooklyn, N.Y. 11211.

Dar apie L. 6. suvažiavimą
S. GRIEŽE

(Tęsinys)

Sekmadieni, rugsėjo 24 padaryti. Jo raštas kaikurio- 
d., posėdis turėjo prasidėti je mūsų spaudoje buvo pa
le vai. ryto vakarykščio skelbtas ištisai ir visų priim- 
banketo salėje (vienu aukš- tas. išskyrus tuos pačius kon
to žemiau negu šeštadieni), servatorius, kurie vėliau ė- 
Jš prezidiumo salėje tėra mė kibti net prie atskirų žo- 
vienas T. Blinstrubas, kitų džių.
r-matyti. Laikas bėga. Kaž- Dėl sukamų raudonų Už
kuri? atstovų ragina ji pra-, du pačiose "viršūnėse“ žodi 
dėti posėdi, bet jis aiškina, paliko pačiam PLB pirmi- 
kad dr. Razmos eilė pirmi- ninkui J. Bačiūnui. 
ninkauti ir kad jis jau iš va-j Abi dienas J. Bačiūnas sė- 
karo tai priminęs. 10 vai. 25 dėjo pirmoje eilėje ir uoliai 
minutės pasirodo salėje dr. klausė ne tik ilgų beprasmių 
Razma ir šaukia atstovus už-j ginčų, bet ir jo adresu siun- 
imti vietas. Prezidiumo sek- čiamu ”adatų“. Aš stebėjau- 
reterės dar nematyti. si to žmogaus kantrybe ir ra-

Sponaored by The Kevin Wh.<» fo« Meper C< 
Barbora Comaros, lb Norr» ftuod. HySe Park

Whowillwork 
toreplaceblight with' 
beautyin Boston? KevinWhite

A» Mayor of Boston, Kevin White will 
take advantage of new federal programs 
to help stop blight. These programs pro- 
vide grants and low interese loans to 
homeouners for improvement and reno- 
vation of their propertv. Kevin White 
will insist on code enforcement and en* 
courage public and privalė construction 
of new housing.

Kevin White will work to replace blight 
with beauty in Boston.
Elect Kevin Hiate, Mayor of Beatos

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Pagaliau pradedamas po- mumu. Kas jo viduje darėsi, 
sėdis ir einama prie neuž-'sunku pasakyti, bet išorėje 
baigtos vakarykštės progra-! jis buvo kaip sfinksas— ra-
mos. LB Tarvbos prezidiu
mo rinkimu. Bet vėl kliuvi
nys — nėra nominacijų ko
misijos pirmininko dr. K.
Bobelio. Siūloma eiti prie 
sekančio punkto, o rinkimus 
palikti. Bet atsiranda nomi
nacijų komisijos pirm., ir 
pradedama rašyti kandidatų 
pavardės i Taiybos prezi
diumą. Balsuojama slaptai.
Balsavimo davinius jau esu 
paskelbęs Keleivio 39 nr., 
todėl jų nekartosiu.

Toliau seka Kontrolės Ko- 
misiies ir Garbės Teismo 
rinkimai. Ir jie slapti, ir jų 
daviniai paskelbti aname 
Keleivyje.

Jau vakarykščiuose posė
džiuose kai kurie atstovai 
pakilę ėmė pešioti Pasaulio 
LB GY vyrus — S. Barzdų* 
ka su J. Račiūnu. Kiti net 
pavardėmis ėmė linksniuoti.
S. Barzdukas net žodi turė
jo ir trumpa paaiškinimą pa
darė. šiandien vėl grįžtama 
prie iu. Tautinių konserva
torių lyderis dr. V. Rama- 
nau-kas iš Clevelando būkš- 
tauja. Girdi, jau net pačiose 
Pasaulio I B viršūnėse rau
doni kipšiukai ima lizdus 
sukti. J. Smetona ir dar kaž
kuris kitas paremia dr. V.
Ramanauskoąiuogastavimus! jos reikalas. Pagaliau abso-

Pa vergtieji vertins

bolševikų revoliuciją

Pavergtųjų Europos Tau
tų Organizacija šį šeštadie
ni, lapkričio 4 d. 3 vai. po

nistų per 50 metų vykdomą

Rytų Europos Kilmės Ame
rikiečių Organizacijos pirm. 
prel. J. Balkūnas.

Susirinkimas bus Cama-

m

ir ragina suvažiavimą susi 
rūninti tuo reikalu.

Pirmininkąujantis siūlo

mus. lyg ne jam į akis tie 
pelai būtu beriami.

Gavęs žodi, ramiai paky
la. prieina prie pulto, per-į pietų šaukia specialų susi- 
žvelgia susirinkusius ir ra-' rinkimą bolševikų revoliu-
miu balsu pradeda maždaug cijos 50 metų sukakties pro- Laisvės Komiteto pirm. V. 
šitaip:

— Jūs ėjote universitetus.
Didžiuma Lietuvoje. Ten ki
ti papročiai. Ten, jeigu suė
mė žmogų. — jis kaltas. Ma
ne atvežė į šį kraštą trečiu 
metų. Aš augau šiame kraš
te, kur kitokie papročiai. Čia 
kol nenuteistas, tol nekaltas.
Aš universitetu nėjau, bet 
galiu pasakyti, kad jū< savu 
papročių negalite primesti 
šitam kraštui, nes jūsų labai 
mažai yra.

—Mano ūkis. kaip ir šitas 
viešbutis, vra vieša ištaiga, 
tvarkoma įstatymų nustaty
ta tvarka. Tiesa, anksčiau 
mes turėiomę kai kurių tei
siu ir galėiome kaiko neisi-1 
leisti dėl vienos ar dėl kitos 
priežasties. Dabar iau to nė
ra. Išnuomavę patalpa, mes 
negalime kištis i kitu pro
grama. kaip ir šio viešbučio 
administracija nesikiša į 
mūsų. Jeigu kas nesilaiko i- 
statymu ir jeigu nusižengia, 
tai viešos tvarkos dabotoju,

imperializmą Rytų Europo- gie Endowment Intematio- 
je. i nai Center, 345 E. 46th St.,

Kalbės kongr. Kupfer- Į New York City. Jame daly- 
man, Pavergtųjų Tautų A- Į vauti kviečiami visų tautinių 
merikos Draugų pirm. Em-' grupių atstovai, 
met ir įžymūs pavergtųjų
veikėjai. Iš lietuvių kalbės

Mirė dail. P. Puzinas

ga protestuoti prieš komu-; Sidzikauskas ir Centrinės ir Spalio 23 d. ryte savo stu
dijoje Manhattane rastas

... -----------------—— ------ -------------- - miręs dailininkas Povilas
Puzinas. Spėjama, kad nu

buvo. o aš kalėjime sėdė
jau... Jis mane išmokino, 
kaip reikia kovoti už Lietu
vos reikalus...

Net svečias, tautinės sro
vės veikėjas V. Alksninis.
paprašo žodžio ir ima ginti didelį savo iškalbingu

ba: ...organizaciniai reika- r.e vakaro širdies priepuo- 
lai... 17 punktų, finansiniai 1U- 
—14 ir tt. Še tau referatas!

Dvi dienas plušom sušilę, 
kaip Čigonai turgui, bede- 
monstruodam: vienas per

kaitinamuosius.
Laikas tirpsta, kaip ba

landy sniegas, o mes niekaip 
neišklampojarr, iš šeštadie
nio darbotvarkės.

Pagaliau imama skubėti
ir raginti kalbėtojus neuž- kiai.
delsti. Prieiname ir prie šios 
dienos darbotvarkės, bet lai
ko jau tik minutės. Daromi 
žygiai pasilaikvti salę dar 
porą valandų virš užprašyto 
laiko.

Darbotvarkės 14 p. (jis 
sekmadienio darbotvarkė
je pirmas iš eilės) — Žvilgs
nis į LB uždavinius: Lietu
vos nepriklausomybės atga-

mą ir beseikėdami kitų sun 
kias nuodėmes, o tiem dar
bam. dėl kurių buvome su
važiavę. laiko taip ir neliko. 
Ir vis iš didelio patriotizmo. 
Tai naujos markės čičins-

Jau mėnuo laiko po suva
žiavimo, o aš vis dar neiš
sprendžiau klausimo: Kas 
gi pagaliau yra didesnis ken
kėjas: ar tas. kuris nieko ne
veikia. ar kuris iš didelio 
patriotizmo re tik broliui

Velionis į męs 1907 m. 
Rygoje, ten ir mokslus išėjo. 
Vėliau atsikėlė į Lietuvą, 
dėstė paišybą Panevėžio 
gimnazijoje, o paskutiniais 
metais Taikomosios Dailės 
Institute Kaune.

Po karo atvvkęs į JAV, 
kurį laiką gvveno New Yor
ke ir dėstė meno mokykloje, 
vėliau nusikėlė į Los Ange
les, o 1956 m. vėl grįžo į 
New Yorką. dėstė meno mo-Į 
kyklose, Great Neck įsteigė j

Sekmadienį, lapkričio 12 d., nuo 2:30 vai. popiet 
bun skaitomos svarbios

Paskaitos iš švento rašto
Visi esate prašomi atsilankyti į

Lietuvių Auditoriją,
3137 So. Halsted St., Chicago, III.

Išgirsite daug svarbių dalykų!

Įėjimas laisvas — be mokesčio. 

Prašome atsivesti pasiklausyti savo draugus. 

Rengia LIETUVIŲ BIBLIJOS STUDENTAI

Rašiniai išsiunčiami ne 
vėliau, kaip 1968 m. rugsėjo 
1 d., šiuo adresu: VI. Mingė-

Detroito St. Butkaus Var- ^a’ Clifton Dr., War-
ren, Mich. 48092.

APYSAKOS KONKURSAS 

JAUNIMUI

savo meno mokykla, kuri tu- ; do šaulių kuopos Spaudos 
į ėjo didelį pasisekimą, o į ir Kultūros sekcija skelbia 
laisvalaikiu kūrė savo studi-i novelės-apysakos konkursą.
joje.

Velionis buvo ne eilinis
Rašinio (50 ar daugiau pus
lapių) turinį autorius pasi

SVARBU 65 M. ŽMONĖM

Asmenys, kurie turi 65 m.
, , . , .v , dailininkas. Jis yra laimėjęs; renka laisvai, bet pageidau-[ amziau® \r nėra uzsiregistra-
t nelraža amerikiečių premi.. tina, kad tūtų paryškintas! v« ln,edl',nos Pa8alba‘.ls
ir patį dalbą į dumblynus . . . . . ! Malinio draudimo gauti, gali
klampina.

Pabaigai, beie.

ju. Šiais metais jis laimėjo1, taut’os vieningumas bei pat-! ciah,ni° draucJimo gautb gali 
pirma premiją iš New Yor-; rįotizmas kovose dėl Lietu- tai dabar Padaryu lkl g™0"

dar buvo 
pabertos neva tai rezoliuei-1 
jos. bet ir patvs autoriai ju 
dar nebuvo nei surašė, nei! 
paskaitę. Tuo darbotvarkė 
ir baigėsi.

Išvados: P°r savo visuo

džio 31 d. Taip pat gali re
gistruotis ir tie. kuriems iki 
65 m. beliko 3 mėn. Neužsi
registravę iki gruodžio 31 d. 
tą padaryti begalės tik 1968 
metų pabaigoje. Taigi išti-

ko miesto.

J. Vilkaitis išvyko 

į Chicagą

Jonas Vilkaitis Amerikos 
Lietuviu Socialdemokratų

o ne patalpu administraci- vimo jubiliejus. Referatus 
turėjo skaityti dr. P. Vileišis 
ir dr. B. Nemickas. Jis buvo 
skirtas 10 vąl.. o dabar iau 
2 vai. Vadinasi, atsilikę nuo 
darbotvarkės net 4 valan
das. Užtatai referatams duo
dama 10 min. laiko. Ir vie
nas. ir kitas atsisako skaity
ti, nes per 10 minučių jokio 
rimtesnio referato neįmano 
ma perskaityti. Buvo paren
gęs referatą ir CV pirminin
kas J. Jasaitis tema: Dabar
tinės CV planas. Bet ir tas

liuti mano svečiu dauguma 
yra kitataučiai. Lietuviai su
daro tik labai nežvmų pro-

pirmiau išklausyti Pasaulio' centą. Taigi, aš pelnausi ne 
LB Valdvbos pranešimus iš lietuviu, bet iš kitataučių, 
(turėjo būti šeštadienio po- Bet ka iš kitataučiu uždirbu, 
sėdyie 5 vai.) ir tada eiti ta lietuviams atiduodu. — 
prie diskusijų. Susirinkimas kiek susijaudinęs baigė J. 
pritaria, ir, kol nominacijų Bačiūnas.
komisija suskaičiuos balsus, i Nominacijų komisija pa

I vos laisvės. Konkurse gali 
‘dalyvauti lietuviai (-vės) ne 
; vyresnio kaip 30 m. amžiaus.
! Premijos: $300. $200 ir 
$100.

Premijas skirsto Šaulių!ibvouus. . . ueiuvių ouvtdnteinoMitių ± nu; ooui.m, fn npaalės {rauti me-
meninės veiklos 40 metu Literatūros Fondo ir kitais kuopis Spaudos ir Kultūros ,. . * 7 ' g
daugelyje suvažiavimu bu- reikalais išvyko į Chicagą. i sekcija: pirm. Vladas Min-! ,cinos Pa£a s-

duodamas žodis PLB CV. 
Pirmuoju kalba vicepir

mininkas S. Barzdukas iš 
rašto. Raštas neilgas, gerai 
parergtas ir gerai dokumen
tuotas. Iš jo nematyti jokio 
kriminalo. Priešingai, dirbta 
uoliai, nuoširdžiai, lietuviš
kai, kiek, žinoma, atitrūks
tamu laiku žmogus begali

skelbė rinkimų duomenis. 
Seka paklausimai, disku

sijos ir vėl emaibymasis.

vau, daug karštu ginču gir- Ta proga jis aplankys: gėla. sekr. Marija Sims, na- 
31 dėiau, bet jie turėjo prasme, sergantį JAV Socialdemo- riai — Leopoldas Heiningas,

O čia ginčytai ne dėl idėįos kratų S-gos Centro Komite- Marijonas šnapštvs ir Al
ei iškalbingumui ar kvailai į to pirmąjį vicepir. dr. Piių fonsas žiedas. (Reikalui e- 
išminčiai pan dvti. Grigaitį ir perduos jam C. capt. ne nasikvies talkon ką

Dar pora tokiu suvažiavi- Komiteto ir draugų linkėji- ras reikalinga)
rnu _ ir ieškok Bendruome- mus. Rašiniai pasirašomi slapv.
nei graboriau-. Galas.

* * • i Padėka

Registruotis reikia savo 
artimiausioj socialinio drau
dimo (Sočiai Security) įstai
goje.

LETHBRIDGE, ALTA 

Mirė J. Žemaitis

Rugpiūčio 18 d. mirė Juo-

Pakvla dr. A. Klimas iš: atsisako skaityti. Liko dar 
Rochesterio. N.Y., iki šiol į vienas — inž. V. Kamanto: 
mažai kalbėjęs ir ramiai lai- Ateinančių trejų metų dar- 
kęsis, dabar net susijaudi- bai. Pataisa: Mano rašinyje Keleivio redakcija dėko- tinkama fotografija, trumpa zas Žemaitis, 50 m. amžiaus,
nes pakeltu balsu gina SJ Išeina prieš susirinkimą, i Keleivio nr. 43 atspausta: ja A. Miliauskui, gyv. Mexi- autobiografija ir adresas Velionis paliko liūdinčius 
Barzduką. pluoštu popierių nešinas, ir,I Willingtonas. o reikėjo: co, Me. už padovanotas pridedami atskirame užlipy- žmoną Mariją ir du brolius

— Jis mano mokytojas versdamas lapą po lapo, kai* * Wellingtonas. 1 knygas jos bibliotekai. tame voke. Į bei seserį Lietuvoje.

vardžiais. Autoriaus tikrasis i 
vardas, pavardė, spaudai
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Jis Lietuvoj kaip namie

„Jaučiuosi Lietuvoje sa
vas. man čia patinka**, pa
reiškė Tiesoj F. Daškovas, 
rusų pramoginio laivo kapi
tonas, atostogaudamas Lie
tuvoje.

F. Daškovas atostogavo 
Lietuvoje ir pernai. Jo ryšys 
su Lietuva tik toks. kad lai
vas, kuriam jis vadovauja, 
pavadintas „Litva**. Laivas 
priklauso Odesos uostui ir 
vežioja ekskursijas Juodo
sios ir Viduržemio jūrų pa
kraščiais. tarp Odesos ir 
Marselio. Vardą atitinkamai 
išnaudoja: lietuvių studentų 
ansambliai siunčiami io ke
leivių palinksminti, lietuviai 
jau mobilizuojami tam lai
vui išpuošti, o ir kapitonui 
atsirado nauja patraukli at- 
ostogavietė... Kapitonas su 
Nemuno ansambliu (kuris 
anksčiau buvo koncertavęs 
tame laive) buvo atkeliavęs 
net į Montreali.

(E)

Darbo tvarka kolchoze

Vilniuje leidžiamame Že
mės Ūkio žurnale tarp ko 
kita yra papasakotas ir toks 
vaizdelis iš kasdieninės dar
bo tvarkos kolchoze:

„Laukininku darbo dienos

i darbo dieną. Darbo baigtis 
sutampa su nustatyta darbo 
dienos pabaiga. Laikas, su
gaištamas grįžimui namo. į 
darbo trukmę neįskaito- 
mas**.

Pridėtina. kad neįskaito
mas ir laikas nuvykti iš ly
to Į brigados centrą, — irgi 
kai kuriems gali būti iki ke
liu kilometru atstumo...

(E)

KUR ČIA PRISIPAŽINS!..

Jau rašėme, kad Vokieti
joje Įžymus sovietų šnipas 
Kungė paprašė JAV prie
glaudos. Jo prašymas paten
kintas. Rungęs žiniomis pa
sirėmus, jau suimtas nevie
nas sovietams šnipinėjęs a- 
gentas. o kiti sekami ir bus 
suimti, kada bus tinkamiau
sia proga.

Sovietu Sąjunga paskelbė, 
kad tas JAV pranešimas a- 
pie sovietų šnipo pabėgimą 
yra paprasta apgavystė. So
vietai visada taip skelbia, 
kai iu šnipas suimamas arba 
pabėga.

VIS DĖLTO SULIPDĖ
Sovietų Sąjungos komu-

Išnešamos aukos iš Izraelio 
egiptiečiai.

karo laivo, kuri apšaudė

KULTOROS KONGRESAS

Inž. Bronius Nainys, JAV Į
Liet. Bendruomenės centro
valdybos pirmininkas, prieš.
išvykdamas į Washingtono
veiksnių konferenciją, spa- KONTRŽVALGYBA LIE-
lio 20 d. dalyvavo Kultūros, TUVOJE, Jono Budrio at-
Kongresui i engti komiteto •įminimai. 224 psl., kaina
posėdyje, kuriame buvo ap- į $2.50.
tariami svarbūs kongreso (T' i engimo darbai.

t . ' * *
; Kultūros. Kongresas. įvyks 
į š. m. lapkričio 23-26; 

mis Chicagoje,

Ką tik gavcme: 10 knygų už $2

r.istai niekaip negalėjo sura
šyti savo partijos istorijos, 

pradžia beveik niekad nesu- įjUVO manoma, kad be josi 
tampa su paties darbo pra
džia. Laukininkystės darbai 
vyksta nemažoje teritorijo
je, brigadose po 600-800 ha 
žemės. Kolūkiečiai, tame 
tarpe ir mechanizatoriai. į 
brigadų centrus susirenka

.t iteks jiems ir savo revoliuci-: 
jos 50 m. sukaktį švęsti.

Aktorv Zsa Zsa Gabor Meksikoj 
pasirašo skyrybų su savo penk
tuoju vyru. Texaso milionierium 
Jošua Cosdenu. raštą.

FORDO DARBININKAI 

DAUG LAIMĖJO

Anatolijus Kairvs, popu
liarių scenos veikalų auto
rius, pakviestas referentu 
simpoziume teatro klausi
mais Kultūros Kongrese.$15.000 UŽ TRUMANO

LAIŠKĄ o. ,
* Simpoziumo moderato-

Kai Harry S. Trumanas!lium pakviestas aktorius Al-
buvo prezidentu, jo duktė. £imantas Diktnts.
Margareta mėgdavo publi-! * * *
kai dainuoti, ruošdavo kon
certus. Bet ji buvo nekokia Vvtautas Kasniūnas. JAV 
dainininkė, ir muzikos kriti- LB Tarybos narys ir spaudos 
kai niekad jos nepagiroavo. bendradarbis, pakviestas 
Tai labai erzino karsto būdo diskusijų vadovu spaudos 
jos tėvą. Ir kai Washington sekcijoje.
Post muzikos kritikas Paul
Hume parašė, kad i daini- Spaudos sekcijoje pagrin- 
ninkes ji visai netinka. Tru- referentas yra kun. Pr. 
manas neteko pusiausvyros. Garšva ir koreferentai Alg. 
Jis paraše tam kritikui piktą Pužauskas. Ant. Kučys ir M. 
laišką, visaip jį išpiūsdamas.' aliukenas.
ir pridūrė: „Jei aš tave ka
da susitiksiu, tau reikės bif- 
steiko ant abiejų akiu ir pa
raistės papilvėj“. .\ yriausias Lietuvos Is- 

Amerikoje žalias bifstei-! laisvinimo Komitetas pasky- 
kas vartojamas, kai po iruš-: re JoP?- Daugėlą (Cleveland, 
tvnių akis kam pajuoduoja. °hl0> savo ryšininku prie 
Taigi Trumanas grūmojo' Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
tam kritikui išmušti abidvi menės valdybos. PLB vaidy

ba savo ryšininkus prie Y li
ko vaidybos jau yra seniau

VLIKO RYŠININKAS

SU DAINA, 392 liaudies 
iros ir kaikurių rautorių 

lėraščiai, tapę ^finomis, 
rinko Gražina jšumkonie- 

dė, kišeninių/fbrm&to, 351 
psl.. kaina $2.00.

PAULIUS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio Įžymaus 
dailininko paveikslai ir A.
Kurausko bei T. Valiaus
straipsniai, puošniausia kny- - psl., kaina 25 centai

Demokratinio socializmo 
pradai, t S Kairio įvadas), 
64 p<l.. kaina 50 centų. —

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

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

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47

ga. kaina $17.50.
DANGUS DEBESYSE,—

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

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

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

Praeitą savaitę pasibaigė
Pagaliau išėjo 608 psl. to-i darbininkų! akis ir dar žemiau ji sužeis-

mas. kuris apima laikotarpi! str?lk.as: k“rls Paspėjo rug- ti.
' sėjo i d. Pasak unijos vadą _ . . ... ., .
Reutherį. šį kartą darbinin- „. ^as. 1° -a>skas pasidarė 
kai laimėjo daugiau, negu letenyre, ir da-
bet kada iki šiol. ^.ar. J1S siūlomas parduoti.

Aišku, svarbu, kad valan-i karna 815,000. 
dinis atlyginimas papras- j
tiems darbininkams tuoj pa
keliamas 20 centų ir 20,000 
specialistų 50 centų, o per 3 
metus pirmiesiems bus pa
kelta iki 43-59 centų, o ant
riesiems iki 79-95 centų: 

į svarbu, kad bus 10 apmoka- 
> mų dienų atostogų (buvo 
8); kad pensininkai gaus di- "

Spalio 13 d. į Vilnių buvo dirbo net po dvi pamainas . Į desnes pensijas, kai kurie 
sušaukti „Taškento statyto- Sako, — "Istorija nežino'net 5.6000 dol. per metus: 
jai“ iš visos Lietuvos. Jiems tokių statybos tempų , 2 i svarbūs ir kiti pagerinimai.

nuo 1917 m. kovo iki 1918 
m. kovo mėnesio. Aišku, į 

pavyzdžiui, 8 valandą, čia padanges keliamas Leninas, 
gauna užduotis ir vyksta Trockis, kuris turėtų būti 
dirbti. Kartais darbovietė statomas greta Lenino, vos 
būna už kelių kilometru. Nu- paminėtas, bet jam nebepri- 
vykimui į darbovietę sugaiš- segtas leninizmo priešo** 
tas laikas jiems įskaitomas vardas.

Nuo plytų kaisdavo rankosĮĮ

dalino ženklelius, kaikuriem taip buvę todėl, kad... "nė 
ir „garbės raštus“ už gerai vienas tarybinis žmogus ne
atliktą darbą. Ta proga A. liko abejingas savo brolių 
Marcinkevičius Tiesoj vaiz- uzbekų nelaimei“, 
džiai papasakojo, kaip tiems Skeptiški realistai, klau- 
statytojams teko dirbti Taš- sydami tų pasigėrėjimų, 
kente: bando spręsti tokį „aritme-

„Aš mačiau šių vaikinų ir tikos“ uždavinį: Uzbekų 
merginų veidus susirūpinu- krašte apie 9 mil. gyvento- 
sius, ir piktus, ir labai pavar- jų. Iš jų — apie 6 mil. užbė
gusius. Jie išskleidė Tašken- kų ir daugiau kaip 2 mil. ni
te pirmąją palapinę, kai su kolonistų, kurie telkiasi
temperatūra net pavėsyje 
pasiekdavo daugiau kaip 
keturiasdešimt laipsnių (t. 
y., daugiau kaip 104 F.) 
karščio. Tokiu kai ščiu uzbe-

beveik išimtinai miestuose. 
Taškente 1939 metais buvo 
apie pusė miliono gyventojų, 
ir tada jau dauguma jų buvo 
rusai. Dabar Taškente dau-

kai nematė daugiau kaip aš- giau kaip milionas. Kokiems 
tuoniasdešimt metų. Mūri- broliams skubėta padėti, at- 
ninkų brigados brigadirin- statant Taškentą? 
kas Robertas Gasys. nuo pir- Būdinga, kad iš Lietuvos 
mos iki paskutinės dienos Taškente, nors ir nepalygin- 
išbuvęs Taškente, prisiminė, ti sunkesnėse sąlygose, dirbę 
kaip nuo plytų kaisdavo ran- geriau, negu Vilniuje. Rau
kos, o nuo dulkių ir karščio, ne ir iš viso Lietuvoj. Sako:
nebuvo kuo kvėpuoti. Dau
giau kaip du dešimtmečius 
išsėdėjo už vairo vilnietis A- 
leltsiejus Garkuša, daug 
sunkių reisų buvo jo gyveni-į 
me, tačiau Taškente buvo'

"Respublikos tiekimo orga
nizacijos sugebėjo beveik už 
penkių tūkstančių kilometru 
esančią statybos aikštelę pa
lyginti sklandžiai aprūpinti 
medžiagomis ir įrengimais.

sunkiausia. Jis pasakojo, I kai tuo tarpu neretai, šioms* 
kaip nuo karščio radiatorių- organizacijoms esant pašo
je užvirdavo vanduo, o ter- nėję. jaučiami dideli sutri- 
mometras kabinoje rodyda-Į kirnai. O kaip šlubuoja sta- 
vo šešiasdešimt laipsnių tybos dėl nesklandumų
(140 F). Tačiau visi — ir 
mūrininkai, ir kranininkai, 
ir vairuotojai kai reikėjo.

transporto darbe!
Visa tai, pasirodo, esąs

nusiustųjų statybininkų vir

(E)

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

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr.
I Įauginki itė-Sruobienė, 24
psl.. kaina 50 centų.

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

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovana angliškai kalban-

bet svarbiausias laimėjima

JĮ turi nupirkęs Horo- 
witz. Ne\v Haveno žydas. 
Jis sako, esą, — „nusipirkau

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Kontržvalgyba Lietuvoj,
Lietuvos generalinio konsu
lo J. Budrio atsiminimai.

tą laiška dėl to. kad Tiuma- 224 pusi., kaina $2.50. 
ną aš gerbiau. Bet kai dabar Tai pirmas Įdomiai para- 
Amerikoje pasidarė tokia sytas ir lengvai skaitomas 
velniava, tai aš nutariau nu- veikalas apie kontržvalgy- 
sipirkti sau sklypeli žemės bos veiklą nepriklausomos 
kur nors Facifico saloje ir Lietuvos pirmaisiais metais, 
tenai apsigyventi. Man rei- apie šnipų ir Įvairių itaria- 
kalingi pinigai, ir todėl tą mų asmenų sekimą, jų žalin-

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

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

Žydinčios dienos, Prano 
Naujokaičio premijuotas ro
manas, 2-50 pc-L, kaina $3.50.

Narclžio pulkas, Balęs 
Vaivorykštės, kaina $2.

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

j
VARPAS Nr. 7, 168 psl. ! tiems, nepamirškite, kad ge- 

Jame rašo d r. J. Pajaujis, riausia dovana yra knyga. 
M. Mackevičius, L. Grinius, štai čia kelios lietuvių rašy- 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, tojų parašytos ir į anglų 
J. Audėnas, dr. \ .Kanauka, kalbą išverstos knygos, ku- 
A. Sugintas. Y. čižiūnas, J. rios labai tinka dovanoms: 
Daugėla ir kt. Kaina $2. į

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

—užtikrintas metinis atly
ginimas.

Iki šiol tik tarnautojai te
žinojo. kiek jie per metus 
uždirbs. Darbininkams buvo 
mokama už dirbtas dienas, 
o jei darbo nėra — nieko 
negausi iš darbdavio, tik iš 
socialinio draudimo nedar
bo pašalpą.

Dabar Fordo darbininkai 
žinos, kiek jie per metus už
dirbs. Jei kartais darbo ir 
nebūtų, jie visviena gaus 95 
G normalaus atlyginimo.
Septynerius metus išdirbęs 
Fordo darbininkas, jei ne- Reiškimas, kad marijuana ne 
būtų darbo, gaus 95G savo žalingesnė už alkoholi. Kai 
uždarbio per ištisus metus, o,' 
išdirbęs vienerius metus —t 
per 31 savaitę.

Nepavyko iškovoti lygių 
atlyginimų Kanadoj dirban
tiems Fordo įmonių darbi
ninkams.

laišką noriu parduoti. Ati- gų siekimų išaiškinimą.
duosiu ji už $15,000.“ . , . ooor r , .

*“ Su daina, 392 liaudies dai-
Jei aš būčiau Trumano n^. j.1 Kaikurių autorių eilė-

vietoje, tuojau tą laišką at-!rasčij4. tapusių liaudies dai-
pirkčiau ir sudeginčiau. nomis, . _

Gražina Simkoniene. 3ol 
pusk, kišeninio formato, 
kaina 82.

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS
rinkinys. Surinko

Keleivio administracijoj 1 
galima gauti dailininko A 
domo Varno pieštą Lietu vo> 

Dainos mėgėjams tai būti- j nepriklausomybės paskelbi 
na knyga. i mo akto pasirašytojo Stepo

, 1 , , i Abi knvgos gaunamos ir i no Kairio spalvotą portrettįuo klausimu dabar smar- T. , . . *7 . - - - I o „ , j-- - oni-:„; v • 1 Keleivio administracijoje. 8 z 6 colių dydžio uz 80 cntkiai ginčijamasi, v lėni sako. J -
kad taip. o kiti, kad ne. Y- _ _
pač daug kaibų sukėlė mais- 
to ir vaistų priežiūros Įstai
gos viršininko Goddard pa

S. M.

AR MARIJUANA 

ŽALINGA?

kas reikalauja, kad God
dard dėl tokio pareiškimo 
atsistatydintų.

Maisto ir vaistų priežiū
ros Įstaiga, lyg pasiteisinda
ma, išleido skelbimą, kuria
me sakoma, kad tvirtinimas.

Šita sutartis bus pavyzdys jOg marijuana nesanti žalin- 
derantis su General Motois gesnė už alkoholi, tegali nu-
ir Chrysler bendrovėmis. stebinti tik tuos. kurie neži

no alkoholio žalingumo.

Dėl alkoholio JAV kas
met miršta 11,000. 4-5 milio- 
nai amerikiečių yra alkoho-

šininko Fiodoro Kudriavce- 
vo nuopelnas: tai jis taip,
uoliai spustelėjo, kad Taš- likai. Pusė eismo aukų yra 
kente „uzbekams“ būtų dir-į dėl alkoholio. Marijuanos 
bama geriau, negu Lietuvos veikimas žmogui dar nėra, 
miestams. ; pakankamai ištirtas, rašo:

(Elta) ! minėta Įstaiga.
I

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj** laba’ daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apslrri^ka prėnum€ra6t».

. . . <7 j
Naujiems prenųmeratoriarąs vispa^-met

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

„The Herdsman and the 
kaina i Linden Tree“ (Vinco Krė

vės), 128 psl., kaina $3.95.

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

„House Upon the Sand** 
(Jurgio Gliaudos), 168 p»L 
kaina $3.95.

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

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

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

DĖMESIUI !

laikraštis
t

siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSaile—Montreal, Canada.

PALENGVINK'TE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa- 

I *vs. be paraginimo, prie! 
atsiųstų reikalingą sumą*

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

Keleivio
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Pasikalbėjimas '
su Tėvu

Ką sako iš Lietuvos grįžęs

MAIK1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS M1CHELSONAS

Turėjau progos ilgai išsi
kalbėti su iš Lietuvos grįžu
siu, iki šiol „raudonu“ tau- 

Į tiečiu. Jo prašomas, jį čia 
vadinsiu Pupele, o save Dė
de Pipiru, štai mūsų tas pa
sikalbėjimas :

— Draugas Pupele, jūs ką 
tik grįžote iš rusų sutarybin-

į tos Lietuvos. Kokių įspūdžių 
parsivežėte?

— Ten dabar daug vargo.
— Man žinoma, kad jums 

teko Lietuvoje lankytis 1925 
metais, tai kokį palyginimą 
galėtumėte padaryti?

— Taip. buvau. Tada ga
lėjome važinėti, kur norėjo
me ; valgyti, ką norėjome ir 
pirktis, kas mums patiko. 
Mažutė Lietuva buvo išdidi

— O čia tai jau tikrai Įdo
mu. Ką apie tai galėtumėte 
pasakyti?

— Išbuvęs kiek laiko Vil
niuje, sumaniau sprukti pas 
artimą giminaitį prie Pane
vėžio. Jis man vis rašė, kad, 
palyginus su kitais, gerai gy
venąs. Traktoristas kolcho
ze. Buvo kinkų drebėjimo. 
Panevėžyje sulaikė. Tikrino 
šoferio dokumentus. Visos 
blusos numirė. Paleido. Gi
minaitis gyvena blokiniame 
5 aukštų name.

— Tai, drauge Pupele, su
sipažinote su taip išgarsin
tomis naujomis statybomis. 
Ką jūs galėtumėte pasakyti 
apie tas naujas statybas?

— Kai žiūri iš lauko, tai

Loek Havene. Pa., laboratorijos tarnautojas staiga 
neteko proto ir pradėjo šaudyti, kur papuolė, šešis 
žmones jis nušovė ir šešis sužeidė, čia matome dedamą 
Į automobili vieną iš nušautųjų.

Ar skaitei 

šias knygas?

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

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

VIENŲ VIENI dvidešimt 
□enkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
;sl., aiškiai pavaizduojama, 
aip lietuviai priešinosi vo

kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
tomunistų okupacijai, kai
na $4.

ir savimi pasitikinti, o dabar; caca- bet viduje randi tiktai 
po „didžiojo brolio“ burlio-' kaką. 

i ko sparnu tokia baili, kad — Kaip ta: suprasti ?
i bijo net sudulijusios bobų-' — O reikia suprasti taip:
tės, ir tai komunistės, kadĮ jei mūsų negrus varytų gy- 

! ji. ten nuvykusi, nesu-i venti į tokius tik darbo žmo- 
keltų revoliucijos. Todėl lai- gui skirtus mažiukus geto, 
kė visus Vilniuje, kaip ko-' tai jie. nuvykę į Washingto- 

į kiame žydų gete. Ir už tai ną, išpiautų mūsų visus po- 
lupo iš žmogaus darbu kini- nūs ir padarytų revoliuciją.

! vinai uždirbtą dolerį, kaip; — Nejaugi taip blogai at-
kokie plėšikai. Viskas paša- rodo? 
kiškai brangu ir negali nie- — Parvykusiam iš Sibiro 
kur rasti tai, ką norėtum nu- zemliankų žmogui atrodo, 
sipirkti ■ kad jau gera. Bet šiek tiek

— Tai, sakote, nėra ten pakeliavusiam jos atrodo
— Maik. pasikalbėkim a- litiką. Būtų ir tau ne pro ša. laisVėfokv= tikra ubagjnė. Va mano gi-

. „ L. ., ,. - — Laisve šventas žodis, minaitis gvvena ketvirtame
pie špygų po i i ą. į su ju pa įsne e i. ją žmonės miršta. Bet aukšte. Kambariukai mažiu-

C kas tai Pe1'Polltika. As jj zmau, teve.-Ži- rau(jOnųjų laisvė, kaip aš įsi- kai. Vos jam įsikrausčius
— Ji buvo anądien apra- nau is laiKiascių. tikinau šios kelionės metu. gyventi. įkrito lubos, vonia

šyta gazietose, Maiki. Ar tu —Ar jis ir koresponden-1 yra vartojama žmogaus pa- neveikia. Šilto vandens in- 
neskaitei? ei jas rašo? t vergimui, jo pajuokai ir pa- dam plauti reikia atsinešti

—Neskaičiau, tėve. i Ne tiek jis pats i ašo. i nieką i. Pavyzdžiui, streikai, iš katilinės. Vanduo pilnas
— Žinai, ja labai gražiai kiek apie jį rašo kiti, Spren-.j Ten jje draudžiami, o kas rūdžių, baltiniams plauti ne-

išvirozijo vienas propeso-i džiant iš laikraščių, jis yraJbandytų streikuoti, tai tam tinkamas. Žmonių savijauta 
rius. i vienas tų realistų, kurie tiki,! sumažintų jau ir taip ubą- tikrai kalėjiminė. Dieną pa-

— Koks profesorius? kad Amerikos lietuviai ne J gišką atlyginimą, jei dar ne buvęs, dūmiau atgal Vil-
— Nu. gal ir ne propeso- tiktai gali, bet ir privalo su j blogiau visa baigtųsi. ! riun, kad neužtraukčiau gi

nus, ale vistiek kytras vy- savo broliais Lietuvoj bend-į — O jūsų draugai iš pra- minaičiui nelaimės, o ir pa
ras. Jis rokuoja, kad lietuvis! rauti. Toki bendravimą jis; eitos ekskursijos kalba, kad čiam sau.
neprivalolietuviobiįoti.no vadina „lietuvišku realiz-! tik dabar rusų pavergtoje —O ar draugui teko ir su 
mader kokio plauko tas be- mu“. Lietuviui su lietuviu| Lietuvoje yra tikroji laisvė, kolchozais susipažinti? 
būtu: fašistas, komunistas į susitikti ne tik asmeniškaij Kur nori, ten gali važiuoti. — Panašiai teko ir juos 
ar kitok
lietuv
juo susitikti ir broliškai pa
sikalbėti. tik reikia vaktuo- 
tis, kad jis neužmautų mus 
ant savo meškerės. O kad 
jis negalėtų to padaryti, tai 
reikia laikyti savo kišenėje 
paslėptą tautišką špygą. Jes,
Maiki. špyga turi didelę šy
lą.

— Tai jau būtų slapta di
plomatija, tėve.

— Ar tai špyga reiškia 
diplomatiją?

— Ne visai. tėve. Bet gali 
būti panašumo, jeigu gra
žiai su žmogumi kalbėda
mas. kišenėje laikysi paslėp
tą špygą.

— Sakai, ir diplomatai 
rodo kišenėje paslėptas špy
gas?

— Ne, tėve, špygų jie ne
rodo, bet paprastai jie viera 
kalba, o kita galvoja. Vadi
nasi. veidmainiauja, slepia 
savo tikslus.

— Maiki. man nepatinka 
tas žodis — diplomatija. Aš 
šitą biznį vadinu lietuviškai 
—špygų politika. Kanados 
lietuvių kun. Jucevičius va
dina dar kitaip: jis sako tai 
„Lietuviškas riezalizmas“.

— O gal realizmas, tėve?
— Nu, gal ir taip, bala ji 

ten žino.
— Bet iš kur tėvas girdė

jai apie kun. Jucevičiu? Jis 
yra Mor.trealio lietuvių kle
bonas.

— Nu. juk tu žinai, kad 
aš buvau tenai nuvažiavęs 
Lietuvos artistu namatvti. 
taigi tenai ir ii nažinau. Kal
bėjome ir apie lietm išką po-

itoks istas, bile tik jis malonu, bet ir tautai nau-1 krautuvės pilnos visokių iš arčiau apžiūrėti. Mano te
vis. mes visada tralim su dingą, sako kun. Jucevičius. - pi ekiu ii tt. ii tt. - vai iš kumečiu. Bet kolchozi-

— Gudbai. Maiki... 
bai!

KAIP UŽDIRBTI 

MILIONUS

Nevv Yorke buvo patikrin
tas vienos kvortos induose 
parduodamas pienas. Patik
rinta 688 pavyzdžiai. Toks 
pieno kiekis vienam inde tu
ri sverti 32 uncijas, bet 456 
pavyzdžiai tesvėrė nuo ket
virčio iki dviejų trečdalių 
uncijos mažiau.

Už kvortą, vidurkį imant, 
mokama 28 centai, todėl 
vartotojai permoka už ją 
nuo penktadalio iki 2 centų.

Kadangi Nevv Yorke to
kiuose popieriniuose induo
se kasdien parduodama 1.75 
miliono kvortų, tai vartoto
jai permoka daugiau kaip 
milioną dolerių, kitaip tarus, 
pieno pirkliai neteisėtai i ki
šenę Įsikiša dar vieną milio
ną.

Prekyviečių departamen
to direktorius aiškina, kad 
tie trūkumai nesą daromi 
sąmoningai.

Gud-1 — Pirmiausia, jie man j ninkai turi didelį pagrindą 
Į jau nebe draugai: jie tik pa- pavydėti dvaro kumečiui, 
vergėjų rusų draugai ir jų! Taip tie žmoneliai suspaus- 
kruvinų darbų apaštalai. O; ti. Žinote, kad ten stipri 
dėl dabartinės laisvės, tai mergina už dienos darbą 
kai bobelėms galvutės įkais-; gauna 1 rubli atlyginimo. O 
ta. o kojūgalis atšąla, tai jos tų darbadieniu normos pra
kalba ne ka mato tikrovėje,’ lenkia baudžiauninko nor- 
bet ką sapnavo ar ką yra į- mas. Ir už ka tie žmonės ten 
sakę raudonųjų kunigai.; taip pluša, aš nežinau. Už

mas pavergtoje Lietuvoje vykis. Senuką-, pavažiavu* 
turi pilną laisvę. kokius 5 kilometrus, 'pradėję

— Man rūpi, kaip atfbdo prasyti: šoferiuk,
ta beklasė bendruomenė, ir.ane, as čia gyvenu, 
kaip kadaise teigė Vienybės ’iuk, išleisk!-“ Ir taip, ko 
bobutės. Argi ji jau taip ir neatsidūrėme 11 akuose Is 
vienalytė? eidamas šūktelėjo* žalčio

— Jeigu ji jau būtų taip &al\a- * u?'? A-ampot. 
vienalytė, tai tos bobutės jau Pėsčia- i . na^vi.
seniai ten gyventų. Klasių —Okoks:sp:l:s Tiakuo 
ten daugiau, nei nepriklau- se -’
somais laikais. Ir skirtumai —Trakai man padarė ge 
daug didesni. Kad turtas* rą įspūdi. bet sugadino nuo 
taip nedominuotų, tai sten- taiką pilyje esanti didžiulė 
giamasi jis nuslėpti. Štai Lenino statula. Visur tik ru 
koks nors direktorius vienus i sai turi pirmenybę, 
namus perka savo vardu, o' — Argi jau taip nieko ge- 
kitus kitur kokio nors gimi- ro ir nepastebėjote rusų oku 
naičio vardu ir tt. Kitas'puotoje Lietuvoje?
aukštas valdininkas perka; __ Nevisiškai taip. Pir-
” Volgą“ savo tėčio vardu. 1 miausia. pastebėjau patva- 
sūnui „Volgą“ pusbrolio broli lietuvi, nors kolcho 
vardu ir tt. ir tt. Teko nu-' zininko vardą turinti. Šis y 
girsti, kad vieno aukšto ko-! ra stipriausias. Pastebėjau 
munistų pareigūno duktė į-! lietuvių vienybę, mokėjimą 
simylėjo namo pečkurio sū-.gkirti tiesą nuo komunistinės 
nų. tai tėvas iškėlė jai tokias’ propagandos, daktarų pasi- 
vestuves“, kad ana net gim-; šventimą gydant žmones. — 

tąją dieną atsiminė. Po to; būtų gerai, kad ir mes čia to- 
išvežė kurortan ir ten išlei-’ kj ‘ turėtume. Pastebėjau 
do už aukšto pareigūno sū-Į žmonėse didžiausią meilę 
naus. Tai vis perliukai, ro-|savo kraštui ir didžiausią 
dą, kokia ta beklasė visuo- neapykantą rusui okupan- 
mene. I tui. kaip visu nelaimių nešė-

— Drauge Pupele, jumsjuį_
teko daug laiko praleisti — Ka <]iauge Pupe- 
Vilniuje. tai ka galėtumėte ,e? galėtumėte palinkėti pa- 
daugiau apie jį papasakoti?; vergtos Lietuvos žmonėms? 

— Aš stengiausi kuo dau-!
giau pamatyti. Nusprukau 
ir geležinkelio stotin. Norė
jau juodu ant balto užfik
suoti du lietuvius kolchozi

išleisk
Šofe-

Mus, kaip vergus, niekur iš; moteriškus batelius reikia njnkus ir viena ukrainieti.
Vilniaus neišleido. Vykome mokėti 32 rubliai, tai bate- 
pas didelius ponus viršinin-Į liams nusipirkti kolchozinin- 
kus (Kudirka jau seniai juos1; kė turi dirbti net visą rr.ėne- 
aprašė). kad mums leistų' sį su magaryčiom. Tai iš tie- 
aplankyti gimines, kampe- ; su tik ta jų vadinamoji "dai
lius, kur mes gimėme, jau-; bininkų valdžia“ gali taip 
nystę praleidome, kur mūsų, žmogų išnaudoti.
puikiausi prisiminimai, kur 
mūsų tėvų kapai. Ne. Aiški
nosi karu Vietname, karu su 
žydais, karu Nigerijoje. Kad 
kapitalistinės ir imperialisti
nės Amerikos santykiai su 
sovietais Įtempti, kaip smui
ko styga, ir kad gali bet ku
riuo laiku jie trūkti. Tai da
bar esąs toks įsakymas iš 
Maskvos, kad niekur neva
lia...

— Tai išeitų, kad jums. 
drauge Pupele, teko Vilniu- 
ie išsėdėti 21 dieną, kaip ko-

— Ką jūs galėtumėte dau
giau apie kolchozą papasa
koti?

— Kolchozas tai plati są
voka. Aš tik paliesiu trum
pai raudonuosius ponus ii 
jų vergus. Draugas pirminin
kas — didelis ponas, dides
nis už buvusi dvaro tijūną. 
Draugas buchalteris. drau
gas agronomas ar agrotech
nikas ir dar visa eilė mažes
nių veltėdžiu, sukibę kaip 
siurbėlės čiulpia jau ne 
draugą, o tik paprastą dar

kiame kalėjime ar. kaip čia;bo žmogų, perkrikštytą kol
Įprasta vadinti, negrų gete? 

— Ne. ne visiškai taip.
chozininku. Visi ponai sten
giasi ko daugiau iš to vergu

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MER1KOJE. St Michelao- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mina 
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

Didelis skirtumas. Negras vergo kolchozininko iš
yra laisvas, jis gali važiuoti; spausti, o kad tas krtitėtų, 
ir eiti, kur nori. Neretą neg-į neretai pagrasina: "Aš tave 
rą matai net kadilaku važi-' išsiusiu ten. kur tavo tėvas 
nėjantį. To viso pavergtos Stalino laikais buvo!“
Lietuvos žmogus neturi. To>
neturi ir turistas, nuvykęs į niai reikalai?
vergų viešpatiją, net jeigu 
jis ir raudonas. Bet aš suge
bėjau išvykti ten. kur norė
jau.

Na. o kaip ten tikybi-

Nepasisekė. Atėmė filmus ir 
sudraskė. Esą, valstybės pa
slaptis fotografuoti negali
ma. Aš tik buvau tris mieste 
apsipirkusius nufotografa
vęs. Norėjau parvežti paro
dyti, kaip jie apsitarbinę. 
Duona krepšiuose be popie
riaus, sako, neturi vynioja
mos medžiagos, duona juo
da kaip dešra, sako, šiandie 
tik tokią gavę. Kartais gau
ną geresnės. Su vyniojama 
ir šluostoma medžiaga visis-j 
kai nėra tvarkos. Tad kai*; 
tais ligoniniu personalas ir 
vaistinių tūzai pasišluosty- 
mui vartoja vata. kurios ir-1 
gi vra labai mažai. Bet kai- 
kuriems žmonėms užtenka... 
Tą beklase visuomenę norė
jau parvežti ir parodyti. At
ėmė biauiybės. Spiaudžiau- 
si. kaip katė nuo ašutinės. 
Negelbėjo. Bušu nuvažia
vau į Trakus. Aš palinkė
čiau visiems raudoniesiems 
juo kiek pavažiuoti. Tvaikas* 
iki beprotybės, taip pat ir 
kamšatis. Ir vis — pasi-

—Kągi, kad kitame penk- 
dešimtmetyje iie būtų laisvi 
ir nepriklausomi. Kad švie
sa ir tiesa jų žingsnius lydė
tų.

Tai]) ir baigėme pokalbi 
su draugu Pupele Ačiū jam 
už tai.

I

ni..
MKR

Charles Bėk nėr, 26

JETUVIAIS ESAME MES 
SIMĘ, lietuvių dainynas,

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

ŠVENTADIENIS Už MIES 
TO, Mariaus Katiliškio lu

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
ti „fo5Įes#o}nm hiAnjoiĮ srįu 
Kt., 227 psl., kaina .. $3.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie fą miesrą ū- a 
pylinkę, 430 psi. kaina 
$6.50.

BASTAI — STRAlPSNiAi 
ATSIMINIMAI, paraše Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina..........$3.oo

TŪZŲ KLUBAS, Anum 
Tūlio II novelių. 196 pat 
kaina .................. $3.0b

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..................$3.50

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

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5.

SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

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

Amerikos lietuvių politika,
parašė d r. K. Šidlauskas, į- 
vadas dr 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 
<eleivio administracijoje:

636 E. Broadway,

So. Boston, Mas*. 02127
ouoeoooaoioaoeocaieioeoeoeo

ADMINISTRACIJOS 

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 

dabar, |(Urie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neui- 
mirsti parašyti u senan-

padavėjas Clearv.ater. I la.. res
torane. dirba už SI dienai ir ar
batpinigius. «» kai Iu- įvykdytas 
mirusio Birminghame. Ala., tė-

spaus-kite. vyručiai... pasi- 
soauskite! Tr taip prisispau
dė, kaip silkių bačkoje. Na, 

bono žodžiai.: "Jei taip to- ir nuvykęs Trakuose pasige- 
liau spaus, neišlaikysim...“ dau piniginės su 7 doleriais. tesOimentas, jis p.neldės si
O mums aiškino, kad tikėji- Vykstant pasitaikė ir toks i- milieniis. _ JlS'

štai vieno lankyto kle-
Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — Jp code.

9

neprivalolietuviobi%25c4%25afoti.no
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ALĖ RŪTA

Žmones veža
(Tęsinys)

Bronė pamažu atsisėdo savo lovoj. Ji buvo palaidais 
plaukais, nešukuotais. Didelės akys žiūrėjo i Žilvityčią. 
Marjona tuo laiku atsigręžė i ją ir nusipurtė. Ji negalėjo 
pakelti Bronės baisios išvaizdos. Pas Balaišius būdavo 
tol, kol Bronė miegodavo ar taip sau nejudėdama gulė
davo. Kai tik Bronė keldavos. Žilvityčią išeidavo Į savo 
galą. Prie Bronės lovos artyn ji niekada nebuvo priėjusi. 
Kartą pateko pas Baleišius. kai nieko troboj nebuvo, o 
Bronė paprašė gerti: tai ji nieko neatsakė, tik trenkė du
rimis ir išėjo. Ir dabar, nepakeldama Bronės didelių, kaip 
duobių, akių. atsistojo ir ėjo pro duris. Neramu jai kiek 
buvo ir dėl Povilo žinių, nors tikrumoj juo dar netikėjo. 
Užėjo bernui noras jas pagąsdinti, taip manė ji.

— Taigi, nežinia, kas čia bus... — Povilas maigė 
rankose kepurę. — A kaip gi Braniutė? — jis nukreipė) 
akis i lovą.

— Tai... — nutęsė Amilja. — Guli vis. Gal kada ir 
pastaisis.

Bronė sukosėjo ir ėmė sunkiai alsuoti. Povilas išėjo.
— Gal bėgt ir Tamošiui pasakyt? — suabejojo A-

milja.
__ A kų gi anas? Bet! Man regis, kad Povilas issimis-

lija, — suniekino Žilvityčią. — Aisiu smdei un Mėgini,' 
tai pasklausinėsiu. Pečiuriokai kai kada nušneka...

Amilja atsiduso. \
— Dievuliau, jegu teisybė! Taigi svietą pabaiga! A 

kurg dabar tas žmones dės? Niaugi ir Jurgelionis išveš?..' 
Kaip mūsų Jonų — išvežė ir pa šiai dienai...

— Ar Silva nežadėja šindei atait? — dusliu ir trūk
čiojančiu balsu paklausė Bronė.

— Nežinau. Negirdėjau, — abejingai atsakė sesuo.
Žilvityčią susiraukė. Silvos ji vengė, nebeateidavo čia 

jam esant, bet širdis dunkstelėdavo išgirdus apie ji kal
bant.

— Vešpate apsaugak! — dejavo Amilja. — Saka, 
ir vaikus pajeme. Nu. a kų gi je kalti? Ale gerai tu 
sakai. Marjon, mažir anas melava. Paskui juoksis mergas
apgavis. ... i

— Čia negali būti apgavimas. — pratarė vėl Bronė. 
Jos dusliame balse buvo liūdnumas.

Po tu jos žodžių iš toli pasigirdo vežimu dardėjimas.
— Ar da tik dabar Povilas nuvažiava? — nustebusi 

klausė Amilja.
— Gal. — atsakė Žilvitvčia.
Bronė sukluso. Ji patraukė i save antklodę, prisiden

gė krūtinę ir pečius. Amilja žiūrėjo pro langą.
— Jėzau Marija! — beveik tyliai pasakė Amilja. at

sitraukdama nuo lango ir nubaldama.
— Kas? Kų gi matei? — trūkčiodama, lyg norėdama 

verkti, žiūrėjo į ją Žilvityčią.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jaunystėje garsi aktorė Shirley Temple, dabar kandi
datuojanti į senatorius, su Bing Crosby. kuris vado
vaus $100 banketui. Banketo pelnas eis rinkimų išlai
doms apmokėti.

RUDENI

Antanas Rūkas

Nebedūduoja miško dūdelės, 
tik švilpesys girdėti, 
tik šlama lapai ant kelio, 
glėbiais išmėtyti.

Pakrūmėse uogos laukinės 
juodo* pagrabinės spalvos, 
ir dažas geltonas ištvinęs, 
kad dar pagrabesnės atrodytų jos.

O aš taip nenoriu dar gulti j grabą. — 
žinau, kad pavasaris bus.
Naktis violetus jau saujomis drebia 
ir temdo skaidriuosius dažus.

Po kojomis lapams šnerėt nenubosta. 
tik uogos, kaboti pavargę, nukris, 
tik aš vieną kartą siaubingai suvoksiu, 
kad man neišauš pagrabin ėnaktis.

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 

kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisė? 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir Lt 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia paūmėta, kad esate Keleivio
skaityto jad.

■
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:

Klausimas

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

Atsakymas

Mes esame trys vaikai: Testamentą "sugriauti“ tuo 
dvi sesrvs ir vienas brolis, atveju, jei jis yra sudarytas 
Visi vedę. Aš turiu 4 vaikus, gerai ir pagal Įstatymų rei- 
mano sesuo turi 3 vaikus, o kalaujamas taisykles, nėra 

1 mūsų brolis visai neturi vai- lengvas dalykas. Reikia ne-
kų. Mūsų motina mirė 1948 užmiršti, kad kiekvienas as- minkštais viršeliais $3.15. 
metais. Pinigai banke ir na- muo turi pilną teisę taip pa-Į jurgis Gliaudą, DELFINO

ĮDOMIOS knygos

Romanai
Vincą* Ramonas: M1G- 

uOTAS RYTAS. 166pusl.,
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas. 280 
psl., kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 ps! , kaina $4.00.

Saliy Salminen, KATRY-
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psk, kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪEAS, 495 psl., kaina

KAS ŠITOKIO "MENO“ 

IŠMOKĖ?

. I"Vienos mūsų rajono vi
durinės mokyklos mokinės 
taip pat "nekaltai“ pade-! 
monstravo savo kūno linijas Į 
—išsirengę nuogos, šoko ant 
stalo ir leido savimi "nuošir
džiai“ gėrėtis mokslo drau
gams“...

Tai pasakoja Jaunimo! 
Gretų žurnalui penki Žalio- | 
sios (Vilkaviškio r.) aštuon
metės mokyklos mokytojai.. 
Jie nepasakė, kurioje — ar 
lietuviškoje — vidurinėje'

mai buvo abiejų vardu. Mo
tinai mirus, mum. vaikams, 
nieko neteko. Viskas pasili
ko tėvui.

Bijojome, kad jis neapsi- 
vestų. tad mes, seserys, tvar
kėme jo namus, virėme jam

skirstyti savo turtą mirties. ŽENKLE, premijuotas ,o- 
atveju. kaip jis to pageidau- manas 234 , kaina $2-0
ja.

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, »re-

Vienintelis asmuo, kurio 
"palikimą“ testatorius nega
li panaikinti, yra testato- j Dejuotas; įomanas, 224 psi 
riaus našlė, arba naši v? (jei‘^auia $2.50

pietus ir serganti ji prižiū-j testatorius vra ištekėjusi i Kazy* Almenas, UPĖ J 
įėjome. Brolis ji lankydavo, moteris). Jei testamentas'RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ, 

Įtaisydavo jo namus, reika- buvo teisiniai gerai sudary-i romanas I dalis. 325 psl., II 
j lui esant, dažydavo sienas, tas, tada. norint tokį testą-! dalis 302 psl., kiekvienos da- 

mentą irodvti negaliojančiu, j lies kaina $3-00. 
reikia irodvti, kad testato-: Alė Rūta, KELIAS J 
rius buvo "incompetent“ at-! KAIRĘ. premijuotas roma- 
seit, kad jis nežinom. ką da-1 nas JAV senosios kartos 
rąs, arba kad jis buvo ver-j ijetuvių gyvenimo, 248 psl., 
čiamas taip sudaryti testą-.kaina $3.00-
mentą (duress). arba kad* 
jis buvo kito asmens įtako-i 
je, kuri vra Įstatymu pripa-1 ,
žįstama. kaip netinkama j_j įomanas ia lietuvių emigiaiK 
taka (urdueinfluence). Į^l gyvenimo, 212 psl.. kai- 

Tamrtu atveju advokatas, i na *2.50 
jei jis nori įrodyti, kad tėvas! Vytautas Volerta*. UPĖ 
buvo "incompetent“. turi la-ĮTEKA VINGIAIS, romanai 
bai sunkų uždavinį. Tas fak- 332 ps!. kaina $3.50.

' stogą dengdavo. Tad jokių 
išlaidų namams tėvas netu
rėjo.

Jis mirė prieš šešis mėne
sius, palikęs išmokėtus na
mus ir 22 tūkstančius ban
ke. Mes, seserys, visai neži- 

! rojome, kad tėvas buvo su
daręs testamentą.

■ Brolis mums sako. kad jis 
nežinojęs, bet mes jam neti
kime, nes testamentas labai 
nuskriaudė mus, dukteris. 
Pagal testamentą tėvas pali
ko nemažai turto bažnyčiai, 
vienuolynui, paliko po kele
tą tūkstančių savo mirusios

Vvtauta* Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas i5

tas, kad tėvas buvo senas Ir 
sirgo "sclerosis“ (matyt.

Vacvs Kavaliūnas. KAL* 
Nū GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina

, . .. $2.50.ka daras. čia;
akstinas (criterion) žvmiaii Aloyzas Baronas, TRE- 
skiriasi nuo paorasto "com-i^^OJl MOTERIS, premijuo- 
petency“. "Testamentaiy' romanas, 196 puslapiai, 
capaciri“ gali būti pripažis- Kaina $2 50.

tokiais atvejais,! Kazys Plačenis, PULKIM 
kai testatorių? nebuvo "eom-: ANT KELIU.... rūmanas iš 

. . . petent“ kasdieninio gyveni-; kun. Strazdelio gyvenimo, 
ras testamentą panaikinti. j mo prasme. Jei jis žinojo. į u iajfĮa. 160 psl. kaina $2.00 
Iš pradžių mūsų advokatas, j "kokio turto turi ir kam jis j . ‘

t gerokai mus apklausinėjęs,į norėtu arba nenorėtų ii pa-irt~ .
mums pasakė, kad mes turi-' likti“ (the natūrai object?|-5PARNI1*' SOSTAS, premi- 
me geru vilčių testamentą of his bounty),— testamen-; juodas romanas is politinių 

j panaikinti. Praėjo keletas tas bus pripažintas galio jan- Į emigrantu gyvenimo, 268 
! mėnesiu. Mūsų brolis turi čiu. į Ps^» ^a^na 52.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
įomanas, 205 pusk, kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
<aina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ 462 
pusi., kaina $4.59.

Juozą* Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

sesers dukterims, o visą liku- smeeenų indu užkalkėjimu). 
s’ turtą — mūsų broliui, dar toli gražu neirodo, kad 
Mums. dukterims, jis paliko
po 100 doi. kiekvienai, 

i Mums buvo didžiausias 
smūgis. kai advokatas, mus 
pasišaukęs, perskaitė testa
mentą. Pasitamsios su savo tama net 
vyrais nutarėme pasiimti sa
vo advokatą ir dėti pastan-

n< nežinom

— Milicija ! Vyrai! Du vežimai! — šnibždėjo Amilja.
— Milicija! — sudejavo Marjona ir pradėjo lakstyti mokykloje tai atsitiko.

po trobą. Į Ta byla Žaliosios mokyto- jj 3t j->. 7- " : savo advokatą, pusseserės* Faktas, kad Tamstom siū-
Amiljos rankos tirtėjo. Vežimai sustojo kieme. Ba!- jams baigta, nes, sako, tos . °J. . ‘ ’r a,nm,n; savo, net bažnyčia, ir ta turi ]Oma "taikintis“ už 3,000

sai nepasigirdo, tik sugirgždėjo plačiai atidaromos na-/ saumos merginos buvusios ,eidžia Hawajuo^ 'savo advokatą. Į dol., dar toli gražu nereis-
elio durys, žingsniai nušlepsėjo Į aną galą. Atsidarė Žil-Į mokytojų nubaustos. Rašo * Mūsų tėvas buvo 86 metų. kia, kad laimėtumėt bylą,rr

vityčios seklyčia, jie suėjo tenai.
— Anys tavis iešką, — sušnibždėjo Amilja.
— Devuliau, Devuliau! A kūrei dabar man dėtis? —

jie dėl vieno* tame pačiame
1 žurnale išspausdintos nuo- 
i gos moters nuotraukos (toli
gražu ne pornografiškos).

pradėjo raudoti Marjona. apimta staigaus siaubo.
Amilja dairėsi po trobą.
— Atras. Visur atras, kad norės.
— Lįsk čia! — tvirtai pasakė Bronė, rodydama savo! priešingos lyties atžvilgiu 

palovi. Iškilo amžinasis "nuogybių
Žilvitvčia dar delsė. Ji bijojo ligos, nenorėjo eiti prie' ^aus?m.^. m.e?e' ^am ^aV"

Bronės, nepasitikejo, slykstejosi. Bet namely pasigirdo, f)u universitet0 d‘įsty.
ja sai n žingsniai. Į tojus. kurįe ėmėsi aiškinti.

— Lįsk, sakau! — šnibždėjo Bronė Įsakomai. Ir ėmė! ”ar reikia Venerai sijono“? 
kosėti, uždusdama, užspringdama, net pamėlynuodama. ! išdėstę visa nuogo kūno 

_ Žilvityčią pasibrukę palovin. Bronė pataisė ant lovos meniško vaizdavimo istoriją 
krašto nusvirusią paklodę, patraukė dar žemiau. Durys (Graikija. Vatikanas ir prel. 
atsidarė. Silva Įėjo pirmas. Dambrausko kova su daili-

— Sveikas, mergas! — pasakė jis. — Nebijokit, mes ninkais), universiteto peda- 
ne un jum. A kur žilvityčią? gogai išvadoje pasisako

Kiti vyrai smalsiai žvalgėsi po trobą.
i? _

‘ Jie susirūpinu, kaip Į tokias 
nuotraukas žurnale žiūrės 
mokiniai, "tokie smalsūs

------- ‘ amžiaus ir turėjo vadinama-, jei nutartumėt kreiptis i
’ ją "sclerosis“. Kartais jis teismą. Reikia neužmiršti, 

’apkelnėjimas“ tikrai nepa- net nepažirdavo, kai ateida- kad bylinėiimasis vra suriš- 
dės išugdyti sveiko kūnu ir vorne ji aplankyti, o kartais tas su didelėmis išlaidomis, 
dvasia žmogaus“. protingai nušnekėdavo. Tamsta sakai, kad visi turi

advokatus. Jei nutarsite by
linėtis. eali nedaug likti iš 
tėvo palikimo. Jei advokatas 
siūlo "taikintis“, jis. turbūt, 
vra apsvarstęs visas galimy
bes ir nutaręs, kad ši išeitis 
vra naudingiausia. Jis. žino
damas aplinkybes, gali daug 
geriau padėti, negu aš. Rei
kėtų daugiau pasitikėjimo 
turėti pasirinktu advokatu.

— Nežinau. Gal Rageliais įseja 
ja. — Žadėjo ait.

Silva atidžiai i ją pasižiūrėjo. Pažvelgė už krosnies.

prieš kraštutinį puritanizmą 
Sako •

mikčiojo Amil-į "Suprantama. jei, ilgą lai
ką vengę akto spaudoje, uz-

Pažvmėtina. kad oficiali Testamentas buvo sudarytas 
bolševikų "partijos linija“ Vetai prieš tėvo mirti, 
lyčių moralės atžvilgiu yra 131 advokatai susirinko 
griežtai konservatoriškai rir tarėsi dėl susitarimo“ 
puritoniška. Tokia viešąją (settlement). Mums dabar 
laikysena jie padarė norma .vra siūloma, kiekvienai se- 
ir Lietuvoje. Tik pastarai- ^riai. po 3.000 dol., ir mūsų 
siais keliais metais pradėjo advokatas mus labai kalbi- 
rodytis šiek tiek kuklių nu- na sut’kti. Mūsų vyrai mums 
krypimų nuo tos linijos. Tą sako. kad jei mum siūloma 
ir turi galvoj profesoriai, mi- P° 3.000, — reiškia, kad mes 
nedarni "prarastą laika“, gotume testamentą panai- 
Bet oficialusis puritonišku- ki^, jei eitume i teismą. Jei 
mo šydas, pasirodo, nesu- mūsų padėtis būtų prasta ir 
kliudė įsikeroti ir priešin- mes neturėtume galimumo 
gam kraštutinumui. Tokie b.v> laimėti, negi kas mums 
"baletai“, kaip Žaliosios mo- siūlytu pinigo ?
Kytojų minimasis, priesbol-1 Dabar mes visai nežino- 
ševikimais laikais Lietuvoje me’ kas mums daryti. Praso- 
būtų tiesiog nejsivaizuuuja- me patarimo, nes labai skar

<Oi
KUR YRA DAUGIAUSIA 

VAGYSČIŲ

tvindysime žurnalų pusią
— Mes čia iš valdžias siųsti. Yra įsakymas ja sujimt. pius jo reprodukcijomis, ___

Sakyk teisybį, kur ana yra? jegu meluosi, bus blagai. bandysime "atgauti“ praras-: čiai“ bus tik dabartiniais laikraščiuose ir manome,
— Nežinau. — drebėdama tyliai atsakė Amilja. tą laiką, iš anksto neparuo- laikais Lietuvon atėję, "iš ka^ neatsisakysi patarti.

1 ’ Nuskriausto* seserys

mas dalykas. Toki "papro- tome Tamstos

Tarptautiniame policijos 
kongrese paaiškėjo, kad ma
žiausia vagysčių yra Japoni
joje, o daugiausia JAV. Pa- 

i vyzdžiui, 1966 metais kiek
vienam 100,000 gyventojų

NAUJOS AKĖČIOS
Išėjo iš spaudos naujas

(Bus daugiau)
ę žiūrovų, rezultatas bus' rytų šalelės“ atnešti.

negiamas. Bet meno kūrinių (Elta) Ohio valstija.

i
e<$« • ri♦• ’ 7 M

N? 6 2- li
į • 2 ; j į i ’ v j

. • •- <■ 
ffc’U* v ■

». i

Japonijoj buvo 4 vagys, Bri- humoro, satyros, sarkazmo,
! tanijoj — 500, o JAV net ironijos Akėčių numeris. Jo
662. kaina 50 centų.

i
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Vietinės žinios
Iš BOSTONO JŪRŲ 

SKAUTŲ VEIKLOS

Didelis jaunimo sambūris

Posėdžiavo SLA apskritis t

Spalio 29 d. buvo SLA 
2-sios apskrities atstovu su
važiavimas. kuriame daly
vavo iš 10 kuopų 30 atstovų 
ir 4 valdybos nariai. į

] T« nutarimu oažymėtina: 
palikta sena valdyba (pirm.' 
A. Čaplikas, vicepirm. L.

Jau tuoj sukaks 30 metų, Paulauskas, sekr. Kapeckas 
į kai Bostone veikia Lietuvių ir j Dvareckas). Tauti-: 

Nuo rugpjūčio 12 dienos Į Tautinių šokių Sambūris, nei Fondacijai paskirta $251 
iki 26 dienos trvs Nemuno! kuriam visą laiką vadovauja jr Laisvės Varpui už 3 spren-1 
tunto jūrų skautės ir 10 jū-. Ona Ivaškienė. Galėtų atro-* dėjus $30.

Buvo išdalinti laimėjimai. S 
Pirmasis ($25) teko Darnu-' 
liui, antrasis ($15)—P. Era-: 
zaičiui, trečiasis ($10) —* 
Lendraičių! iš Worcesterioj 
ir ketvirtasis (S5) — Mickū- 
nienei.

Po posėdžio surengtuose 
pietuose buvo dvigubai dau
giau dalyvių.

rų skautų bei vadovų stovyk-, (tyti. kad, tiek ilgai dirbda- 
lavo Jubiliejinėje Lietuvių ■ mas, sambūris galėjo pa
jui ų Skautijos stovykloje vargti, net visai nustoti vei- 
Ne\v VV asaga, Kanadoje. Tė-Į kęs. kaip neviena kita mūsų 
vų pranciškonų sto vykia vie- Į organizacija daug greičiau 
tėję. Į yra išnykusi. Bet Bostono

... j Lietuvių Tautinių Šokių 
. Mūsų \ ari o vai aktyviai j-į Sambūris ne apie mirtį gal- 

sijungė i stovyklos adminirt-4 voja jjs (jar platesnei veik- 
ravimą. Šių eilučių autoriui; ,aj
teko vadovauti puma savai-! T .. ,
tę jūrų skautu stovyklai, j. , seniau ten so-

G. Čepas ėjo visos sto- kf mokinuk o dabar jau siu
vyklos adjutanto, j. b. v. v.! dental- ®10”ls dienomis bu- 
B. Kovas jūrų skautų sto-'™ sambūrio susirinkimas, 
vvklos adjutanto pareigas. į Jame išrinkta valdyba: pir- 

mininkas Broniu* Banaiti*,
Tarpmiestinių ir tarp at-’yjcepinn. Gediminą. Ivaška, 

skilų vienetų buriavimo ir ižd. Birutė Rentelytė, iždo 
kanu regatose mūsiškiai pui- glob Gintarą. Čepą. ir Lai-j Ona Šležienė, Ieva
kiai pasireiškė. Povilas Ma- ma Jakutyte, koi espondente Į janukėnienė (abi buv. Va- 
rcmaitis, Rimas Bajerčius, Skirma Makaitytė.

Netoli Bostono uosto ugniagesių laiveliai gesiną gaisrą 
Indijos prekiniame laive. Laivas vežė popierių, trąšas 
ir medvilnę.

••♦♦♦♦♦♦♦e##*****#**#*#*###*##**########*#****###*###*##*****##*#**#**
Jeigu jūs iš anksto apmokėtu muitu siunčiate :

SIUNTINIUS į U.S.S.R.
Jums gali kilti kai kurie
KLAUSIMAI:

1. Kas yra GLOBĖ PARCEL ŠERY ii E, INC.?
2. Kodėl ji piitraukė lukštą..čius klientų visose Jungtinėse

; i! \ aisty bėse
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine., pasižymi,, ^tarnaudama 

savo klientams?
Jūsų informacijai tokie
ATSAKYMAI :

1. Globė Parcel Service. Ine., — tai firma, oficialiai autori
zuota Vnešposyltorg'o priimti i.š anksto apmokėtus dovanų 
siuntinius i visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius tristiešim- septynerius metus Globė 
Parcel Service. Ina., suteikė puikiausią ir labiausiai patiki
mą patarnavimą savo klientams, todėl klientų skaičius 
auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service. Ine., gautus klientų siuntinius 
supiakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų laike.

b. Fir-mos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvieno 
siuntinio sudėti bei leidimą siuntiny esamiem daiktam, 

e. Globė Parcel Service. Ine., apdraudžia nuo l>et kokios
rūšies rizikos kiekvieną siuntini jo pilnoje vertėje, 

d. Globė Parcel Serv ice. Ine., parūpina kiekvienam siunti
niui pasirašvta pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE. IN( -. autorizuota priimti 
dovnanu nžsakvmus sovietų gamybos daiktams, pvz.. 
automobiliai, šaldytuvai, televizijos priimtuvai, drabužiai, 
avalynė, maistas ir t.t.

Jeigu jūs nesinaudojote mū«u patarnavimu. — įsitikinkite 
oatvs. Aplankykite arba susisiekite su bet kuriuo mūsų 
skyrium svarbesniuose JA.V-biu nuėstuose (kurie, iūsu pa
togumui turi dideli prekių pasirinkimą), ir jūs turėsite daug 
naudos iš mūsų pat rimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street

Philadelphia, Pa. 19106 Telephone: WA 5-3455

CENTRINĖ IŠTAIGA
220 Park Avė. South (corner 18th Street)

New York, N. Y. 10003 
Tel. 212—982^8410

KAS NORITE GRAŽIAI 

GYVENTI VELTUI? 

Laconža, Nevv Hampshire,

Prasidės tarpklubinės

Šį penktadieni, lapkričio
3 d., prasideda Bostono __ ___ ____ _____
tarpklubinės šachmatų rung- netoH miestelio labai gražioj

Kun. P. Dagio pastango- ' kun_os į1 ba' gamtos aplinkoj yra maža

mis spalio 29 d. Nevv Yor- nedirbama farmukė su pui-
ke buvo paminėta Reforma
cijos 450 metų sukaktis. Iš 
Bostono i tas iškilmes buvo

Bostoniečiai Reformacijos 

minėjime

ro Lietuvių Pil. Dr-jos pir- kįaį įrengtais namais,—šil 
moji komanda, kur lygoje dvmu, karštu vandeniu ir ki- 
sutrumpintai vadinama ”£i- tais moderniškais patogu- 
thuanian“, susitiks rungty- mais Ten gyvenanti vieni- 
nėse su Cambridce II (stip- įa nagjį ieško moters ar ve-

’ v • - t? ’ ” fioji). B komandų tvarkias- j..,;,, kuri* sutiktunagaitytes), mz. Eugenijus J < t • - dus,,J P0 °*’ *urle sutiktų .tz • t * i *4.- tt • 1 *• * • * i -• I /p inž,. i- ei ii j us *• Har npturimpKristina Jancauskaite, Kris- Be nacių mažųjų šokėjų, Į Manomaitis ir Albertas Pus- Į neturime,
tina ir Jonas Kriaučiūnai veiks dvi grupės — mokinių kepalaitis.
laimėjo antras, o kaikur ir jr vyresniųjų — studentų ir 
pirmas vietas varžybose su kt. Paskutinėje grupėje yra 
daug stipresniais ir gausės- per 30 asmenų, o abiejose—!
niais Chicagos. Toronto ir per 50 
kilų vietovių jūrų skautų bei šokgj & mok sis
jurų skaučių vienetais.

J. Keslerienė išvyksta 

į Floridą

Bostono
PARENGIMŲ KALENDOR11 >

! Lapkričio 3 d. 8:30 vai. 
Sandariečių veikėja Jad->ak. Jordan Hali Pabaltie- 

šokti atskiromis valandomis.; vyga Keslerienė išvyksta į čiu Draugijos koncertas, 
o mokytis dainuoti susirinks! Floridą, kur žada pabūti iki. ‘ ♦

į visi kartu. šių metų galo. Linkime ma-! Lapkričio 5 d. So. Bosto-
paskautininko laipsni, Povi-I Pamokos vyksta O. Ivaš- j »o Lietuvių Piliečių dr-jos
1 1 ' kienes namų gražiai atre-. su"1!2“ į bostono paciangę. galeje Sandaros nasiių ba-

Stovyklos metu Gintaras 
Čepas buvo pakeltas į jūrų

apsigyventi. Vitas tas pato-į 
gus butas duodama* veltui. 
Puiki proga pensininkams!

Tuo reikalu kreipti* adre
su: —Anna Gritz,

6 Centre St. 
Cambridge, Mass. 02139 

Tel. 864-2601
(44) JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

las Manomaitis davė jurų 
būdžio Įžodi. Sesė Rita Bab- 
ravičiūtė buvo pakelta į vai-;

liūs.montuoto) salėj.
Šokių, kaip ir seniau, mo- 

rininkės laipsni. Keletas jū-i ^V? ^na Ivaškienė, o daina- 
rų skautų išlaikė egzaminus f vimo — kompozitorius Ju- 
į aukštesnius patyrimo laips-1 liūs Gaideli*.
nius. Visi iš stovyklos grįžo I Sambūris dalyvaus kitų
kupini Įspūdžių. įgiję dau-1 metu vasarą rengiamoj Chi- dukters Dianes Frances il
giau jūrinio skautiško paty-; cagoje Lietuviu Tautiniu Šo-: Lavvrence Alfredo Thorren-
rimo, besigmmdami su Hu- į kiu šventėte. Jis vra pakvies-1 šono vestuvės. ! *?Į’“*“*’ t,“ 7’ ou'įV;
rono ežero bangomis, ir pa-j tas dalyvauti ir visos Am-ri-j Vestuvinė puota buvoNa-'n0,r?etu'i,1. ,..clr’J“s(. .
siryžę sekančiais metais dar kos j iaudies Painu ir šokiu hant Country klube, kur da-: aLI ,5 ?, sa ,1 lae'
gausiau stovykloje dalyvau-. šventei*? lanknčio 14-17 d.d.! lyvavo per 200 asmenų. Kai-,.. . C/’j. '' 1 eilJ ''

Svracuse, N.Y. Į bų. išskyrus pabrolio, kuris tlms banke?s; .
pakėlė taurę už laimingą,
jaunųjų gyvenimą, nebuvo. , . 1 - ,.. .

Gausiai ir labai skaniais?
Ateinantį antradienį rink-' valgiais pavaišinti svečiai 

sime savivaldybių vadovus, i geram orkestrui grojant, vie- 
Visi turintieji teisę balsuoti ( ni šoko, antri šnekučiavosi,

! dalyvaukime tuose rinki-į treti gaivinosi veltui patai- 
muose. Išnaudokime savo', naujančiame bare. 
teisę pasirinkti savo atsto-i Pasibaigus vaišėms.

Gražio* vestuvės 

sandariečių šeimoje i Lapkričio 12 d. 3 vai.
o i- «« j v — • 'popiet Jordan Hali smuiki-:Spabo 22 d. buvo Įžymios izidoriaos Vasvliūno

sandanecių veikėjos Jadvy- Iietuvi;kos muzlkos koncer.
gos Keslenenes jauniausios .

1 i x r\ • t-’ • L<*S» * * *

ti.

Kita grupė, daugiausia 
jauniai, 14 asmenų, stovyk
lavo penkias dienas Cape 
Code, Mykolo Manomaičio, 
Edvardo Matjoškos ir Rimo 
Gavelic vadovaujami.

P. J.

Dar du "paukšteliai“ 

įkliuvo

Kaip žinoma, Cosa Nost- 
ra gengsterių nai-ys Joseph 
(Barboza) Baron, kuris at
lieka 5 metų bausmę kalėji
me, atvirai prašneko apie 
apie šios organizacijos nu
sikalstamuosius veiksmus ir 
jų vykdytojus. Jo parody
mais pasirėmus, jau suimti 
keli Cosa Nostra gengės na
riai su pačiu N. Anglijos 
"šeimos“ galva Patriarca iš 
Providence.

Šiomis dienomis suimti 
dar trys tos rūšies "paukš
teliai“, jų tarpe jau minėto 
Patriarca dešinioji ranka 
Hemy Tameleo iš Cranston.
R. I. Policija ieško jų ir dau
giau.

Pats Barboza, kuris šiuo Daug kas spėlioja, kas 
metu liudija teisme prisie-! laimės Bostono majoro rin- į šio krašto žaidėju Chess Re 
kusiųjų posėdžiuos, yra po-! kimus — White ar Hicks? view Postai Chess ratinguo- 
liciįos nepaprastai saugoja- Decker tyrimo bendrovė se.
mas, kad kiti gengsteriai jo spalio 21-27 dienomis vyk-' Science Monitor spalio 28 
nenužudytų. Jis laikomas dė apklausinėjimą. Jo duo- d. rašė apie Pauliaus Taut- 
kažkur jūroje

Dalyvaukime rinkimuose
os

: kariuomenės atkūrimo mi- 
j nėjimas So. Bostono Lietu- 
i vių Pil. Dr-jos III aukšto sa
lėje.

♦ * *

ne
visi dar tiesiai namo pate
kom, nes buvom pakviesti į

vais tuos, kuriais labiausiai 
pasitikime.

Ypač svarbu pasirinkti i Jadvykos Keslerienės na- 
tinkamus majorus. Bostone j mus. čia prisirinko tiek.
šį karta kandidatais turime 
vyrą White ir moterį Hicks. 
Pasirinkdami nekreipkime 
dėmesio į kelnes ar sijoną, 
bet žiūrėkime, kuris kandi
datas yra labiau toms parei
goms pasiruošęs, kuris rei
kalus sprendžia daugiau 
protu, negu jausmais. Nesu
siviliokime dideliais paža
dais. Lengva, pav.. pažadė
ti žymiai pakelti policininkų 
algas, kaip tai žada padaryti 
Hicks. bet kai tą reikės vyk
dyti, teks mokesčius kelti, 
kurie ir taip jau yra persun
kus. White. kuris jau ketvir
tą terminą yra valstijos sek
retorius, dideliais pažadais 
nesišvaisto.

Kas laimės?

kiek tik bute galėjo tilpti, 
giminių ir kitų svečių, kurių 
dauguma sudarė sandarie- 
čiai. Ir čia gana ilgokai už
trukome, maloniai vaišina
mi..

Jaunajai porai linkiu, kad 
jų meilė būtų be pagaigos.

Bronius Bajerčius

Kiti rašo apie mūsų .. 

šachmatininku*

Boston Sunday Globė spa
lio 29 d. paminėjo Algį Ma- 
kaiti. laimėjusį trečią vietą 
Š. Amerikos lietuvių pirme
nybėse ir sužaidusi lvgiomi? 
su vienu geriausių Midwest 
žaidėjų Povilu Tautvaišu ir 
kitu meistru, kurio vardą e- 
są sunku ištarti. Kitam lie
tuvių fronte. Kazys Merkis 
iš So. Bostono esąs trečiuoju

Lapkričio 26 d. įvyks So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
metinis "šurum-burum“ sa
vo patalpose. Bus traukiami 
laimėjimo bilietai ir išdali
namos Elevatoriaus Fondo 
dovanos.

• « *

Gruodžio 10 d. 3 vai. po 
pietų Jordan Hali kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko 
kūriniu jubiliejinis koncer
tas.

♦ # »

Gruodžio 25 d. Žalgirio 
tunto skautų šokių vakaras 
su programa So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje.

* « *

SIŲSKITE PINIGU^
I LIETUVĄ

Gausite už juos daugiausia 
ir nemokėsite už siuntimą, Ii

TIK JAV DOLERIŲ Ii
UERTIFIKATAI ■'

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

TIK DOLERIŲ 
UERTIFIKATAI

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

PILNA GARANTIJA 
VELTUI

PATARNAVIMAS
Nėra jokio mo
kesčio už šitą pa
tarnavimą nei 
siuntėjui, nei ga
vėjui, nes tas iš. 
laidas moka 
V n e s h p o s y 1 t o r g.

UŽSAKYKITE TUOJ 
užsakykite tik per

INTERTRADE 
ENPRESS UORP.

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

Prašykite mūsų katalogų 
veltui

American Express Uompa- 
ny ir Podarogifts Ine. įga
liotas atstovas.

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parado, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plauku slinkimą, atgauna natū’alią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JU*. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui S5.50. arba COD.
Užsakymus su Money Orderiu siųskite tuojau.

JIB LABORATORIJ A. 1 137 So. 19th Avė.. Cicero. III. 60650

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

GRAŽIAUSIA DOVANA 
KIEKVIENA PROGA 

tai geriausios autentinės ilgo 
grajimo lietuviškos plokštelės, 
gražiai Įpakuotos, paprastos ir

Gruodžio 31 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečiu Dr-jos 
Naujuiu Metų sutikimas sa- stere"’ 
vo salėje. RE(..I E. T RECORDS.

e «
Sausio 21 d. 8:30 vai. vak. 

Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasvliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškomi Aleksandro Kleme- 

ransko. gvvenusio Bostone ir 
mirusio 1932 m., vdkai: sūnus 
Adomos ir duktė Stasė Sevde. 

_ Jie patys arba kas anie iuos ka
ar švyturio menystokie: už White 49%, vaišo laimėtas Metro rung- žino prašomi parašyti šiuo ad- * - - - resū.

I Alfonsas Mikulskis
į 10400 Rrighton Rd.,
Cleveland-Bratenahl, Ohio. 11108

saloje ii atgabenamas į teis- už Hicks 26%, ir dar neap- tynęs Chicagoje 5:0 santy 
mą su stipriausiom sargy-' sisprendusių 25%. Tie pas- kiu. Įdėta jo partija su Mac 
bom. i kutinieji ir nulems rinkimus. Cormacku.

Nepriimkite pakaitalų. Kreipki
tės i artimiausią krautuvę arba 
prašykite veltui katalogų adręsu 
R e q u e s t Record s, Ine, 

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

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbų. 

.Vaistai, kurie buvo ilgai klū
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjime 
jau yra.

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

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Bos 9112 
Neįtark 4, New Jsrasy

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

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

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

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

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

ŠIA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metus

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

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

MMooeoooeesoeoeoos

prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

t
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veikloje

Vietines žinios
Šį penktadienį bu* gera* 

koncertą*

Šitą penktadienj, lapkri
čio 3 d. 8:30 vai. vak. Jor
dan Hali bus antrasis ši ru
deni N. Anglijos Baltų Dr- 
jos koncertas. Jo programą 
atliks įžymi estų dainininkė 
(sopranas) Helmi Betlem 
iš Toronto.

Helmi Betlem yra daina
vusi su įvairiais simfoniniais 
orkestrais, viena koncerta
vusi Europoj, o dabar Įvai
riuose miestuose Kanadoj ir 
JAV.

Toronto The Telegram 
rašo, kad Betlem švaraus 
spinduliuojančio ir nuosta
biai išlavinto soprano daini
ninkė angliškai kalbančiai 
publikai turėtų dažniau pa
sirodyti. O Stockholm Tidin- 
gen žodžiais. ”Betlem šiltai 
pavergiantis sopranas yra 
sultingas, šiltas ir gerai val
domas“.

Baltų draugija koncertus 
rengia jau 12-tus metus. Kas

juos lanko, tas žino, kad jų 
programas atlieka estų. lat
viu ir lietuviu geriausios me- 
ninės pajėgos, todėl tie kon
certai visuomet yra aukšto 
lygio, ir teikia daug džiaug
smo jų lankytojams.

Todėl atsilankykite ir tie, 
kurie dar nesate tų koncertų 
lankę.

Bilietai po 82 ir S3, stu
dentams po 81.

Iškilmingas paminėjimą*

Lapkričio 5 d. Bostono 
Baltijos ir Žalgirio tuntai 
ruošiasi iškilmingai paminė
ti Lietuvių Skautų Sąjungos 
50-ties metų veiklos sukakti.

Tą dieną 10 vai. ryto šv. 
Petro parapijos bažnyčioje 
So. Bostone bus atlaikytos 
skautų užprašytos pamaldos 
su tai progai pritaikytu pa
mokslu. Pamaldose skautai 
ir skautės dalyvaus unifor
muoti su savo vėliavomis.

Tą pačią dieną 2 vai. 30 
mi.n. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos 3 aukš

to salėje Įvyks iškilminga! N. Jonuška saw 
abiejų tuntų sueiga. : buvo nuoširdus, teisingas, i

Ten pat skautų būkle bus Jis nemėgo veidmainystės, 
galima aplankyti parodėlę, šalinosi tų. kurie vk-ną kal- 
vaizduojančią skautišką bėjo. o kitą darė. 
veiklą Bostone. į P. Brazaitis perdavė ir iš-i

Skautų tėvai, bičiuliai ir j vykusio i Washinntoną da- 
visa lietuvių visuomenė yra. lyvauti Veiksniu konferen- 
lfięĮianjĮ atsilankyti. Į cijoje Keleivio redaktoriaus 
| K >• , J. Sondos sveikinimus. į

t A p Jfifct ll p c mc Dar sveikinopXr.FRRg> uar šventino >tasvs ir
Margareta Michelsonai ir 
adv. Marija šveikauskienė. 

i Raštais pasveikino Balfo' 
Spalio 22 d. Lietuvių Dar-' pjrm Antanas Andriulionis' 

bir inkų Dr-jos 21 kuopos, įr įg Floridos Povilas Kriau- 
čiukas.

Paskutinis kalbėk' N. Jo
nuška. Jis padėkojo ši ban-

N^JONUŠKĄ

ypač Stepono Janeliūno pa
stangomis, buvo suruoštas 
banketas Napoleonuo Jonus
kai pagerbti ^už Jo nuopel- surengusiems n visiem 

Į jĮ atsilankiusiems. 
Pabaigoje bankeli

nūs Lietuvių Darbininkų Dr-
jai ir aplamai lietuviams.
Visi norėjusieji bankete da- jas p,-įsiminė, kad prieš sa- 
lvvauti negalėjo Sandaros vaitę, spalio 15 d.. X. Jonuš- 
salėje sutilpti. Dalvvių buvo kai ‘sukako 81 metai. Visi 
ir iš aplinkinių miestų, o vie- dalyviai atsistoie užraukė 
na draugijos narė net iš Nevv sukaktuvininkui ' L Jausiu 
Jersey valstijos. metu.

i vedė

*-

Banketo dalyvis

Pavyzdingas lietuvis

•Tonas Malinauskas, gvve-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

yra pensininkas, jau apie 75 
m. amž. Jis išėjo padirbėti, 
kad galėtų uždirbtus pini
gus paaukoti Lietuvių Fon
dui.

J. Malinauskas Į JAV at
vyko 1912 m. ir dirbo viso
kius darbus. Jis visą laiką 
prenumeruoja kelis lietuviš
kus laikraščius, lanko lietu
vių pobūvius.

Būtų malonu, kad visi se
nosios ir jaunosios kartos 
lietuviai pasektų J. Mali- 
nausko pavyzdžiu ir Įsijung
tų i Lietuvių Fondą.

Lietuvių Fondo Vajaus 
Komitetas dėkoja J. Mali
nauskui už jo auką.

Broniu* Uteni*

$60 milionų Pietų stočiai 

pertvarkyti

Iš pagrindų bus pertvar-l 
kyta Pietų stotis (South 
Station). šitame 23 akrus 
užimamame plote bus pa
statytas garažas 5,000 auto
mobilių, didelis viešbutis, 
dangoraižis ofisams, gele
žinkelių ir autobusų stotis ir 
kt. Tam reikalui skirta $60 
mil. Tuo būdu čia per 2-3 
metus bus Įrengtas didžiau
sias prekybos ii- susisiekimo 
centras.

1 -

Po gardžių vaišių banke- 
to? vedėjas prof. Pranas 
Šveikauskas davė žodį no
rintiems N. Jor.ušką pasvei
kinti.

Pirmasis kalbėjo Povilas rantis Arlingtone. Mass., 
Brazaitis. Jis suglaustai per- per inž. J. Rasi Lietuvių 
žvelgė tą laikotarpi, kuriame Fondui Įmokėjo na: i Įnašų 
jam teko dirbti kartu su N. $100. Ši auka yra ypač pažy- 
Jonuška. Pasak kalbėtoją, mėtina, nes J. Malinauskas

\ SANDAROS MOTERŲ KLUBO

Našlių metinis banketas

DĖMESIO! Kita Sovietų Sąjunga

Jėzuitų valdomoj Bosto
no kolegijoj šiuo metu yra 
Sovietų Sąjungos švietimo

Adv. Marija Šveikauakie- 
nė prašo pranešti, kad šį ieš-
Udienį, lapkričio 4 d„ jo,. (educational) paroda ku. 

So. Bostone nebus. Jei kas rį0je, ašku, propagandos j- 
turi skubų reikalą, prašoma* pilta su kaupu. Čia žemėla- 
paskambinti Į jos nuolatinįį piuose Lietuva ir kitos Pa- 
ofisą 325-4250. i balti jo valstybės rodomos

j kaip Sovietų Sąjungos dalis, 
Mus aplankė J. Kilmoni* : platinamoje literatūroje, o
u i. ,i- • taip pat ir parodos tarnau-Praeitą penktadienį mus. T _

aplankė Juozas Kilmonis, | A. ,;u
, į - D-. .... ’ t va ir kitos Pabaltijo vaistysimų aktores Rūtos Klimo-!. . . « . . c ... '
nytės tėvas. Į Bostoną jis 
buvo užsukęs grįždamas iš 
Montrealio. Dabar Kilmo-

j bės Į Sovietų Sąjungą įsijun
gė savanoriškai.

Energingo latvio žurnalis-
. . , , • to O. Akmentinio pastangoms gyvena Los Angeles, bet, •„ ,__ ». • , , •-• -- . -• ’ I mis sekmadieni, lapkričio 5prieš 20 metų jis gyveno * r

Montrealy, todėl ir dabar
ten nuvažiavęs išbuvo porą 
savaičių, kol su visais drau
gais ir pažįstamais pasima
tė.

d. 12 vai. Boston Common 
prie Tremont gatvės (netoli 
Įėjimo i Park gatvės požemi
nę stoti) rengiama paroda 
pavaizduoti kitai Sovietų

R Batono ik išvažiavo i S^un>ai- “ parodyti, ką ji 
v ‘ v ' , J..J i r • padarėtikraiPabaltijovals-
. ____ j .1 tybems ir kaip ji jas šiandie

slegia.
Verta nueiti tos parodos. 

" 1 kuri vaizduos tikrą sovietų 
So. Bostone, arti Lietuvių Pil. veidą, pasižiūrėti.

Draugijos klubo, prienamomis
kainomis išnuomojamas didelis 
stulėtas kambarys su baldais II
aukšte. Parankus senesniam Išnuomojamas butas 51/* 
žmogui. kambarių. Saulėtas, geroje So.

Klau-ti bet kada 311 E St.. Bostono sekcijoje, gazu apšildo- 
1 aukšte i mas. Tik suaugusiems.

(45) 1 TeL 268-0386. (46)

j namus ciar 
Chicagoj.

žada sustoti

I
Dorchesteryje išnuomojami 

kambariai vyrams. Geras susi
siekimas, patogi ir rami aplin 
ka.

ŠI ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 5 D. 5 VAL. VAKARO 5 V3L '3kVIENINTELE LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ D-JOS SALĖJE, 
linijoms, Kanu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia- 353 Broadway, So. Bostone.

lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ. ; Kviečiame visas našles ir našlius iš Bostono ir kitur
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SER\ ICE gante atsikviesti į dalyvauti. Iš jų tarpo bus renkama 1968 m. karalienė, kuri 
svečius savo gimines iš Lietuvos. į pasirinks karalių.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL- Banketo dalyviai bus pavaišinti kugeliu 
DOMO MOKESČIO.

(47)

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurj R»Ute išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.
e

Įvairias medžiagas, odas, skarytes. megztinius 
Ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Rašyti ar skambinti:

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

Vedėja: Aldona Adomonis

dešromis, •
kalakutiena ir kitais gardžiais valgiais ir gėlimais.

Bus gera proga pašokti, pasišnekučiuoti su senais pa-į
žĮstamais.

Visus kviečia ir laukia
Banketo rengėjos

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laika* rūpinti* širdies sveikata, kada širdie* 
priepuoli* įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
savo polinkį širdie* priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio ka* 
penkta* vyra* gauna širdies priepuoli. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį 

ir jo išvengti.
Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 

atsiuntus $3.75.

VELTUI 

LĖLIŲ

__ NAMELIS

pilnas visokių skanėstų

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas
•♦i’: ■ j<ou-

Kasmetinis išvalymas • v,r"

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington St., Dorchester, Mas*.

GE 6 1204

Peter Maksvytis
Carp*oter & Builder
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675

M*********************************

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

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

o šeštadieniai* 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127

A. J. NAMAKSi : j Tei. 268-0068

Real Estate A Insurance Vedėja* J. Vaičaitis

321 County Club Rd*
Newton Centre, Masa. 02159

Tel. 332-2645

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

l.fevavfc Gydytoju t» 
X RAY

534 Broadvray, ;
So. Boston, Mase

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

Telefonas: A N 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnit

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pnarm.

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

Telefonas AN 8-6020

Nūn 9 vai. ryto iki 8 vaL vw išskyrus šventadienius ir seka

Knyga yra geriassias žmogaus drangas

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Saviaiakas K. i. ALEKNA
*28 EAST BROADWA1 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienom*

Stiklas Lanąams 
Visokie reikmenys namam 

BeOanenys plumberiams 
Visokie daiktai

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worce*ter, Mass. 01604 

Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius j 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, siųsta
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją 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.

Vedėjas A. Sehyrinski

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL 

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga W ore estery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radiji 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die { 
ną. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da> 
nos ir Magdutės pasaka.

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

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUD0KIUT4)

OPTOMETRIST* 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS

ėeeee*»ee****e*»e**e*e*«eee**e*e*ė

Ketvirtis A Co.
—JEWELEĖS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai
(tapastingai taisome laikrodžio* 

žiedus, papuoialue

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

: Dažau ir Taisau <
a Namus iš lauko ir viduje.
- Lipdau popierius ir taisau! 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą
JONAS STARINSKAN 

220 Sasia HiU Ava. 
Dorchester, Masa.
TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broaduray

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

» i


