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Vliko vicepirmininkui 
Juozui Audėnui 70 metų

Rugsėjo 25 d. sukako 70 
metų amžiaus Juozui Audė
nui — vienam įžymiųjų mū
sų visuomenininkų ir politi
kų, kuris jau ilgus metus 
stovi mūsų politinės vveik- 
los priešakinėse pozicijose.

5 Atskirais leidiniais J. Au
dėnas yra išleidęs Lietuvo
je „Verslo mokesčiai“, o 
1966 m. Nevv Yorke — įdo- 

i mią paskutiniųjų Lietuvos 
, nepriklausomybės dienų at- 
i siminimų knygą „Paskutinis 
• posėdis“. Jis vi a suredaga- 
; vęs ir dr. Jurgio Krikščiūno 
' monografiją.

J. Audėnas plačiai žino
mas JAV lietuvių tarpe ir 
savo kalbomis, kurias jis y 
ra pasakęs įvairiomis pro
gomis kone visose didesnė
se lietuvių kolonijose.

Sukaktuvininkas yra bai
gęs Vytauto Didž. universi
teto Kaune ekonominį fa 
kulteta.

Labai įtempta padėtis tarp Malayzijos ir Filipinų. Nutraukti diplomatiniai santykiai. Mat, Fi
lipinai išleido įstatymą, kuris Sabath teritoriją laiko Filipinų dalimi, o ją nuo 1963 m. jau valdo 
Malayzija.

G. Bali iš J. T. eina Humphrey 
padėti tapti prezidentu

JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose Bali atsisakė 
ii pareigų. Dabar jis bus demokratų kandidato į preziden
tus Humphrey patarėju politikos klausimais.

Tik šią vasarą pradėjęs Prahoje lankėsi 
eiti JAV ambasadoriaus
Jungtinėse Tautose parei
gas George Bali atsisakė iš 
tų pareigų ir sutiko būti 
svarbiausiu Humphrey pa
tarėju ypač užsienio politi
kos klausimais. Jo atsisaky
mas Jungtinėse Tautose bu
vo labai netikėtas. Bali yra 
geras advokatas ir ekono
mistas. diplomatas, buvęs 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas.

marš. Jakubovskis
Į Prahą netikėtai atskri

do Varšuvos pakto valsty
bių karo vadas maršalas Ja
kubovskis. Jo atsilankymas 
aiškinamas kaip Maskvos 
pastangos labiau kariškai ir 
politiškai įsitvirtinti.

Maskvos reikalavimu jau 
pašalinta daug aukštų pa
reigūnų, bet Maskva vis dar
nėra patenkinta. Ji reika- 

Ball nuomone, Humphrey i iauja pašalinti jau antrą vi-

U Thant kišasi 
ne į savo reikalą

i
. . . . , , . .............. . _ x Jungt. Tautų gen. sekr. į
kariuomenes savanoris, mo- kad kuo greičiau įsikūnytų įj Thant spaudos konferen- 
kesčių inspektorius. Kauno jo siekimas, kuriam jis taip j cjjoje pareiškė, kad Jungt

Tautos pasisakytų, jog rei-, 
kia baigti bombarduoti Š. 
Vietnamą. «

JAV ambasadorius tuoj 
užprotestavo dėl Thant pa
reiškimo, nes tai ne jo rei
kalas. Š. Vietnamo atstovas 
Paryžiaus derybose pareiš
kė. kad Vietnamo proble-, 
mos neįeina į Jungtinių ■ 
Tautų kompetenciją, bet jis i 
buvo patenkintas tuo U 
Thant pareiškimu. Girdi,: 
jam malonu, kad vis dau-į 
giau JT delegacijų viešai; 
skelbia pareiškimus, kuriuo-, 
se palaikoma jo kovojanti 
tauta ir smerkiama JAV ag
resija prieš Vietnamą.

J.

Šia proga mes norime su
kaktuvininką nuoširdžiai 

i pasveikinti ir palinkėti jam 
Audėnas — Lietuvos dar ilgu darbingu metu ir

miesto savivaldybės finan- nuoširdžiai dirba — kad 
gų skyriaus vedėjas, pasku- Lietuva vėl taptų laisva, 
tinis nepriklausomos Lietu
vos žemės ūkio ministras,
Vyriausio Lietuvos Išiaisvi- konsill. Simutis
nimo Komiteto (vliko) vie
nas steigėjų ir jo narys iki radi 10 proįjramoįe
šių dienų, šiuo metu jis yra 
Vliko vicepirmininkas, jo 
reikalų vedėjas. Be to, jis

New Yorko radijo stotis 
WKCR rugsėjo 25 dienos

ilgametis Lietuvos Valstie- vakare savaitinėje progra- 
čių Liaudininkų vadovybės moJe M orld Arena*’ trans- 
narys, kurį laiką ir pirmi- l\avo pusvalandį tnikusi pa- 
ninkas. Jis Lietuvos Laisvės įkalbėjimą su Lietuvos ir 
Komiteto narys. Jis ir uolus Estijos generaliniais konsu- 
spaudos bendradarbis, daug l3*3 Anicetu Simučiu ir 
rašęs ekonominiais klausi- Ernst Jaakson. Komentato- 
mais jau nepriklausomoje pus domėjosi jų pažiūromis 
Lietuvoje, o dabar taip pat i Čekoslovakijos invaziją ir 
labai dažnai randame jo liberalizaciją. Abu konsu- 
straipsnių Nepriklausomoj lai papasakojo apie 1939- 
Lietuvoj, Naujienose. Var- 1941 metų Įvykius, prade-
pe. Sėjoje ir kitur.

Naujasis Jungtinių Tautų visu 
mos pirmininkas Marcelo Cae 
tano, Gvatemalos užsienių rei
kalų ministras.

dant Sovietų Sąjungos ir 
naciškosios Vokietijos 1939 
metu rugpiūčio mėn. sutar- 

' timi dėl įtakos sferų pasida
linimo ir po to sekusiomis 

■ Sovietų Sąjungos draugiš
kumo ir į vidaus reikalus 
nesikišimo sutartimis su 

į Lietuva. Estija ir Latvija,
! kurios nuvedė į tų šalių in- 
į vaziją. okupaciją ir įjungi- 
i mą i Sovietų Sąjungą.
i

Konsulai atkreipė klausy
tojų dėmesį į daugelį pana
šumų su tuo. ka Sovietų Są
junga padarė Baltijos vals
tybėms iki laisvė ten visiš
kai buvo užgniaužta ir kaip 

' to paties Sovietų Sąjunga 
! siekia Čekoslovakijoje, vis 
kaltindama čekus laužant 
susitarimus ir žingsnis »po 
žingsnio eidama prie visiš
ko Čekoslovakijos pavergi
mo.

N. Yorko sunkumai
nesibaigia

Mokytojų streikas pasi
baigė. bet yra pavojaus, kad 
gali sustreikuoti atmatų iš- 
vežėjai, ugniagesiai ir poli
cininkai. Miesto majoras 
pasikvietė Goldbergą. bu
vusį JAV ambasadorių J.
Tautose, o prieš tai unijų 
teisių patarėją, patarpinin
kauti.

Aukščiausia dabartinė po
licininko alga yra $9.383, ~ ...... .. ,
reikalauja $12.000; \ignia-\GraiklJ0]C priimta 
gesio alga — $9,383, reika
lauja $13,500; atmatų išve 
žėjo dabar — $8,381, rei
kalauja $11,867.

Viršuje Malayzijoje sudeginama Filipinų prezidento 
Marcos iškamša, kaip protestas prieš Filipinų pretenzi
jas į Sabath. Apačioj kairėj prezidentas Ferdinand Mar
cos. dešinėjo Malayzijos ministras pirmininkas Tengku 
Abdui Rahman. Tarp tų valstybių yra didelis nesutiki
mas dėl Sabath ( seniau S. Borneo), kurią nuo 1963 m. 
valdo Malayzija, o Filipinų prezidentas pasirašė įstaty
mą. kuris Sabath laiko Filipinų dalimi.

genausiai iš visų kandida
tų supranta tarptautinius 
santykius, turi didelį valsty
bininko patyrimą ir būtų ministrus, 
geras prezidentas. Bet kol 
kas jo rinkiminis vajus nė
ra sėkmingas. Prieš jį kelia
mas didesnis triukšmas vi
sokių ilgaplaukių, negu

daus reikalų ministrą Pel- 
narą. Be to, reikalauja pa
šalinti švietimo ir kultūros

Maskva vis atidėlioja pa
sitarimus su čekų atstovais.

Sovietų kariuomenė jau
prieš kitus kandidatus. Bali; pasirinko stovyklas ir pra-
pasiryžo jam padėti ir mė 
gins įtikinti visus partijos 
vadus ir rinkikus, kad ge
resnio kandidato už Hum
phrey nėra.

Į Humphrey rinkiminį 
vajų įsijungė ir prieš Bali 
buvęs ambasadorius Jung
tinėse Tautose Arthur Gold
berg.

• . 4 : '
Filmas Stalino 
garbei

’ i nau  ja konstitucija
De Gaulle žada remti 
Vokietiją

Sekmadieni Graikijoj bu- De Gaulle. atvykęs į Va
vo balsuojama karių per- karų Vokietijos sostinę Bon- 
versmininkų paruošta kons- ną, pareiškė, kad Vokieti- 
titucija. Skelbiama, kad ji jos suvienijimo klausimas
priimta 92 balsų. tegali būti išspręstas tik Ry-

Humphrey didins 
pensijas

Kandidatas į prezidentus 
Humphrey kalbėdamas Los 
Angeles pasakė, kad jis, jei 
bus išrinktas prezidentu, 
pasiūlys kongresui pakelti 
pensijas 50%. 'praplėsti 
sveikatos globos (medica- 
re) programą. įsteigti vyres
nio amžiaus žmonėms tarny
bos korpusą.

Pagal Humphrey siūlymą, 
mažiausia pensija būtų 
$100 (dabar yra $55). Pra
gyvenimui pabrangus, pen
sijos taip pat automatiškai 
būtų pakeliamos. Turintieji 
medicare nebemokėtų da
bar mokamų $4. vaistai bū
tų duodami veltui ir t.t. Vi
suomeninės tarnybos kor
puse vyresnio amžiaus žmo
nės galėtų užsidirbti sava
noriškai dirbdami gyvybi
nius Amerikos augimui dar
bus.

Portugalai turi kitą

dėjo jose ilgam laikui pato
giai įsirengti.

Spauda jau suvaržyta, 
bet Maskvai to dar negana.

Čekai prisimena Anglijos, 
Prancūzijos ir Hitlerio su
sitarimo Miunchene lygiai 
prieš 30 metu sukaktį. Jis 
atidarė Hitleriui kelią Če
koslovakijai užimti. Laik
raščiai negali atvirai rašyti, 
bet ta galima tarp eilučių 
išskaityti, kad šių dienų įvy
kiai vra panašūs į anų die
nų įvvkius. Tik dabar rusai 
yra hitlerininkų vietoje.

Suimtas buvęs Indonezi

jos diktatorius Sukarno, nes 

rengė komunistų perversmą.

Wil1iam Willis. 75 m. is Mon- 
tauk Point. N.Y., gegužės 2 d. 
šitokiu laiveliu p.isili Jde per 
Atlantą. Latvijos žvejys jį iš
gelbėjo skystantį.

premjerą
40 metų diktatoriškai val

dęs kraštą Salazar yra prie 
mirties. Jo vieton paskirtas 
teisės prof. Caetano, arti
mas Salazaro bendradarbis,

pasilieka bet tikimasi, kad šis nors 
priešingas įsileisti Angliją truputi atleis varžtus, 
į Europos Bendrosios Rin- Kraštas seniai yra pasiil-

Pagal naują konstituciją, akar^ įtampą sumaži- 
ĮGraikija palieka monarchi-inus’ . na SGV1etų įsiverži- 

Sovietų Sąjungoje yra! ja. bet karalius nebeturi jo-| Prancūzija stos
gaminus filmas - Euro i kios galios, sustiprinama Vokietijos pusėj, jeigu So- 

J vietų Sąjunga jtampą padi-pagamintas
pos išlaisvinimas, kuriame i vykdomoji valdžia, kariuo 
Stalinas vaizduojamas So-Į menei pavedamas naujas I ,n M 1 1 ° 1

ked jie vra prikišę pirštus' vietų Sąjungos maloniu,!uždavinys ginti politinę ir
prie pastaruoju metu tenai išmintingu ir patikimu vadu ■ socialinę tvarką, 
vykstančių neramumų. į Antrojo pasaulinio karo j Kaip žinoma, karalius yra 
<ee»*+e*«*#ee#f*#***«***#*#*****0#» metu. dabar pasisalinęs iš krašto.

Urugvajus išvarė 3 sovie
tu pareigūnu*. Spėjama,

Bet de Gaulle

kos organizaciją. i gęs laisvės.
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DĖME5I5 UETUViy JAUNIMUI

jiems Maskva 'ma Lietuves 
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JA ' y' - ' -■ alyva- tiso* in the Siberian Tund- 
yo V. Tysliavienė ir J. Va- n2 kaina $175 
laurus“. Paszurinvsus net
sveikinimo kalbą išdrožęs. ’ Lietuvių kalba ta knyga 

jau išparduota. Ji labai tin- 
rLiip ;au minėta Laisvė za dovanoti kitataučiams*
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.-akiu: Tarvbu Lie-„ . , , j Seimas, arsiž-^elgdamas į I-jo PasauL. Lietuviu Ja>

. .. ims Tarybą Ii - - - ?y -r ^..- rūta—1- ra-eda PLB aldvbai ” - - ■ - - -z ’-^snubd-
i suos zu'rūrirdus uždavinius; -...• - r,J£ A.-i -   či..ei —fj

a moLiie: įvelti ri. A-ri i -- e bri - - . - ^-ę-
'-r.”x- prašo BLB -aldybą L toliau ūprntA ?x.-x

'........<T; ragret...*.. ;au rara- ru Jauz.mr 1-lrnzveso nutari m . <wend.r.r
moksro veikalu TeidiTzz
(j' hteratiroje: rauzia - vi te r e • -bu- i- 
jus fiksuoti literafūrir.ę - A.” ra . i ■ r- - - - -v-
se. yudrr.tr varkiu ir jaunimo ..etų -z -. - ---.r r-r- 
problemą;

c» muzikoje: riesti taurinė- urA-ų " uzi-: i ”a ir
kulti-avimą vesti i vre-umą -e'u - v.Au ii r -- 
muzikos in.-trurrenvus remti cho ;-u-. ru; - nių
er.orvedižių iea žiru ir t .liau rur-ri '-r. ai-
r.ų šventes;
d’ mene: nr Ari i-i-ri -tu ii,As - r
problemom. a riai ba . ri-- meno, iei-ri nr n. 1 arb- 
;as ir kiru- lietuvių meną Liečiančiu- r -;za.u-.

ŠVIETIMO SRITIES DARBAI

Li-rtu rų baunim: 1-1 ' - -x v n v_r Ar ;; i ^ary-
rų Sąjvmgą“.

1 i mu. kas zr ištraukė ži-
lauko rašvtojo dežuvi 

- roziam melui? Negi ys.--za rr naujų būdų daugiau ;aunimo Įrrauzr. Į visus B-' ' 
urmenės darbus, skatinant jaunimo sekeLų veiklą, -r- '
<ixnr jaunimo židinius, remiant jaunimo orgardza...A*

L .-oi 5. .r Zt^z. 'Kjiks.

orą rr istorijos faktus?
BENDRUOMENINIO DARBO TALKA J iz pats A. Venclova ge-

•>. žino. koks ras savano-
rein'a.- gėrisi ankstyresrės lietuviu Ae vi jos sukui" ' -zas įsijungimas į Sovietą

-i- _.arrr orinėmis organizacijomis. lietuv.-zonHi para a-i '■ąyur.są buvot. Juk ir pado-
.omi-. mokyiziomA bei spauda ir sekdamas ši Betnvršzė; z- **ji komunistų »ada..

iarb-ą pratęsti bei pagdrr.ri. kviečia juos in jų paUtktw>n-; j ?/
ieningai '.endradabiaui Pasaulio Lierumu Bendru . *<a L^.-'* cJ<AbLįb į' •~rz 

rarerške. -tart be rau-

vran r. y z -a " r aurorrtetrn- 
yr tvirtinimu, kad vergija 

a .a.sve. galr pakeisti vr- 
- - žmonijos logišką gaZvo-

1 ?1 nr-ios armijos pagalbos 
Apkarstės atliktus ir atliekamus da bos. Seirn.^" Lr-ruv ;je nebūtą buvę gali- 

zi-izia padėką PLB valdybos pirmininkui Juooui Bač'1-- " į č-y: korr.'mistinę dvar
ui. vrkdom.ajam vicepirmininkui Stasiu: Bartduku; ■ ž 2r- £ buvo Lietuvai

. j. . . ... .. • rsai PLB vaidybai uz našu penkerių meni darba. vt)3-neimąs keua • atrėžia -.u detuvr.-.zo - .-..mz mo-! . .. • . T - v ‘
_ . , .___ i era; uz Pasaulio Lietuviu Jaunimo Konzre^o minties izie-m.entu aztuaiuma: !................... 1I bmą bei įgyvendinimą.

I. Turint gai v a 1.'au* ių tautos charakteriu: r p r-' Reišzra padėką visiems laisvojo ta.-aulio lietuvių 
gimeiai -kirtingus ei-” -rru- kurie v-A;ia aunzm.a '.^r.zrj^rr.er.:^ darbootejams. lietuvių mok-lo ir kultūro-
nėse pradžios, aukšte- -io-e auk-r-- -• " -r. -e. zurėjams. zulturir.ių oei visuo meninių zetuvių švenr-;-- 
vdsa mūsų švietimo ?i-‘ "> ' ; 1 būti daurzrį <- -. 'a r "engėjams rr visiems .letuviskų tautinių daroų rėmėjam., 
lietuviškosios a=menyb- f r mavim.a rr berz: u- o'-voro,
sąmoningumo bei orgar.lzacir.ės atsakomybės ugdymą. • (Galai;.(Galia)

a-u ginklu Įbruku, ką ir 
Venclova savo akinus

matė.

- i-' nelaukiame, kad A. 
• ęnclor’a dabar viešai atsi
mintu t’kra istorinę tiesą, 
'er vis dėlto manome, kad 
- -z aplinkybėse jam būtu 
j auz geriau tvlėti. negu me- 
u didinti sau gėdą.

Tai H. Tautvaišiene* iš-

SCSIVIEyiJIVAS
SLA UETUYll:

AMERIKOJE
I

SLA—;av a»«t į tanaaja keturių visuomenei ir Umoki* 
jo daugiaa kaip SUPA YNLS MILIŪNUS dolerių 
nariarrs.

SLA—didžia ošia 2etvrii frareradisė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir beeje patalpą, kuri yra 
pigi, nes. SU'STVPENIJŪM AS aeieėko peiso, o teikia 
patarnavimus saritartinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiu, kaip tris s« pese bOmm Merių 
kapitaą. tad jo apdraudė tikra ir saegi. Kiekrienaa 
lietuvis čia gali gauti Įvairiu klasių
apdraudas nuo Uto.OO 3u f10.000.0C.

SLA—•jaunimui duoda gera Taapeaąju
dovuient Iusuraace, kari jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo meksk studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoria VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TSRlf 
apdraudą: ui Il.OCO.dO apdraudoe tik 13.00 mokes
čio metame.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiau’ asmeriss rekomenduojama Batsvttkų 
ktabo ir draugijų Bariams. U? Sl.COO.OO akcidenta* 

lės apdrar ^oa mokMtii 12.00 Į metu*
SLA—kucpoe yra dao<8a»ie lieturių kolonijų. Kreipkite 

: kuopų veikėjus, ir ue plačiau paaiškins apie 

SuHrieMjiam darai.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Utkaaatea AIHaaee of America
W7 West 30th Street. New York. N.Y. 10001

iiruardstir.es
rrrem.ru
rszr.rn.es
yudrr.tr
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KAS NUO NEVEIKU.
TO NIEKAS NETEIKIA.

I Amerikos Lietuviu Gyvenimas Į
B TOLIMŲJŲ HAWAJŲ SENIAUSIOJI LIETUVIŲ ORGANIZACIJA 

PARODE SAVO NUOSTABŲ GAJUMĄ
ATVIRAS LAIŠKAS

Lietuvių Darbininkų Dr-jo* 
7-tai kuopai Brooklyn, N.Y.

I
Brangūs Draugai ir Draugės.

Rugsėjo 2 d. sukako 55 
metai, kai mudu su žmona

draskė žydinčiais vaisme
džiais besipuošiančius kai-1 Susivienijimas Lietuvių padėka priėmė. Nes tai pa
muš, išdegino sodybas, su- ’ Amerikoje, šių vasarą ture- rodo, kokioje pagarboje yra 
trempė mūsų tėvų prakaitu j?3 Chicagoje savo 55 -tąjį laikoma ši seniausioji Ame-
persisunkusią žemę, žem-l seimą, parodė nuostabų ak-

1 • 1 • i—l * • • • trntvlnndilbius paveitė kumečiais 
įsteigė didelius dvarus, pa
tys stalinčiai sulipo ant

tyvumą, o jo vardas, kaip 
prieš daugelį dešimtmečių, 
taip pat ir šiandien yra

rikos lietuvių sukulta orga
nizacija.

Dar reikėtų ypatingai iš- 
1 kelti kalbamo seimo darbin-sukūrėm šeimos židinį. Šia liaudies sprando ir čiulpia 1 spindintis švyturys kiek vie-( 

proga apsisprendėm sureng- mūsų brolių ir sesučių krūvi-! nam patriotui lietuviui. O ai *UOS1US nu.‘
ti pažmonį. Tam tikslui pa- ną prakaitą. Dėl to viso pa 
siruošę, susikvietėm būrelį šaulio lietuviai, nepaisant 
artimųjų, užkandžiaujant ir kur jie bebūtų., vedė ir te- 
imant po "stikliuką iš to beveda aštrią kovą ir ves, 
mažo buteliuko“, saulelei- iki mūsų tėvų kraštas vėl 
džiui artėjant, buvo skaito- bus laisvas.
mi laiškai ir tarta gyvu žo-j Mūsų svečiai, išklausę, 
džiu gražūs linkėjimai. ! kas yra ta LD[) atslstoję su-

. šuko: "Long Live Lithua-
Neapsakoma staigmena ; nja-- jr užtraukė "God Bless 
Galų gale einant prie pat America“.

užbaigos, suskambėjo tele
fono skambutis. Atsiliepus
štai ką išgirdome: Telegra 
ma iš Brooklyno: ”Dear 
friends on the occaskm of 
your 55-th wedding anniver- 
sary we tender our sincerest 
best wishes for your conti- 
nued health and a long life. 
Lithuanian Workers Socie- 
ty Lodge 7, — Bronė Spū
dienė, John Rimavičius, 
Stephen Briedis, Anthony 
Šateika and Peter Mačys“.

Neapsakomai nudžiugo
me, išgirdę taip malonius 
žodžius iš Brooklyno, kuria
me per daugiau nei pusamžį 
teko gyventi, veikti ir bend

Nuoširdžiai dėkojam LDD 
7-tai kuopai už gražią tele
gramą.

A. ir M. Jenkinsai

Ir mes draugiškiausiai 
sveikiname mielus sukaktu
vininkus!

Keleivio red.

WORCESTER, MASS.

K. Ta g mena* laimėjo 

rinkimus

Kazimieras Tagmėnas, 
rauti su tais, kurių dauguma Lietuvių Piliečių Klubo pir 
jau ilsisi po velėna. Ir jau mininkas. laimėjo nomina- 
manyta. kad ten nebeliko cinius rinkimus į Mass. sei- 
nei vieno, su kuriais įlipęs- mėli daugiausia lietuvių gy- 
tingai veikta ir lyg nejučio r. venamoj 9-toje apylinkėje, 
prabėgo saulėtos, dar dau- Jam nebuvo varžovų, 
giau labai audringos gyve
nimo dienos. O betgi apsi- Vyčių paroda
riktą. .. N. Anglijos V včiai rugsė-

Štai iš to pat seno Brook- jo 15 d Mail•onio parko sa-
yV®. &ir(^ime nuoširdžiai ]^je surengė parodą, kurioj 

reiškiamus gražius sveikini- buvo Įvairių rankdarbių, 
mus su geriausiais linkėji- parodą aplankė ne tik daug 
mais; is to paties Brookly-, vieto§ žmonių bet ir iš ki. 
no, kui tiek daug pergyven- įur jg Bostono mačiau Fe- 

Zelecką, F. Grendaly
tę. jaunąjį Leki, švelni ir

kad taip iš tikiųjų yra, gali 
spręsti iš daugelio pasižy
mėjusių veikėjų pareikštos 
savo organizacijai pagar
bos.

Minėto seimo delegatai 
buvo nustebinti, kada vie
nas po kito plačiai lietuvių 
visuomenei pažįstami dar
buotojai ėjo į estradą ir pa
darė įsidėmėtinus pareiški
mus. Mat, jie savo laiku Su
sivienijime paėmė gyvybės 
apdraudas, daugelį dešimt
mečių mokėjo savo duokles, 
palaikydami tas apdraudas. 
o kartu ir savo narystę orga
nizacijoje. O dabar, kai Su
sivienijimo vadovybė pa
skelbė SLA Tautinės Fon- 
dacijos akciją, šie pavyz
dingi veikėjai, pritardami 
kilniems šio fondo tikslam, 
visą savo apdraudos sumą 
jai paaukojo.

Tokiu būdu SLA 55-me 
seime SLA SLA Tautinei 
Fondacijai savo apdraudas 
paskyrė S. Michelsonas, hu- 
vę* Keleivio redaktorius, 
dr. P. Zalatorius, ilgametis 
SLA Sveikatos komisijos 
narys, pasižymėjusio veikė
jo Antano Olio našlė Vera 
Olienė.

Šias aukas seimas didele

tarimus SLA narių gerovei.
O šių nutarimų centre yra 
seimo sprendimas išmokėti 
SLA na: iam dividendus pa
gal apdraudos didumą ir pa
gal išbūtą Susivienijime me
tų skaičių, čia svarbus na
riams palengvinimas, už ku
ri turime būti dėkingi da
bartinei Vykdomajai Tary
bai su jos pirmininku Povilu 
Dargiu priešakyje, nes jis 
visų pirma šiuo reikalu rūpi-.
nosi, rinko jam medžiagą, ‘Kamerinės muzikos koncertas rugpiūčio 30 d. PLB III-jo seimo metu. Groja Izidorius Vasyliūnas 
tarėsi su aktuam ir pagaliau
praeitame seime įteisino.

SUDBURY, ONT.

Įvairios naujienos

Jonas Baltrušaitis-Da-

Akivaizdoje šių SLA va
dovybės pastangų, keleto 
vadinamųjų opozicionierių i 
pastangos sprogo muilo bur- i 
bulu. ir i jų prasimanymus• vison mirė sulaukęs 58 me- 
joks rimtas Susivienijimo į tų. Jis yra gimęs Anglijoje
narys nekreipė jokio dėme-; lietuvių tėvų šeimoje, dar 
šio. | mažas su tėvais atvyko į Ka-

ta v . . ot a nad$’ pradžioje gyvenoDabartiniu metu SLA; Montrealyje, o vėliau įsikū- 
laukia visa eile naujų darbų, rė Sudburyje ir dirbo INCO 
ir bręsta nauji sumanymą,, Nors Lietuvos nebuvo ma. 
organizaciniame gyvenime. t?s bet kalbėjo puikiaj ,ie. 
O tasai aaibas, reikta tikę- . tuviškai; be to, iš tėvų buvo 
tlg, bus sėkmingas, nes pla. jįmokęs daug senoviškų lie
sosios lietuvių visuomenes tuvišky f|ajnų kurjas su pa. 
pntanmas.siai didžiulei be-Į n.^mu dajnuodavo ]jgj sa_ 
tuvių patriotinei organiza-, vo miltjes Palaidotas Sud. 
cijai kaip matome, yra tvir- b R R pa|linėse Jonai 
tas ir pastovus. 1

Ant. Žiogelis
: tebūnie tau lengva Kanados 
žemelė.

KespublikonŲ kandidatas Nixon,
Prussia, Pa.

atvykęs į King ofLB valdybos ir Geleži- 
! nio vilko klubo gegužinė į- 
vyko naujoje ir moderniškai 

Į Įrengtoje vasarvietėje. Vik-
, „ ~ , .. i toro Gudriūno vasarvietė y-
; 3, Postfach 3038 .sek,-. M. ra Noe!lvjiie, Ont.. rajone, 

. ... . KiozaudcM, izd. J. Petraiti apima 160 akerių ploų
I.leido Socialdemokratą , Lietuvių ir svečių dalyvavo
Neseniai įkurta Vokieti-! b a ? aįkti° ik daug. Buvo sporto rungty-

jos Lietuvių Socialdemokra- kiL. Jb Vėliau J nės. Vyrų bėgime pirmą vie-
tu Draugija išleido dviejų__ f1;!..: ____ i laimėjo Pianas Gabrė-

LIETUVIAI KITUR

VOKIETUA

mums belaukiant saulėlei
džio Tolimuose Havajuose 
rušvinta mūsų padangė, 
kur ant marių krantelio, prie 
pat mėlynojo Pacifiko, mū
sų artimųjų bendraminčių 
būrelis susirinkęs reiškia 
linkėjimus, mums žengiant

daug kitų.

Kun. A. Jankausko 

išleistuvės

Rugsėjo 22 d. kun. Albi
nui Jankauskui, buvusiam

puslapių rotatorium spau2 matanti užmesti glaudes-, Mo • _ E,eIia To].
* ~ ‘ kltų Eu,'TS vaišienė. o jaunių - Arnol.

i,zvė,..naig socialde-1dintą Socialdemokratą, ku- 
riame duodama informaci- lastū u\

per aštuoniasdešimtą gyve- Vilniaus Aušros Vartų pa
ninio kryzeiį ir 55-tą seimos, rapijos administratoriui. da 
židinio slenkstį, štai vi-Į bar Atholio parapijos kle- 
sai netikėtai jaunesniosios j bonub parapijos salėje buvo 
kartos balsas is tolimojo! surengtos išleistuvės. Jas 
Brooklyfio, balsas musų j iniOgg Vyčių 116 kuopa, da

lyvavo per 300 asmenų 
Programai vadovavo Šv. 
Kazimiero parapijos klebo 
nas Jonas Jutkevičius. Ku
nigai Justinas Steponaitis 

j ir Vaclovas Martinkus juo- 
kiro dalyvius anekdotais.

Keturios mergaitės, Mar
cinkevičiui akordeonu. < 
Markevičiui gitara prita

musų
bendraminčių LDD 7-tos 
kuopos narių...

Staigmena nustebino ne 
vien mudu su žmona, o taip 
pat ir visus dalyvius, kone 
visus čiagimius amerikie
čius, kurie pareikalavo pa
aiškinti. kas per viena ta 
LDD. Mat, kai sveikina pa
vieniai asmens arba šeimos, 
ne tiek svarbu, kiek organi-koiaaa ’Tmmnoi o nant, sudainavo kelias — zaci jos balsas, trumpai pa- v. , . „* * nnmno rim’a
aiškinau: žias dainas. Buvo 

pobūvis.

Lietuviška* festivali*

Rugsėjo 25 d. miesto sa 
vivaldybės salėje įvyko lie- 

Pirmuoiu draugijos pirmi-1 tuviškas festivalis. Buvo 
rinku buvo dviveidis Leo-’ daug žiūrovų. Akademinis 
nas Prūseika, o kai jis nuė-j jaunimas šoko, dainavo ir 
jo pas stalininkus garbinti į kalbėjo. Plevėsavo lietuviš- 
komfašizmo. mes jį išme- ka vėliava, kurios spalvas 
tėm laukan, ir tada teko. paaiškino Aurela Palubec- 

kaitė: raudona spalva —

Lietuvių Darbininkų Dr- 
ja įsteigta kovai prieš kom- 
fasizmą. Daugiausia jai te
ko grumtis su negalingos 
praeities Stalino pasekėjais.

man pirmininkauti, tęsti ko
va prieš stalininkus, kurie 
užgrobė mūsų gimtąjį kraš
tą, panaikino sąyįvaldą. iš-

■* *

Columbijos universiteto studentas Mark Rudd (dešinėj), 
pašalintas iš universiteto už praeitą pavasarį sukeltas 
riaušes, vėl jėga.veržiasi įsiregistruoti.

das Lapienis ir Magdutemokratais. remsianti jų pa-! gt š £ 
stangas susiorganizuoti, dar: 1 J

Rugpiūčio 6 d. Koelne vėliau numatoma susirišti! — Viktoras Gudriūnas y- 
į vykusiame valdybos posė- su Amerikos. Kanados ir į ra Prospect viešbučio sėk-

jų apie draugijos veiklą.

dyje šitaip pasiskirstyta pa
reigomis: pirm. dr. V. J.

Australijos lietuviais sočiai-! mingas savininkas. Jis taip 
demokratais. Ji sieksianti pat nuoširdžiai padeda lie- 

Bylaitis (adresas: 53 Bonn per du metus sušaukti lietu- tuvių bendruomeniniuose 
vių socialdemokratu kong- reikaluose.
resą, kuris sukurtų Pasaulio! T ~ A
Lietuviu Socialdemokratų . ~ LB Taut°s
Sąjunga. , 5Ven‘es /Į'^jimas gerai

i pavyko, dalyvavo daug tau-
Valdvba ragina draugijos T?

narius bendradarbiauti Eu- ?thko Danpuole Eemckyte. 
ropos Lietuvy, Keleivy ir Irena Glizickaite, Danute

lankas; geltona — kviečių 
derlingus laukus.

Programa tęsėsi dvi va

URUGVAJUS Ką tik gavome:
landas. Jai vadovavo Pet- 
ras Molis Vietos spauda Naujienoj,“ taip “pat veik-; Kusinskytė Zita Griškonytė 
festivalį plačiai apraše. i liai dalyvauti ^namn.1 ir Saule Poderyte. Tikrai

Mire
Šiomis dienomis mirė du 

seni vietos lietuviai, abu ne
vedę — Juozas Ulida ir Jo
nas Rankelė.

Be jų, dar mirė Pranas 
Urbonas, 42 m. amž., Mar- 
gareta Našukaitytė-Puzarie- 
nė ir Marijona Kušlevičiū- 
tė-Grant.

Jau kuris laikas miesto li
goninėje guli Eugenijus Sin
kevičius, šviesus žmogus,

tai kova, kraujas už Lietu-j didelis lietuviškos spaudos 
vos laisvę; žalia — reiškia rėmėjas.
Lietuvos miškus, gražias J. Krasinskas

gyvenamo- . . . ... .
sios vietovės Lietuviu Bend- J^mingai erlerast, dekla-
ruomenės veikloje ir prisi- ™avo dar ma^’ bet Sabl 
dėti prie draugijos tikslų į-‘ ^dlJa Kemeikyte. 
gyvendinimo toje bendruo-į Dabar laukiame ka
lnėnėje. Tai ypač svarbu at>Įfjųomenės šventės minėji- 
tėjant Vokietijos, Krašto j, tn^J.kurjg jVyks lapkričio 23 
PLB Tarvbos ripkimąaųų .geštaditmį, ukrainiečių 
kurie bus lapkričio 23 d. j sa]ėje.

Draugijos narių skaičiusi y — Antanas^ Gatautis at- 
didėja. Draugijos taryba ki- šventė savo 50 metų am- .
tų metu pradžioje numato žiaus sukaktį. Sukakties mi- met per paskutinį penkme 
suorganizuoti savaitgalio "ėjimą paruošė draugai M. tį
seminarą teoretiniams ir ei- A. Pranckūnų namuose, da- ,
namiesiems klausimam nag- lygaujant dideliam skaičiui! Daugelis tų gaisrų kilo 
rtnėti i bičiulių. Pasakvta sveikini-j dėl mūsų pačių apsileidimo,

mo kalbų, įteikta dovanų.! neatsargumo, ypač vasaro- 
Draugijos tarybos pirm. Antanas yra nuoširdus

K. DiKsaičio adresas: 53 veiklus LB talkininkas.
Bonn 3. Postfach 3014. t J. Kručas

Keleivio bendradarbis M. i 
Krasinskas. ilgus metus gy-į Įsigykite ką tik gautas į- 
veręs Montevideo, išsikėlė; domias knygas:
į savo namus Parųue del 1 Ošiančio* pušys, Halinos
Plato mieste.

KĄ GAISRAI PADARO

į Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy- 

i braižų, 176 psl., kaina $2.50.
; Prisikėlimas, romanas, pa- 
į rašė Alė Rūta, 205 psl.. kai- 

Praeitais metais JAV-se! na getais \ ii sėliais $3.75,
išdegė 4.658,586 akrai miš- minkštais $2.50. 
kų. Tai yra toks plotas, ko- Nužemintųjų generacija, 
kį užima New Jersey vaisti- e£^dl° pasaulėjautos wki- 
ja. Beveik tiek išdegė ir kas-, fa1, Parasė Vytautas Kavo

lis, 77 psl., kaina $2. 
Varpa* nr. 8. 206 psl., kai-

! na $2.50.
Aidas tarp dangoraižių,

romanas, parašė I). Nendrė, 
365 psl.. kaina $5.

Asmenų, dievvbių ir did-
m tojų. paliekančių neužgesm-! VARDYNAS, surinko 

: tą laužą ar mėtančių dar Anis Rūkas, 89 psl.. kaina 
’ degančias cigaretes. i $3.00.

* - '..C
■ H E i s i ♦

•i!
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

DABARTINĖ LIETUVA 
IŠ ARTI

, ziau pažengęs visose srityse, 
į Bet tai dar nėra atsakymas 
i i mūsų tiesiogini klausimą. 
Iš žinote kodėl? Todėl, kad 

skaičius diena i š

tai nėra raminimasis mirčiai 
nuteistojo? Ar tai jau esmi- 
nis dalykas, jei rusiškasis 
slibinas suvirškins Lietuvą
keletą metų vėliau? ........... j

j Net ir pati lietuvybė yra1 
šiandien kolonisto pnemo- į 

■ nė. Mes užmirštame labai1 
, dažnai, kad Lietuvoje lietu
vybė yra tiek toleruojama, 
kiek ji tarnauja okupacijos 
pateisinimui. Kokią mes be- 
imsime tautinės kultūros

Parlamentarai pasmerkė 
sovietus

BUVO $4, DABAR 1 IK $2

Keleivio nr. 38 skaitėte
kun. dr. Felikso Jucevičiaus ... T . . .
iš Lietuvos atsivežtus ispū- ^.1( eja.^ieta'^‘. 4r
džius, kurie išspausdinti ;.ianQ1.en aPle, „...nimas
Tėviškės Žiburiuose, čia uetuviską \ įimų. Klaipėdą ™ 
duodame dar ištrauka iš y Tauragę? Kai rusai pad:-, L.etuvin.m« . 
tu Įspūdžiu: ! des dar dndesimt procen-j

”Paversdami Lietuvą Ru- ra'a! begalėsime kalbėti a- 
sijos provincija, rusai ko- |?1.e Lieoną. Kai

išliko ištikimi ne Geluvoje bus trys milionai 
rusų ir trys milionai lietu- 

tai politikai. Kaip carai. kokią i eilinę betuiės

die-i formą, kiekviena iš jų turi:
tarnauti "tarybinei“ politi-1 me tarp ko kita pažymėjo,

apie i kai. kurios tikslas yra Lietu- *a<l
vos rusinimas, o ne Lietuvos, "Limos konferencijoj da- 

i lyvavo 64 valstybių parla- 
| mentų atstovai, o Įžymiausi

Tarpparlamentinės Są- tinė delegacija būtų teisė- 
jungos konferencija Limo- tai išrinkta ir tikrai atsto
ję, Peru. pasibaigė, ir JAV vautų savo žmonių pageida- 
kongreso delegacijos pirmi- vimus. tai suprastų laisvojo 
ninkas atst. Edward J- Der- pasaulio parlamentarų lai- 
winski (R.-IH.) pateikė kyseną, ją gerbtų ir joje 
spaudai pranešimą, kulia- bendradarbiautų.

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

munistai 
tik Stalino.

Nežino kairė, ką daro 

dešinė

Laisvė (Ozone Park. N. 
Y.) rugsėjo 17 d. pirmąją-

draudė Hera nai? metais • Lietuvą, me- Zenkevičium, kuriame buvo 
‘ kas tiksliai nežino. Apsigy- ir toks klausimas:

Aišku, kad Sovietų Są
jungos valdžia yra savo pa
čios propagandos auka. Pa
vyzdžiui. ji nuolat gąsdina 
vokiečių militaiizmo atgi
mimu ir lyg patyčioms, nau-1 neatvykėliai buvo čekoslo-... 

vakijos parlamento delega- dojasi rytinės \ okietijo; 
Ui. Sovietų delegacijos karinėmis pajėgomis Čeko- 
priešaky buvo deputatas J. Slovakijai okupuoti.
L. Paleckis, lietuvis komu- "Istorija liudija, kad des- 
nistas, kurs 1940 metais potinės valdžios negali nu- 
bendrabarbiavo su sovietais slopinti teisėto žmonių na- 
užgniaužiant Lietuvos ne- cionalizmo ar jų pagrindinio 
priklausomybę ir kurs nuo geidimo naudotis laisve val-

pas
Baltieji carai
vių kalbą ir lietuvišką spau
dą. Raudonieji carai už* 
draudė visus simbolius, ku
rie yra susiję su Lietuvos is
torija bei lietuvių tautos gy 
venimu. Jie pašali 
ir ji pakeitė
herbu, kuris savo 
nesiskiria nuo rusiškojo. Iš
metė taip pat trispalvę, už
slopino himną. Jei šiandien 
lietuvis drįsta pasikabinti 
Vyti. ar trispalvę, ar užgie
doti himną, tai jis laikomas 
kontrarevoliucininku, L 
pačiu didžiausiu polit 
nusikaltėliu. Kodėl lenkai,
vengrai. ramunai. vokiečiai vra rusu kolonizuoti ir Lat- Esą, Labai gaila, kad kai- Pa . am.as Jam

tai .kurie laikraščiai sąmoningai tlems sovietiniams d _
1 tams, kad jų vyriausybės

venimui leidimus išduoda

’Lietuvos

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jo- santykius su 
Lietuva ir kt.

Kitos tokios knygos neturime.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją Įsigyti.

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

dabar

domiems pačių išsirinkto:. 
valdžios. Sovietinei imperi-1 
iai lemta subyrėti. Tik kai 

Ge-

to meto nešioja 
Kvislingo“ vardą.“

Konferencija priėmė re
zoliuciją, griežtai pasmer- visoms tautoms anapus 
kiančią sovietinę čekoslo-i lažinės Lždangos bus su-J 
vakijos okupaciją. Be to, teikta tikra laisvė ir nepri- Į 
nepaisant sovietinių ir sate- klausomybė. komunistinė j

inimo-j stovykla bus atidavusi pa-i 
priimti tvarią duoklę pasaulio tai-Į 

netiesa, nes laikraščiuose • Hjung, Vietnamo kai ir pažangai. _ j
nebuvo sakyta, kad "konsu- S5rl?5,*nt*** P"*5
linis skvrius ima už vizas

_________ I Atst. itenvmski nateike
’ bendrininkams, kad laisvė, 
kurią jūsų valdžia kėsinasi

Mes skaitėme Įvairiuo-
milicija. o milicija yra abso- se laikraščiuose, kad konsu- 
liutinėje rusų kontrolėje, linis skyrius ima už kiek- 
Tai labai aišku. vieną vizą giminėms lanky-

0 fMaloni naujiena 
knygų mėgėjams!

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

vijoje viešpatauja rasai, tai Ą-une laiKrasciai sąmoningai; kalas“ Į DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
vės redaktoriui: f pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.

. Vizas riminiu lankymui iš-i ”AŠmanau, kad sovietinė "Mūsų konferencija vyks-'čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
propaganda, 5kiriag « įlaid^..' okupacija Čekoslovakijoje * >ba. ęemptoje atmosfe-; laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų 52.00 

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų

balino Vyti "Kain atrodo gyventojų ti po 97 dolerius. Ar tai tie- n ~auno vyti \ i litinių deputatų priešiniu
tarybiniu padėtis Lietuvoje šiandien? =a; ; 'si, bivo nutarta vėl priir

ivo turimu \ įlnius ir \ įlniaus kraštas (Pačiame klausime Jau,. Pi»tn Vilmai
įsiškoio. Iš- yra daugiau rusiškas negu netiesa, nes laikraščiuose z ™ .

lietuviškas.
rusisKas negu 
Lenku vieton

atvyko ne lietuviai, bet ra
sai. Klaipėdos kraštas dali- 

gvventoiais nėr puse

"Nekovok prieš neisven-i 
27 prieš, 11 susilaikė). I giamybę, p. Palecki. Grįžk

97 dolerius“. Buvo papasa-! Atst; Į>erwinski pateikė savo
ue:. kotos sovietinio ’Tnturisto“. sPaudai ir savo pareiškimo

ii n.i-

delega- bei perilgai užvilkintas rei
kalas“

Paleckis po to rašė Lais-
ffali pasilaikvti savo tauti
nius simbolius, o lietuviai ar bereikia abejoti, jog rau-■ iškreipia faktus ir klaidina ’ tai?s’ Kaa Yynau^nes 
ne? Dėlto, kad Lietuva turi donasis slibinas baigia už- savo skaitytojus“... Mes ne-; ,Xeiksmai...“?slI>elno pasau* 
būti tik Rusijos provincija
ir niekas daugiau. Rusų "iš- • "Tarybinė ____  ____
laisvintoje" Lietuvoje lietu- nuolatos kalba apie pramo- ''klriaPt_. p^.t0, TTne^jm-bl- r°Je- Tai galima suprasti,
viams uždrausti jų tautiniai; nės pažangą Lietuvoje. Nie-: QjmineJ°’ klek Past0 j *ožvnJ£ySovietu atsižvelgiant Į paskutiniuo-į
simboliai. Lietuvoje lietuvis kas negali paneigti kad y-i laidll)- . . j požymis, Sovietų Są]ungos, ivvkjus ^
ripo-al’ na<irnd\-ti lietuviu ■ • * • 'k • .r v“• 1 Bet to paties Laisvės nu- tautos yra atskirtos nuo pa- - * , .negan pa^iroayti lietuviu. ra naujų įmonių bei fabn-' . uu . ! ...nuo vakar vakaro
jis turi išoriškai jau atrody- kų. Tačiau komunistai nu- ”?rio šešum.t Pusla.PZ yra ž«-žl°
ti rusu“. tyli. kad industrializacija y-. !?etas . No™-

... ra labai užmaskuota koloni-! Uem? aplankyti glmmes Lie-
forrna. Su ltiekvie-■ tuv0Je (Lmon Tours. Ine.,

smaucrti lietuviu'** imame jokio mokesčio t lio pasmerkimo.
-- ! "Aš manau, kad sovietinė

zacijos
"Savo buvimo metu Lie- nos Įmonės 

tuvoje vis klausdavau save, pat atidaromos durys 
ar Lietuva išliks gyva, ar lie- joms rusų kolonoms, 
tuviai atlaikys? Nelietuvis, dangi Įmonei aptarnauti nė-j 
kuris vieną diena vra lietu- ra lietuviu specialistų, tai! " onny^J1 Sauti 
viu. o kitą ne: nelietuvis, jie "importuojami” iš Rusi-į ^epozituoti agen-
kuris nedrįsta kalbėti lietu-! jos. Jie atvyksta ne vieni. tuiai Kjirrų $4/ eina 
viškai Yilniaus gatvėje: su šeimomis. Ir kur tik nau-! Patarnavimui ir reikalingų
lietuvis yra tas, kuris nori ja Įmonė, .ten taip pat nau-^oku?ent^. °. $T°?
išlikti lietuviu. Kam tik kė- ja rusų kolonija. Rusų yra i depozitas kelionei. Jei 
liau ši klausimą Lietuvoje, daugia usia tose'vietose, kur! leidiTaS ne?aunama5> t“®; 
niekas man nenorėjo atsa- yra daugiausia pramonės.! ?>'Szlnama' 0
kyti. Kai pastačiau ši kiau- Tačiau rasas yra ik- tik ko- ne?1^zinami

atidarymu t»ip: "^turisto“ įgaliotinės) O 
iau_; pranešime ir vėl yra pakar- 
Ka’ į totas tas pats ”klaidini-

leidi-

H tomas, 480 psl.
Kaina buvo $6.00. dabar ........................ $2.00.

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

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

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

Kaina buvo $6.00, dabar .......................... $2.00.
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO

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

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

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

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną. 
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGA5! 

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

...nuo vakar vakaro ne-
spaudos, poUtinės veiklos ir 5Uikuoi,u;. susi!'g?“., yip“’ 
ypač religijos laisvės šian-’^d pasilikau viešbutyje... 
dien yra nežinomi dalykai (Elta)
Sovietų Sąjungoje. Prisi- i
minkim, kad žydai, katali-į 
kai. protestantai, stačiati- > 
kiai ir musulmonai Sovietų 
Sąjungoje visi yra ateizmui;
Įstatymiškai įsipareigojusios' pirmininko Aloyzo Barono 
valdžios religinio persekio- laišką išspausdino Chir«<rn 
jimo aukos. 1 Tribūne dienraštis

"Sovietų Sąjungos vai-' 23 dieną. Tame laiške reiš- 
džia sąmoningai slopina kiamas protestas dėl čeko- 
Baltijos tautų, ukrainiečių, slovakų rašytojų suėmimų, 
armėnų ir visų kitų nerusiš- sveikinamas P.E.N. klubo 
kų tautų Sovietų Sąjungo- prez. Millerio protestas Šo
je teisėtą nacionalizmą. Tai- vietų Sąjungos prezidentui 
gi. betkoks laisvas pasireiš- Podgomy, raginami visi 
kimas, panašus Į tą. koks; laisvieji rašytojai reikšti 
buvo beišsivystąs Čekoslo-; reikalavimus, kad rašytojai 
vakijoje, galėtų sukelti di-: nebūtų persekiojami Šovie- 
delį sąjūdį prieš komunistų ■ tų Sąjungoje ir jos užimtuo- 
diktatūrą Sovietų Sąjungoj. se kraštuose.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
PROTESTAS

Lietuvių Rašytojų Dr-jos 
Barono 

Chicago 
rugsėjo

Tai visiškai tas pats. kas 
ir '"Įvairiuose lietuviškuose 
laikraščiuose“ apie tai buvo 
rašyta. Taip V. Zenkevičiui

simą vienam kunigui, jis tik lonistas. 
patraukė pečiais. Kai pa-: j 
klausiau pagyvenusi lietu- ti
vi. tas apsiašarojo. Tą kiau-: šiai ir kad joks gaminys ne . 
simą pakartojau vienam liktų Lietuvoj. Yakaių kraš-j ^j1’ atsisveilcinant pasitai- 
jaunuoliui (atrodo, kad jis; tuose pramonė reiškia gy-Į aprimeluoti „ aiškiai 

ventojų turtą, o Lietuvoje ji!

politrakas. 
kad

bet ir "tarybinis“ 
Jis turi prižiūrė- 

lietuviai dirbtu ra

•'Uvo komjaunuolis). ""Tik ! vo-nT«in tm-to t 5otn,-n^n ii! dčl sovietinės ambasados ir
trys miestai yra dar lietuviš
ki — Kaunas. Šiauliai ir
Panevėžys". — buvo jo at-i joje žmones atroūe genau 
sakymas. Bet ar lietuvis at-! apsirengę, ir maisto krautu- 
laikys, jis nežinojo. Iš tikrų-j vių matėsi daug daugiau, 
jų. Lietuvoje niekas nežino, j negu Lietuvoje. Kai ėjau 
ar jis beatlaikys! į Kaune Laisvės Alėja, tai

"Mes gyvename iliuzijo- mane krėtė šiurpas. Gal ka- 
mis. jei manome, kad Lietu- ro metais Kaunas atrodė 
vos išlikimo klausimas yra blogiau, bet tuo nesu tikras, 
tik akademinis. Tai nėra re-J » * »
toi inis klausimas. Tai klau-

reiškia žmor.iu išnaudojimai Eais\ės redakcijos kairės
‘--------------- ką daro deši-

(E)

kolonizaciją. Net Lenki- 
žmonės atrodė

ezinojimo, 
nė“.

’Žinoma, p. Palecki. jus ""Komunistai, kaip ir na-
nebesuprantat politinių dis- ciai. labai bijo laisvo žodžio, 
kusijų, kadangi tai patirtis, 
kurios jūs Rusijoj neturit.
SSSR yra skurdžiausias

simas. 
nuolatos

kuri stato lietuviui 
tarvbinė“ dabar-

"Sakoma. kad Stalinas 
planavęs visus lietuvius, lat-

tis. Daugelis manė. kad tik'vius ir estus perkelti Į Sibi- 
išeivijoje lietuviui graso: rą. Jo Įpėdiniai atsisakę nuo 
mirtis. Tautinė mirtis yra la-' tos politikos ir nutarę Balti- 
bai reali ir lietuviui Lietuvo- jos kraštus kolonizuoti. Ar 
je. ‘ šios politikos autorius yra

"Nesileiskime apgaudinė
ti statistikomis, kurios lai
kas nuo laiko pasiekia mus turi būti labai aišku, ir tai1 
iš Lietuvos. Tiesa, šiandien be jokiu abejonių, kad šių 
Lietuvoje yra daug mokyk- kraštų kolonizacija eina pil
ių ir mokinių. Tiesa, kad nu tempu. Kaikas mane 
knygos leidžiamos tūkstan- guodė Lietuvoje, jog šičia

VISAIP STENGIASI 
PASITEISINTI

Sovietų Sąjungos Įsiverži
mą i Čekoslovakiją pasmer
kė ne tik jos keikiami kapi
talistai. bet ir beveik visų 
kraštų komunistai, todėl 
Maskva stengiasi visokiais 
būdais tą savo biaurų darbą 
nubaltinti. Ji išleido rusų, 
anglų, prancūzų ir kitomis 
kalbomis 190 psl. "Baltąją

Suslovas, ar kitas rusas, tai knygą“, kurią parašė ge- 
jau nesvarbu. Viena mums' riausi žurnalistai. Jos tiks

las pateisinti Čekoslovaki
jos okupaciją. Bet visi tie jų 
argumentai yra. kaip sako-

kraštas, nes neturi laisvų in
stitucijų. Jūs turėtumėt pa
sitikėti savo piliečiais. Žmo
nės yra gimę laisvi, ir kai 
iš jų atimama laisvė, tai 
juose slopinama, kas žmo
guje geriausia.

todėl tie. kurie esame lais
vajame pasauly, turime at
skleisti Maskvos nusikalti
mus. nes mūsų tyla tironą 
tik drąsina“, rašo A. Baro
nas.

GERA PROGA

tiniais tiražais. Tiesa, kad 
mokslas vra daocdaii ar ma

ma, aiškiai 
siūti, todėl

baltais siūlais 
dar nors kiek

. Žymiai papiginta kaina 
Is pažiūros p._ Pa:ec.MS! gajjte įsigyti Įdomius prel. 

vaizduoja gero tėvelio" pa- j Končiaus atsiminimus 
veikslą. Bet savo veiksmuo-j jį Balfo veiklos. Knyga tin- 
se jo valdžia pasirodo esan- jr dovanoms, gražiai iš- 
ti didesnis despotas už pati leista, daug paveikslų, 404 
blogiausią iš carų. , pgj^ kietais viršeliais kaina

"Sovietų delegatai turėjo 84 (buvo 86), minkštais $3* 
pastebėti orumą ir dvasini (buvo $5).
pakilimą lais^į parlamenta- NAUJqš "AKĖČIOS“ j 
rų elgesyje siose konferen-
cijose. Mano "senas pažįs- Gavome humoro bei sa-; 
tarnas“ p, Paleckis turėtų tyros leidinio "Akėčių“ nr.' 
daug daugiau malonumo na- 13. .Jame yra daug aktuali- 
lyvaudamas šiose diskusijo- jų. linksmų eilėraščių ir pa-

padėtis esanti geresnė, negu galvojančio žmogaus jie ne- se. jei būtų laisvų rinkimų našios medžiagos. Kaina —

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

A d r esąs:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Latvijoje Estijoje. Bet at Įtikinu proceso vaisius. Jei so hk 50 centu,
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

JEI RŪKAI, TAI RŪKYK 

ŠITAIP t. Svoboda grasino nusižudyti
Viešosios sveikatos jstai-l i Sunkias dienas 

ga, kuri stengiasi įtikinti rū- *; Čekoslovakija, kovodama
korius mesti rūkius, išleido (idčl savo laisvės. Jos vadai Naujienos rugsėjo 23 d. 
patarimų knygelę tiems, ku- :ve(ja nelygią kovą, bet iki talpina tokia Chicagos ži- 

’šiol labai garbingai. Apie nią: -iU
juos tautoje jau legendos ^^tįĮdm^^lUnių pa- 

’kuriamos. . , fort kunigai V ikto-

Raudonajai armijai už
plūdus Čekoslovakiją, kai
triuos vadus — Dubčeką.

ne negali ar nenori atsisa
kyti įpročio rūkyti.

Ten patariama:

p;..

”Jeigu jūs turite rūkyti, 
tai mėginkite šitaip suma
žinti plaučių vėžio, emfize
mos ir širdies ligų pavojų:

— Rūkykit cigaretes, ku-

gyvena

Černj, Smrkovski ir kitus

PASALINO 3 KUNIGUS

r$£ Čyrputųskąs,.Petras Ka- 
t^ugjį^s.i’r St. Petrauskas at
leisti iš Šv. Kazimiero kapi
nių administracijos. Vysku
pija priėjo įsitikinimo, kad

suėmus, prezidentas Svobo-; šie kunigai lietuviai nesuge- 
;da, 73 m. amž.. Sovietų Są-l bėjo tinkamai tvarkyti ka- 
jungos karo didvyrio vardą, zimierinių kapinių r eikalų

iose yra mažiausia smalos nusipelnęs Antrajame pa-' ir sklypų savininkams sukė-
nikotino.

— Nesurūkykite savo ci
garetės iki galo, nes dau
giausia smalos ir nikotino 
susirenka jos gale.

— Sumažinkite užtrauki
mų skaičių ir gylį.

—Rūkykit mažesnį skai
čių cigarečių. Jūs nustebsi
te, kiek cigarečių jūs surū
kote visai nenorėdami.“

Minėta Įstaiga įspėja, kad 
ir šitaip rūkant nebūsite vi
sai „saugūs“ Tai tik nuolai
da, pavojaus sumažinimas.

išskubėjo: lė labai daug bereikalingų 
su užpuo- ‘ rūpesčių ir dvasinių kančių.

• Vieton atleistųjų paskirti 
i kun. Edv. Abromaitis. Ame- 

Jis, įžengęs i Sovietų Są- į rikoje gimęs šv. Kryžiaus 
jungos komunistų partijos; parapijos klebonas, ir kun. 
pirmojo sekretoriaus Brež-į Jonas Savukynas, Aušros 
nevo kabinetą, pareikalavo. Vartų parapijos klebonas.“ 
kad pasikalbėjime dalyvau
tų Dubček ir kiti suimtieji 
vadai, ir pagrasino:

sauliniame Kare, 
į Maskvą kalbėti: 
iikais „draugais“

„Aš nusižudysiu, ir mano 
kraujas pasiliks ant jūsų 
rankų, ir niekas pasaulyje 
nepatikės, kad ne jūs mane 
nužudėte“.

i! j

IR BOSTONO KUNIGAI 

PRIEŠ KARDINOLĄ

— Maik, ar tu žinai, kad — O kodėl jis buvo nu- 
Bostone buvo nušvilptas se- smukęs?
natorius Ted Kenedis, bu-i — Visų pirma todėl, kad 
vusio prezidento brolis? i jis yra laikomas prezidento

— Žinau ir be skaitymo J J°^nsono kandidatu ir jo
tėve, nes aš pats tenai bu-! karo politikos rėmėju. O 
vau Į paskui dėl to, kad jis labai

— Nu, tai pasakyk, kaip 
tas atsitiko? Juk Kenedžiai

nepastovus, mėtosi į- visas 
puses, čia jis už karą. čia

čia ne tik gerbiami, ale sta- prieš karą: čia jis už John 
šono politikos tęsimą ir uz 
demokratų konvencijos plat
formą, čia jis atmeta vis
ką ir sakosi einąs savo ke-

prastas kunigas jiems peri bu, kaip jam atrodysią ge- 
žemas. net ir vyskupas per riau. Kai partijos lyderiai 
prastas. Tai kaip tas atsiti-J paėmė jį nagan. tai jis per- 
ko, kad dabar Kenedis buvo} sivertė ragožium ir viešai 
nušvilptas? I nusiskundė, kad negalįs su-

čiai garbinami, kaip kokie 
šventieji. Kardinolas krikš
tija jų vaikus, kardinolas ir 
šliūbus jiems duoda, ba

— Švilpti tai mažai kas 
švilpė, tėve, bet baubti tai 
baubė.

— Tai kibą kokie komu
nistai. ar ne?

— Ne. tėve, daugiausia 
studentai.

— Ar daug jų buvo?
— Galėjo būti apie 10 

tūkstančių minia. Žinoma, 
ne visi baubė. Policija baub
lių skaičių mažina: jos ap
skaičiavimu, tokių buvę a- 
pie 500, bet laikraščių repor
teriai matė apie 1,500. Jie 
ne tik baubė: jie protestavo 
ir rėkė, Kennedi vadindami 
„parsidavėliu“ ir „begė
džiu“

— Parsidavėliu?
— Taip.
— O kam jis parsidavė?
— Demokratų kandida

tui Humphriui.
— Bet ir Kenedis demo

kratas. tai kaip jis galėjo 
parsiduoti?

— Tas tiesa, tėve, bet ne 
visi demokratai lygūs. Yra 
dešinesnių ir kairesnių. De
šinieji remia Johnsono karo 
politiką Vietname, o pažan
gesni — kairieji — tą poli
tiką smerkia. Prie šių pasta
rųjų pirma priklausė ir se
natorius Ted Kennedis. Pa
žangus Amerikos jaunimas.

valdyti savo liežuvio, 
„my tongue gets 
trouble“. Jo liežuvi

Demokratų kandidatas Humphrey Clevelande rodo į de
monstrantus (apačioj), kurie stengėsi sutrukdyti jam 
kalbėti.

Kaip jau rašėme, kardi
nolas O’Boyle nubaudė 44 
Washingtono arkidiocezijos! 
kunigus (pradedant uždrau- 

Net kietas Brežnev supra- dimu laikyti mišias, klausy-
.............................. ti išpažinčių ir baigiant su- (

spendavimu), kurie drįso: 
pasakyti, kad jie nepritaria 
popiežiaus paskelbtai encik
likai gimdymų klausimu.

Prieš kardinolo tokį žygį 
protestą pareiškė net 158 

Čekoslovakijos komunis- Bostono archidicezijos ku
tų vadas Dubček buvo atga-i nigai, kurių tarpe yra kuni- 
bentas apžėlęs, nesiskutęs' gų seminarijos ir universite- 
ir vos ant kojų stovėjo, ne-; tų profesorių.
migos ir nepaliaujamų tar- į —
dymų iškankintas. Svoboda. 
skubiai prie jo priėjęs, su
šuko rusams: "Duokite jam 
išgerti, kad galėtų vėl žmo
gumi tapti".

to. kad žilaplaukis, kovose 
užgrūdintas generolas ne
juokauja, ir nusileido. — 
netrukus Į posėdžių vietą 
buvo atvesti Dubček, Čer- 
nik, Smrkovski.

nagui Humphriui. Rytojaus 
laikraščiai rašė. kad iki šiol 
Bostone dar nei vienas Ken
nedis nebuvo taip įžeistas.

— Nu. tai demokratams 
atrodo prasti pyragai, Mai
ki. ar ne?

— Gali būti dar blogiau, 
negu „prasti pyragai“. Pre
zidento rinkimai jiems gali 
būti tokia katastrofa, kaip 
žemės drebėjimas.

— Ar tu rokuoji, kad pre
zidentu bus išrinktas res
publikonas?

— Atrodo, kad taip bus.
— Bet respublikonų Nix- 

onas yra toks pat karo va
nagas, kaip ir Humpris. Tai 
koks čia gali būt demokra- 

me in į tams žemės drebėjimas, jei- 
prida-jgu Niksonas toks pat kaip

Esą,

rąs jam bėdos. Ir su tokiu 
liežuviu jis nori būti Ame
rikos prezidentu. Štai, tėve,!

Humpris?
nagai.

Tėvas

Abudu karo va-

nesupranti, kad 
rūpi

geras valstybės stalas ir 
minkštas Washingtono guo
lis, negu Vietnamo džiung
lės. Jeigu demokratai pra- 

! laimės būsimus prezidento 
! rinkimus, tai tūkstančiai jų

kodėl jo prestižas nusmuko, i pditikieriams daugiau 
Demokratai susirūpino, kad 
su tokiu kandidatu jie gali 
politiškai pražūti. Todėl ir 
buvo sugalvota pakelti jo 
vardą Bostone, kur jis dau
giausia nukritęs. Kadangi j
senatorius Kennedis čia tu-J neteks politinių džiabų ir 
ri daug Įtakos, tai jis ir buvo Į riebių algų be sunkaus dar- 
prikalbintas, kad pristatytų t bo. Tūkstančiai jų turės pa- 
Bostonui kandidatą Huber-į kuoti savo čemodanus ir va
tą Humphrey. Kalba jam1 žiuoti namo, kaip po žemės 
buvo parašyta, ir jis turėjo
ją perskaityti tirščiausio 
biznio centre, kada didžių-

drebėjimo. Štai kodėl jiems 
svarbu laimėti rinkimus.

— O ką gali žinot, Maiki, 
jų krautuvių ir ofisų tarnau- gal ir laimės. Gal tas baubi
mai išeina užkąsti ir tyru į mas prieš Humprį išeis jam 
oru pakvėpuoti. Buvo taip ant gero.

Čemik iėjo galva nulei- 
dęs ir nesuvaldomai verk-! 
damas. Prezidentas Svobo-; 
da priėjęs apčiupinėjo jo; 
rankas ir kojas ir paklausė: i 
„Sužeistas? Kaulai sulaužy-į 
ti? Ar jums nieko blogo?“ Į

Kai čeraik atsakė, kad 
jis nesužeistas, Svoboda 
jam griežtai Įsakė: „Tai 
liaukis verkęs ir stovėk kaip 
vyras. Mes čia turime dar
bą atlikti“.

Parlamento pirmininkas 
Smrkovski, savo kailiu pa
tyręs pašalinto Čekoslovaki-1 
jos prezidento stalinisto No-Į 
votnio laikų kalėjimą ir kan-! 
kinimo būdus, laikėsi tvir-i 
čiausiai. o paskui savo arti-i 
miesiems pasakė, kad Svo- 
bodos drąsus iškilmingumas 
ir dvasios stiprybė sustipri
no ir jo dvasią tamsiausioje 
jo gyvenimo valandoje.

Pirmoji moteris kantorė žydu 
sinagogoje Coral Gables, Fla., 
Rita Shore (sopranas), dviejų 
dukterų motina.

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVES KOVOS METAIS 

TURI SURINKTI $100,000.

Pusė skiriama Vlikui, pusė L. Bendruomenei. 
Pinigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir lietuviš
kai kultūrai ugdyti.

Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.

Lietuva yra visų, todėl ir aukoti turi visi. Tūks- 
tantinukai reti paukščiai, todėl kas gyvas —bū
kim dešimtinukais — kiekvienas a u k o k i m e 
bent po 10.00 dolerių.
Aukas telkime per J. Finansų Komitetą ar Liet. 
Bendruomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskime tiesiai J. Finansų 
komitetui:

United Lithuanian Finance Committee 

29 West 57th St, New York, N.Y. 10019

Dailininkų suaukotų paveikslų loterija nukeliama 
iš nigsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

10 knygų už $2

— Taip galvoja kaikurie 
demokratų vadai. Nors savo 
širdyse jie gal jaučia kitaip, 

rodyta televizijoje ir a pra- i bet viešai ramina save ir ki- 
šyta spaudoje. Washingto-i tus saviškius, kad Bostonas 
no ir Winter gatvių kertė j Į buvęs jų kampanijoj pasi
tarei tikslui buvo pastatyta j sukimo punktas. Jų politinis 
aukšta platforma. Pirmuti-: kapitalas Bostone buvęs nu-

surežisuota, kad jį galėtų iš 
girsti didžiausia žmonių mi- 

ir kad visa tai būtų pa-nia

nis joje pasirodė šen. Ken
nedis. Pristatydamas pub
likai HumphrĮ, jis pasakė: 
„Bostone Tamsta esi tarp

kritęs iki dugno ir toliau 
kristi jau nebuvę kur, todėl 
nuo čia jis galįs tiktai pa- 

, kilti. O jų opozicininkas

vos jis spėjo ištarti paskuti- 
ypač studentai, jam plojo,: ni žodi, pakilo galingas B-ū«

geriausių savo draugų“. Bet Wallace, kurio prestižas bu

Maskva nesitikėjo tokio 
čekų vadų ir visos tautos 
pasipriešinimo, todėl nega
lėjo vienu užsimojimu Įvyk
dyti tai, ka buvo suplana-j 
vusi. Jai teko pakeisti savo; 
taktiką: ji dabar smaugia' 
Čekoslovakiją palengva.

kai jis tą karą smerkdavo 
Ypač daug pritarėjų Kenne
dis turėjo Bostone. Todėl 
demokratų partijos politi
kieriai sugalvojo panaudoti 
jo populiarumą Humphrio 
kandidatūrai Bostone su
stiprinti. nes jo vardas čia 
buvo labai nusmukęs.

u-u-u... Ir Kennedis ir Hum
phrey pradėjo mosikuoti 
rankomis ir tildyti žmones, 
bet triukšmas ir baubimas 
vis tęsėsi. Kennedi žmonės 
vadino „begėdžiu“ ir „par
sidavėliu“ dėl to. kad. bu
vęs karo balandžiu, jis „par
sidavė“ Johnsono karo va

vo labai pakilęs, nuo dabar 
turėsiąs jau kristi, šitokia 
nuotaika angliškai yra vadi
nama ”wishful thinking“. t. 
y. noro galvosena. Tik bėda. 
kad žmogus daugiausia no
ri to, ko negali pasiekti...

— Nu. tai pagyvensime? 
Maiki, ir pamatysime, kas 
po rinkimų juoksis ir kas 
verks.

Didelę gerklę turi Mask
vos smakas, bet 14 mil. če- 
kų-slovakų tauta yra nema
žas ir iai kąsnis, kuris, jei 
to smako neužsprangins, tai 
jo gerkle tikrai apgadins... 
ir jau kita panašu „kąsni“ 
berydamas gali tikrai už-i 
springti visti pavergtųjų tau 
tu džiaugsmui.

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

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

Socir’izmo teorija, (M. į 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.;

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

Ar buvo visuotinis tvanas, į 
64 psl., kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina* 

20 centų.
Žemaitės raštai karės me

tu, 126 psl., kaina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32 psl., 

kaina: 125 centai.
Žalgirio mūšis, parašė dr. j

Daugirdaitė - Sruogienė 
psl.. kaina 50 centų.

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
jau rišykloje 
Kaina $1.00

Svatbios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psi., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkali* abi dalis kaina tik .....................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama.................................................... .. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Cicagietės Įspūdžiai komuni<tų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina......................................................  $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina...................................................... $1.00

'“j. ♦. F ' ^ran^ Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
psl^kaina' ra’ v'r®’ ^a'na S€n^au

24

Socializmas ir
Šio raudonojo slibino nu-! Vandervelde. 24 . .. AA . , __ ..

dvėsimo iau daug dešimt- 10 centu. • J”170 a a[tlk ;•••••• • • •; •• •
mečiu laukia visos paverg-; Atskirai sudėjus, ju kaina’ Dan Ku’ w,° Magiikuoju kilimu > Vilnių, 330 pusla- 
tosios tautos ir net patys'$3.05, bet visos kartu par- pių, laba/įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra- 
šviesesnieji rusai. Įduodamos už $2. i Aymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina...............  $3.00
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MOTERŲ SKYRIUS
PAULIUS JURKUS

Vilnelė
(Tęsinys)

Vilnelė tikėjo, kad visada taip bus: jos vandeny sū
puosią laimingi miesto bokštai, ir Šventaragio slėnis ąžuo
lais didžiuosis, o lakštingalom niekad nepristigs giesmių.

Bet kartą lūžo karklo krūmai, ir paukštės išsigando 

—nematyti ginkluoti vyrai kirto girią, klojo per Vilnelę. 
Jų kalavijai buvo pikti ir barzdos šiurpios.

Vilnelė suprato ir nustėro iš baimės — tai kryžiuo
čiai ! Jie nori sugriauti jos miestą’.

Dusdama ir putodama puolė į Neri. prašė tučtuojau 
išlieti vandenis ir nuplauti priešus.

Neris nusijuokė:

— Tavo miestas, ko man rūpintis. Gink, jei gali, jei 
turi iš kur pasisemti vandens!

Drebėjo Vilnelė, jos akmenėliai verkė, meldė Šven
taragio ąžuolų, kad jie šakom kapotų, kad lieknos pušys 
griūtų priešui ant kelio. Nors medžiai blaškėsi, bet priešai 
švytravo kirviais ir žengė pirmyn.

Tada iš krūmų pakilo lakštingalos ir skrido srove 
aukštyn, šaukė jos ežerus ir pelkes, miškų neramių šalti
nius atiduoti savo vandenis. Ir jie išgirdo Vilnelės balsą:! 
išsijudino šimtmečiais miegoję gelmės, pelkės samanas' 
nugręžė, girių versmės net akmenis išspaudė ir pasiuntė t 
vandenį į miestą.

Vilnelė susuko verpetus, puolė tiltus ir griovė, išsi
liejus vertė karių stovyklas. Zvimbė strėlės, plakėsi kala-. 
vijai ir barzdos, bet srovė šlavė krantus ir nešė į Neri., 
Priešo likučiai traukėsi ir dingo miškų platybėje.

Buvęs boksininkas John Collins uoliai remia George 
Walbve kandidatūrą į prezidentus.

Teisės patarimai
Advokatė M. gveikanskieaė sutiko atsa

kyti J Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
turi būti bendro 

Klausimus ir at- 
šiame skyriuje. 

Laiške roįkia pasimeti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimos prašome siųsti tiesios šiM«

M. Šveikauskas, Attorney at Law,
Co-operative Bank Plaza ...
1864 Centre Street
Boston, Mase. 0213k

Klausimas iš viso "užmulkina“. ar jsta-
f tymai tokie kvaili, kad ne-

Nors čia gyvenu virš 17 palieka žmogui išeities ir ji 
metų ir, rodosi, nesu nei be- verčia įstatymus sulaužyti? 
mokslis, nei kvailas, bet šios Manau, kad geriausia 
šalies Įstatymų aš nesupran- man bus išvykti į kitą vais
tu ir nesuprasiu. į tiją, ir tegul pasikaria bu-

1957 metais išsiskyriau vusi žmona su teismu, 
su žmona. Tai įvyko po vi.

farfar.1
sakymus .

reikafatb.

y« ™ -anangi

Jurgis Blekaitis

šokių tąsvmųsi ir tragedijų. 
Tukime vieną mergaitę ir 
tris berniukus. Tada visi 
mūsų vaikai tebebuvo ne
pilnamečiai. Teismas pritei
sė man mokėti nemažą su
mą vaikams ir žmonai išlai
kyti. Mokėjau reguliariai. 
Dirbau sunkiai n et dviejose 
darbovietėse. Kartais būda
vo taip sunku mokėti, kad

Paprasta* vyras

Ohio valstija.

Atsakymas

Visų pirma, noriu Tams
tą užtikrinti, kad aš dedu 
Tamstos klausimą tokioj 
formoj, kokioj aš jį gavau. 
Netaisau žmonių laiškų, jei 
iš viso tai yra įmanoma.

tekdavo pasiskolinti iš gerų Užjausti Tamstą galima.

Uniform reciprocal suport
act - ■ ■ ■

SPALIS PRIE VENTOS

Iš balto ir melsvo, baroke iškalto 

dangaus. — lyg su vėjais dainuojąs vanduo, 

lyg kregždžių būrys, sūkuryje iškeltasd.
ir žemėn pažertas, — ištrykšta ruduo.

Tada Vilnelė atsiduso, nuvalė pašlaites ir grįžo į va
gą. Padėkojo paukščiams ir tolimiems ežerams ir vėl sū-. 
pavo atsispindinčius bokštus. Žmonės gi nešė vainikus, į 
leido į jos srovę, džiaugdamiesi dainavo. ,

Neris nesiklausė dainų, šiurpiai purtėsi ir blaškė Vii- • 
neles dovanotus žolynus ir išdidžiai pasakė:

— Ką tu darysi tada, kai priešas ateis iš kitos pusės? ,
Vilnelė įsižiūrėjo į aukštumas. į pilies kuorus ir su- • 

prato, kad ten Žemė, ten nėra vandenų, kurie saugotų jos ! 
miestą.

Ir nebedžiugino jos linksmieji laužai, medžioklių ra- 
gai. Ji mąstė, klausė žilvičių ir lakštingalų, ir rūpestis 
šiureno jos pakrantėm, lenkė beržo šakas. Tada ežerai 
prašė žuvim plaukti į gilumą, pelkės liepė meldam susi- •
glausti, o šaltiniai skubėjo per girią ir rinko kiekvieną la-1 šlamMamaį kark,as 
są. Jie siuntė vandenis j Vilnelę pamažu, kas dieną, ka? J 
naktį. Ties kalnų kilpa Vilnelė išsitempė ir pradėjo ar
dyti žemę. Graužė tyliai ir išnešus skandino į Neri.

Neris kartą pastebėjo, kad Vilnelė drumzlina ir ne
švari. Vargas su tokiu purvinu upeliu!

Vilnelė negirdėjo, kaip Neris plūsta ir keikia. Ji ir 
laiko neturėjo. Nematė nei miesto bokštų, nei prajojančių 
didžiūnų. Ji dirbo ir dirbo. Nebuvo nei pavasarių, nei va
sarų ir nei žiemos, — buvo tik vienas darbas, kol įveikė 
kalną, pragraužė vagą.

— Dabar išsaugosiu Vilnių, — ji pasakė Neriui, pul
dama iš kitos pusės ir apjuosdama miestą.

Neris perpykęs net liejosi iš krantų, šniokštė, taškė 
Vilnelės bangas.

Prakeikti mažieji! — Jie visada gyvena gudrumu.
Dabar tau pasisekė, bet ar ilgam? Vistiek mano pagalbos 
niekada nesulauksi!

Vilnelė džiaugėsi. Jos vardas buvo minimas pilyje, 
ir visi prajojantieji iš tolo ją sveikino. Vakarais žmonės 
rinkosi į jos pašlaites, klausėsi lakštingalų, laukė patekant 
mėnulio.

Tai buvo gražiausios Vilnelės dienos, ir ji manė, kad 
niekada jos nesibaigs. Bet metai ėjo, iškeliavo Šventara
gio ąžuolai, namai nusikėlė anapus jos krantų; dilo grin
dinys, ir tiltai pavargo. Žmonės užmiršo, kas gynė kadai
se jų miestą ir apjuosė vandeniu, nebenešė gėlių, nebedai
navo. J jos senąją vagą ėmė mesti šiukšles.

— Koks biaurus upelis, — tarė kartą praeivis.—Kam 
jis reikalingas?

— Užversim jį! — nusprendė miesto valdytojai.
* '• *
Vilnelė net aiktelėjo, prigludo prie akmenėlių ir ty

lėjo. Kai pasilenkė žilvitis nusiprausti, ji pasiguodė:
-amni ic

Jau viskas netikra: ant lapų 

ant lūpų — žavumas senų pažadų, 

melu atsiduoda naktų nekuklumas, 

ir vasara vėsta ant astrų žiedų.

draugų, kurie mane užjautė, 
kiek galėdami. Nors turėjau vienas tėvas 
keletą progų, na, ir noro.
vėl vesti, bet susilaikiau, nes 
supratau, kad dvi šeimas iš
laikyti bus neįmanoma.

Dabar praėjo 11 metų. 
į Duktė baigė kolegiją. Vy
kesnysis sūnus baigs sekan- 

čią vasarą. Du jaunesnieji 
Į berniukai jau yra 17 ir 15 
metų amžiaus. Jie abu lan- 

! ko High School (gimnazi-

- K

•i wbs ofviaU'??

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai.. » *• - <• v . • V „
D. Nendrė, AIDAS TARP 

DANGORAIŽIŲ, romanas, 
365 psl., kaina $5.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Rene Rasa, MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

Vincas Kdiuuu**: MIV»- 
.OTAS RYTAS. I66nusl., 
Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
’eivio ad m inistraei ioie.

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

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

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

Sally Salminen, KATRY
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
495 psl.,

K-
kaina

minKŠtais viršeliais $3.15. 
išlaikyti savo mažamečius ’ kietais viršeliais $3.75, 
vaikus ir savo žmoną. Tams-j Jurgis Gliaudą, DELFINO 
tos advokatas nepasakė' ŽENKLE, premijuotas ro- 
Tamstai, kad turėsi mokėti manas, 234 psl.. kaina $2.50 
už vaikų išlaikymą iki gyvos i Albinas Baranauskas, 
galvos. Tamsta klaidingai • KARKLUPĖNUOSE, pre- 
jį supratai. Tamsta turi pa-i mijuotas romanas, 224 psl., 
reigą išlaikyti nepilname- kaina $2.50. 
čius vaikus. Kai jie bus pil- Kazys Almenas. UPĖ I 
namečiai, Tamstos pareiga RY1US. UPĖ Į ŠIAURĘ, 
jų atžvilgiu bus tik morali- romanas I dalis. 325 psl., II 
nė, o ne įstatymų uždėta. dalis 302 psl.. kiekvienos da- 

Kas liečia buvusią žmo- lies kaina $3 00.
Alė Rūta. KELIAS Į

bet turiu pasakyti, kad kiek-j RŪBAS 
turi pareigą

» ją). Žmona yra gailestingo- 
i ji sesutė (registered nurse),
j dirba ir uždirba 150 dolerių ną, — Tamsta turi pareigą
■ per savaitę 20 dolerių dau- ją remti finansiniai. Tačiau KAIRĘ, premijuotas roma- 
i giau, negu aš. nustatydamas jai skirtą su- nas iš JAV senosios kartos
1 Pasigalvojau. padvejojau mą (alimony), teismas vi- lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
' ir nutariau vėl apsivesti.' suomet vadovaujasi vyro kaina $3.00-
• Vienam gyvventi liūdna, ir, uždarbio didumu, jo finan- Vvtautas Volertas, GY-
’ jei žmogus susirgtum, kas siniu pajėgumu, įsipareigo- VENIMAS YPA DAILUS, 

<^>?Įtada būtų? Nebūtų kam ir jimais ir taipogi žmonos e- romanas iš lietuvių emigran- 
negyvą rasti, jei žmogus konominiu pajėgumu (eco- tu gyvenimo. 242 psl.. ka?>

Ištaigiai numirtum. j nomic resources). i na $2.50
i Skaitydamas Tamstos pa-■ Niekas Tamstos nevertė Vytautas Volertas, UPĖ 
.1 tarimus, mačiau straipsnį, turėti keturis vaikus. Jei su TEKA VINGIAIS, romanas 

kad visuomet esą galima žmona prastai sugyvenai, 332 ps! . kaina $3.50. 
paprašyti teismą pakeisti tai tikrai nėra vaikų kaltė.} Vacvs Ka Valiūnas. KAL- 

Tu nebereikalinga. — sušvokštė puikuolis ąžuo- nutarimą dėl vaikų ir bu- Tamsta turi du mažamečius NU GIESME, premijuotas 
s.------ ------------—i—_•---- -,i— j . ■ ! miaioa vmnnr.« išlaikymovaikus, kuriuos reikia šelp-: romanas, 201 psl.. kaina

Ir aš išeinu, susitaikę* ir aiškus, 

kaip spalio diena geltonoj pakelėj, 

kaip vakar, bedeginant užmirštus laiškus, 

iškritus nuvytusi pievų gėlė.

Tu man gera, ir tavęs nepaliksiu vienos, — atsakė

las. — Žmonės seniai jau turi ugnies ginklus, ir tu mies- vusios žmonos . 
to neapginsi. Pasitrauk iš didžiųjų tarpo ir man daugiau rodosi, Tamsta tai pavadi- ti. kol jie baigs mokslus ir 
nPcirodvk ♦ I na* ’modification“. Nuėjau galės atsistoti ant savo kojų.

pas vietinį advokatą ir jam , Viskas dabar brangiai kai
li; beržas liūdnai lingavo savo viršūnę: Į pasisakiau, kokie mano rei-'nūoja. Teismo priteista mo-

kalai, ir prašiau kreiptis keti suma vaikams išlaiky- 
šiuo reikalu į teismą ir pa- ti, nors ir yra didelė našta— Pasitrauk, jei dar nori gyventi.

Sustingo Vilnelė, jos gelmės apmirė. Ji mąstė naktų 
glūdumoje, kad niekur neras paguodos be miesto bokštų. 
Bet ji nepakels ir tokio skausmo, kai vagą užvers.

— Aš pasitrauksiu už miesto ir liksiu savo išsikastam 
take. Iš čia galėsiu matyti savo Vilnių.

Vanduo pasitraukė, ir vaga užgeso. Tada užvertė ją. 
sulygino, ištiesė gatvę. Vilnelė gailiai apsiverkė, kad ne
bemato puikiųjų rūmų, nebegirdi kalbų. Buvo vieniša, su
spausta tarp didžiųjų kalnų. Ir nieko nebeliko, kaip ra
miais vakarais skųstis lakštingalom, svajoti žvaigždėtom 
naktim. Ji pati nepastebėjo, kaip sraunios bangelės skais
čiai sužibo. > b

Jos žvilga, pliuška vidurdienio saųlčjjį^užėri auksu 
mėnesienoje ?r ,kalbą tĮlo gražiai, taip ilgesingai, kad
------ ------------------------------------------ sustojęžmonėm, .tolį,lągirdęjjtįSj^są, ateina į 
klausosi, kol sulaukia aušros.

Neris gi šaltas pasitinka Vilnelės skaistumą. Prisimi
nęs praeitį, pašaipiai nusijuokia ir susidrumstęs išplukdo 
vandenis iš krantų, užlieja buvusį Šventaragio slėnį ir vėl 
maurodamas grįžta į savo vagą.

Vilnelė gi nieko neatsako. Ji tik spindi, tik čiurlena. 
Manė, kad bus užmiršta, bet ji pasidarė brangiausias Vii

prašyti, kad kiek sumažintų Tamstai, buvo teismo nusta 
nustatytą man "baudžiavą“, tyta prieš 11 metų. Taigi, 
Viską jam išsipasakojau, Į Tamstos advokatas ne be 
kaip per išpažintį. reikalo Tamstai patarė šio

Jis viską užsirašė, klausė reikalo iš naujo nejudinti, 
visokius klausimus, kad net; Nepaisant savo gana di- 
man koktu pasidarė, ir galų delio uždarbio, žmona nėra 
gale patarė nesikreipt į teis-; ipareigota vaikus išlaikyti, 
ma, nes. girdi, užuot suma-j Tačiau esu tikra, kad ji dau- 
žinęs sumą. teismas gali ją gumą savo uždarbio išlei- 
dar padidinti. Sako. nesvar- džia vaikų labui, 
bu, kad žmona gerai uždir-Į Jei Tamsta išbėgsi į kitą 
ba. Turi mokėti iki gyvos valstiją, — žmona per vie- 
galvos. ir gana. f tinį teismą vistiek privers

Esu taip pasipiktir^sĮ ir-Tamstą mokėti jai už vaikų 
taųp susikrimtęs, kad nors ^laikymą. Tamsta, žinoma, 
tu, žmogau, paimk ir i pasi- galėsi pasislėpti, ir jeigu 
kark. jTftĮ^Stą nebūsi surastas, nie-

Jei Tamsta esi tokia gud- jSfcs Tamstos negalės pri- 
ri advokatė, pasakyk Tams-' versti mokėti. Tačiau pagal- 
ta, kaip man išsisukti iš to- vok Tamsta, kad Tamsta 
kių spąstų, iš tokių narplių, pasislėpsi ne nuo teismo, bet 
i kurias aš patekau. O gal nuo savo mažamečių vaikų, 
Tamsta norėsi klausimą kurie neprašė Tamstos juos 
kiek apdailinti, kad ponis- pasauliui užkrauti.

$2 50.
Kazv$ P1rčerris, PULKIM 

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

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantu gyvenimo, 268
rsl.. kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
-omanas, 205 pusi., kaina 
*2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre-
nijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
OVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
♦osl., kaina $4.50.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRfŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$6.00.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 pel. ksu- 

$ 1.60
kiau skambėtų? Neturiu nie-j Beje. yra tarpvalstijinis 

niaus papuošalas. Ji turi baltus akmenėlius — savo ašaras' ko prieš tai, jei iš esmės susitarimas, kad, tėvui išva-
ir lakštingalas. Ir kas ją bent kartą matė, tas visada pri-j Tamsta man atsakysi į se- žiavus į kitą valstiją, valsti-i MINDAUGO NTTŽUDY 
simins ir klaus: iš kur jos gražumas? t kantį klausimą: ar šiame jos kooperuoja ir jį priver-1 MAS. Juozo Kralikausko

' krašte žmonės tokie kvaili, čia vykdyti teismo įsakymą.' premijuotas romanas,*246 
1 kad juos gali mulkinti, kol dis susitarimas vadinamas(Pabaiga)

, ■ o io, e, 
: i.> b -4*

- : ' -t,
. OŠX,K

t •* j-
,**•»* »<M .I

pel.-, kaina $3.
iA ni c* n—, r./.nų 
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ATSIPRAŠOME 

UŽ KLAIDĄ

Liepos 17 d. Keleivio 
nr. 4 psL straipsnely ”Koį 
tokių bus, nepražūsime**, 

_ _ , . išspausdinta: ”... A. Albavi-
ATSIMINKIME! Komiteto naiys teismtnkas -jus # ^ono. Ontario, iš

Keleivio įstaigos išsirašė
Atsiminkime, kad lapkričio 2 d. 8:30 vai. vak. Jordan į Jis pabrėžė, kad ryšiai su: net porą dešimčių knygų už 

53.75 dolerius".
Iš tikrųjų knygas išsirašė 

A. Ubavičius, ne Albavičius, 
kaip klaidingai buvo iš
spausdinta.

Už tai gerbiamą knygų 
mylėtoją A. Ubavičių atsi
prašome.

Kel. red.

••••OOaaMOOOaaMOOOOOOSOOOOOMMeeOOOOOOOOeOMOMaMaoOOOOOOOOOOOM

Vietinės žinios
Lietuvių bendravimas 
su pavergtąja Lietuva

ruomęnęs K 
susirinkime rugsėjo 
kalbėjo Lietuvos Laisvas' 
‘Kortiiteto narys teisininkas 

1 Vytautas Vaitiekūnas.

Hali salėje bus didysis koncertas, kuriame garsusi Pro i pavergtąja Lietuva reika- 
Musica choras su simfonijos arkestru ir solistais atliks T° visi nori. bet čia
komp. Juliaus Gaidelio poeto Stasio Santvara žodžiams “ Pav°jy- bendiaudami 
sukultą kantatą KOVOTOJAI. galime priartėti ir pne oku-

panto ir pakenkti musų pa-
’ o . .. . , . , . . , , . . 4 grindiniam siekimui —Lie-Be to. dar atskirai dainuos kantatos dalyviai solistai į tuvaj atgauti laisvę
Dana Stankaitytė (sopranas), tenoras Leonas Baltrus ir
bosas Arnoldu Vokietaiti.. , ,^etuv? T«

faktą pnpazista ir laisvasis 
pasaulis, bet Maskva nori, 
kad visi pripažintų ir Lietu
vos aneksiją, tai yra, kad ji

Lapkričio 16 d. Lituanisti
nės mokyklos puota So. Bos
tono Lietuviu PiL Dr-jos III

• * *
^Gruodžio 6 d. 8:30 vai. 

vaedMdkn Hali Baltų dr-jos 
II-sis koncertas, kurio pro
gramą atlieka latvis pia
nistas Klavinš.

* * ♦

Kovo 14 d. 8:30 vai. 
vak. Baltų dr-jos III-sis kon
certas. Programą atlieka 
solistė Daiva Mongirdaitė.

FUEL OIL

Tokio koncerto Bostone dar nebuvo ir gal ilgai ne
bebus. Taigi, ar jau turite jam bilietą? Jei ne, nedelsdami _ __
įsigykite. Bostone jų galima gauti Baltic Realty. 389 . Š^ktį’Sujaus dalis’ 
Broadvray, So. Bostone; Worcestery — P. Stanelis. 32; t0 laisvasis pasaulis nepri- 
Bemard Rd.; Brocktone — I. Eivienė, 139 Belevue St.;' pažįsta. Maskvai tai yra di- 
Norwoode — A. Tumas, Chapel St. I dėlė rakštis. Ji nori. kad ir

, mes, laisvėje gyvenantieji
Šiuo koncertu Bostone bus baigta minėti Lietuvos lietuviai, pripažintume tą 

nepriklausomybės atkūrimo 50 metų sukaktis. Tad nepra- aneksiją, 
leiskime progos jame dalyvauti!

Talen ė Stovo 16 d

Dr. B. Matulionis Montrealy

Dr. Balys Matulionis, gy
venantis ir dirbantis Mil
ium Lake ligoninėje. R.I., 
praeitą savaitę praleido 
Montrealy, kur jis buvo nu
skridęs savo seno idėjos 
draugo, mūsų spaudos vete* 
rano. Nepriklausomos Lie-

Todėl bendravimas su o- 
kupuota Lietuva gali būti 
naudingas ir žalingas, ža- 

i lingas jis bus tokiu atveju. 
Jono jei jis bus susijęs su tokiais 

, veiksmais, kurie galima su- 
sutikimas su

tuvos redaktoriaus 
Kardelio aplankyti.

J. Kardeliui neseniai bu- prasti kaip 
vo padarytat operacija, po Maskvos aneksinėm užma- 
jos jis buvo grįžęs namo, čiom. Todėl ir mūsų veiks- 
bet vėliau rimtai susirgo ki- nių yra sutarta, kad ”kol So-
ta liga. vietų Rusija Lietuvą laikys

Linkime jam greičiau pa- okupuotą ir pavergtą Sovie 
sveikti ir grįžti prie redak- tų Sąjungos dalimi, laisvie- 
toriaus darbo. jj lietuviai ribotųsi privačiu

bendravimu“.
Paskaitininkas davė ža

lingo ir naudingo bendravi
mo pavvzdžių.

Jis pabrėžė, kad negali
ma duoti smulkių taisyklių, 
kurios tiktų kiekvienam 
atvejui. Čia reikia tam tikro 
pojūčio, kuris, ir privačiai 
bendraujant su pavergtu 
kraštu, įspėtų, kada tai yra 
žalinga mūsų pagrindiniam 
siekimui — atstatyti Vasa
rio 16 galią, t. y. Lietuvos 
nepriklausomybę. Kai tai 
nėra pačiam aišku, reikia 
aiškintis su mūsų politiniais 
veiksniais.

Paskaitininkui buvo duo
ta daug paklausimų. į ku
riuos jis išsamiai atsakė.

Kaip jau buvo rašyta, 
šiemet valdybą sudaro pir
mininkas dr. B. Mikonis. vi- 
cepirm. dr. E. Jansonas,

Seniausia lietuviška radi
jo programa Naujojoj Ang
lijoj minės savo 35 metų 
sukakti Talentų popiete ir 
”Miss Lithuania of N.E“ 
Reginai Baikaitei pagerbti 
balium.

Parengimas įvyks sekma
dienį, kovo 16 d., So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
III aukšto salėje 4 vai. po 
pietų.

Prašome kitus tą dieną 
savo parengimų nerengti ir 
kviečiame su mumis minėti 
šių radijo programų 35 m. 
sukaktį.

Steponas ir Valentina 

Minkai

STATĖM ENT OF OWXUtSHIP, MANAGEMENT ANO CIBCULAT1ON 
(Aet of October 23, 1962; Section 4339, Title 39, United States Code)

1. Bate of fiHmfr: October 1, 1968.
2. Title of pubikation: Keleivis.
3. Freęocney of issue: Once a week.
,4- Location of known office of publication: 636 E. Broaduray, South 
Bos toi, Mass., 02127.

6. Location of the headquarters or general offices of the publishers (Not 
. printers): 636 E. Broaduay, So. Boston, Mass. 02127.
6. Narnos and addresses of publisher, editor and managing editor: Keleivis
Publishing Co., E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Editor: Jackus 
Sonda, 318 E St, So. Boston, Mass. 02127. Managing editor: Jackus 
Sonda, šame address.
7. Owner (If by a Corporation, it? name and address mušt be staded and also 
immidiatley thereunder the narnės and addresses or stockholders owning 

ar holding 1 percent or nore ot totai amount of stock. If npt pamed by a 
Corporation, the narnės and addresses or the individai! awners mušt be 
gfven. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name 
and address, as well as that of each individual mušt be given): Lithuaaian 
American Socialdemocratic Federation. address of the prezident: Jonas 
Fakalka, 8781 96th St., Woodhaven, N.Y. 11421.
Truatees:

Mitdh Anesta, 8 Mayhew St., Dorchester, Mass. 02125.
WilUam Anesta, 8 Mayhew St., Dorchester, Mass., 02125.
Paul Brazaitis, 35 Kenberma Rd.. Dorchester. Mass., 02124. .
Napoteon Jonuska, 15 ČOttoft St.. Roslindale, Mass., 02131.
Margaaet Michelson, U Squantum St., Milton. Mass., 02186.

• Stftnley Michelson, 11 Squantum St., Milton, Mass., 02186.
Jackus Sonda, 328 E St.. So. Boston. Mass. 02127.
Mary Strazdas, 15 Burrill PI.. So. Boston, Mass.. 02127.
Joseph Viaeent, 122 Gilbert Rd., Belmont. Mass., 02176.
AMhony Waleiko, 383-A Great Rd., Bedford, Mass. 01780.

The above truatees act ior the Lithuanian American Socialdemocratic Fede
ration, a Corporation dūly organized and czisting according to the lava of ’ 

- • fe
the starte of Nev Jersey.

8. Kaovn bondholders, mortgages and other security holders ovniag or 
hoUtng 1 percent or more of totai amount of bonds, mortgages v other 
aecueities (If there are none, so statė): None.9. Paragraphs 7 and 8 inchide, in rases vhere the stockholders or security 
hoUet opan the books of the companv as trustee or in any other fiduciary 
relation, the name of the person or Corporation for vhom sueh trustee is 
acting, also the statements in the two paragraphs shov the affiant’a full 
knovledge and belief as to the circumstances and conditions under vhkh 
stockholders and security holders who do not appear apon tho books 
of tho eompany as trustoes, hold stock and securities ia a capodtp other thaa 
that of a bona fide ovner. Narnės and addresses of imBvidaals vho are 
stockholders of Corporation which itself is a stockholder or hpMer pf 
bondat mostgages or other securities of the puhlisMng eorporatton baus heen 
incloded in paragraphs 7 and 8 vhen the interesto ef saeh ImBsUaahi are 
equivalent to 1 percent or more of the totai amount of the stock or securities 
of tho puMisking Corporation).
10. This item mušt be completed for all pnMications escept those vhich do 
net carry advertlsing other than the publisher’s ovo oad vfcieh aru aamed

in seotiona 123.231, 132.232, and 132.233, postai manual (Secttooo 4356a,'
4366h, and 4960 of Title 39, United States Code).

Bostono
’ARENGIMŲ KALENDORIUh

Spalio 6 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
Balfo banketas.

O ♦ •
Spalio 25 d. 8:30 vai. vak. 

Jordan Hall salėje Baltų dr- 
jos pirmasis koncertas. Pro
gramą atlieka estė Eva Pat- 
terson (sopranas), buvusi
Helsinkio operos primadona.

e o o

Spalio 27 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Drjos III aukš
to salėje P. Viščinio veda
mos Lietuvių radijo valan
dos parengimas.

* * *
Lapkričio 2 d. Jordan 

Hall salėje Komiteto Lietu
vos nepriklausomybės atsta- 

sekr. L. Jasaitienė, ižd. J. tymo 50 m. sukakčiai atžy- 
Valiukonis ir narė E. Čereš-
kienė.

O. Andriulionienė išvyko 

į Chicagą

Ona Andriulionienė pa-

Averadfre no. copies Sinyle issuo !
Each imoc duriny noaroot to fllint
Teccdinfr 12 monta dato

A. Totai No. copica printed (Net Press Run) 3,726 3,070
B. 1. Salea throogh daalcrs and carriers,

Street eendon and counter sales 562 620
2. Mali aahacriptions 3 888 MM

C. Totai paid circolation 3,650 8,600
D. Fna diatributioa (iacludinjr samples) by »

mali, carrier or other means 20 20 f
E. Totai dbtrlhotion (Sana of C and D) S.670 3,620 ;
P. Offlco aso, loft oeer, anacconnted, |

ssailad sftor priatbif M M 1
C. Totai (Sum of E A F—shovld eqna1 net

proaa nm shown in A) 0,720 8670
I eertify that the atafements mede by me above are cerreet and eomplete.

Jmbu

I LIETUVĄ
geriausia ir vertingiausia

dovana
DOVANŲ

CERTIFIKATAI 
PILNAI GARANTUOTI. 

GREIČIAU PRISTATOMI
TtOVANŲ

CERTIFIKATAI 
yra vertingiausia dovana 
ir daug geresnė, negu siun
tiniai. Jūsų giminės tai pa
tvirtins. Todėl, rengdamie
si siųsti siuntinį, nesiųskit 
jo, bet siųskite DOVANŲ 
CERTIFIKATĄ ir jūs pa
matysite, kaip bus laimin
gi ir patenkinti jūsų gimi
nės.

TIK DOVANŲ
CERTIFIKATAI

duoda teisę jūsų giminėms 
pirkti Vnešposyltorgo 
SPECIALIOSE DOLERIŲ

KRAUTUVĖSE 
geriausios rūšies Ameri
kos, Vakarų Europos ir vie
tines prekes. Jūsų giminės 
tai patvirtins.

TIK DOVANŲ
CERTIFIKATAI 

duoda teisę jūsų giminms 
pirkti

SPECIALIAI
SUMAŽINTOMIS

KAINOMIS.
Jūsų giminės tai patvirtins

UŽ PATARNAVIMĄ 
nemoka nei siuntėjas nei 

gavėjas
RUBLIAI I USSR

Jei jūs norite savo gimi
nėms pasiųsti rublių, mes 
galime tai atlikti per The 
Bank for Foreign Trade 
Maskvoje. Jūsų giminės 
gaus pinigus be jokio at
skaitymo. Pristatoma per 
10-14 dieną.
Už $10 išmokama 9 "sun
kūs“ rubliai. Pasiuntimo 
mokestis $2.75 siunčiant 
iki $30. o už didesnę sumą 
—10%. Visi įsakymai yra 
pilnai garantuoti ir ap
drausti.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

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

KATALOGAI SIUNČIAMI 
VELTUI.

American Espress Compa- 
ny ir Podarogifts Ine. tei

sėtas atstovas.

;Taip'Jus galit gauti aukštos 
kokybes alyva ir sutaupyti

Ką daugiau mes duodam: 
VELTUI priežiūrą 
VELTUI 24 vai. patarnavimą 
VELTUI dalis, įskaitant ir bur- 

nerj ir kontrolę
Garantuotus skaitliuko duomenis 

VISA, KAS JUMS REIKIA DARYTI... 
PAŠAUKTI, KAI REIKIA ALYVOS, IR 
SUMOKĖTI VAIRUOTOJUI JĄ AT- 
VEŽUS (Mažiausia 100 galionų) 
Pagalvokite apie tai!
Nereikalingas pristatymas ir kreditas kaituojs 
pinigo. Tas brangias išlaidas pašalindami, mm 
galime iums duoti aukštos kokybės alyvą ui 
pigesnę kainą.

—Pradėkit taupyt Šiandie— 
te 48Pasaukite 482-0200

r

FUELCO.
303 Harrison Avė. 
Boston, Mass. 02118

Nori susipažint
Ieškau gyvenimo

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijo 
R stoties WLYN, 1360 Iri 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie- 
niais iiuo 1 iki 1:30 vai. die 
nų. Perduodama: Vėliausit 
pasaulinių žinių santrauki 
r komentarai, muzika, dai 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis t 

Baltic Florists geliu ir dova 
; nų krautuve, 502 E. Broad 

way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gaunu 
man ir Keleiviu.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

’ Lietuvių-aaglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 611 psl., kai
na — $6.00.

Lietuviikai angliikas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, n 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
sodynas, redagavo pro*. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ..... ----------- $12.00

Lapkričio 3 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos salė- ieškau gyvenimo draugės. E- 
je Sandaros našlių karalie- su tvarkingas, gero būdo, apie
nės banketas. ®et’ a»««,us vyras. Pagei

daučiau surasti gerą moterį ar 
mergaitę. Atsakysiu j visus at
siųstus su adresu laiškus. Ra
šyti :

Y. Br-gas, Kiesgrube, Bahn- 
weg 3)4, 8035 Gauting, W. 
Germany.

• * •
Lapkričio 10 d. Lietuvos 

kariuomenės atkūrimo minė- 
sveikusi išvažiavo į Chicagą, jimas So. Bostono Lietuvių 
kur pas savo gimines žada Pil. Dr-jos salėje, 
pabūti kiek ilgesnį laiką. • • *

M&T OIL CO
: • i: 1:

E Broadway Boąton, Mass. 02127

GREITA PAGALBA
Nenmtmink, gaurd

.Vaistai, kurie buvę ilgai lau
kiami, auo reumatizmo, runku, 
koją nutirpime ir skaudėjimo 
M Fra.

Tuojau siųsk skelbimą Ir 
save vardą su antraiu. Ir mes 
atsiųsime vaistą MuudrmuL

NdrA ItA. PA>. Bsz tilt
—n-įiiK k!z‘ ‘

.> > K
□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Skambinkite

268 -4662
• e • •

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro giriems. 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
76 centai.

PIGIOS, (DOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psb, kaina $2.50.

Dti tnėdiniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis, George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50. .

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75,

PALENGVINKITE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinige 
pytume, jei mielieji 
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prisi 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
promamevnftai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini-
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KAME BOSIME Šį SEKMADIENĮ?

Tai visiems aišku: reikia būti Balfo metiniame ban
kete So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos III-jo aukšto 
salėje, kuris prasidės 5 vai. popiet.

Jo meninėje programoje pirmą kartą Bostone pasi
rodys jauna graži balerina iš Montrealio — DANUTĖ 
LUKAUSKYTĖ.

Firmą kartą Bostone matysime ir naująjį Balfo rei
kalų vedėją kun. P. Geisčiūną.

Balfas tiesia pagalbos ranką mūsų visiems vargą 
vargstantiems tautiečiams. Tokių ypač daug Sibire ir Lie
tuvoje. Jų akys atkreiptos i mus. Padėkime Balfui juos 
gelbėti. Ateikime i jo rengiamą banketą, kur patys malo
niai laiką praleisime ir Balfui padėsime savo garbingą 
veiklą tęsti!

Kodėl mums svarbiau 
balsuoti už lietuvį?

Apie tai kalbės kandida
tas i Mass. seimeli Gintaras 
Karosas ši šeštadieni, spa
lio 5 d. 7:30 vai. vak. Stepo
no Dariaus posto namų sa
lėie. 16> H gt.. Bostono Kul
tūros Klubo susirinkime.

Po paskaitos kava ir pa
šnekesiai. Klubo valdyba 
kviečia visus atsilankvti.

Grižo dr. K. Balkus

Inž. dr. Kozmą Balkus, 
kuris šiuo metu dirba moks
lini darba Harvardo univer
sitete. grižo iš Europos. Jis 
Vengrijos sostinėje buvu
sioj taiptautinėj konferen
cijoj miestų susisiekimo 
klausimais skaitė paskaitą. 
Ta proga jis buvo nuvykęs 
ir i Lietuva, kur Vilniuje 
praleido 5 dienas.

Balerina Danutė Lukauskytė iš 
Montrealio šoks Balfo bankete 
ši sekmadienį, spalio 6 d. So. 
Bostono Lietuviu Piliečiu D-jos
III-jo aukšto salėje.
. . - ■ — . — ~~—-........ -

M. Strazdienė aukojo 
knygų

Marija Strazdienė, kelda
mos! i mažesni butą Kelei
vio ištaigai padovanojo ne
mažai vertingu knygų. Ačiū.

3= ***********************************

Lankėsi dr. V. Kaupas

Praeitą ketvirtadienį mus ,Caribbean Hide-A-Way Cruise*Buvo susirinkę lietuviai 

gydytojai

Vaiiin-irt- • - • - :,r„. aplankė dr. Vladas Kaupas, i
s ngn. gyveno ir dirba New- 1968 m. lapkričio 30 d. išplaukiame 8 dienom į saulėtas

salas: Curacao — Antigua — Guadeloupe — St. Lucia — 
, Grenada — La Guaira (Caracas, Venezuela) —Curacao.

vių Gydytojų dr-jos susirin- . , s atostogas ik
kimas įvyko rugsėjo d. l0,ke-. bav? .ato^og^ jis 
s . j , . ,. ... sumanė praleisti vazineda-
. a". u '’J0' ’ ' ' niasis automobiliu po JAVpultomenes bute. Jame - Ranadą Mjn
rirkta nauja valdvba -pir- , , .. . . . T„
mininkas'dr. Stasvs Jasaitis. ■ ‘“j** »*» Pasako į Rai 
sekr. dantų gvd. Vladas nadą, nuklydęs beveik iki 
Vaitkus. Be tgaptani ivai- " P^uko J rytus,
rūs draugijai opūs reikalai. ata!dl“es Qūebeeke - netoli 

r Atlanto, gavo leistis per
Po susirinkimo šeiminin- Maine į pietus ir... į New 

kė visus dalyvius pavaišino. Yorką.

Jis nukeliavo 
mylių.

apie 6.000

J. Jurėnui 50 metų

Jurgis Jurėnas, Laisvės 
Varpo sprendėjas, senas į

KAINA TIK $279.00

i Į šią žemą kainą yra įskaityta visas maistas, lėktuvas į 
Curacao ir atgal, kelionė liuksusiniu laivu S.S. REGINA.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!

Registracija iki 1968 m. lapkričio 1 dienos

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas 268-8764

Pabaltiečių bendras

parengimas i

Ir latviai šiemet mini savo 
nepriklausomybės paskelbi
mo 50 m. sukakti, rengda
mi paskaitas, koncertus ir mūsų Keleivio skaitytojas ' 
kt. Vienas tokių parengimų rugsėjo 29 d. minėjo savo Į

amžiaus 50 metų sukakti, j Riaušės mokykloje | žuvo. kelios dešimtys su-
paėių latvių, dalyvavo estui Llnklme Jam dar Uek Pati „ . . | žeistų ir, katp paprastai, uz-
tautinių šokiu šokėjai ir O- laimingų metų! j Praeitą savaitę ir Bosto- degta namų ir išpiešta krau-
nos lvaškienės vadovauia- i . ne dėl negru riaušių kaiku- -mių.
mas sambūris. Latviai, be Auka U tolimo. Kanados ' ■ mok-vklos “galėjo Majoras M hite pažadėjo
kitko, pavaizdavo ir Joni- Kanados , sukurti Jam va(iovaull ko.
niu apeigas. Dr. Nijolė Matulionvt'ė- gausės k,I° .clė> mlMa kurls stenJrtlJ51 su'

' v •' m- ’■* v r : reikalavimo leisti dėvėti rasti atsakymus i visas mo-
Po programos jos daly- ls «a.uaxo„ ^-U-,; mokykloj- afHkietiškus dra-! kyklų problemas* Bet tai jis

viams Dauguvos \ anagų siųsdama prenumeiatą, at- Ryžius ir veikti vien negrų' padarys tik tada, kada liau
namų salėje buvo surengtos siuntė ir $15 auką. Nuošir- mokinių kuopai, šiuose ne-1 sės bus baigtos ir visos mo-
vaisės. dus ačiū. ramumuose vienas asmuo kyklos pradės dirbti.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 We»t Broadway., South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Dabar moka

už visų rūsių taupomus pinigus

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

ĮP® D1NIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

***********************************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
; SOUTH BOSTON, MASS.

**********************************
*********************************

Ketvirtis & Co. |
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
' MpMtingai taisome laikrodžiu* 

žiedas, papaotelua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
*********************************

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvay 

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

f A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance

<► ■

321 County Club Rd* ji
2159 >Ne w ton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

**♦*#♦♦#*#♦♦*♦♦********♦**♦*****•♦

Dorchestery nuo spalio 15 d. 
išnuomojamas 6 kambariu bu
tas antrame aukšte, — centri
nis šildymas, karštas vanduo, 
balkonas prieky ir užpakaly, ge- 
sas susisiekimas, kaina $90.

Skambinti nuo 3 vai. popiet 
825-5521 (40)

MeeeGeeceooeeeeceeeeoeMeeeeeeeGaaoeeoaeeeeeeen

R The Apothecary
UETVVISKA TIKRA VAISTINE

Parauooame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus. r -^t
Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

582 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6028

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadMniun ir sekm.

rvo rv sv i

X Dažau ir Taisau -
Namus ii lauko ir viduje. s 
Lipdau popierius ir taisau 4 

viską, ką pataisyti reikia. J
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savia Hill Avė. 
Dorchester, Masa.

TeL CO 5-5854

TRANS -ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ

* ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų
* . linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia- 
4 liai žemos kainos v y k s t a n t i e m s į Florid ą— 
e MIAMI— iš Bostono, — tik $65.-4

f Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675

Tai veltui
"S - - -ų

* 4

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai, (lai reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų bdmerĮ pagerinti Texaco's Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 12%. Mes rūpes
tingai atliekame ta darba. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
187 Washington Street 
Dorchester. Mass. 02121.
24 valandų patarnavimas

GE 61204

Fuel Chief

Flood Square 
Hardicare Co.
tenudtt N. J. ALEKNA
S28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASA 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys narnami

Reikmenys phimberiams 
Visokis gslsžies daiktai

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worceater, Mass. 01604 

Tet. 798-3347

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

VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT - 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.

Per TANS-ATLANTlC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti Į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTINIAMS VILNONES SKARYTES 

IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10% NUO. 

LAIDA.
[staiga 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.

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury S t.

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš vVcrces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiikai
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraitus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas.... . . jos valdomas sritis- Čia kai-,

sakyti jų gamybos prekes, čia f . I
.. .. , . ... bama lietuviškai, patarnau-, ... ....

sumokėsite pinigas, o gimines I . ...... .į Atidaryta darbo dienomis
. I jauna greitai ir sąžiningai. į .7?

i Siuntiniai nueina greitai ir į nuo ® va^ ryl° ® Ta^‘ va^* 

Į tvarkingai. o ieitadieniais
Taipogi tarpininkaujame per :-»s*U«u nuo 8 vaL ryto iki 2 vat p.p.tam tikras Įstaigas atsikviesti . °.a 8a,ima «autl

sių importuotu ir vietines

ten vietoje galės pasirinkti 
sakytas prekes.

gimines čia pas save į svečius • «_•
ar nuolatiniam apsigyvenimui? Samybos medžiagų ir kitų 
Patarnavimas atliekamas grei- daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
tai ir sąžiningai. Atsilankę |siti-' *abai žemomis kainomis, 
kinsite. Į Vedėja B. Svikiienė

Vedėjas A. Sehyrinski i

331 W. Broaduray 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 2684)068

Vedėju J. Vaičaiti*

Skelbtis Keleivyje yra piga ir naudinga!

f t »


