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64 - TIEJI METAI

Pavergtieji ištvermingai siekia' 
laisvės

Pavergtųjų tautų atstovai nepaliauja kelti savo balso 

ir reikalauti savo tautoms laisvės.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, rugsėjo 24 d. 
Jungtinių Tautų Visuoti
niam Susirinkimui prade
dant rudeninę metinę sesiją, 
pradėjo savo jau penkiolik
tąją metinę sesiją ir Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas. 
Jo posėdžiai paprastai vyks
ta Camagie Endowment pa
talpose, prie tos pačios Uni
ted Nations Plaza, tik prie 
kito jos krašto. Į pavergtų, 
nors ir tebeprotestuojančių, 
susirinkimus nesusirenka re
porterių būriai su foto, TV 
kameromis ar mikrofonais 
Čia tarti bei nutarti pareiš
kimai bei įspėjimai ir atsi
šaukimai į tarptautinės po
litikos vadus bei viešąją 
žmonijos nuomonę sklinda 
daugiausia tik uždaruose 
vokuose, išdėstyti ant po
pierio nuo atkaklių pogrin
dinių kovotojų nedaug tesi- 
skiriančiomis priemonėmis. 
Keturiolika metų čia karto
jamos rezoliucijos tebėra 
neįvykdytos, ir tai nėra ge
ras padrąsinimas susiren- 
kantiems į šiuos posėdžius. 
Tačiau tą padrąsinamų fak
tų stoką atsveria žinojimas 
iš patyrimo, kad ištvermė

būtų sušaukia tarptautinė 
konferencija, kuri nustatytų 
bendrą politiką II Pasauli
nio karo Europoje sukeltom 
problemom sutvarkyti. Y- 
patingas dėmesys turėtų bū
ti skiriamas vadinamajai 
"sovietų įtakos sferai" ryti
nėje ir vidurinėje Europoje, 
tą klausimą sprendžiant 
taip, kad pavergtoms tos 
Europos dalies tautoms bū
tų grąžinta ir tarptautinės 
priežiūros priemonėmis įgy
vendinta politinio apsi
sprendimo teisė. Tam tikslui 
turėtų būti žymiai sustiprin
tos kolektyvinio saugumo 
ir taikos palaikymo priemo
nės. aprūpinus Jungtines 
Tautas atitinkamais Įran
kiais,, skirtais Įgyvendinti 
pasaulyje pagrindines žmo
gaus teises ir laisves.

Lietuvių delegacijos pir
mininkas V. Sidzikauskas 
vaizdžiai išdėstė Čekoslova
kijos okupacijos metodų pa
našumą i Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių okupa
cijos būdą 194d metais.

V. Sidzikauskas pastebė
jo, kad, jei ligi šiol Įvairiuo
se politiniuose centiuose 

Į mūsų teigimai apie tą padė-

Viršuje JAV laivas Pueblo, kurį pagavo š. korėja. Apačioje jo įgulos dalis, su laivo kapitonu 
Bucher. Derybos dėl laivo iki šiol nedavė jokiu vaisių, š. Korėja reikalauja iš JAV atsiprašyti 
už jos vandenų pažeidimą, o JAV tvirtina, kad laivas nebuvo įplaukęs į š. Korėjos vandenis.

Sovietų Sąjunga jau visiškai 
pasmaugė Čekoslovakiją

Čekoslovakijos vadai buvo priversti sutikti su visais 
Maskvos reikalavimais. Maskva davė tik nieko nereiš
kiantį pažadą. Krašte nusiminimas.

Spalio 3-4 d.d. Čekoslo
vakijos delegacija — Dub
ček, Čemik ir Husak (Slo
vakijos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius) Mask
voje turėjo sutikti su visais 
rusų reikalavimais: Sovietų 
ir kt. kariuomenė pasilieka 
krašte, bus imtasi visų prie
monių komunistų partijos 
vadovaujamam vaidmeniui 
krašte užtikrinti, vėl paša
linus visas kitas partijas iš 
visuomenės gyvenimo, vėl 
suvaržoma žodžio, spaudos 
laisvė. į vadovaujamas vie
tas bus skiriami asmenys, 
kurie "stovi marksizmo-sta-
linizmo ir proletarinio inter- Naujasis Portugalijos ministras 

O I pirmininkas prof. Marcelo Cae, 
tano. paskirtas vieton mirštan
čio Salazaro, diktatoriškai val
džiusio kraštą per 40 metų.

kovoje dėl idėjos visada yra i ti buvo priimami su šiek tiek • •* . • • • • • *■ Avienas iš patikimiausiųjų 
ginklų. O be to, — argi daug 
anapus aikštės priimtų re
zoliucijų jau įgyvendinta? 
Šiuo klausimu, rodančiu irgi 
į nenuginčijamą faktą, atre
mia čia susirenkantieji ky
lančius ar iš šalies keliamus 
abejojimus dėl jų protestų 
ir reikalavimų prasmingu
mo.

abejonės, tai kriminalinis 
sovietų Įsibrovimas i Čeko
slovakiją ir tolesnis jų el

gesys tenai visas tas abejo
nes išsklaidė. Dabar pati 
Sovietų Sąjungos valdžia į- 
rodė, kad šiame seime atsto
vaujamos tautos tikrai yra 
pavergtos.

Sovietų Sąjunga rodo
dviveidiškumą

Sovietų užsienių reiklalųį

Ką išrinks Menininkų išvyka
į Pietų Ameriką

Betgi Solistė Aldona Stempu-

Čekoslovakija šį kartą bu
vo pagrindinė PET Seimo 
posėdžių tema. Tema, kuri, 
nors ir kiek prislopinta, ru
sena ir kitoj aikštės pusėj 
susirinkusių mintyse. Skir
tumas tik tas. kad šiame sei
me apie Čekoslovakiją kal
bėta dalykus vadinant visiš 
kai atvirai tikraisiais jų var
dais. Tuo reikalu seimas 
priėmė atitinkamą pareiški
mą, kurio pagrindus dėsty
damas čekoslovakų delega
cijos pirmininkas dr. J. Lett- 
rich, tą dieną išrinktas PET 
Seimo pirmininku praside- 
dantiems seimo darbo me
tams, Įsakmiai nurodė, kad 
ligšiolinio Vakarų kraštų 
parodyto susirūpinimo Če
koslovakijos padėtim toli 
gražu nepakanka. Pareiškė, 
kad reikia skubių, suderin
tų ir paveikesnių priemonių 
Jungtinėse Tautose, ver
čiančiu Varšuvos pakto pa
jėgas nedelsiant iš Čekoslo
vakijos pasitraukti. Jungti
nės Tautos turėtų tiesiogiai 
tą pasitraukimą prižiūrėti. 
Be to, siūlė, kad nedelsiant

V. Sidzikauskas siūlė sei
mo pareiškime pabrėžti, 
kad didžiosios Vakarų vals
tybės turėtų pažadinti Nato 
pajėgu veiklumą, nes juk ir 
NATO Įkūrimas buvo pa
skatintas pavojaus, susida
riusio 1948 metais komunis
tams užgrobus valdžią Če
koslovakijoje. NATO tiks
las juk yra apdrausti Atlan
to Bendruomenės saugumą 
ir laisvę bei demokratinę 
santvarką visoj Europoj.

Čia buvo primintas ir pre
zidento Eisenhovverio pa
reiškimas Bulganinui (1958 
m. sausio 13 d. laiške), kad
Rytinės-Vidurio Europos pa
vergtų tautų problema yra 
tarptautinė, o ne Sovietų 
Rusijos "naminis reikalas“.

prezidentu?
To niekas nežino

ministras Gromyko Jungti- daug kas eina lažybų ir spė- žienė, kompozitorius Darius 
nėse Tautose laikėsi kaip ^°ia’ 0 tikrai visa tai suži- Lapinskas ir aktorius Leo- 
asilo šeimininkas: vienoje; ~ P° ^kk> 5 Inas Barauskas šiomis die-
lankoje laikė rykštę, antroj shfn™on ° Post™ surinktais nomis išvyksta gastrolių ’ 
morkvą. Jis teisino čekoslo-. duomenimis. jei rinkimai Ameriką,
vakijos užėmimą, nes, esą, būtų šiandien, tai laimėtų1
jai grėsė pavojus iš ”kontr.Į respublikonas Nixon. Bet! .e ^en landys ne tik lie- 
revoliucionierių“, ir siūlė į iki rinkimų dar mėnuo, o, tuvių kolonijas, bet duos ei- 
Vakarams tartis’nusiginkla-i rinkimų barometras yra la-i lę koncertų ir kitataučiams, 

bai nepastovus: jis gali vi-Į
siškai pakrypti Į kitą pusę.

Demokratu

vimo ir kitais klausimais.

nacionalizmo pozicijose“ 
paprastais žodžiais tariant,! 
tai reiškia, kad į vadovau
jamas pareigas bus skiriami 
Maskvos pakalikai.

Žodžiu, Čekoslovakijos 
vadai buvo priversti galuti
nai pasiduoti. Už tai jie nie
ko negavo. Teisybė, Mask
va pažada išvesti dalį ka
riuomenės, bet termino ne
nustatė. Ji ir Į Vengriją bu
vo 1956 m. savo kariuomenę 
tik "laikinai“ įvedusi, o ji 
ten tebėra ir šiandien. Taip 
bus ir Čekoslovakijoje.

Čekoslovakijos žmonės y-į 
ra labai nusiminę. Jiems bu- Į 
vo suspindėjęs šviesesnių i 
dienų žiburėlis, bet jis da
bar staigiai užgesintas.

Kas bus toliau? Kraštas 
neabejotinai tęs tylų pasi
priešinimą okupantams ir 
lauks progos jų nusikratyti. 
Dabartiniai vadai kad ir 
kažkaip stenesis Maskvą 
tenkinti, negalės to padaly
ti. Maskvai vis bus perma-

Buvęs (ne paskutinis) Peru 
prezidentas Manuel Odria, ku
riam Houstono universitete. 
Tex., padaryta trūkio operacija, 
pareiškė, kad Meksika yra vie
nintelė šio pusrutulio valstybė, 
pripažinusi Kubą ir kad studen
tą riaušės ten yra komunistų 
įkvėptos.

Tie atitinkamai sureda
guoti pareiškimai yra per
duoti v'soms tarptautinės 
politikos ir pasaulio viešo
sios nuomonės
institucijoms.

Šiuos iškiliuosis meninin-
kandidato kus į Pietų Ameriką siun- „ _ .. .

Humphrey pozicija kasdienį Pasaulio Lietuvių Bend. za^ j, .dabarttnme

pastatys sau visiškai ištiki
mus. O gal dabartiniai va-

^Kdei-jakryptisnepas1-. romėnės vadovybė.. Tai 
keis, jis gali pn mauti. Įabai plataus užsimojimo 

O jau teistų kandidatas i kultorinis apie kurį
Wallace ūktai nelaimes, n , rjar ęura5jme progos pakai- 
uz jį paduoti balsai pražus.
Tad lietuviams už ji never
tėtų nei balsuoti.

Naujasis JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Russell 
Wiggins. buvęs Washington 
Post redaktorius, paskirtas Ge. 

formavimo orge Baliui atsisakius iš tų pa 
į reigų ir nuėjus padėti Humph- 
j rey laimėti JAV prezidento vie. 

(Elta) ' tą.

i !••»*##*•**»#####***♦***♦»#******#•

Šį šeštadienį, spalio 12 d. 
8 vai. vak. Institut Margua- 
rite Bourgeoys, 4873 West- 
mount Avė., Montrealy, bus 
šiuo metu geriausio Lietu
voje tenoro Virgilijaus No
reikos koncertas.

* * *

Dirvos jaunųjų daininin
kų konkurse pirmąją pre
miją ($300) laimėjo bosto- 
nietė Violeta Čižauskaitė - 

J Balčiūnienė, antrąją Vytau
tas Nakas, trečiąją Dalia 
Zakaraitė.

Dešinėje dabartinis Jungtinių; 
Tautų visumos prezidentas E-

dai. matydami, kad nieko 
gero nebegali padaryti, pa
tys pasitrauks.

Tr vienu ir antru atveju 
reikalas nebus baigtas. Če- 
koslovaku tautos palanku
mo Maskva neturės. Išnai
kinti 14 mil. tautą Maskvai 
nesiseks, čekoslovakai, kaip 
ir kitos pavergtos tautos, 
lauks patogesnės valandos 
laisvei atgauti. Ir ja atgaus.

V*********************************

Italijos užsienių reikalų 
ministerijoje susekti sovietų 
šnipai. Vienas sovietų am
basados norys išvarytas 
Italijos.

iš

Bostone patys gengsteriai
' milio Arenate* Catalan, kairėje nužudė savo 52-jį narį. 
' gen. sekretorius U Thant.

Cambridge (Anglijoje) univer
siteto kriminologijos profeso
rius dr. Leon Radzinowicz sako, 
kad nusikaltimai daromi ne tik 
dėl skurdo ir kad mėginti išaiš
kinti jų priežastis yra laiko gai
šinimas.

Peru valstybėje kariai į- 

vykdė perversmą.
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platesnės kitataučių vistiorr-ertės anas. Bet ši kartą vi- 
riėric rtrrt= pavyko prabilt: garsiai plačia r ir G-artiao

Praeitą artradieri. -palių 2 d. Vilk: ; i.rrlrirl-:: 1 
J. K. Valiūne ir Vilko rarlo Algirdo Bodreckio t a7 kal
bėjimas pavergtosios Lietuvą klausimais teievizi j< je -t 
tos programos vedėju buvo tikra: dideli? pro: agar. iri- 
laimėjimas. kokių nedažnai pavyksta pasie.ci.

Tiesa, nekartą mes esame amerikiečių teievizijtjs 
demonstravę savo liaudies šokius ar mere tirt irius, re 
kartą esame užsiminę ir apie dabartini Lietu - pavo
gimą ir mūsų laisvės siekimus, bet visa tai būdavo lyg 
atsitiktirai. lyg puse lūpų. lyg bijant perdaug pra-reati 
res televizijos ar radijo tvarkytojai vis lyg i: verg ;avo 
leisti mums atviriau ir plačiau politiniais klausimai- 1-7- 
kaibėti su amerikiečių publika, lyg ir bijodavo užrūstirti 
Sovietų Sąjungą ar jos pataikūnus šiame krašte. Data: 
Čekoslovakijos pavergimo proga pagaliau pavyko i:

li>* ?oe'-x. ;»ėw r:® nė- at<t«vaL atvykę i Wa»hinę. 
: .*zą. Jie reiLaiaB^2 rrąiiBti že»ė - Nev Mnic*

įžaarėje. kari » ją off'o alinta 199( *. jr
pa*-er-ta parka.

.MekssŪBb- poiK-:n:nka; įvirtai iaiko ai plauką vieną iš 
-U.otieutu naašiainku.

plačiai žtūr.mam televnz:;:os uar a. e -a :

.<T*

- oe* .austa_
eid
-a v.

at.e:tz:am: nu: m
.aoa?

- - i - c. -iu

\r- - -
- vra Pr?i-

problemą .r prlmirt: pasauliui mūsų 
istoriją.

tautos nave^mm:

•ū—• tarkai Pra?. --Jau pačioj pradžioj parodyti sovietų 
ir Kauro gatvė-e au: aizdžiai sugretino mū-ų ir čekų t: a-; 
gėdijąs. Gi pokalbyje dr. J. K Valiūnas Ir Alg. Bu :e:u.-. - 
kiek tik laikas leido tu* i-te Ir visus kitus sl-^udž:n? įvy
kius. šias aui tautas žudančius, ir pavergėjų rusų meto
dus, beveik tuos pačius Lietuvos užgrobimo- procese :: da
bar Čekoslovakijoje. -Jie išdėstė kad ir Lietuva tada bu
vo apkaltinta, gresianti sovietų saug'umn:. uad pmevarta 
Įpiršti pirmosios sovietų Įgulos, kad apguuus sovietų ua- 
rluomerei Lietuvos ir luitų Baltijos va.=tyb:ų siera- buvo 
sovietų mest: mums išgalvoti kaltinimai .te uta* Ultima
tumas. kraštas okupuotas, sudarytos išua- ;.u:s.uo= ’.mr.au- 
sybės ir kraštas prieš visų gj.-.er.tojų valią prijungta- p :e 
Sovietų Sąjungos. Televizijos korespzjr.čerto ,u.au-:re- 
jamL abu Vliko atstovai nušvdetė ir šttmtų tū.<starc:ų .:e- 
tuvių ištrėmimą Į Sibirą, ir rezistencinę uovą, ;u.ustarc:;ų 
partizanų žuvimą, visas dabartines rusų geroctoine? pa
stangas. rusinimo politiką ir tautos jiems pr.e-.-.uą nuo-: 
taiką. Jie išdėstė ir Vliko trumpą susikūrimo istoriją :r* 

jo tikslus, šia proga klausj.mojams ir žiūrovams ouvo pn-j 
minta ir didžioji senovės Lietuvos \alstyoė. paroujtasj 
vienas kitas Vilniaus bei Kauro vaizdas ir Lietuvo* gam
tos reginys. Ir taip visa valandėlė, duota antruoju karaiu 
10 va? vakaro žinių metu. buvo skirta gryna: p-o.:t:r:am 
Lietuvos klausimui.

Aišku, b'us pastabų, kad Į kaikuriuos klausimus ouvę 
galima atsakpni geriau formuluotu žodžiu. preciz:š.<:au ar 
kita svaresne argumentacija, bet vėl tenka priminti, sau 
ne viskas nuo mūsų geriausių norų priklauso, .tad privalu 
skaitytis ir su televizijos vadovų pageidavimais.

Baigiant telieka tik pasigėrėti, kad ši Lietuvos prob
lemai skirta televizijos valandėlė, verta didelio pinigo. 
Vliko pirmininko dr. J. K. Valiūno Išrūpinta, drauge bu
vo ir ir aplamai mūsų organizuotos politinės veikios ap
čiuopiamas rezultatas. Bet reikia priminti, kad visiškai 
veltui r.ei radijo, nei televizijos, nei spaudos žmonės 
natj/s nepasiūlo mum? savo patarnavimų. Tam reikia lėš'ų. 
karais gana stambių, kurias joks vienas žmogus negali 
paaukoti. Tai turi būti mūsų visuomenės rūpesti? ir nepa
mirštama pareiga, jeigu iš tiesų mes trokštame Lietuvai 
laisvės ir norime tą klausimą išlaikyti gvmą pasaulio va
dovaujančių politikų sąmonėje. Vakarų valstybių insti
tucijose ir plačiosiose masėse.

JAPONIJOS SOCIALISTŲ ti Į vadovybę, kas bu? va
das. todėl atidėtas mažiau
siai mėnesiui.KRIZĖ

•Japonijo2 socialistų parti
ja yra pati didžiausia opozi
cijos partija, bet jos viduje 
yra labai didelių nesutiki
mų. Praeitą savaitę buvo 
susirinkęs jos seimą b-1 
negalėjo susitarti, ką išruk-

Kas kitur rašoma
TUO TIKRAI GALIME 

DŽIAUGTIS

Draugo korespondentas 
spalio 1 d. priminė, kaip 
'.be* 2 . metu raš*.?o*a; Pul
gis Andriulis. Bernardas 

B.’azdžionis Antanas Gus-
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smurm:. Prieš Įžygiuejart r,g v:-ra* r. -r .1 būti tautos 

:nt sua:- - vterų uartuomere: . Čeuo- : -

• - r” - - -

ma.

X'-matoma sumu

m. m. _.u-

--'-i tų ::ter.nauju, kuri - «j vaui*a. * 1-rUt 11 ma- 
šį>I atledžiamos ruo > agentūra 7IT Zmiu iįtr—x <s..-e |\a: ... či.

' asuelbr tasaukui orar.eši- m.- -
mų. tu:is :ai: _ . a-l - Ia: niekas n<

... uescio.
ra žinoma kad

e^trs žmonėms, turi:
-rms čaugiau r.ei mdlim 

i fol- raiamą. leidžiama v
' ar - - 3 - ...

į dėlės ?umas. Mokesčiu vai- 7^^
dyBoe nooBBcne. tu 7 - 7 7 * . - T"ū_.v„ c - ,

- urer.es: : Tarrou .ra urzaju mokėtoją 
a*--audžiama r u m m-mmin. 
Projekte rumamna jiems 
paraikirti tet k km m u? -

—-J-SX>

JI

. ass įga :otas m. - 
kad Čekcslovakm * S ::a-

: a a::; -

a: ..-
veikė ;ai

•-./= eeuo- 
- - po! kas 
rasas: :di.

SUĖMĖ 5 KUNIGUS ’ 

DĖL CHULIGANIZMO

Milmauk-e. W:s.. kelioli
ka asmenų i'ive:*žė i raujo-

** ta. paėmė jo?
'......?: - ’** r-šę su-

i-ų? —' tir . YLI tie chuliganai 
paskatine suimti. I si ’ kadjątar-

.-..ta* 'Sj^rutr-r* • a.*. >- 
t-e*. rrasvtam: ~ute:ut: .e- 
ko*I vaku tautai reatidėlio- un emtm

ir mok e-čiu a: lama ‘'ra jausta. >.-.a..a
<Ū. . -X. <U> . i._ -x . .

krei* ima.*;
Projekto autoriai netari

didelio pagrindo, kad kor.g- d-77?-'.7l .. .. ... ............. .
' . - . i-.. -r -'d...<i. - r.ci..'-•*'-* ::u; euta u tr.- * , . . ,

..re: sartvarsa: :r uon?.:tu- 
Noreoam: nropeutą ...... ____ _

naH«]—i vMfnnVtaemn --- f- r.u=ta*.vta... vaistvbm- 
i *<arp pairauKiėst.u. jie . . . ......

samazinti tarifr- “ . .

•*uria suu^ e Č—“ tu: •* .- utu uurizai.

.cor.greso er.
:mo.Mes jau prieš ruoš kon

certus raginome tėvus bū
tinai ats: vest: savo jaunąjį NEW YORK O VALSTIJA 
atžalyną. Kad jie galėtu p a- 
matvti ir išgirsti tuos g~*u= 
rašytojus, apie kuriuo? - ai- 
barr.a iirjanistiniu mok*. -:Iu .
urogramose ar kmdu ei'es

PAKELS MOKESTI

Gu*

g's -toar.n*:*? -x.-:a<: 
~^mu: ”:ie-'-l-:'mis
r -25“- —.i. .

Vakaru eitiemata: :r

bematorlu? Rockefel- 
u ?:ūlė -iu metų t:a- ~ė

CHICAGO. ILL

Buvo sunegalavęs 

Jonas Valaitis

Pedag- ga* J r.a? Valaitis
respondentai .Jur.gt. Tauto- buvo susirgęs i: porą savai- 
=e prašė sovietų diplomaru? čių gulė; lig-r.inėję. Dabar 
i: :--*•• r. -'ertu? m.:: lyti jaugriž nam I: čia sveiks-
p-avardes asmenų, kurie t-ra- ša. Lirkim.-- jam. greičiau at- 

Sovietu Sa junga isverž- raut: jėgas.
77 vaikai deklamuota. Atrodo. .CZ:7J.;e Jake*;: Pajajr-ų 5^ ti jėga i Čekoslovakiją, bet

kad ne viri bu= r *a: a*^tr.eus j: rusa; rė meno asmens nenu- \ arpo balius

er ge am. ter. uteratures va
karu*. Tada buvę laikai, ka: 
už cigarečių pakeli galima 
buvo nusi’Irkti pustuzini
...........-- ------- ‘J-’

'>?fk r.r'bTJVO 72JTT7-2
"Nuobodulio ir apatijos Beiki

prislėgtiem. lietuviams prieš r.eprare.s pro
vide-im.t metu atvykusieji

minėti keturi, o ir kiti. kaip 
A’ar*as rašmojai ^us-taid- tieji veikėjai, 
nirdavo kasdieną, prašvies-
davo rutiną. Šiandien lietu
vis turi daug.'bę ‘užriėmimų 
:rtf dėi nebėra didelio noro 
veržtis klausvti2 literatūros, 
o taip p-a: šiandien knjrga

-i -g—-r. -r*-, aonete. Mat. :lūkimų

i -" 7_G .7 , 7.7 "7" tais nepatogu mokesti kelti
t—-r^ę. vvk^a =ie da* c o ta v* 1 -* -i, . .. Daoar gubernatorius ve.-7T..--7;r) .-r.’"/•-c.’—p- --c.;—
viri rorir.tieri patekti. nake'*; 90

Liko dar vienas šios rašy- ti ir iki 6 
toju ketveriukės parirody- le? mokesti ir tikisi, kad 
mas Los Angeles spalio 12 č<> rinkimų jo pasiūLm.a? 

ia tikėtis, kad to priimtas.
Dabar valstijos pajamų 

mokesčio Imama nuo 2 iki
re; visiinrr^nei vadovau'ar- <gagai pajamų u*.':-.

Apyvar.os mokesčio d ar-ar 
imama 3*7 miestui ir 27 
• aistijai. Siūloma ir vaisti

re: tėvai. r.e:
ez ^-;-

jaunur.as i:

NAUJAS MOKESČIU 
ĮSTATYMAS

ne- --.ri Varpe- žurnalui paremti
„ . ..... ši šeštadieni, spalio 12 d.

rc-r, o V -i - r ?a5a- a:5ie;a- kad :oK5 Mid American Inn salėje 
e..gasi pak ur a setmeuu: pa.enetim.as bov^ para s- .5 j w 79th St ) rei^.

r ajam.ų m...-:cs- 
apj.marto? «?a-

tas .-:e.:u antros ei.ės asm-e- vnsi
r.ų. bet jiems iKpavyko to maloniai kviečiami Infor- 
pajtnęnm0 J pasiųsti. jie macijų i 7 ;ų reika-
. • ;s:ve:*z:mą tuv; p; ser:" :::7 MI- 7 4 arba
voje ir ten. matyt viskas 345-62 B.

ma- banketas. i kuri

ja: imti 37. tuo būdu to' 
mokesčio bus imama 67. 

į jei. žinoma, seimelis ji pa
tvirtins. SLA

Yra paruoštas naujas pa- 
kainuc'a daugiau, negu trys *amų mokesčio Įstatymas, 
cigaretė* ir todėl ja perkant kuris bus prezidento pateik-' S65.C00 LIETUVIŠKIEMS

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Partija smarkiai pralai
mėjo liepos mėnesi buvusius 
linkimus. Partijos dabarti-j ’ 
nis pirmininkas Katsumata 
-ako. kad partija dabar iš-, 
gyve r a sunkiausią krizę nuo 
pat jos fsisteigimo.

ne??ėra reikalo stoti i eilę. tas kongresui dar šių metu 
kad ja gautum. Todėl viso gale. Jis numato nemažai 
to akivaizdoje šiandien ma- t*auja pajamų. .Jeigu j:s bū- 
’onu. kad dar i keturių :*a- *-'4 priimtas valstybės iždas 
ritoju ir noetu vakarus at- b:.:onu doler.ų
rir.a palyginti dar nemažas ^aj?tau. negu :ki rio? 

iterarūros mėgėru skaičius. Pagal tą ojektą dau- 
ka*r» liūdna keturiu rašrto- žiauria tek= mokėti tur.ir.- 
bi literafūrimai koncertai gieriems, im. rių akcijų sa- 

Amerikos vinir.kams bet ir vidutinių
Tikrai tai džiuginantis pajamų asm e r. vs turės dalį 

reiškinys. Kaip Draugo ko- 7^'P pajamų aukoti mokes- 
reeoondentas informuoja. C11į-. ..
<Ti:cagoi literatūros vakare . ,Ikl -čių mokėto-
b., pa,. Marija «uw.snra^i ja?
•n&vklo, aalė. o tai daviau •<’J"0Unea.tjf'd3'

x-i -* mokesčiu. Tos išlaido?
7 !, u .. - nebuvo apribo tos. Mokesčių skirta JAV LB centro valdv-
kaikurių kolonuose kar- mokėtoja£ privaIėjo tik 

na?igandam raginamur^t- pateisinamus dokumen- 
-:itu= kurti, stengtis, rv7Ls.. pagrai najja projektą Tiems reikalams vra skirta

ivmti lip+uvvbe ir t.t. tos išlaidos bu* ribotos. Pav. .«18.000. JAV LB Kultūros 
Fondas gavo ?3/KK». Lietu
vių Rašytojų Draugija lite-

REIKALAMS

Lietuvių Fondas, kurio 
nariais gali būti paaukoję 
ne mažiau kaip 3100. turi 
jau 2.030 tokių narių ir 200 
asmenų yra aukoję po ma
žiau. Fondui paaukotos su
mos jera atleidžiamos nuo 
federalinių mokesčių. Savo 
pelną fondas skiria Įvairiem 
lietuviškiems reikalams. Iki 
šiol jis jau paskyrė 365.000. 
Įskaitant ir rių metų somą 
S25.O00. kurie dabar skirs
tomi.

Daugiausia iki šiol vra

bai vadovėliams leisti ir mo
kymo priemonėms Įsigyti.

era:
s toiko, kad riio m*Ą*u. kai aukos, gydymo išlaidos ir 
=aL=o riūhimia minios ma- ^an. ribojamo* 57 visų pa- 
ž'an iscioarainririn tanflAmn.
nalizA narni*- visus smuikine 
rimaeėins in "-adai“ K«V«_ jamu nurašvmais nuo mo- Pedagoginiam Institutui — 
minas? kaimvno vestuvėse kesčio atleidžiama apie 55 ?2 450. Lietuvos medžiagai 
ar vardinėse... biL dol. pajamų.

jamu. Finansų valdyba pa- ratūros premijoms 32.000. 
skaičiavo, kad tos rūšies na- Jaunimo Kongresui 34.000,

SLA—tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiai kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudų ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi. nesJSUSrVTENUIM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimu? savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris «n puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudr tikra ir saugi. Kiekvienas 
Keturis čia gali gauti Įvairiu klasių reikaUngiausiaa 
apdraudas nuo 3100.06 iki SlO.OOO.OC.

SLA—jauninaui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dovaeat Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukotojo mokslo stud’jom? ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą; ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama KeturUkf 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitia 
1 kuopų reikėjus, ir 'ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

Vatikano archyvuose rinkti

urer.es
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NEVV YORKO

MARGUMYNAI

i ilgam nusiraminta, tik ne
tolima ateitis parodys. O j 

, tos visos miesto mokyklose1 
' . . .. I įvestos "naujenybės jau

mie , . 1_. kaštavo ne vieną milioną
kersas. . , , * *

KT v I įvestos "naujenybėsNew Yorko miea*"° 
delis. Jo y venimas d i •
Čia sutelpa ir šiaip taip su-j už * . ; b
gyvena visų rasių atstovu!, yę v!js<2 mokyklose

Literatūros vakaro 

pasisekimas

Keturi didieji. Vokietijoj 
prieš dvidešimtį metų ypa-

VVORCESTER, MASS» sudarė tikrai šventiškai pa- i IEŠKOMI ĮPĖDINIAI
, kilią nuotaiką. . Broliai Anthony Kaitis ir John

Tarp bene 16 tautvhiu' Grazu* Padengimas ; pQ koncerto K Adoma-'K*'1*8 (° *»• Kairia?) arba ją 
buvo ir lietuviai Lietuvos P^itą šeštadienį, rugsė- vičiaus skaitytas feljetonas' vaikai gali gauti prie* dvejus 
navilionėlis (tain ten mat J° 28 d- Woreesterio akade- gal buvo kiek ne vietoj, bet metus ®»»rus»o brolio stambaus 
skelbiama ”Lithuania'’') pa- mikai skautai buv0 5UI UOŽ? gela šokių muzika’ atl>eka- *>«• Y™ žinoma, kad
sižvmėjo šiaudinukais iš- savo metinę šventę. Šventės ma savo orkestro, vakaro Antanas Kaitis 1940 metais gy- 

metu svarbiausią paskaitą nuotaiką išlaikė pakilią iki veno Chicagoje, o Jonas — Ho- 
lute (Uršulės Astrienės iš skaitA dr V Manteutas. Al. tralo. l "oluluose.
Grand Rapids, Mich.

puošta lietuviška Kalėdų eg- metu svarbiausią paskaitą nuou tingai išpopuliarėję rašyto- (UršuIfe AsXė??š skaitė dr. V. Manteutas, Al- galo.
Magnusįvairiu tautų ateiviai ir visu vę gauma v,sos€ moayKiose jo 28 d'N^Vtatakaia ta" Gran<* Mich., dar-i bertus .-*«

Uu ų vSaKiLS ‘Tnu,^“^ tX°^ v“ S keliu mvUų 1«X bas,, dviem autiniais kos- Purius 
Juos" visus jungia bendias vestuvės, i Lietuvių namus “ /*££

dailiojo žodžio pasiklausyti :v ų PaKarais- o ant gi a- 
vistiek susirinko per 280, z,5 manek™’i apvilktais):

rus a • .v .. . .• . . x. . . „ i ventojų maišatis, rasių irmiesto rūpestis ir visos sa-;tout skirtumai sukelia 
lies reikalai. Jie vienasi su b mius reika.
kitu susipranta valstybine ,avimus dį, atsakomybės
anKM. a a* . I stokos ir švietimo reikalu

Visiems to miesto gyven- suplatim0. Kaip

žmonių. Mūsų Detroitui, ku- vienas austas dail. Anasta-

tojams švietimo reikalai bu
vo ir tebėra arti prie širdies,

persiauro 
gydytojas neturi teisės pa- 

' sirinktinai teikti sergančiam.•i . — . • • • • cit tu Ainiai ivinii cvi <£, auviaintik tas rūpestis ne visų vie- ,, ... i - . - •j . 1 , . i pagalbą, atsižvelgiant i jonodai suprantamas ir narp-!1 . ilioiamas Juodosios odos' odos spalvą’ taip ir pedaS°' liojamas. Juodosios odos ikog mokslas turi šviesti vi_ 
spalvos gyventoj pneš po- |.emSj nepaisant kokios
ąmeųpanu o, a jų vai- SpajV0S mokytojas kokios 

kams butų atidaros visų mo- 1 Jspalvos mokiniui ji teikia.kyklų durys. Iki tol jų vai 
kai lankė mokyklas savo tė
vų gyvenamuose rajonuose. ....

Oeean HiK - Bovvnsville tunnis gminas gana tu-
rajonas beveik išskirtinai nn?nfr?9: cla ,kas ,.subatoS 
apgyventas negrų ir dalinai vakarėlis ar sekmadienis vis 
plirtorikieėių. Miesto vado- kok,a kultullne pramo- 
vybė sutiko to rajono moki- . XT .
niu dalį išvežioti į kitas «?> N<7 Yo'ko lietuvių 
mokyklas, o iš kitų - at- radlJ°. .val?nde,es Lietuvos 
vežti kitų mokinių Tada ir įsiminima, buvo suruošta 
mokytojai buvo skiriami gaus,a‘ aPla?k>’ta eeguzme. 
neatsižvelgiant į jų odos Ja>. bene vienintele proga. 

. ° . kun sutraukia daug svečių.
Be to. negrai užsispyrė,1. 0 va- dailiojo žodžio va- 

kad jų gyvenamuose rajo- kar?? Ja“ ?utrauke kuklesn, 
nuošė esamos mokyklos bū- wenu ska.au. Gi buvo to-

New Yorko lietuvių kui-

tų pačių negrų vietose su
darytų švietimo ir auklėji-

kia reta proga pasiklausyti 
svečio iš tolimosios Austra-

mo komisijų tvarkomos. Ir pašytojo Pulgio And-
čia miesto savivaldybė nu. pusto ir poetų A. Gustaičio 
sileido: švietimo reikalų !r .®'.®an.tv.a™. 19 bostono, 
tvarkymą perleido vietos su- kal kltur ■ ju literatūros va
dalotoms komisijoms. Įka™9 susirenka didele gau-

Ir štai dabar negrai susi- sy„ , . . . ...
metė kitaip pradėti tvarky-1 . Berods, per Laisves Žibu- 
ti švietimo reikalus. Anot n° ”d,.’.° valandėlę Pulgis 
negrų, vaikai turi būti negrų Andriušis pasisakė susida- 
mokytojų mokomi, ir negru r99 Įspūdi, kad JAV ’etu- 
mokvklas tegali lankyti tik vių gyvenimas esąs sudėtin
ių vaikai.. Esą, baltieji mo- b«t *r zerokai suaižė- 
kvtojai demoralizuojančiai J^9-. Girdi, Australuos lietu- 
veikią negrų jaunimą. Gir-,™1 mazia« susiskaldę: jie 
di, bendrose mokyklose be-1 P.na bk 9av0 parapijas ir 
simoką negriukai nutolsta Lietuvių Bendruomenę 
nuo negrų bendro gyvfeni-

nam literatūros vakarai! z^?s Tamošaitienės, o ant-
beveik nežinomi, vis dėl ™S1S, ~ deįroitisklo Juozo 
baimės bankrutuoti jokios5 ^‘eno- Buvo lietuviškų 
organizacijos nerizikuoja-’ ab£ u-'-alba. patefo
nu., toks publikos skaičius! ?.° .Plokste!lu- medžio dro- 
buvo tikrai rekordinis. Tą z,niu’ Slntar^ pora pavelks* 
patį vakarą ir sekančią die
ną girdėjau labai gerų atsi. 
liepimų ir atsidūsėjimu, kad 
gi dažniau šitokių kultūrinių 
pramogų sulauktume.

Nereikia nė aiškinti, kad 
trys programos dalyviai 
skaitė poeziią. Tai Bernar
das Brazdžionis, Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santva
ras. O prozai, ir tai aukštai
tiškai giedriai, antroje da
lyje net linksmai, atstovavo 
Pulgis Andriušis. Dėl dau
giau negu vienos priežas
ties, savo nuomonės apie 
skaitytą kūrvbą nedaliu pla
čiau pareikšti. 0 kitų nuo
mone, tai A. Gustaitį publi
ka būtų norėiusi scenoje 
matvti iki vidurnakčio ir 
paryčių. Pasiilgo, matai, 
liaudis tikro, šlifuoto veid
rodžio... Gaila, kad A. Gus
taičio ’Tr atskrido juodas 
varnas“ (jau antrosios lai
dos!) knygos nebesukrapš- 
tėme nė pilnu 20-ties eg
zempliorių. Jie buvo grobs- 
ri’te išgrobstyti, nes visi no
rėjo paties poeto-humoristo 
parašo. Dauir buvo parduo
ta ir P. Andriušio Rinktiniu 
raštu pirmoio tomo, kurį

lu (Stasės Srcalinskienės ir 
chicariečio Andrašiūno), 
velykinių margučiu ir eilė 
kitu eksponatu. Visa tai su- 
skolino, surinko trečios kar
tos lietuvaitė, jau nebe už 
lietuvio ištekėjusi. Stasė 
Hotrienė. Jai talkino, žino
ma, visa eilė organizacijų 
atstovu, daugiausia moterų, 
bei keletas vyrų.

Šiaurės Detroito priemies
tinis savaitraštis Home Ga- 
zette rugsėjo 19 d. įsidėio 
jau įruošto lietuviu pavib" 
no nuotrauka su St. HoP 
ne, stovinčia šalia Ka- 
eerlutės, ir pati ivvki p</ 
skilčių aprašė, daueiausia 
dėmesio skirdamas kaip tik 
lietuviams.

Teko patirti, kad per tris 
dienas tą miniatiūrinę tarp
tautine mugele aplankė a- 
pie šimtas tūkstančiu žmo
nių. Tik labai Mas iš iu ne
sustojęs ties „Lietuva“.

Pagerbė Antaną Olį

Rugsėjo 29 d. Tautinės 
Sąjungos Detroito skyrius 
surengė prieš dešimti metų 
mirusio vieno Įžymiausių

kolegijos’ Svečių tarpe buvo matyti ,rl*
j iš New Jersey, Waterbuiy. i “.na"l“)L "*•*

Jo paskaitos svarbiausia’Providence, R.I., Doverio,!
mintis — skatinti lietuvių! Brocktono ir kitų vietovių 
jaunimą siekti aukštųjų! žmonių. Iš Bostono savo kai-, 
mokslų ir tapti dvasios mag- • mynų worcesteriečių aplan- 
natais. Paskaitininkas taip! kyti buvo nuvykę virš 40 
pat iškėlė mintį, kad lietu-' bostoniečių.
vių mokslininkų veikla turė-} 
tų būti koordinuojama. Dis-j — 
kusijų ir paklausimų metu j 
iškilo ir lietuvių kalbos mo- Į 
kėjimas ir mokymas. Jauna j 
studentė skautė Aldona Ry-j g 
gėlytė, kuri pati mokytojau-! g! 
ja Nevv Haven. Conn., lie-! 
tuvių šeštadieninėje mokyk-! 
loję, papasakojo, kaip jiems s; 
atėjusi gera mintis priversti 
tėvus kalbėtis su savo vai
kais lietuviškai ir kaip tai į ?-1 • • x • • • I P

tui New Yorke:
Consulate General of Li
thuania

41 West 32nd Street 
New York, N.Y. 10024

Dėmesio
CHICAGOS LIETUVIAI!

mo, pamiršta savo tėvų pa- Vasaroįimui pasibaigus
pročius. O ypač nepakenčia-į seno čia veikiąs lietukai- 
mi žydu kHmės mokytojai. | c™ 'boras jau pradėjo savo 

Todėl šių mokslo metų ! Nuolatines repeticijas. Tai 
pradžioje Oeean Hill . | vienintelis NewYorko, ne- 
Browsville švietimo komisi- Paklausomas choras, kuns 
ja, susidedanti tik iš negrų,
atleido visus baltuosius mo- 
kvtojus, kurie mokytojavo 
kaikuriose negru lankomose

visiems patarnauja, kai iš
tinka reikalas.

Vietinė .lietuviu šeštadie
ninė mokykla taip pat jau 

mokyklose. Iš viso buvo at-j Prad^i° naujus mokslo me- 
leista 110 baltaodžių moky- tus. Tikimasi šiemet sulauk-
tojų. šie pasipriešino, reika 
lavo grąžinti į darbą.

I šį reikalą įsikišo moky
toju unija ir užstojo atleis
tuosius mokytojus: ji parei
kalavo iuos grąžinti i mo
kyklas. Kilo ginčas. Negrų 
atstovai nieku būdu nenorė
jo nusileisti. Net atleistiems 
mokytoiams pradėjo gra
sinti. Girdi, —mes jus visus 
pažįstam, jūs mūsų mokyk
lose negalėsite pasirodyti. 
Jei bus reikalo, mes jus ir 
namuose susirasime!

Tada mokytojų unija pa
skelbė streiką ir pareikala
vo atšaukti mokytoju atlei
dimą. Streikas užtruko ke
liolika dienu. Iš veik 7.000 
mokytoju streikavo dau
giau nei 6.000. Tėvai sune
rimo, mokiniai, ypač vyres
niųjų skyrių, taip pat reika
lavo mokslą pradėti. Paga
liau šiaip taip susitarta, ir 
streikas nutrauktas. Bet ar

ti daugiau mokinių.
J. Vlks.

GENOCIDO PARODA

Amerikos Lietuvių Tary
ba lapkričio mėnesį ruošia 
Lietuvių Tautos naikinimo 
(genocido) parodą. Spalio 
4 d. Amerikos Lietuvių Ta
rybos būstinėje Chicagoje 
su ja buvo supažindinti 
spaudos atstovai.

INŽINIERIŲ VALDYBA
Amerikos Lietuvių Inži-

• 1
t » 4

’ « I

m i

sėkmingai atsiliepia į vai-!į^ 
ku lietuvių kalbos mokėji
mą. i i

tė baigėsi koncertu- 
\ kurio programą at- 

Cievelando vyrų okte- 
solistė Irena Grigalių-ji 

"tė. Koncerto pasiklausv-! 
ti prisirinko pilna Maironio ’ 
Parko salė. o vėliau atėju
siems teko ir pastovėti. Ge
ra vyrų okteto ir solistės 
parinkta programa ir jos at- ( 
likimas bei jauki klubo salė

Pranešame, kad
š. m. spalio - October 13 dieną nuo 2:30 vai. po pietų 
LIETUVIŲ AUDITORIJOS salės pirmajame aukšte

3133 So. Halsted St., Chicago, lll. 
įvyks

PASKAITOS Iš ŠVENTOJO RAŠTO.
Kalbės su šventuoju Raštu gerai susipažinęs kalbėtojas 

PRANAS ZAVISTAS.
Tema: DIEVO KARALYSTĖS ŽENKLAI, 

šioje paskaitoje išgirsite, ko nesate girdėję. 
Įėjimas nemokamas. Jokią rinkliavą nebus. Salės bus 
atidara nuo 2 vai. Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti 

ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJAI

II

i

■’aiku spėio išleisti J. Kapo-1 JAV lietuvių iškilmingą pa
čius ir St. Santvaro poezi- j minėjimą - akademiją. Tai 
jos knvgu. Gaila buvo, ne-į buvo Lietuvių namuose. Po 
turint B. Brazdžionio rink-j trumpą kalbą apie velionį 
tinės. pasakė iš Cievelando atva-

Nors ši vakara garsinda- žiavęs Dirvos red. Kazys S. 
mas pesimistiškai šaukiau, Karpius ir netikėtai Į Det- 
kad sekanti proga aniems roitą tą dieną užklydęs PLB 
keturiems vėl pas mus su-. vyr. valdybos pirmininkas 
sirinkti bus tik už 20 metu. Į Juozas Baeiūnas-Bachunas. 
bet iš tiesu manau, kad, kai. Meninėje daly Marija Sims 
iau Pulgis galutinai i nensi-į paskaitė A. Olio garbei 
ij» išeis f o gal Australiioi ir skirtą savo ilgesni eiliuotą 
išėjo, nė nepaklausiau?).', kūrinį, o Birutė Nasvytvtė- 
tai salėtu čia atvažiuoti, na, Smetonienė paskambino tre- 
kad ir sekančio PLB seimo. • jetą Šopeno kūrinių.
arba. dar greičiau, sekančių. Disonansu buvo nei šiam. 
Tęnmmo rjrtu proza ir pan- nej pri(]fta pernai Br0.
l'kti ne kelias savaites, o is- njaas Bud.-iūno ir Bernardo 

ląetebūs. Tai tuomet Erazdžionio $ukurta kanta. 
is lėto jie vė, visi ketun A- mokvtojo aarbei. bei St. 
menkę ir Kanada aovažiuo- s,ižjo ie ta kantata paaiš. 
tu, kiekvienai lietuviškai laisvinimai
kolonijai parinkdami kuo 
tinkamiausią laiką.

susikomlikavo, nes gavo 
plaučių uždegimą. Nors ko- I 
ja buvo sėkmingai operuota'! 
labai gabaus chirurgo, ku
ris pažadėjo, kad Z. Arlaus- J 
kaitė vėl vaikščios, jei tik iš
sikapstys iš kitų komplika-i| 
ciju.

Paskutinėmis žiniomis, ,| 
jos padėtis jau yra nepa-: 
prastai pagerėjusi ir jokio 
pavojaus gyvybei nėra. Vis 
dėlto, dar keletą savaičių j. 
Providence ligoninėje (da-i 
bartinis kambarys 209) jaij] 
dar teks pabūti.

kinimai. Tiek paaiškinimai, 
tiek plokštelėje pergrota 
kantata buvo labai puikūs, 
bet visiškai nieko bendro 
neturėjo su A. Olio pager
bimu.

Lietuviai tarptautiniam 

fesivaly

Gyviausiam ir moderniau-j Minėjimui vadovavo An- 
siam Detroito apsipirkimo į tanas Musteikis. Pabaigoje, 
centre Northland’e, Speciali po io perskaityto Olienės 
Ewnts pastate, rugsėjo 19.! padėkos laiško buvo sugie-

nieriij ir Architektų Sąjun-I 20 .ir. 21 <«etami8 vėl buvo dotaa Tautos himnas. Atsi-
gos valdyboje yra šie as
mens: pirm. J. B. Nasvytis, 
vicepirm. dr. S. Matas, sek. 
M. Balys, ižd. R. Minkūnas, 
narys PLIAS reikalams J. 
Augustinavičius, narys teis 
reik. Br. Galinis ir narys R. 
Bublys.

etninių grupių paroda, va
dinama "International Fes- 
tival“ vardu. Tai jau kelin
ti metai iš eilės. Praeity bū-' 
davo vėliau, artinantis Ka- 

( ledoms, bet šįmet — pasi
skubinta. Ir gerai, kol žmo- 

.nės dar nepasiunta su tuo 
i prieškalėdiniu apsipirkinė

lankė per 80 žmonių.

Zuzanos Arlauskaitės 

nelaimės

Aktorė ir režisierė 7 
na Arlauskaitė-Mikt 
paslydusi ant savo namų 
laiptų,

Prasideda balių sezonas 1

Pirmieji su visuomeninio 
pobūdžio balium-koncertu 
ateina Dariaus-Girėno klu
bas (beje, jiems reikia dė
koti už aukščiau aprašyto 
literatūros vakaro surengi
mą!). Spalio 12 d. jie ren
gia tą pokylį Lietuvių na
muose. Koncertinę progra
mos dalį atliks clevelandiš- 
kė solistė Juzė Krištolaitv- 
tė - Daugėlienė. Koncerto 
pradžia — 8 vai. Stalai (de
šimčiai asmenų) užsakomi 
pas Dariaus-Girėno klubo 
valdvbos narius arba jų sve
tainėje.

Juos lapkričio 9 d. seka, 
tuose pačiuose Lietuviu na-» 
muose, Detroito Lietuvių 
Namu Savininkų Draugija. 
Čia irgi programa iš Cleve-
!p>'dn; Ryto Babicko varto

mas Vvru oktetas, 
cialiu žinių dar nega- 

.i bet žinau, kad kažkada
b * <ričio mėnesi bus Dai- 

avos balius, o N. Metu iš
kilmingus sutikimus, kaip

, visada, rengs Lietuvių
Volrlvkna vrn - ----- ----------- rugsėjo 12 d. nusi-Į Bendruomenė ir Dariaus-

UlanAo " 1 V C ! J1imU 1F daug J?m.lau. V1SUS ,auzė kairi ji *launikauli-! Girėno klubas su DLND-ja. 
leianae. , eksponatus apžiūrinėja. I Nuvežus į ligoninę, reikalai Alfonsas Nakas

DOVANŲ SIUNTĖJAMS J LIETUVĄ IR 

U.S.S.R.

Mes džiaugiamės, galėdami pranešti, kad, sparčiai pa- 
didėjus klientų skaičiui ir veiklai, mums pasisekė pasiekti 
tokių pagerinimų:
1. Pagreitinti užsakytų dovanų pristatymą.
2. Suprastinti Vnešposyltorg’o užsakymų vykdymo pro 

cedūrą.
3. Padidinti Vnešposyltorg’o krautuvių ir sandėlių skaičių 

visoje U.S.S.R.
4. Padidinti visokiu prekių pasirinkimą — drabužių, me. 

džiagų, avalynės ir kt.
5. Sudaryti naują sistemą patvirtinimui, kad užsakymai 

Įvykdyti. Pasek pavyzdžiu tūkstančių mūsų klientų, ku
rie patyrė, kad dovana per

PODAROGIFTS, INC.
yra geriau, negu:

A. Siuntinio siuntimas iš čia (Jokio muito užsakymam per 
Podarogifts);

R. Money order arba banko perlaida (Negalioja specialiose 
Vnešposyltorg’o krautuvėse);

C. Jokių kitų primokėjimų (Vnešposyltorg moka mums 
komisą).

APLANKYKIT MŪSŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKE 

Siųskite savo užsakymas ar klausimus į

PODAROGIFTS, INC.
(Vieninteliai dovanų atstovai JAV-se)

220 Park Avė. South (comer ISth Street)
New York, N.Y. 10003

Tel. 212—228-9547
arba Į prie jo prisijungusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
43 West 45th St., New York, N.Y. 10036 

Tel. 212 CI 3-7003
art»a j bet kurj jų skyrių.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadiray, New York, N.Y. 10019

Te! : 212-361-6390 
212—361-7729

arka i bet kurį jų skyrių.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Mainui Street. Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: 215 WA 5-3455
art,a i bet kurį jų skyrių.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mirė akt V. Dineika

Rugsėjo 25 d. Vilniuj mi
rė dramos aktorius Viktoras 
Dineika, 68 m. amžiaus.

'Leidiny*, vos pasirodęs ant
. • ' * *•' t J. X .

prekystaliu, bematant 

išnyko“

Velionis yra žinomas aPK kiekvieną knygą,
, , - . -iv tik apie kaikurias tokios zi-daug kam .r -is Amerikos he- nios įk)inda vilni -e ; 
tuvių, nes jis via kartu su I skritai Lietuvoje .Taip anais 
A. Vanagaičiu, J. Dikiniu ir i laikais atsitiko su Maironio 
J. Olšausku 1924-1926 m.1 raštų laida, su Putino, su 
sukūrė Dzimzi-Drimzi teat- Krėvės... Taip atsitinka su 

1 liaudies meno arba ir kaiku-t
rių dabartinių dailininkų

Tai Artimųjų Ryty neramaus kampelio žemėlapi-

Knyga turi 112 psl., kai- į 
na tik $1.75 Kanadoje tos 
knygos reikalais prašome 
kreiptis šiuo adresu:

J. Novog, 87 Windermere 
Avė., Toronto 3, Ont.

J. Novog

BUVO $4, DABAR UK$2

rą ir su juo apvažinėjo vi
sas didžiaąsias lietuvių ko
lonijas.

Nuo 1926 m. iki antrosio 
sovietų okupacijos jis vai
dino Kauno dramos teatre. 
Paskutiniais metais jis dir
bo kinomotografijos srity.

V. Dineika Kauno dramos 
teatro istorijoj nusipelnė žy
mią vietą. Jis čia yra sukū
ręs ilgą eilę vaidmenų, dau
giausia charakteringų, ko
miško atspalvio, nes tam tu
rėjo atitinkamų fizinių ir 
dvasiniu daviniu.c i

Po 1930 metų Lietuvoje 
velionis buvo plačiai žino
mas ir kaip vienas "Links
mųjų brolių“ radijo progra
mos dalyvių.
drauge su J.

kur vaidino 
Petrausku ir

Naftos diena
kūrinių reprodukcijų rinki
niais. net ir su Lietuvos is
torijos dokumentiniais lei-

Areštinėje pasikorė lietuvis

P. Misevičius buvo labai 
ramus, bet iki ausų svaiga
luose paskendęs lietuvis. 
Vynas ir alus buvo didžiau
sias jo gyvenimo džiaugs
mas. Darbo jam niekad ne
trūko. nes buvo neblogas 
stalius, bet, negalėdamas 
atsitraukti nuo svaigalų, ne
turėjo laiko dirbti. Savo gy
venimu taip pat nesirūpino. 
Dirbo tik tiek, kad turėtų 
už ką nusipirkti vyno ar a- 
laus. Nuolatinio kambario 
neturėdamas, miegojo tik 
rūsiuose, i kuriuos lietuviai 
girtą Įsileido, o purviną kū
ną apsidengė tik tuo. ką kiti 
dovanojo.

Girtas netriukšmavo, bet 
ir ramus nebuvo. Niekam 
neisileidus Į rūsį pernakvo-

Sovieti joje dabar yra iš- Dalinkevičius rengė geolo- 
plitusi visokių ypatingos pa- gus, kurie tačiau savo pasi- 

diniais. Greit išnyko (t. y. skilties "dienų" mada. Rug- rengimą turėjo taikyti Ura- 
tapo išpirktos i lietuvių po- sėjo 1 diena paskirta kai- • le, Altajuje ir Sibiro taigo- 
ezijos ontologijos (su senų- boms apie naftą. Ta proga į se. Tai truko 12 metų. Tik, 
jų ir su užsieniuose atsidū- Vilniaus Tiesoje buvo daug, 1958 metais Vilniuje buvot 
rusių poetų kūrybos pa vyz-1 daugiau, negu iki šiol, pa-į sukurta geologijos valdyba,} N
tižiais, - su V. Kudirkos pasakota ir. apie Lietuvoje - žinoma, rusų geologijos £

darė. Šiame krašte išgyveno

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

, Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
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, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVI S 

636 Broad way

So. Boston. Mass. 02127

L

tautiška giesme" Lietuva,' surastą naftą, 
tėvv ne musu D, ne ilgiau is- Yi>u piiTOa visai nedvi- Maloni naujiena 

knygų megejamsl
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenes tarpe, nutarė 

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
ta neturi kenksmingų sieros' riai dvokiančio lietuviai į| Paprašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
priemaišų... Iš jos bus gali-J rūsius pradėjo neįsileisti. oįčia !domiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo

ministerijos padalinys. Po 
10 metų atkaklių ieškojimų.

sulaikė ii J. Baltušio paša- prasmiškai pasakė, kad naf-'km*ni metu keletą kai tų bu- 
kojimai apie kelionę po A- ta rasta Lietuvoje bet ne- vo įtikta naftos žymių, pa- 
meriką. "Greit" išperka — Lietuvai, o "tarybinei Tė-! £adau Jau yra du šaltiniai,

Dabartiniame Lie-i B kurili teka nafta- iš.vi.eno!

apie dvidešimt metų. bet a- 
pie pusę to laiko už girtuok
liavimus kalėjime praleido. Į 
Teismas, kaip nepataisomą'••IV • 1 • • Jčia reiškia ne per kelias sa- Vynei". (Dabartiniame Lie-i naita’ i girtuokli, ji labai smarkiai’

' aites. ne per kelias dienas. tuVai privalomame žodyne; 40-45 tonos per parą. iš kito Laudė. Tik už girto pasiro- - 
o tiesiog per kelias valan- didžiąją raide rašoma "Tė- net daugiau kaip 50 tonų.

vyne“ Į kasdieninę kalbą 
! išvertus reiškia Rusija).

Kartu buvo aiškiai pabrėž- mažą
ta, kad naftos ieškota ”tau-

..... . . tų draugystės“ būdu. bū-
pasnlgę irkoKi jų nusiteiki- teny

Greit išperkamų leidinių 
sąrašas yra vienas iš gedau
siu liudininku, ko žmonės

Apie naftos kokybę sako: 
"Lietuviškoji nafta turi 

lyginamąjį svori 
(0.81), tai yra daug leng
vesnė. negu išgauta kaimy
niniuose rajonuose. Kali-

mai.

ši karta pi
H. Kačinsku ir rašė šiai pro-! tieji žodžiai Y ilniaus Tiesoj 
gramai tekstus.

"...šiame Žemaitijos kam-; ningrado srities naftos lygi-
....................' pelvje karštai ir nuoširdžiai namasis svoris 0.84, Balta-

•adzioje mine-' .. . .apsikabino lietuvis geolo-
. gas ir rusas gręžimo meist-pasirode, Kalbant ame nese- ,. . • j. ,ras. lietuvis dizelminkas ir

rusijos 0.88.

dymą gatvėje baudė net po i 
tris mėnesius kalėjimo arba] 
po 25 dolerius pinigine bau-i 
da, bet. neturėdamas pinigu; 
baudai apsimokėti, saulėtas! 
dienas leido kalėjime.

Bet vieną kartą vargšui 
nusibodo nuolatinis kalinio 
gyvenimas, nes nuolat gir- 

. Musų naf- ■ to. purvais aplipusio ir biau-

z

Lietuvos kurortus tvarko 

Maskva

— Kas vertinga Lietuvos 
kurortų darbe ir kokie trū
kumai? Ar galima likviduo
ti vadinamąjį senoviškumą 
Lietuvos kurortuose? Tarkit 
keletą žodžių apie Lietuvos 
kurortų rytojų...

Jei nebūtų aiškiai para
šyta, būtų neįmanoma Įspė
ti, i ką vilniškės Tiesos re
dakcija kreipėsi su tokiais 
klausimais. O kreipėsi i 
Kozlovą, profsąjungų kur
ortų valdymo taiybos pirmi
ninką Maskvoje! Ir tasai nė 
kiek nenustebo, kodėl ko
respondentas iš Lietuvos at
važiavo Maskvon klausinė
lis apie Lietuvos kurortus, 
apie Palangą, apie Druski
ninkus... Priešingai, — at
sakinėjo i klausimus, kaip 
tikras Lietuvos kurortų šei
mininkas. Kurortai esą geri, 
klimatas geras, statome 
"Neringos“ poilsio namus— 
500 vietų, pradėsim Palan
goj kitą — irgi 500 vietų, 
veiks ištisus metus, o iki 
1975 metų bus 3,500 naujų 
vietų, bus išleista 56 milio
nai rublių. statybos ministe
rijoj Lietuvoj reiks Įsteigti 
specialią valdybą sanatori
joms. turistų namams ir 
sporto patalpoms statyti...

mai išleistą A. Sutkaus f o-Į 
tografiju rinkini "Senojo 
Vilniaus fragmentai“. Dai-' 
lininkas Vincas Kisarauskas: 
apie tą leidinį sako:

H ukrainietis darbininkas. Jie ma gauti 100 įvairių pava- girtam po gatves valkiotis iri laikotarPis iki 1905 meti). Priede daug dokumentų $2.00 
? Į džiaugėsi atlikę' pareigą ta-1 ginimų ir paskirties pro- šiukšlynuose miegoti polici-į TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimųatlikę 

ivbinei Tėvynei*

"...gyvybingumas, meno

dūktų.“ ja neleido. Todėl, paskuti-1
d ; • j- ; Ties Gargždais busią grę-' niuosius tris mėnesius atitu-

! \ : žiama daugiau gręžinių.' pėjęs, ntą iš kalėjimo išėjo,
^ft?S P5tu'0Je. atradl_ Laimingieji yra septintas ir, bet vakare policija srirtą su- 

,mo kaltininkas“ tei profe-išeštas^ Viename jau 1967'— 
•JUOZHS

. Pr°fę- i šeštas.
jėga pasklis iš šių lapų. su-' Ju°zas Dalmkevi- metę pradžioje buvo rasta; jau paskutini karta
pažindins svečią su Vilnių-Į S1?'1 ^1S praktiškai sukure naftos, bet tik kelios tonos prabudęs, iš baltiniu

i čiupus vėl ugrązino. Bet Į 
Nakti

prabudęs, iš baltinių pasida-mi, kalbės apie tautos kul-! Lietuv°s g^logijos pagrin- perparą> teį apiee jį nebuvo; ,-ė virvę ir pasikorė. 6 šioje 
turą ir dvasia, o savam dar! nei “• Galvoja-_ aša,ų pakalnėje buvo išgy-

, - , tarpiu sudarė geologinius ma apįe gręžimus Salantų.
' & " žemėlapius ir aprašė Lietu- . Mažeikių, Vilkyčių apvlin- 

vos geologinę sąrangą taip kėse ir čioje Baltijos ja_ 
gerai, kad jo mokiniams—

Būdinga, kad greit išpirk-! dabartinei geologų kartai— 
tenka tik tikslintojų vaid
muo“.

Pažymėta, kad dar

kartą primins 
ži ir žavėsi".

tų knygų naujos laidos pa
prastai labai negreit atsi
randa. O kaikurių ir visiš
kai nebepasirodo.

Rašo apie Lietuvos rusinimą

Benediktas 
niversity of 
praėjusiais metais Vokieti
joje (Actą Baltica. 1967) 
yra paskelbęs straipsni apie 
Lietuvos rusifikaciją po 
1959 metų. Dabar tasai 
straipsnis yra ir atskirai at
spausdintas (Benediktas 
Maciuika, Die Russifizie- 
rung Litauens seit 1959: 
Versuch einer ųuantitiven 
Analyse. — Institutum Bal- 
tieum. 14 psl., — vokiečių 
kalba).

roję.
Keliamas klausimas— ar. 

nebus užteršta mūsų gamta, 
ar nenukentės mūsų paplū

venęs tik apie 40 metų.
J. Rainis

HAMILTON, ONT.

Mirė E. Pleskevičienė

dimiai?“ Pripažįsta, kad 
į metais (prieš sovietų inva-jtoks pavojus yra, bet turi 
i ziją Lietuvon) prof. Dalin-i vilties, kad to pavojaus ga- tė - Pleskevičienė, palikusi 
kevičius jau spėjo, kad Lie-,' Įima išvengti, nes: "yra iri liūdintį vyrą Petrą, Lietuvos 
tuvoje gali būti naftos. Jau tokių neseniai atsiradusių Į savanorį kūrėją, knygos

verslovių, kaip Baškirijoje, j "Mes nešėm laisvę“ autorių,
Ukrainoje ir kitur, kur už- i sūnų Algirdą su šeima, bro 
teršimo pavojaus išvengta... • lį Kazį Mozūrą Lietuvoje ir 
Apsisaugojimas nuo ūžte r- j seserį Vadeišienę Latvijoje.

1940 Rugsėjo 14 d. mirė 65 m. | 
amžiaus Elzbieta Mozūrai-'

1946
tuo

metais, tuoj po karo, 
susidomi Lenin-Mačiuika (U«

Connectisut) J grado mokslininkai“ ir "i-
’ypač

masi vadovauti gręžimo 
darbams.“ Bet tie darbai Šimo iš esmės priklausys nuo • 
(ties' Biržais, Mažeikiais,; mūsų pačių, nuo darbo kul-Į 
Taurage) buvo nesėkmingi.j tūros“.
ir ieškojimas sustojo. Prof.' (E) .

KANADOS NAUJIENOS

Studijos išvadoje auto
rius sako. kad "Lietuvos ru
sifikacijos ir asimiliacijos 
pavojus tuo tarpu nėra nei 
toks didelis, nei toks inten
syvus, kaip dažnai apie jį 
kalbama. Bet neįmanoma 
pranašauti, kiek ta reliaty- 

kurortu, bet nepalieka jokiu P.a,anki l'adė,is ‘raks’

tikra, kad dabartinei būklei 
pakeisti reiktų ne pačios

Mini Kozlovas, kad ir 
"Lietuvos Kompartijos Cen
tro Komitetas su Taiybų 
Lietuvos Ministrų Taryba“ 
priėmė svarbų nutarimą dėl

abejonių, kad Kozlovas iš* 
anksto žinojo, ką tie "nu
tars“. Todėl ir Tiesa klau
sinėja Kozlovą Maskvoj, o 
ne vietinius "ministrus“.

Lietuvos, o Maskvos komu
nistų partijos vadovybės po
litinio apsisprendimo“.

TORONTO, ONT.

Isigykime visiems 

reikalingą knygą

H. Tautvaišienės "Tautų 
kapinynas Sibiro tundroje“ 
buvo greitai išparduotas. 
Daug kas pageidavo, kad 
ta knyga būtų išversta į 
anglų kalbą. Kai kas siūlė 
pagal ją susukti filmą ang
lų kalba ir tuo būdu įamžin
ti komunistų žiaurumus.

Vienas tų pageidavimų 
jau įvykdytas: ALSS Lite
ratūros Fondas tą knygą iš-

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas į- 

domias knygas:
Ošiančios pušys, Halinos 

i Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Prisikėlimas, romanas, pa-

II 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 vergu 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

(E)

Dabar visų uždavinys tą 
knygą kuo greičiau išplatin
ti tarp angliškai kalbančių.
Ji turėtų užsilikti ir lietuvio _ ______

, , .. . , . . ,, ku-! rašė Alė Rūta, 205 psl.. kai
nos dalis jau sunkiai lietu-1 na kietais viršeliais $3.75, 
viškai kalba, o dar sunkiau
skaito.

minkštais $2.50.
Nužemintųjų generacija,

Knygos platinimu tarp ki- egzilio pasaulėjautos eski- 
tataučių turėtų ypatingai su-i zai. parašė Vytautas Kavo- 
sirūpinti mūsų organizaci-į lis, 77 psl., kaina $2. 
jos — krašto taryba ir jos' Varpa*nr.8, 206 psl., kai-į 
apylinkijų valdybos, kurios; na $2.50.
įvairom progom susitinka Aidas tarp dangoraižių,
su nelietuviais. Chicagoje 
jau yra organizacijų, pirku-

romanas, parašė D. Nendrė, 
365 psl.. kaina $5.

šių savo pinigais net po ke-' Asmenų, dievybių ir did-
leido anglų kalba — The lis šimtus egzempliorių ir iš- vyrių VARDYNAS, surinkok. X* * ą*—- A 1 • a • _ 1 s "J •Cemeteiy of Nations in the 
Siberian Tundi’a.

platinusių juos tarp svetim- Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
taučių. , $3.00.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoi

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modemu 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, kur: Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalie—Montreal, Canada.
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Pasikalbėjimas 
Maikio so Tčvu

Žvirblis lygus drambliui

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

ma 319.8 kv. mylias) ir gy
ventojų tik 97,000, Malta—. 
122 kv. mylių žemės ir 319, į 
000 gyventojų. Barbados—1 
166 kv. mylias ir 245,0001 

tos mažytės'; 
minėta, tur

Taip yra Jungtinėse Tau
tose. Ten didelės ir mažos 
valstybės yra lygios, teturi 
po vieną balsą. Tik Saugu
mo Taryboje penkios di
džiosios valstybės — JAV, ‘ gyventojų. O ii 
Sovietų Sąjunga, Britanija, i valstybės, kaip 

; Kinija ir Prancūzija — turi lygias teises su tokiais milži 
veto teisę. Kai Jungtinės nais kaip JAV, Sovietų Są 
Tautos buvo įkurtos 1945 į junga ir kt. f <
metais, jų narių nebuvo nė Generalinis sekretorius U 
50, o dabar jau yra 125, nes Thant jau kelia klausimą: 
šiomis dienomis į jas priim- Ar nereikėtu atsižvelgti į

uriį
ži-p.

ta dar viena valstybė, tapu- į valstybės 
si nepriklausoma Svvaziland 
(Afrikoje).

pajėgumą, 
mant ją nariu? Juk 
JT chartą narys turi ne

prn-l 
pagal ‘ 

tik*
Svvaziland neturi nė 400, į pasižadėti vykdyti tos orga- 

000 gyventojų, jos žemės Į nizacijos tikslus, bet ir pa
plotas tik 3,700 kv. mylių. į jėgti vykdyti nario
Bet tarp JT narių ji nebus! 
mažiausia. Dar 6 valstybės 
gyventojų turi mažiau kaip 
Swaziland, ir 15 valstybių 
užimamas-žemės plotas yra 
mažesnis.

Pačios mažiausios vals
tybės Jungt. Tautose yra 
šios: Maldive. kuri žemės 
turi 112 kv. mylių (Primin- 
tina, kad New Yorkas uži-

zmona mirė vėžiu.

— Na. kaip tėvas jautiesi pikcerį, kuris parodo, kaip
šiandien? prezidentas kabina Hump-

— Žinai, Maiki. jaučiuos riui ant kaklo malūno girną, 
kaip tarakoną nurijęs... į akmeni, beveik didesnį už

— O gal ir nurijai, kad pati kandidatą, ir ant to ak-
taip jautiesi. j mens parašyta: ”Prezidento

— Ne. Maiki, nenurijau. J paramos medalis“. Tai yis- 
■— Tai kodėl tokią prasta: tiek. kaip kad būtų pasaky-

nuotaika?
— Todėl, kad ant dūšios

markatna.
— Bet kodėl?
— Valdžia perdaug išti

žusi perdaug duoda laisvės 
žmonėms — vot. kodėl mar-į 
katna. 1

ta, kad prezidento parama 
tikrai Humprį nuskandins. 
Ir už tokį išjuokimą niekas 
nebuvo į džėlą pasodintas. 
Na, tai kaip tu rokuoji. ar 
tai ne perdaug laisvės?

— Tą karikatūrą mačiau 
ir aš, tėve. ir galiu pasakyt,

— O man rodos kaip tiki kad ji man labai patiko. Jo- 
priešingai, tėve. Aš manau,! je nėra nieko ”škaradno“.

Labai prasminga mintis ir 
labai vykusiai pavaizduota. 
Jei aš būčiau prezidentas, 
aš duočiau tam artistui auk
sinį medali.

—Ne. Maiki, už tokį dar
bą niekas medalių neduoda. 
Net ir laisvoj mūsų Lietuvoj 
piešėjas būtų atsidūręs ka
lėjime. jeigu drįstų Smetoną 
taip išjuokti. Ai bečiu!

— Ar tėvas norėtum, kad 
ir Amerikoj taip būtų?

parei
gas. O tuo tarpu ir dabar 
jau yra tokių silpnų narių, 
kurie nepajėgia net nuola
tinės atstovybės išlaikyti.
Todėl U Thant mano. kad 
mažytės valstybės turėtų į
pasitenkinti galimybe būti | Dešinėje Jlaneen Welch. Kairėje ji su fašistu kandidatu į prezidentus Wallace. Sakoma, kad Wal- 
tik JT Specialių organizaci- j pasirinko ją savo antrąja žmona. Jo pirmoji
jų nariais. Štai pati Vakari-!- ---------------------------- ....
nė Samoa, kuri nepriklau-i z
somybę atgavo 1962 m. ir
turi žemės tik 1.097 kv. my
lias ir gyventojų 114,600, 
pati nutarė nestoti i Jungti
nes Tautas, bet ji yra priim
ta į Pasaulinę sveikatos or
ganizaciją. Pasaulinę paštų 
sąjungą ir Pasaulinę teleko-

LONG BEACH, CAL

Bus didelis banketas
Lietuvių klubas lapkri

čio 23 d. 6 vai. vak. ruošia 
didelį rudens banketą. ku-J 
rio pelnas skiriamas Balfui į 
vargstantiems lietuviams į 
šelpti.

Banketas bus gražioj sve-' 
tainėj, 728 Elm Avė. Jo šei
mininkais išrinkti Ona Me- 
kišienė ir Vytautas Tamo
šaitis. Jiems talkon ateis ki- 

į ti klubiečiai. Bus skani va- 
į karienė su visokiais gėri- 
; mais, muzika, šokiai. Geri 
dainininkai padainuos gra
žių liaudies dainų. Kviečia- 

Spalio 19 d., šeštadienį, mi atsilankyti visi vietos ir 
nuo 1 vai. popiet iki 7 vai. apylinkių lietuviai, 

klauso praeičiai. Tai yra I vak. LB Conn. apygarda
pasenę ir nebereikalingi ruošia Informacijos semina- ...
baldai. Jiem laikas jau eiti rą. Seminaras vyks Water- Klto# nauJ*enos
į muziejų. Žmonijos gyve-.būry, Conn.. 48 Green St.,' Vytautas Tamošaitis su 
nime prasideda nauja era —į Lietuvių Klube, arti šv. Juo- žmona neseniai čia atsikėlė 
laisvesnė, šviesesnė ir teisin-! Zapo bažnyčios.. Dalyvauti iš Brocktono, Mass.. įsigijo 

gražius namus ir džiaugiasi 
geru Kalifornijos oru.

Ona Povilaitienė iš Wor- 
cesterio. Mass., lankėsi pas 
savo giminaičius.

J. M.

turėtų taip pat išplakti kai
lį ir Kunigams, Kurie kelia 
protestus prieš popiežių.
dau ir Bostone atsirado 150 munikacijos sąjunką. 
tokių atskalūnų. T------Jie sukilo JAV jau praeitais metais -
prieš Vašinktono kardinolą , asiūl8 tą kiausimą studi. 
O Boyle, kam jis gina šven-, juoti bet' kolkas nieko ap-
tą tėvą. Kaip svietas stovi, čiuopiamo nepadarvta gal 
tokių prajovų dar nebuvo, 
kad Kunigai keltų revoliu
ciją prieš šventą sostą. Tai, valstybėms" 
va, „naiki, kodėl aš jaučiuos 
kaip tarakoną nurijęs. Ko
munistai verčia karalius nuo 
sostų, o kunigai — popiežių.

— Tėve, mes gyvename 
revoliucijos amžiuje. Kara
lių ir popiežių sostai pri-

čiuopiamo 
dėl to, kad tas reikalas yra 
labai jautrus mažosioms

WATERBURY, CONN. 

Informacijos seminaras

kad laisvės turėtu būti dar£
daugiau.

— Tai kibą tu nematai, 
kaip gazietos išjuokia pre
zidentą Džiansoną ir jo kan
didatą Humprį, kuriam jis 
nori palikti savo sostą. Man 
verkti norisi.

— Nesijaudink, tėve.. Po
litikierius reikia pajuokti, 
nes jie nerimtai elgiasi.
Perdaug giriasi, perdaug 
žada visokių pagerinimų, 
kai i š tikrųjų jiems rūpi tik 
savo kišenė ir garbė. Paim
kim kad ir demokratų kan
didatą Humphrey. Kalbė
damas anądien Los Ange- 
ly. kur gyvena daug apyse
nių žmonių, jis žadėjo se
natvės pensiją pakelti 50 
nuošimčiu, jeigu bus išrink
tas prezidentu. Jis pagerin
siąs ne tik sočiai security 
pensiją, bet ir pagalbą li
goje.

— Nu. tai labai gerai,
Maiki.

— Būtų gerai, tėve, jeigu 
ponas Humphrey galėtų tai 
padaryti. Bet senatvės pen
sijos pakėlimas priklauso 
nuo kongreso, tėve. Jeigu p.
Humphrey ir būtų išrinktas 
prezidentu, jis niekad savo 
pažado be kongreso neįvyk
dytų. Taigi, jis klaidina 
žmones. Ir laikraščiai gerai 
daro. kad tokius prižadus j 
pajuokia.

— Bet kam 
dėdami tokius
cerius? Va, prezidentas Į parti jos platformą, norėjo, 
Džiansonas anądien viešai i kad būtu Įrašytas protestas 
apzraimino, kad jis remia! prieš Vietnamo karą. Nu, 
Humprio kandidatūrą. Iiy ir gavo policijos lazdų. Taip 
žiūrėk, ka iš to padarė bos-' ir reikia — neprotestuokit 
toniškė gazieta ”Globe“.' prieš valdžią! Aš tau pasa- 
Kone per visą puslapį įdėjo kyšiu, Maiki, kad policija

gesnė. T odėl į praeitį nežiū- kviečiami suinteresuotieji iš 
rėkim ir nesigailėkim jos.
Tegul ji prasmenga visiems 
laikams — su visais sostais, 
karaliais, generolais ir ka
rais. Ateitis bus švaresnė ir 
žmoniškesnė.

— Maik. nekalbėk niekų.
Verčiau paskaityk šventraš
ti. tai žinosi, kad karaliai ir 
generolai reikalingi, ba ki-

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVĖS 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 aukokime 
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 Finąnce Committee 

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

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

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

viso Atlanto pakraščio: stu
dentai, moksleiviai, jaunoji 

1 karta, vyresnieji ir senimas.
Seminare bus pateikiama 

ir diskutuojama Lietuvos 
laisvės klausimo vie
šumon kėlimo Įvairūs būdai, 
priemonės, metodai, strate
gija. Seminare bus paliesta 
spaudos, radijo, TV. susirin-

Jes, Maik, prezidentas taip nebus paretko ant svie-i kimų. paradu, organizacijų.
turi būti pavožotas. Matai, 
kas darosi, kai tokių mand- 
rapypkių niekas nenufai- 
nuoja. Ta pati Bostono ga
zieta įdėjo dar škaradnesnį 
pikčerį, negu pirmas. Šis 
antras raizgalas parodo, 
kaip Humpris sako prakal
bą, atsistojęs ant stalo, o po 
stalu tupi susirietęs prezi
dentas Džiansonas ir moki
na Humprį, ką sakyt. Nu. 
ar tai ne išjuokimas aukšto 
stono vyrų?

— Tokia pajuoka, tėve. 
yra sveikas dalykas, nes pa

to. Mus užpuls komunistai,
atims žemę, fabrikus ir 
mums patiems padaiys galą. 
Ir kaip tu nuo jų atsigintum, 
jeigu nebūtų generolų?

—Nekalbėkim apie tai, nes 
tai labai platus ir painus 
klausimas, ir mudu jo neiš- 
rišim.

— O aš. Maiki, norėčiau 
apie tai pasiginčyt, ba aš 
netikiu, kad ateitis galėtų 
būti geresnė. Juk šventraš
tis aiškiai pasako: kaip bu
vo nuo pradžios, taip bus
visados, ant amžių ir amen. 

rodo daug tiesos. Ir kai to-i Ir žmonės nenori jokių pei
kia karikatūra telpa laikraš- j mainų.
ty. tai politikieriai negali ta-’ — Tik seniai nenori per- 
vęs primušti policijos buo- mainų. Jie nori, kad taip bū

tu. kaip buvo. Betzemis, kaip tai padarė Chi
cagoje demokratų konven-

bibliotekų. rinkiminės kam
panijos. parodų, kalbėtojų 

Į ir mokyklų panaudojimas, 
j Bus aptartas ir mūsų infor- 
į macijos dabartinis stovis ir 
perspektyvos.

Seminarui pravesti ir pa
tyrimu bei mintimis pasida
linti kviečiami šios srities 
veikėjai iš Pennsylvanijos, 
New Jersev. Nevv Yorko ir 
Connecticut.

Viena iš trijų sesijų nu
matoma atlikti anglų kalba 
— čia gimusiems lietuviams 
ir lietuviška: nekalbantiems 
mišriu šeimų nariams. Pa
pildomos žinios apie progra
ma bus paskelbtos vėliau.

LB apylinkės ir kitos or- 
jaunoji | ganizacijos skatinamos pa

karta reikalauja permainų, siusti po keletą atstovų. Yra
cijos metu. Juk tėvas žinai,: Todėl universitetų studen-
kas ten atsitiko, ar ne?

— Šiur. kad žinau. Tenai
demonstrantai, karo prieši-

[ tai ir jauni profesoriai ke
lia riaušes prieš senovišku
mu prarūgusius universite-

kviečiami ir paskiri asme
nys.

Dalyviai galės pabuvoti 
tą patį vakarą Moteių Klu-

n jie pajuokia,1 ninkai, norėjo pamokyti de- tus. šitas sąjūdis, tėve, vyks- bo rengiamame baliuje, 
s žiaurius pik-į mokratus, kaip parašyti ta visame pasaulyje. Tai y-j Informacijų teirautis:

ra revoliucija, tėve. Šita re-: Roma
voliucija sukrėtė jau ir po- Pierpont

Keniausytė, n 
St., Waterbury, 

piežiaus imperiją, didžiau- Conn. 06708. tel. (203) 756- 
sia ir stipriausią reakcijos 5333.
tvirtovę. į Seminarą organizuoja —

— Užteks, Maike. Aš ei- Conn. LB apygardos politi
niu rožančių sukalbėti. nis ir jaunimo komitet u.

ARGENTINA

E. Paršelis gavo daktaro 

laipsnį

Prof. Ernestas Paršelis, 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto bendradar
bis (Eltos biuletenių ispanų 
kalba redaktorius) Argen
tinoje. apgynęs Argentinos 
Katalikų Universitete di
sertaciją (“Tomizmas VII 
amžiuje“). įgijo filosofijos 
daktaro laipsnį. Dr. Paršelis 
via gimęs Buenos Aires 
1940 m. spalio 9 d. Mokslą 
pradėjo lietuvių parapijos 
mokykloje. Aukštuosius 
mokslus ėjo Romoje, Vo
kietijoje, Madride. Dėstė 
Buenos Aires universitetuo
se bei institutuose filosofi
ją, pastaruoju metu (paskir
tas konkurso keliu) yra Bu
enos Aires Pedagoginio In
stituto direktorius. C’’./

./{ .ųdifi/f »iii
ANGLIJA

Gavo daktaro laipsnį

M. Gorodeckaitė Londo
no universitete gavo dakta
ro laipsnį ir išvyko į Kana
dą. kur St. Johns universi
tete numato profesoriauti.

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
jau rišykloje

Kaina $1.00

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psi., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkai.v abi dalis kaina tik ....................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kaina.......................................................$2.0G
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Čicagietės įspūdžiai komuni*tų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina.........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ......................................................... $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.................................................$2.00
Dan Kui tičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00

t



Puslapis šeštai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 41. 1968 m. spalio 9 d.

•MMMMMMMMMMMMMMtMMMNNMMMMMMMMMMMMM'

MOTERŲ SKYRIUS
KAZIMIERAS BAKENAS

Išsvajotoji
KAZIMIERAS BARtNAS gyvena Anglijoje. Jis yra 
išleidęs keliaa save Itūrisię knygas, čia spausdinamas 
apsakymas paimtas ii jo neseniai iiiektos knygos "At
sitiktiniai susitikimai", Iiame kūriny K. Baronas tikrai 
jaudinančiai vaizduoja dvi*j? jaus* vyry draugystę.

Kel. red.' ‘ ’ ■ - - s

Anuomet aš turėjau devyniolika metų, Jurgis Malo
nis turėjo devyniolika metų ir dar daug vyrų turėjo po 
devyniolika metų, visi buvome įvilkti j apšiurusias žals
vas uniformas, ir visi stumdėmės prie Leningrado, o kiti 
prie Staros Rusios. Tris kartus mudu su Maloniu vežėm 
frontan šieną, visus tris kartus grįžom į užfrontę sveiki ir 
gyvi, nė viena kulka nepalietė nei vežimų, nei arklių, nei 
mūsų. O kai gnždavom sveiki ir gyvi, tai Malonis ilgai 
sėdėdavo, rūkydavo ir skaitydavo Feldpostu gautus nau
jausius merginų laiškus. Rašė nepažįstamos, ir šiandien 
nepasakytum, kad tie laiškai anuomet kuo nors turtingi 
būtų buvę. o jis skaitydavo juos po kelis kartus ir, rodos, 
svarstydavo, kuriame čia galėtų būti bent vienas kitas! 
žodis, išraiškius širdį. Skaitydavo, šypsodavos ir leisdavo i 
dūmus. J

— Grįšim, tai surasiu kurią nors. — sakydavo jis ir* 
sėsdavosi rašyti ir nuolat traukdavosi iš kišenės rūkalus ir 
degdavosi cigaretę po cigaretės.

Pats save į "kunigus" įšventinęs Swede su žmona įžengia 
į policijos nuovadą Xew Yorke. Jo bažnyčioje rasta 10 
mil. dolerių vertės narkotikų, žinoma, suimtas ne tiktai 
"kunigas", bet ir devyni tuo metu "bažnyčioje" buvę 
“parapijoms4*.

Teisės patarimai
Advokatė M. Aveikaaskieač sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimas teisūs 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informArfolo pobūdžio. Klausimus ir at- 

1 aakySftm ,Opa»*W*Wk‘‘Wn»>* ttyrluje
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas. <
Klausimus prašome siųsti tiesiog ū<*h>

kymas nėra taikomas kiek
vienai valstijai, o tik "klau
sėjo“ valstijai.

Tada jis turėjo jau atsirinkęs kelis laiškus ir tuos 
dažniau skaitydavo, negu kitus, ir iš jų mėgdavo pakar
toti vieną kitą sakinį, ir visi jie buvo rašyti vienos ir tos 
pačios.

Grįžti mes negrįžome, nei aš, nei Jurgis Malonis, nei 
daug kitų vyrų, kurie Feldpostu gaudavo merginų laiškus. 
Net ir su Maloniu mus laikinai išskyrė ketvirtasis važiavi
mas į frontą su pilnais vežimais šieno. Tuomet driūktelėjo 
keli artilerijos sviediniai, aš mačiau, kaip krito Malonio 
arkliai, aš gulėjau pakelėj prie krūmelių, ir Jurgis Malo
nis tada grįžo į užfrontę sveikas ir gyvas, ir susitikom mu
du abu su juo ne namie, o svetur, kai visi išsiblaškę grū
dosi Į krūvą. Tada jis tarpuvartėje stovėjo prie kelio, kai 
sunkvežimis išlaipino mane, žiūrėjo, kaip mano lazdos 
slidinėja tarp gatvės grindinio akmenų, ilgai žiūrėjo, il
gai akimis bėgiojo nuo vienos lazdos į kitą. paskui pažiū
rėjo man Į akis, apkabino mane. išmetė man lazdas, gar
siai nusikvatojo ir tada tarė ir dar pakartojo:

— Keistas tu su tom lazdom... Be kojos...

Tada jis tylomis jau paėmė mano lazdas, apkabino 
per pečius mane, ir mes trim kojom nuėjom, gavom po 
lovą ir po čiužinį ir duonos ir ten sėdėjom ir gyvenom pil
kom viltim. Ne, aš sėdėjau, o Jurgis Malonis šoko ir dai
navo ir vaidino, o kartą net ir mane buvo padaręs artistu, 
kai prireikė žmogaus be kojos, kuris praterkši ir prakauk
ši lazdomis iš vieno scenos galo iki kito. ir jis vienas man 
karštai plojo.

Tai anom dienom Jurgis Malonis, kai vakarais grįž
davo iš visų linksminimų ir išgerdavo šaltos kavos, vis 
dažniau atsidusdavo ir iš kuprinės išsitraukdavo ryšulėlį 
tų laiškų, rašytų jam Feldpostu anos nepažįstamos mer
ginos. Tokiom progom, būdavo, sakys:

— Būčiau grįžęs, būčiau susiradęs, būčiau šiandien 
gal jau vaikus auginęs.

Nuleidęs galvą išklausydavau tokių dejavimų. Ką 
aš, luošys, galiu sakyti ar pritarti? Mano mylimosios, su
žadėtinės ir žmonos, štai, šios dvi medinės lazdos, ir jog 
eis su manim, bus ištikimos iki karsto, ir aš gyviems ne
galiu. rodos, patarinėti. Tik tasai dažnas dejavimas pra
dėjo pagaliau veikti mane, ir kai Jurgis kartą vėl ištraukė 
tuos laiškus, skaitinėjo juos ir atsidusęs tarė:

— Būčiau grįžęs, būčiau susiradęs, jau su pirmaisiais 
jo žodžiais griebiau lazdas, šokau iš lovos ir nustriksėjau 
į jį su protesto šauksmu lūpose:

— Būčiau, būčiau! — sušukau. — Jaunas vyras, o 
pradedi ištežti. Ar tau maža merginų?

Pasakiau, atsiprašiau ir nustriksėjau lovon.

— Merginų? — tari Jurgis. — Sakyk, sakyk, įdomu. 
Kur tos merginos yra?

I. A. Krylovas

GAIDYS IR PERLAS

Pasakėčia

Krapštydamas mėšlo krūvą,
Gaidys su*ado perlą gan didingą,

Ir sako: ”Kur pakliuvo?
Koks daiktas nevertingas!

Argi nekvaila, kad įkainojamas aukštai! 
O aš gi, iš tikrųjų, džiaugčiausi tiktai 
Suradęs kviečio grūdą: nors nepuikus,

Bet sotus?*

• • e

Storžieviai sprendžia irgi panašiai:
Ko nesupranta, jiems tai vien niekai.

a
M. Šveikauskas, Attoraer at Law,
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street.
Boston, Ma*s. 02131

Klausimas . rasis fabrikas, kuriame pa-
i skutiniu laiku dirbau? O

Prieš 12 metų, dirbdamas kas. jei jie sužinos, kad aš 
fabrike, susižeidžiau nuga- nebe pirmą kartą esu nu- 
rą. Išgulėjau ligoninėje tris kentėjęs ir kad jau pas juos 
savaites, o namie teko išbū- atėjau su nesveika nugara? 
ti apie du su puse mėnesių.! Tada ir jie gali atsisakyti 
Fabrikas man mokėjo algą man mokėti. O naujo darbo 
ir apmokėjo visas gydymo • vargu ar begausiu su tokia 
sąskaitas. Kadangi jie su! nukentėjusia nugara. Ai
man i m taip žmoniškai apsi-i man valdžia mokės Sočiai 
ėjo, aš nei neėmiau advoka-i Security? Jei ir mokėtų, 
to. Grįžus į darbą, davė ( pragyventi to neužtektų, 
man lengvesnį darbą. Nuga- Guliu naktimis be miego ir 
rą man dažnai skaudėdavo
ir tada. ypatingai lietingą 
dieną ir iš lyto, atsikėlus.
Dirbti neatsisakiau, dirbau 
ir retai kada nenueidavau 
i darbą dėl ligos, kaip kad 
kiti darbininkai visą laiką 
daro.

Prieš 5 metus tas mano 
fabrikas, kuriame aš dirbau 
nuo atvažiavimo į Ameriką 
dienos, užsidarė. Mat. išsi
kėlė į pietus, kur darbinin- 

! kas pigesnis. Visi darbinin
kai. kurie dirbo tame fabri
ke, gavo nedarbo pašalpas, 
o toms pašalpoms pasibai
gus. turėjom ieškot kito dar- 

! bo. Gavau tokį darbą, kurį 
1 ir anksčiau buvau dirbęs, 
bet šį kartą teko sunkiau 
dirbti, nes aš jiems nesa
kiau, kad, bedirbdamas pir
mame fabrike, susižeidžiau 
nugarą. Aš bijojau jiems a- 
pie tai pasakyti, nes. sakau, 
kai išgirs apie mano nuga
rą, manęs nesamdys. Dir

rūpinuosi. Esu 59 metų am
žiaus. Kas man daryti? Pra
šau man patarti. Neturiu pi
nigo pas vietinį advokatą

Nukentėję* tautieti*

Atsakymas

ĮDOMIOS KNY GOS

Romanai
D. Nendrė, AIDAS TARP 

DANGORAIŽIŲ, romanas,
36o psl., kaina So.

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

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

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

Vincas Mamonas: Mll»-
OTAS RYTAS. 166pusl., 

Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
eivio adminirtraciįoie.

Jeronimas Ignatoni*. LŪ
ŽIAI. 301 psk, kaina $3.00 

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

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

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

Petr. Tarų lis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psk, kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro-

p
Y

KĄ ČEKĖS KEPA , sviestą, kiaušinių trynius, “““f
Vakavo miltplins miltus iriJau- ls '>10- nugara Kaip 

Jos labiausiai mėgsta į- rankomis gevai išminkyti. k.ieta lenta- r.esilankst? Pa 
vairius lengvus neriebius • Te§1 j tris dalig)
kepinėlius ir šventimam sta- jr jgkočioti tris vienodo dy- 
lui stengiami jų pagaminti dįjo lakštus. Vieną lakštą 
daug rūšių. Štai
ceptas:

Tamstos paskutinis darb
davys yra atsakingas už j 
Tamstos sužeidimą. Nors,
Tamstos nugara ir buvo su-! manas. 234 psk. kaina $2.50 
žeista anksčiau, bet ji buvo! Albinas Baranauskas, 
tiek "gera“ kad galėjai KARKLUPĖNUOSE. pra
dirbti 12 metų be pertrau- mijuotas romanas, 224 psL, 
kos. Darbdavys samdo dar- kaina $2.50.
bininką tokį, koks jis yra.! Kazv* Almėna*. UPE f 
Nėra tokio įstatymo, kuris RYTUS. UPĖ J ŠIAURE, 
verstų darbininką atlikti romanas I dalis. 325 psl., II 
išpažintį jį samdančiam dalis 302 psk. kiekvienos da- 
darbdaviui. Faktas yra tas, jįes kaina $3.00. 
kad Tamsta sugebėjai at- AIė Rūta. KELIAS 1 
likti savo darbą, o dabar KAIRE, premijuotas romą- 
nebesugebi. Kol Tamsta esi nas jAV senosios kartos 
nedarbirgas dėl to. kad su- lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
sižeidei bedirbdamas, darb- kajna $3.00.
davio draudimo kompanija Vytautas Volertas. GY- 
turės Tamstai mokėti Work- VFNIMAS YRA DAILUS 

bau visą laiką sunkiai ir ne- j men’s compensation ir tai- romanas iš lietuviu emigran^ 
siskųsdamas. Nugarą man j pOgi apmokėti visas ligoni- ^.venim0. 242 psl.. kai-
be paliovos skaudėjo. Ypa-| nės ir gydymo išlaidas. ! 50
tingai, kaip anksčiau rninė-t Nesinervuok Tamsta, kad Vytautu Volerta, UPE

dar čekio negavai Kartais TCKA VINGIAIS, romanu 
užtrunka, kol draudimo • s32 „s, kaina 50 
kompanija gauna visus ret-l v«r., K.vnliūna., K AL-skui kiek geriau, bet skaus

mą užmiršti sunku. Žmona 
man ir kompresų dėdavo ir

vienas re-r-.,- - elektrinį šildymą, bet vis-detij plona riebalais istep R gkauda 
tą skardą, plonai aptepti ne
saldžiu mėgiamu marmela
du, pabarstyti trintais riešu- 

Pusė svaro sviesto, svaras tais ir uždėti antrą lakštą, 
miltų, apie uncija mielių. 3 šį plonai aptepti marmela- 
šaukštai cukraus, 4 kiauši- du ir pabarstyti trintais rie- 
nių tryniai, vienas šaukštas šutais. Uždėjus trečią lakš- 
kokavos miltelių. pieno, tą. kepti vidutiniame karš- 
marmelado, riešutų. j tyje. Iškepus dar skardoje

Mieles su trupučiu pieno ?u pi austyti vienodais kvad- 
ištrinti į tyrelę, dėti cukrų, ‘ rateliais.

Sluoksniuoti sausainėliai

— Kartu šoki, kartu vaidini, — parėmęs galvą ta
riau. — o nematai. Kuo bloga Dailidonio Ona? Gražiai 
dainuoja, gražiai vaidina, ir pati mergina graži.

— Dailidonio Ona? — pakartojo Jurgis Malonis. — 
O ar tu matei jos kojas? Ar tu matei? Kojos kaip belgiš 
kos kumelės!

— Rožėno Rožė, — skubu. — kuo ta prasta?
— Rožėno Rožė? — kartoja Jurgis Malonis. — Ar 

tu girdėjai, kaip ji kalba, kaip ji juokiasi? Kitapus rajono 
girdėti. Broli, ačiū už Rožėno Rožę.

— O ar tu girdėjai, kaip kalba ir kaip juokiasi ta, 
kurios senus laiškus tu laistai ašarom? — kertu aš ir pats 
jaučiu, kad perdedu. — Ar tu matei aną? Iš kur tu žinai, 
kad jos kojos ne kaip belgiškos kumelės? Iš kur tu žinai, 
pasakyk?

— Nežinau, — sako jis. — Ne, Gediminai, nežinau, 
tikrai nežinau.

(Bus daugiau)

ir gana.
Taigi, praeitą mėnesį bo

sas (foreman) liepė man 
padėti tokiam vaikėzui 
sunkvežimį pakrauti. Kro
vimas toks, kad į jį, į tą 
sunkvežimį, reikia dėti pre
kes. Bijojau atsisakyti, kad 
nesužinotu apie mano nu
barą. Pakėliau ryšuli, rodos; 
ir ne toks sunkus, bet stai
giai pajutau tokį baisų 
skausmą nugaroj, kad pra
kaitas išmušė. Numečiau tą 
ryšuli ir susiraičiau iš skaus
mo. Vaikėzas nubėgo ir at
vedė bosą (foreman). Tas 
pasižiūrėjo, tuoj pakvietė 
savo padėjėia ir liepė mane 
nuvežti į ligoninę. Ligoni
nė padarė rentgenogramas į 
(X-rays) ir vėl paguldė vi
sokiems tyrimams daryti. 
Išgulėjus 10 dienu, dąktajjąi I 
nutarė, kad gal bus rai 
linga operacija, bet kolkas 
išleido namo.

Iš fabriko dar nė vieno 
cento nesu gavęs, nors ma
no žmona nuėjusi prašė al
gos.

Kas dabar mokės už ligo
ninės išlaidas? Ar fabrikas,

: kurio dabar nebėra mūsų 
'valstijoje, o gal net pietuo-

kalingus davinius. Tamstos' 
atveju reikalas yra aiškus,! 
ir aš nemanau, kad susida
rys kliūčių. Jei po poros sa

NU GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2 50

Kazy* Plačeni*. PULKIM
valčių Tamstos reikalas dar j ANT KELnJ romana9 iS 
vis nebus išspręstas, patar-) kun StrazdeIio „veninio.
čiau tuoj ėrtuti savo advo
katą, kuris Ši reikalą gan 
įrreitai sutvarkys. Dauguma 
advokatu neatsisako sutvar
kyti tokį reikalą, kaip 
Tamstos, neprašydami iš 
anksto atlyginimo. Jie žino, 
kad Tamsta neturi dabar 
pinigų, kol negausi savo 
kompensacijos.

Kas dėl vadinamųjų So
čiai Securitv disability be- 
nefits. — aš Tamstai patar
čiau dėl jų nesirūpinti, kol 
paaiškės, ar Tamstos susi- 
žeidimas yra laikino ar nuo
latinio pobūdžio.

• • •

se išėjęs iš biznio? Ar ant-

Keleivio’ skaitytojui M.T.
; Pdašau nesirūpinti dėl sa- 
vo < tftfamento. Tamstų vals
tijoj* ♦ terėikalfngi dviejų 
liudininkų parašai, o ne tri
jų. Liudininkų parašų tvir
tinti nereikia. Jie „patvirti
na“ testatoriaus parašą. 
Liudininkais gali būti vyras 
su žmona, tai reikalui ne
kenkia, jei tik jie nėra pa
veldėtojai (beneficiaries).

Šioje srityje įvairių vals
tijų nuostatai (statutes) ski
riasi. Tamstų minimas atša

li laida. 160 psl. kaina $2.00
Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO

SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
’uotas romanas iš politinių 
‘migrantų gyvenimo, 268 
įsi.. kaina $2.50.

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pra-
nijuotas romanas, 279 psl., 
aina $3.00.
Vytautas Alantas: TARP

DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
usi.. kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
’š knygnešio kun. M. Sida- 
•avičiaus gyvenimo, 233 psL, 
tama $2.50.

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRĮŽTA | 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
*5.00.

Aloyza* Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premi juotas romanas, 246
psl., kaina $3.
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Vietinės žinios
Balfas pradėjo banketų 

metą
Bostono

PARENGIMŲ KALENDORIUS* •
Spalio 6 d. buvo Balfo Spalio25 d. 8:30 vai. vak.- 

Tai pirmasis šį Joraan Hali salėje Baitų dr-! 
juaęnk /YfHad jų turėsime j°s pirmasis koncertas. Pro-• 

savaitę. Susirinko 100 gramą atlieka estė Eva Pat-' 
nuL^bet jie suaukojo terson (sopranas), buvusi 

$358.'‘neskaitant įėjimo mo- Helsinkio opero s primadona, 
kesčio ir kt. į

Įbanketą atvyko.naujasis ^.į ra Dl- kš_!
BiUfo reikalų vedėjas kun.lto sa,^e p Vi<ini(J 
P. Geisciunas. Jis savo kai- Jetuvj ya,an_
boję vaizdžiai papasakojo,' dos ^a5 
kad yra daug vargstančiu ir * * *
skurstančių tautiečių, todėl • u k „ ,
Balfas labai reikalingas.'Ha„ Komiteto Lietu.

. . . t. ... . ... , Jis dėkojo už teikta jam pa- VOs nepriklausomvbės atsta-
si sunnkU iki puses miliono B3nketas bus lapkričio ".P™“vlsus lr tollau tymo 50 m. sukakčiai atžy-
dolerių, šiais metais LF lie- 3 d. 4 vap popiet So- Bosto-1 Ji remti. i * * *
^kre^aliX°^kvrčk25!n°,PetUVili PiHeČiU Dr'j°S Me.ninę Pro8ram» atliko! Lapkričio 3 rt. So. Bosto- 
ano 4 1 • ' iir ’ 'sa^Je* I balerina Danutė Lukausky- no Lietuvių Pil. Dr-jos salė-

o erių n nu° 1S1*! vinuo nirmininkė jU7pĮ te iš Montrealio, kuri ateity-, je Sandaros našliu karalie- 
steigimo per 6 metus lietu- j ^lu»o pirmininke Juze aukįtai iškilti i nė« banketas
viškiems reikalams jau iš-. Arlauskiene su visa valdy-Į gau auKsiai iskku. t nes Lankėtas, 
dalino 65,000 dolerių. Tokio! ba jau dabar kviečia apsi- Visus karališkai vaišino
dydžio suma būtų galima spręsti dalyvauti tame ban- J Ulevičienė su savo taikiniu 
kas metai paskirti lietuvis- kete ir jam ruoštis, 
kiems reikalams, jei LF bū- į

it <4 .«»:vbūd'

• • .5 -»i«: --*• L ' .i =
Netrukus bus nailių

Bostono Vajaus Komite- banketas

tas LF surinko 20,000 dol. Sandaros Moterų Klubas 
ir tuo įvykdė Bostonui skir- po atoistogų buvo susirin- 
tą kvotą. Philadelphija ir kęs rugsėjo 25 d. Aptarta, 
dar dvi mažesnės vietovės kaip geriau surengti dvide- 
joms skirtas kvotas yra šimtąjį banketą našlėms pa- 
anksčiau su kaupu atidavu- gerbti. Norima, kad jis bū- 
sios. tų daug geresnis, negu ki

lki šių metų galo LF tiki- tais metais.

20,000 dol. Lietuvių Fondui

tų jau milionas dolerių. De 
ja, mes dar tik pusiaukelėj.

Kaikurių mūsų tautiečių 
nerangumas ir delsimas įsi-' 
jungti į LF yra keistas ir ne
suprantamas šiame mūsų 
gerovės ir auksinio gyveni
mo laikotarpyje.

Tokių atsitikimų, kad 
šimtinės belstųsi į vajininkų 
duris, buvo nedaug. Daž
niausia reikėjo prašyti, o 
kaikada daug kartų prašyti 
ir... negauti!

Gan ilgai užtruko surink
ti paskutiniąją 600 dolerių 
sumą. Pagaliau visi sunku
mai buvo nugalėti, ir žemiau

Kultūrinių Subatvakariu 

parama Kovotojų statymui

Rugsėjo 21 d. vakare su-l 
rengto Kultūrinio Subatva
kario pelnas iš anksto buvo 
pažadėtas komp. Jul. Gai
delio kantatos Kovotojų

kais.
Banketui vadovavo Balfo 

skyriaus pirmininkas Anta
nas Andriulionis.

Lapkričio 10 d. Lietuvos, J 
kariuomenės atkūrimo minė
jimas So. Bostono Lietuviu 
Pil. Dr-jos salėje.

Laimingai gyventa 

25 metus

; Lapkričio 16 d. Lituanisti-
i nės mokyklos puota So. Bos-
j tono Lietuvių Pil. Dr-jos III Į
! aukšto salėje.

♦ * *

, Gruodžio 6 d. 8:30 vai.
vedybinio™' Jol,‘!an Hal1 EaltV (lr-j°s 

J II-sis koncertas, kurio pro-
atlieka latvis

1 nistas Klavinš.* * *

Tokiai savo
statymui š. m. lapkričio 2 d.",, gyvenimo sukakčiai pami- į 
8 vai. 30 min. vak. JordanĮnėti Irena ir Bronius Gali-i ą 
Holl’e. Kaip žinoma, to su-Įniai spalio 5 d. savo namuo-i 
batvakario programą atliko I se surengė puotą. Sukaktu-i 
poetas satyrikas Leonardas! vininkai Bostone (pirma 
Žitkevičius iš New Yorko., Cambridge) gyvena jau a-į
Ir gryno pelno susidarė ap- pie 20 metų, abu yra aktin-; na^l^Vltreirdaitė
čiuopiama suma 105 dol. 50, gi lietuvių bendruomenės

__________o____________ centų. Minimą sumą Kult. veiklos dalyviai, malonūs.
išvardintų asmenų dėka pir- Subatvakariu rengėjai jau svetingi žmonės, todėl ir jų 
masis baras vajaus darbe : Įteikė Lietuvos nepriklau-Į laimingo gyvenimo 25 m. 
užbaigtas. Bostoniečiai tuo: somybės atkūrimo 50 metų,sukakčiai atžymėti susirin
ki didžiuotis kad lėšų tel- sukakčiai minėti komitetui.! ko tiek, kiek leido jų namų į 

erdvios patalpos. Is Chica

pia-

Kovo 14 d. 8:30 vai. 
i vak. Baltų dr-jos III-sis kon

certas. Programą atlieka

Kovo 16 d. V. ir S. Minkų 
radijo Talentų popietė SoJ 
Bostono Lietuvių Piliečių j 
Dr-jos salėje.

pasku-kimo LF darbe nėra . • • •• tinieji.
Minimą sumą po 100 dol. 

sudėjo: Motiejus ir Ona 
Mockapetriai, Jonas F. Moc
kevičius. gyv. Cambridge, 
Juozas ir Antanina Liutko- 
niai (antra šimtinė), Česlo-

Komitetas neramumams 

mokyklose tirti

gos buvuo atvykus jų jau
nesnioji duktė Giedrė Pen- 
čylienė.

I LIETUVĄ
geriausia ir vertingiausia

d o v a na 
JAV DOLERIŲ 

C ERTIFIKATAI
PILNA! GARANTUOTI. 

GREIČIAI PRISTATOMI
DOVANŲ

CERTIFIKATAI
vra vertingiausia dovana 
ir daug geresnė, negu siun
tiniai. Jūsų giminės tai pa
tvirtins. Todėl. rengdamie- 
-i siųsti siuntini, nesiųskic 
jo. bet siuskite DOVANŲ 
CEETIFIKATĄ ir jūs pa
matysite, kaip bus laimin
gi ir patenkinti jūsų gimi
nės.

TIK DOVANŲ 
CERTIFiKATAI

duoda teisę jūsų giminėms 
pirkti Vnešposvltorgo 
SPECIALIOSE DOLERIŲ

ERAITIVĖSE 
geriausios rūšies Ameri
kos, Vakarų Europos ir vie
tines prekes. Jūsų giminės 
tai patv irtins.

TIK DOVANŲ
CERTIFIKATAI 

duoda teisę jūsų giminms 
pirkti

SPECIALIAI
SI MAŽINTOMIS 

KAINOMIS.
Jūsų giminės tai patvirtins

Už PATARNAVIMĄ 
nemoka nei siuntėjas nei 

gavėjas
R U R L I A I J 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
skaitai mo. Pristatoma per 
10-14 dienų.
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 
ENPRESS CORP.

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

KATALOGAI SIUNČIAMI 
VELTUI.

American Express Compa- 
ny ir Podarogifts Ine. tei

sėtas atstovas.

FUEL OIV

' i Jtį

(f/ /

Ą: ’
»-y£. ..jį,-

*>-». j* »' fi *

>Taip> Jus galit gauti aukštos 
kokybes alyva ir sutaupyti
, yiy Ką d nu g iau me* duodam:

VELTUI priežiūrą 
VELTUI $4 vai. patarnavimą

X/jv VELTUI 4du> įskaitant ir bur- 

nerį ir kontrolę
Garantuotu* 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 kaštuoja 
pinigo. Tas brangias išlaidas pašalindami, mes 
galime i»ms duoti aukštos kokybės alyvą už 
pigesnę kainą.

—Pradėkit taupyt šiandie— 
Pašaukite 482-0200

303 Harrison Avė. 
Boston, Mass. 02118

Sukaktuvininkai šia pro- 
Majoras paskyrė 6 asme-lga gavo daug sveikinimų 

nis nagrinėti visoms prie-,laiškais, ir dovanų, žodžiu 
žastims, kurios kenkia vie-Į susirinkusiųjų vardu sveiki- 

vas ir Laima Kiliuliai (ant-1 gqju mokyklų normaliam] no inž. Eugenijus Manomai-! 
ra šimtinė), Antanas ir Ona' veikimui. Jie vra: seimelio tis ir žentas Kęstutis Miko-:
Andriulioniai ir Juozas kapelionas kun. Haynes,|nis savo šeimos ir Penčylų 
Bakšys savo šimtinėmis už-j LoPresti iš ABCD. pavyzdi- vardu.
baigė 20,000 doleriu vaju. 

Bostone yra 111 LF,narių.
Vėliau paskelbsime visą au
kotojų sąraša ištisai.

Bostono Vajaus Komite
tas visiems aukotojams nuo
širdžiausiai dėkoja.

Vajau* Komitetą*

Svečiai

fuoja San Antonio. Tex.. paro
doje, kurioje buvo surengta ir 
Monaco dieaa.

nio miesto programos admi-, j ir Br Galiniai išaugino 
nistratorius Parks, majoro I jr išmokslino dvi dukteris: 
pavaduotojas Sullivan, mo-| Jūratę (dabar jau Mikonie-
kyklų komiteto narys Tier-J nę jr Giedrę (dabar Pen- Monaco princesė Grace fotogra-
nev.

Mokyklų vedėjai sutiko 
leisti negrams dėvėti mo
kykloje afrikoniškus drabu
žius (dashikis), o negru mo
kinių klubų mokyklose klau
simą turėtų, vedėjų nuomo
ne, spręsti aukštesnė įstaiga.

čylienę), kuri Jaunimo kan- 
grese išrinkta Iškiliąja lie
tuvaite. Jie jau džiaugiasi 
vienu vaikaičiu.

i/J
Nauja senosios karto*

Šiomis dienomis iš Mon- 
tevideo, Urugvajaus, atvy
ko Louisa Dutkutė ir apsigy
veno savo dėdės ir dėdienės 
Alfonso ir Marijos Lešcins-į
kų šeimoje So. Salem, N.H.! Wallace lankėsi čia ant-

Kaip žinome, A. Leščins-padienį, o trečiadienj Hum- .. ..
kas profesoriauja Merri-i nhrev kalbėjo Vaistininkų, atemai. Grąziame J. Ma 
mack kolegijoje No. Ando-j dr-jos konferencijoje Warl ze^kos Milton Hill restorane 
ver, Mass. Tenai studijuos Memorial auditorijoje.
ir L. Dutkutė ekonominius Nixon ianky8is spalio 18 
mokslus (verslo administra- jr kalbės miesto sode. De-

..... v mokratų kandidatas į vice-
M. Leščinskienė su F. Ka- prezidentus Muskie Bosto- 

rosrene iš So Bostono, atly- ne |>us SpaH0 21 d. ir antrą 
dėjusios viešnią 1 mūsų įstai- kartą dar nenustatytą dieną, 
ga, atnaujino Keleivi ir dar

Respublikonų 
Į vicepresidMtttTAgneMh
vyks spalio 22 d.' iT;kai 
Sheraton-Plaza viešbuty.

Kandidatai Bostone

šeima

Marija Mickevičienė ir 
Jonas Averka (Owirko) 
spalio 6 d. sumainė žiedus. 
Jie abu yra senosios kartos

JUK NETURITE?

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gau.4 pagalbą. 

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

Tuojau siųsk šj skelbimą it 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
Ne»»rk 4. New Jermtv 
North Sta_ P.O. Box 9112

RESPUBLIKONAI
IR

DEMOKRATAI!
Mes turime platformą, kurią 

jūs galite skaityti ir suprasti. 
Paprašykite veltui ją atsiųsti. 

The Universal Party, 
P.O.Box 516.

Berkeley, Cal. 94701

paliko auką.
Dėkojame už atsilankymą

ir auką. o L. Dutkutei linki
me visokeriopos sėkmės Dė
dės Šamo žemėje.

Gal perkainuos

nelribtojamiis turtu*

Jau kaikuriose vietose 
teismas yra įsakęs perkai
nuoti nekilnojamąjį turtą, 
ir dėl to ten mokesčiai labai 
pakilo. Baiminamasi, kad 
tai gali būti padaryta ir Bos
toną.

Jaunimo atstovas 

klubo

LB

Petronėlės Orintaitės ei- LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
liuotos apysakos "Teofilė Turime Lietuvos žemėla- 
nuo Kražantės”. Keleivio pių — už 50 centų, už $2.50 
administracijoje ją galite (sulankstomas) ir už $3.50 
gauti už $2.00. ' (sieninis).

Seniausia Lietuvių Radij< 
Programa Naujoj Anglijo 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 nfc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki f :30 vai. die 
nĮ-f Perduodama: Vėliaush, 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis > 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
Tias ir Keleivi*

Miltone buvo vestuvinė puo
ta, kurioje dalyvavo apie 50 
asmenų. Abu Averkai yra 
seni Keleivio skaitytojai, O- 
nos Ivaškienės vadovauja
mo šokių sambūrio vyriau
sios gfupės šokėjai. Jie ir 
savo 1 Vestuvinėje puotoje 
Smarkižti šbko ne tik patys, 
bot iVrižtj&Vb dukromis1, žen
gtais iri Vaikaitėmis.

——I

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite įsigyti įdomius prel. 

Be jau aną kartą minėtų! J. K. Končiaus atsiminimus 
Bostono Lietuviu Bendruo-Į iŠ Balfo veiklos. Knyga tin- 
menės Kultūros Klubo val-tka ir dovanoms, gražiai iš- 
dybos narių, jame yra ir| leista, daug paveikslų, 404 
Juozas Biknaitis, Bostono; pd., kietais viršeliais kaina 
skautų akademikų pirminin-! $4 (buvo $6), minkštais $3 
kas. , (buvo $5).

M &T OIL CO..Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mas*. 02127

O Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

kuckio eilėraščių .rinkinys, 
359 psl-, kaina

Du mediniai ir trjĮf gęlęžė, 
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 j audrą, Myko
lo Vaitkau? 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 
43.75,

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

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

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

Lietuviškai angliškas žo- 
dvnas, Viliaus Peteraičio, 11 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Dabartinė* lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo pro!. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ...— .............  $12.00

PALENGVINKITE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutatfc 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juo* paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą-

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

Keleivio adm-ia
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Vietines žinios
Pabaltiečiai pradės savo 

koncertus
Į bu klausyti išbalansuoto ir skaidraus dainavimo, tikslių 
, pradėjimų ir sustojimų, dinamikos ir intonacijų — visa 
! tai sudarė tikrai retą muzikinį švytėjimą?*

Ar negalima džiaugtis iš anksto, kad tokio pajėgumo N- Anglijos Pabaltiecių j , , ... , .. , ,. _ . ...
, choras stato Gaidelio Kovotojus? Di-ja Jau tuoJ Pradės savo 1968 m- lapkričio 30 d. išplaukiame 8 dienom j saulėtas

Koncer 
i mo 50 metu

,Caribbean Hide-A-Way Cruise*
ta rengia Lietuvds nepriklausomybės atkūri- į\'?1\ce.1.tl!J! bus jau tų-
u'sukakčiai mini Komitetas. visi komiteto X„'«£ ?

n t i i j r» • i Kasmet surengiama po trispadaliniai uirba išsijuosę. Bepeka, kad Bostono ir jo pla- koncertus
čiu apylinkių lietuviai nedelsdami įsigytą koncerto bilie-

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

KAINA TIK $279.00DIDYSIS KONCERTAS JORDAN HALL’E r ,. .. . . . .a. . . . , . .. ----------------- ,
: cių apylinkių lietuviai nedelsdami įsigytų koncerto bilie- §iemet pirmasis koncer-I

Netruks atbėgti š. m. lapkričio 2 diena. O ų dien? kurie, •vl'a J*“" tas bus sP?'i0 25 H 1 «* vU.. lėktuvą. }
vai. 30 min. vak. Naujosios Anglijos Muzikos konservą-1 T* 1 ?U"C ‘ Insurance Accnc . gram? atl.ks estė Ive Patra-; įura ■ >

389 \\. Broathvay, bo. Bostone, Mass.. ar telefonu i tą son (sopranas),8 vai. 30 min. vak. Naujosios Anglijo 
torijos koncertų salėj, vadinamoj Jordan Hall’u, rengia 1 
mas didelis koncertas Lietuvos nepriklausomybės atkū-; *'at Įtaigą .
limo 50 metų sukakčiai paminėti ir jai iprasminti. i paiemti ats'iia au a. ; g-

* 1 j -r , Lietuves ir Lietuviai, Lietuvos nepriklausomybes at- (pianistas) n paskutinis, bus .
Koncerte pirmą kartą išgirsime komp. Jul. Gaidelio kūrimo 50 metų šiuo menišku įvykiu paminėkim vieningai kovo 14 d. Jame girdėsime

naująją kantatą Kovotojus, sukurtus specialiai šiai su-!
Kakčiai. Kantatą stato žinomas Bostono Chorus pro Mu-

. Curacao ir atgal, kelione liuksusiniu laivu S.S. REGINA.antras —Į
AN 8-6030. Kas gali. kviečiamas koncertą gruodžio 6 d., jo programa I

atliks latvis Arthur Ozolinš PASINAUDOKITE

ir prasmingai.

sica, kurio dirigentas yra Alfred Nash Patterson. Malo
nus pats faktas, kad amerikiečių choras ėmėsi statyti mū
sų kompozitoriaus veikalą.

Koncerto solistai: Dana Stankaitytė iš Chicagos, so
pranas, Leonas Baltrus, tenoras, iš Rochesterio. N.Y., ir

G. Karoso rinkiminio vajaus 

banketas

Spalio 20 d. So. Bostono
Arnoldas Vokietaitis, bosas, šiuo metu dainuojąs Chica- Lietu;ių Piliečių Di-jos,3-jo

• T- • • , .ji,-' aukšto salėie įvvks Gintaro .roi. Jie visi atliks pirmąją koncerto dali, i T. . i i

Darbininkų Draugijos 

susirinkimas

Lietuviu Darbininkų Dr-

lietuvę solistę Daivą Mon 
, girdaitę. 1

Draugija nesivaiko pelno, 
todėl ir bilietų kainos nebu
vo aukštos, bet šiemet jos 
turėjo būti pakeltos, nes 
vien salės nuoma padvigu
binta.

Abonentinio bilieto (vi-

šIA RETA PROGA!

Registracija iki 1968 m. lapkričio 1 dienos

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

- - • -*

gos Lyric Operoj. Jie visi atliks pirmąją
o taip pat dainuos Kovotojų kantatoj. , banketa5 ; kurj žada atvyk.

Savo solistus neblogai pažįstame, jie visi trys yra, ti Mass. gubernatorius Vol- 
savo meno meistrai, o apie chormeisterį A. N. Patterson'ą pe su palyda, 
ir chorą Pro Musica dar neseniai The Christian Science Meninę programą atliks 
Monitor muzikos kritikas Harold Rogers taip rašė: ! solistai Daiva Mongirdaitė,

, ...... . .. . i Stasvs Liepas ir kiti. Po pro-’ Mr. Patterson nuo to laiko, kai j.s savo profesijoj, $ buj jr
iškilo virsūnėn ir tapo chorų žmogum, jo Chorus pro Mu- j prafižia 5 vai vakaro 
sica pasiekė tokio virtuouzinio lygio, kokį tik begalima i gnietu kaina 3 doleriai,
įsivaizduoti kaip muzikos mylėtojų grupę. Buvo nuosta- i * Rengėjai

Karoso rinkiminio vajaus, jos 21 kuopos nariu susirin- siems trims koncertams) ■ S,
kimasbus spalio 13d. .sek- k?ir^ dabar tokios: pa,te-'j R 

ris §7.o0, balkonas So, stu-l g 
madienį) 2 vai. popiet So. dentams S3. į g
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos ; 3

, . . - - i • Veda Ig. Vilėniškis i 3patalpose. \isi nariai k\ie- 5
. , , .. Ignas Vilėniškis, mirusio §ciami dalyvauti. •. . , T v: 3tautininku veikėjo Igno v i- s

M ’.ėniškio sūnus, spalio 18 dN. Jonuska. 1

sekretorius

Dėmesio!

susituoks su 
Glover.

Nancv Jean

Yra palengvintos sąlygos norintiems aplankyti gimines 
Lietuvoje privačiu būdu (visitor’s visa). Dėl smulkesnių 
informacijų kreipkitės i

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 \Vest Broadvvay 

South Boston. Mass. 02127 
Tel. 268-8764

: z? 75 s?&

South Boston Savings
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay., South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“

ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės 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 5%
už visų rūšių taupomus pinigus

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

IPft DINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Maas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOM E TRI STft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY J 
SOUTH BOSTON, MASS. J

»*««*#***•***•*#*****•*«**«««#<«#«

«i::
Ketvirtis & Co.

—jeweleRs—
Laikrodžiai-Deimantal

Elektros Prietaisai 
Rttpmtincai taisome laikrodžius 

Uodas, papaožolao

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

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

A. J. NAMAKSY
: Real Estate &. Insurance

321 County Club Rd- 
!’Xewton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Ieško pirkti
IEŠKO PIRKTI NAMŲ

Mokėsiu grynais už 3 ar 6 
butų namus So. Bostone.

Skambinti:

Išnuomoja
Dorchestery. netoli Vphams 

Corner. išnuomojamas 6 kam
barių butas suaugusių šeimai. 
Skambinti vakarais CO 5-8811

Mr. Richards, tel. 269-5153 t [)ožau IT TūlSūU

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytoją re 

ceptus ir turime riaus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 848M
Nso 9 ral. ryto iki 8 vaL v. Mokyme šveatadieaias ir seks.

Tai veltui
" u

M

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. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burneri pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
187 VVashington Street 

Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

GE 61204

X Namus iš lauko ir viduje, j 
X Lipdau popierius ir taisau - 
* viską, ką pataisyti reikia. * 

Naudoju tik geriausių - !
medžiagų. Z :

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tet CO 5-5854

'3

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAI ŠIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti Į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus T raus Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air t irk et s) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Peter Maksvytis
Carpeater A Builder 
49 Church Street

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

Telefonas: 698-8675

Flood Square 
Hardivare Co.
Baviaiakas N. J. ALEKNA
•28 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namam

Reikmenys plumberiams 
Visokie reležiea daiktai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, 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

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
Įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogiits Ine. skyrių 
Bostone

Darini valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

390 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Yisų skyrių vedėja Aldona Adomonis

' Įeeeeeeeeeeeeeeee###**#*#*#**#####*#*****#****************#***********

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8*2868 

yra vienintelė oficiali jstai- 
importuotų į 8* VVorcestery, kuri siunčia 

prekių iš kitų kraštų visai že-; siuntinius tiesiog iš Worces- 
momis kainomis. Be to, siunčia-i terio į Lietuvą ir kitas Rusi- Į 
me maistą, pinigus ir galite už- jos valdomas sritis* Čia kai-1 
sakyti jų gamybos prekes, čia bama lietuviškai, pataraau-, 
sumokėsite pinigus, o giminės jama greitai ir sąžiningai, i 
ten vietoje galės pasirinkti už- Siuntiniai nueina greitai ir! 
sakytas prekes. tvarkingai.

Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti. . . . ....
gimines ėia pas save į svečius ’"JP<»rtuotų ,r vietines
ar nuolatiniam apsigyvenimui. medžiagų ir kitų
Patarnavimas atliekamas grei- tinkamu Lietuvoje,

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
(VAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai
IS BOSTONO I LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

o šeštadieniais
Čia galima gauti įvairiau- nuo ® va^ p.p.

331 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

f I


