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Pietų Vietnamo rinkimuose 
balsavo 83 procentų rinkikų

Posėdžiavo Vliko 
Taryba

Didžiuma parengiamųjų 
darbų 1967 metų Lietuvių 
Politinei Konferencijai su-

P. Vietnamo rinkimų komunistai nepajėgė sutrukdyti. Į šaukti jau atlikta, prane- 
B.U..O 83%. Laimėjo karių kandid.fi. Stebėtojai mano,; « \!*° dr J.
kad rinkimai buvo l..rkin,L K- .'8l.,Un.as ? llk° tar>'bo5

posėdyje, įvykusiame rugsė
jo 24 d. Konferencija susi 
rinks Washingtone spalio 
21-22 d. Joje dalyvauti yra 
sutarę Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, Lie
tuvos Diploiųatinė Tarnyba, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, Amerikos 
Lietuvių Taryba ir Lietuvos 
Laisvės Komitetas. Bus pa
kviesti dalyvauti ir laikraš
čių redaktoriai.

Šalia bendro veikimo klau
simų apsvarstymo, Lietuvos 
valstybės atkūrimo 50 metų 
sukakties akivaizdoj numa
tomas išleisti bendras konfe
rencijos dalyvių manifestas 
—pakartotinis pareiškimas 
lietuvių tautos ryžto naudo
tis teise j vąlstybinę nepri
klausomybę. kreipiantis Į 
viešąją pasaulio nuomonę 
bei tarptautinės politikos lė
mėjus su kvietimu bei ragi
nimu susirūpinti grąžinimu 
Lietuvai nepriklausomygės.

Vliko pirmininkas taip 
pat smulkiai painformavo 
tarybos narius apie turėtus 
pasimatymus Valstybės De
partamente liepos 12 d.

Tautos Fondo pirminin
kas prel. J. Balkūnas pain 
formavo apų jo vadovauja
mo Fondo, kuris telkia Vii 
kui lėšas, reikalus. Apie tai 
kitą kartą.

(E)

Sekmadieni Pietų Vietna
mo gyventojai rinko prezi
dentą, viceprezidentą ir 60 
senatorių. Komunistai darė 
visas pastangas, siekdami 
rinkimus sutrukdyti. Jie 
vykdė didžiulį terorą. Rin
kimų dieną nužudė 62 asme
nis, 252 sužeidė ir 278 pa
grobė. Bet ir tai nesutrukdė 
rinkimų. Juose dalyvavo 83 
% turėjusių teisę balsuoti.

Rašant šiuos žodžius, dar! 
nežinomi tikslūs rinkimų Į 
skaičiai, bet nėra abejonės,, 
kad laimėjo karių sąrašas:! 
prezidentu išrinktas dabar-' 
tinis valstybės galva gen. 
Nguyen Van Thieu ir vice
prezidentu dabartinis min. 
pirm. vicemarš. Nguyen Cao 
Ky.

Rinkimus stebėjo įvairių 
valstybių atstovai. JAV bu

New Yorke mirė 
Pijus Bukšnaitis

Rugpiūčio 28 d. mirė Pi
jus Bukšnaitis, buvęs Kelei
vio redaktorius, 86 m. am
žiaus. Velionis gimęs 1881

vo pasiuntusios 22 stebėto- Laukin^kės kaime, Jan
jus su buvusiu JAV ambasa
dorium Henry C. Lodge. Jie 
pareiškė, kad rinkimuose 
buvę kai kurių nesklandu
mų, bet aplamai jie buvo 
tvarkingi. Komunistai juos, 
aišku, vadina komedija.

Dar nežinoma, kas išrink
ti j senatą. Šj rudenį bus ren
kami atstovų rūmų nariai. 
Tuo būdu bus baigtos suda
ryti demokratinei valstybei 
būtinos organizacijos.

Naujas skyrybų 
įstatymas

Nuo rugsėjo 1 d. New 
Yorko valstijoje pradėjo 
veikti naujas gerokai lais
vesnis skyrybų įstatymas, 
kuris pakeitė labai griežtą 
1787 metais išleistą tos sri
ties įstatymą, leidusį skyry
bas tik dėl įrodytos neištiki
mybės. Dabar numatyta ir 
daugiau priežasčių, kurios 
pateisins skyrybas. To pa
keitimo daugelis laukė.

kų valsčiuje, į JAV atvyko 
1905 m. ir apsigyveno New 
Yorke. Jis buvo mokęsis 
Veiverių, o vėliau Žitomiro 
mokytojų seminarijose. Čia 
tiek išprususių lietuvių anuo 
metu labai mažai tebuvo, to 
dėl nenuostabu, kad ir ve 
lionis tuoj įsitraukė į lietu
vių visuomeninę veiklą ir y- 
pač daug dirbo lietuvių so
cialistų eilėse.

Velionis trumpą laiką yra 
buvęs ir Keleivio redakto
rius. Tas pareigas jis 1907 
m. perdavė Stasiui Michel- 
sonui. Keleivį jis redagavo 
sėdėdamas Nevv Yorke, o šis 
laikraštis, kaip žinoma, bu
vo ir tebėra spausdinamas 
Bostone.

Velionis buvo ir muzikos 
žmogus. Jis yra išvertęs apie 
pusę tuzino operečių.

Jis Įnešė nemažą indėlį i 
šio krašto lietuvių visuome
ninį gyvenimą, todėl bus il
gai už tai atsimenamas.

Vilniuje mirė 
Albinas Morkus

Prezidentaa Johnsonas Wa- 
shingtono majorą paskyrė (pa
gal dabartinę tvarką ten miesto 
majoras nėra renkamas) negrą 
Walterf Washingtoną. buvusį

Rugpiūčio 27 d. po ilgos 
ir sunkios ligos mirė Albi
nas Morkus, 46 m. amžiaus. 
Velionis karo metu buvo pa 
sitraukęs toliau į Vakarus, 
vėliau atvyko i JAV, gyve
no Chicagoje. Čia kurį laiką 
dirbo Alto centre.

Būdamas nepastovaus bū- 
! do. nesugebėdamas suprasti 
i šių dienų ivykių. velionis 
’ lengvai užkibo ant komu
nistų meškerės. Jis pradėjo 
su jais bendradarbiauti. o 
1963 m. sugrįžo i Lietuvą. 
Ten jis pylė. pamazgas ant j 
Amerikos Lietuvių Tarybos’ 
ir kitų veikėjų galvų. Už tai

Studentu vadas Rap Broun, kuris, atvykęs į Detroitą, 
pagyrė riaušininkus, sakydamas "Jūs atlikote gerą 
darbą" ir ragindamas negrus apsirūpinti ginklais, nes 
baltieji esą jų priešai ir reikią patiems save ginti.

Pasiruošta streikui Forde, 
jeigu nesusitars

Automobilių unija skelbs streiką Fordo įmonėse, jei 
derybose iki trečiadienio nakties nesusitars.

Šio trečiadienio naktį bai-' Sovietuose nubaudė 
giasi automobilių unijos su- . 
tartis su darbdaviais. Jai jauno rašytojų 
pratęsti derybos vedamos su _ / . ,T1 „
trimis didžiausiais automo- Rašytojas \ ladimir Bu-
bilių gamintojais: General kovskij, 2o m. amz.. Mask- 
Motors, Ford ir Chrysler, i nuaustas kalėti 3jne- 
Darbdaviai pasiūlė pakelti
atlyginimus 4r7, o unija rei 
kalauja 6%.

Automobilių unijos vadai 
vis pasirenka kurį nors vie
ną darbdavį ir jo įmonėse 
paskelbia streiką. Paskutinį 
kartą streikui buvo pasirink
tas Chrysler. Dabar yra pa-1

tus už tai, kad sausio 22 d. 
jis surengė protesto de
monstraciją dėl mašinėle 
spausdinamo laikraštėlio re
daktoriaus suėmimo. Daly
vavo apie 50 žmonių. Plaka
te buvo šūkis: Panaikinti 
baudžiamojo statuto 70 str.. 
kuris draudžia priešsovieti-

Teismas spręsiąs 
sielos buvimą

Negrų organizacijų 
ultimatumas vės netrukus tą pat padarys. 

Forde dirba 160,000 dar-
James Kidd, Arizonos va- „Naujosios politikos“ kon-| bininkų. 

rio kasyklų darbininkas, are- ferencijoje Chicagoje negrų 
rai pasipelnęs iš nupirktų atstovų tėra apie
akcijų, mirdamas paliko jie pagrasinę išėjimu parei-P’Ą^;^ politikos 
$225.000 tuno tam. kuris kalavo visuose komitetuose* 
moksliškai Įrodys žmogaus pusės savo atstovų. Konfe
sijos buvimą. ! rencija jų reikalavimą pa-

Testamentą paskelbus tenkino.

sirinktas Fordas. agitaciją ir propagandą.
Taigi, kai laikraštis pa- £art“ su. Juo buY° tei?iami 

sieks tamstų rankas, Forde tuJ.au?1 rasyt°Jai> bet 
jau bus sustojusios visos ma-' Buko\skij visą kaltę suvertė
šinos, arba jau bus susitarta pat?. 8311 .Jls (2,en?°,n,sV 
sutartį pratęsti. O jeigu ten r?cųą organizavęs. Todėl ki- 
susitars, tai ir kitos bendro- buvo lstelsintE

suvažiavimas
Chicagoje nuo rugpiūčio 

31 d. posėdžiavo vadinamoji 
sišaukė lo4 asmenys, pasi- Konferencija nutarė bei „Naujosios politikos“ kon- 
ryžę tat padaryti. \ ienus jų j0Įęių sąlygų remti „išsilais- ferencija. kurioje dalyvavo 
teisėjas^ atmetė, kiti patys vinimo“ karus Pietų Ameri- apie 2.000 atstovų. Konfe- 
atsisakė, o 10o Įrodinėjimų Koje. Afrikoje ir ypač Viet- rencijos tikslas — sujungti 
teisėjas išklausė.

Baigęs apklausinėjimą.
iugriautą. I ntikos pnesų. negrų

Kalėjime pasikorė 
Ilza Koch

Vokietijos kalėjime rug
sėjo 2 d. pasikorė pagarsė
jusi ”Buchenwaldo žvėris“. 
Taip buvo vadinama tos 
garsios koncentracijos sto
vyklos komendanto žmona 
Ilza Koch. Ji kiekvieną ry
tą jodinėdavo stovykloje ir 
mušdavo sutiktus kalinius, 
dažnai liepdavo jos akyse 
juos nušauti. Ji turėjo rinki
nį lempų iš žmonių kaulų, tų 
lempų gaubtuvai buvo pa
daryti iš žmonių odos. žo
džiu, jos žiaurumas pralen 
kė visas ribas.

Ji buvo nubausta mirtimi, 
bet kalėjime tapo nėščia, 
todėl mirties sprendimas bu 
vo pakeistas kalėjimu iki gy 
vos galvos. 1948 m. tas 
sprendimas buvo pakeistas 
4 metų kalėjimu, bet 1949 
m. ją vėl teisė jau ne ameri
kiečiu. bet vokiečių teismas, 
ir ji buvo nubausta vėl kalė 
ti iki gyvos galvos.

at-

Taigi ir po 50 metų sovie
tinėje santvarkoje bijomasi 
net 50 žmonių demonstraci
jos, ir už tokios demonstra
cijos rengimą baudžiama 
kalėjimu. O kokios milži
niškos demonstracijos ren
giamos JAV.! Ir niekas jo
mis valdžios nenuverčia ir 
net taip nejšgąsdina, kaip 
Sovietijoje.

, ......... , ,......... Maskvoje mirė
name, reikalauti atstatyti nors ir marga koaliciją iš!
Detroito negrų bendruome- JAV dabartinės užsienio po- ’įlja ErenburgūS 

teisėjas paskėlė, kad prašy- nę, policijos sugriautą. | litikos priešu, negrų nacio-
siąs Dievo pagalbos teisin
gam sprendimui surasti

Gyvensime 100 metų
Theodore Gordon Stan- 

fordo universitete Įvykusioj 
biologų konferencijoj pra
našavo, kad po 30-40 metų 
žmogus nesunkiai galės gy-

nalistų bei kovojančių už ci- Maskvoje rugsėjo 1 d. mi- 
vilines teises. Joje dalyvauti {ė įžymus sovietų rašytojas 
smarkiai ragino ir Laisvė su *r publicistas Ilja Erenburg. 
Vilnimi, nes ten įsiskverbę 76 m. amž. Ve^onis Stalino 
ir komunistai. laikais sugebėj. prisitaikyti

, Joje buvo šalininkų sta- Pr*e esamos tva os ir išsi- 
Sudane įvyko arabų vals-i tyti į prezidentus savo kan- laikyti viršūnėse. Jis buvo 

tybių galvų konferencija. Jidata, bet nuo to atsisaky- apdovanotas Stalino premi
joje nedalyvavo Sirija ir Al-1 ir bus statomi kandida- Ja-

tai tik kaikuj-iose valstijose. Po Sta,:n0 jes jis at.
Žinoma nesitikima laimėti. vjraj isi|)aži kad patai. 
bet tuo budu bus atimta bai- k baimė ko (lau lis

Arabai pradeda 
nusileisti

ma 
nusiteikimą 
chemikalu.

reguliuojančių griežtą liniją, santykiuose su 
Izraeliu.

Ii Kairo praneiama, kad 
pasieny įvykę stiprių susirė-

New Yorko namą valdybos pir- komunistu buvo labai giria- »u žydais. Yra daug
mhriaką. Washingtone gyvento-. mas, aukštinamas, priimtas žuvusių.
JM dauguma yra negrai. Į net į rašytojų draugiją. |

Norėjo nuversti 
Nasserį

Šiomis dienomis suimtas 
buvęs vyr. karo vado pava
duotojas marš. Amer (ka
ro vadas buvo pats Nasseris) 
ir 50 kitų aukštų karo ir civi-j 
linių pareigūnų. Jie traukia
mi teisman už mėginimą pa
dalyti karinį perversmą.

Faktinis Egipto kariuome
nės vadas kare su Izraeliu 
ir buvo tas maršalas Amer. 
Dėl tokio skandalingo karo 
pralaimėjimo jis buvo su ei
le kitų aukštų karininkų iš 
pareigų pašalintas. Aišku, 

liu (pilis) išradėjas dr. Gregory į jje dėl to nepatenkinti Nes- 
Goodwin Pincus mirė Bostone. ----- - • ---- -

John Patler, 29 m., buvęs JAV 
naciu partijos vienas vadu. su
imtas ir kaltinamas nužudęs na
ciu partijos vadą Lincolną Rock- 
wclli.

Anglijos kūt'ėlą (beatles) at- Gimdymams kontroliuoti žirne- 
radėjas ir medėjas Brian Ep
štein rastas negyvas jo bute 
Londone*.

šeriu, todėl ir rengė pervers- 
I mą, bet jis nepasisekė.

kandid.fi


Puslapis antrai Keleivis, so. Boston Nr. 30 19CT m. rugsėjo 6 d.

Nusikaltėlių imperija
Gyvendami ramiai ir taikiai savo šeimoje, linkėda 

mi savo artimui gera. padėdami broliui varge ar nelaimėje, 
stebėdami giedrią dieną linksmus žmonių veidus, kartais 
norime tiesiog džiaugsmu sušukti, — koks gražus šis 
pasaulis! Tik. deja, šis puošnusis žemės rūbas turi ir savo 
juodąjį pamušalą, — po meilia šypsena kartais rūsčią 
mintį, po baltais marškiniais juodą širdį ir elegantiško 
švarko kišenėse sukištas kruvinas rankas. Įsiklausykite 
gilią didmiesčio naktį, — ir jūs išgirsite žmogaus klyksmą, 
šaukiantį pagalbos, lyg paklydusio šūvio garsą, policijos 
automobilio spiegiančią sireną, tuščioje gatvėje bėgančio 
žingsnius. Pasiskaitykite rytą laikraščio nakties žinias, 
ir jūs nustebsite. Štai — šiukšlių duobėje rasta žmogau? 
koja. Ant parko suolelio užtikta sėdinti negyva mergina. 
Jūra išplovė į kranto smėli vakariniais drabužiais apsirė 
džiusį džen:.Įmeną. Iš kur visa tai? Kaip ir dėl ko ta 
atsitiko? Kas tai padarė? :

Tai vis nusikaltėlių pasaulio apraiškos. Pasaulio, ku 
rio mes gal nepastebime per neapdairumą, nejaučiame i 
savo dorom ausim negirdime, bet kuris ir mus supa. ku 
rio garsai atsitrenkia ir i mū y duris, kurios atstovų pety.- 
kartais minioje atsitrenkia iv i mūsų petį.

Tą didžiąją ir baisiąją nusikaltėlių imperiją šiomii 
dienomis pabandė atvaizduoti gausiais paveikslais ir įdo 
miais straipsniais "Life" žurnalas, tam reikalui pasitelkę, 
specialius nusikaltėlių pasaulio tyrinėtojus ir pavojingi 
dalbą mėgstančius korespondentus. Ir štai ką nauja a 
jau girdėta dar išsamiau sužinome apie organizuotą Ame 
likos nusikaltėlių "bendruomenę”, apie jų vadus ir "pat 
liarchus”, apie jų nusikalstamuosius žygius, kurių nė sap 
nuoti nesapnuojame.

Organizuota nusikaltėlių "bendruomenė” ar minia 
kulią čia sudaro Cosa Nostra. Mafia ir kiti jų sindikatai 
yra nepaprastai turtinga ir turi didelę įtaką netgi politi 
koj ir šalies ekonominiame gyvenime. Antai tik išgarsė 
jusi Cosa Nostra turi apie 5,000 narių su visa tam gengs 
terių sambūriui charakteringa chįerarchija, kurios aukš 
čiausiose vietose — kone vieni .italai. Tai ištisa krimina 
listų valdžia, leidžianti savo Įstatymus ir juos kruvinom 
priemonėm vykdanti. Jos viršūnė, kurią sudaro atitinka 
ma komisija, rūpinasi palaikyti narių discipliną, spren 
džia vidaus ginčus, organizuoja papirkimus, kyšininkys- 
tęs, terorą ir žudymą. Prezidento paskirtos komisijos nu 
sikaltimams tirti apskaičiavimu, kriminalistų sambūri? 
per metus tik iš gembliariavimo surenka apie 6-7 bilionus 
dolerių. O kur dar kitos pajamos, gaunamos iš narkotikų 
prekybos, paleistuvystės namų, lupikautojų paskolų, už
dedamų duoklių prekybininkams ir pramonininkams už 
jų biznio apsaugą ir kita. Tai milžiniškos operacijos ir 
sumos, toli viršijančios vidutinės valstybės biudžetą.

Kas gi gali palaikyti tokios nusikaltėlių organizaci
jos discipliną, kai štai net valstybiniame gyvenime kyla 
riaušių, ekonominiame streikų, bažnytiniame ginčų? O, 
pasirodo, kad gengsteriai yra palyginamai vieningi. Juos 
visus vienija gaunamas pelnės ir bausmės grėsmė. Nes 
iš tiesų, ten tėra tik viena bausmė, be jokių apeliacijų 
aukščiausius teismus ir advokatų pagalbos. —nužudymas 
Žudynėm išsprendžiami ir tarpusavio ginčai, konkurenci 
jos klausimai, nepaklusnumo pasireiškimai ar išdavimo 
atvejai. Dėl to kartais net kurio žymaus "doro“ žmogaus 
neišaiškintas nužudymas kelia Įtarimą, ar tik nebus jis 
kur nors neatsargiai savo pirštus įkišęs Į nusikaltėlių biznį

Seniau į Cosa Nostra priimdavo tik tokius, kurie jau 
bent vieną žmogų yra nužudę: Vadinasi, su patyrimu. Da
bar tos sąlygos jau kiek lėngVešteės, nes žudymo veiksmus; 
atlieka tik tos srities specialistai." o bosai teduoda tik įsa
kymus ir sėdi savo rūmuose su ’nesuteptom“ rankom.

Apie šių didžiųjų gengsterių "veiklos“ pavyzdžius, 
papirkimus, gąsdinimus, šaudymus ir korimus — vėliau

Kairėje kandidatas į P. Vietnamo prezidentus gen. 
Įeit. Nguyen Van Thieu (jis yra valstybės galva) ir 
kandidatas į viceprezidentus vicemarš. Nguyen t au ky. 
dabartinis minisieris pirmininkas.

jame pasaulyje, kuris prag- įU gi tarpe dažnai yra ver- 
matizmo (mokslo, kuris tie- žiamasi į įvairius naivius su
sus matu laiko jos praktišką manymus su viena strėle, ri- 
vertę. Red.) sukaustytas ne- zikuojant tiktai pakenkti sa- 
pažĮsta heroizmo. Dabartinė. vo broliui ir neplanuojant 
gyvenimo tikrovė, nors pa-! pasitarnauti savo tautos 
sąmonėje jaučia aukos di--laisvei.
dingumą, nuslepia jį, kaip' J* Jankaus apysaka ’Po

lakos kelia už pavergtą žmogų
Čia spausdinamas 

nis yra chemijos 
Alfonso Damušio 
kalba, pasakyta rugpiūčio 18 
dieną Lietuvių Fronto Bičiu
lių Dainavoj surengtame va
kare partizanams pagerbti. 
Jos tekstą atsiuntė mūsų 
bendradarbis Alfonsas Nakas.

Dr. A. Darnusis yra vienas 
iš 1941 metų sukilimo ir Vli
ko organizatorių, jo vicepir
mininkas 1943-44 metais, r.uo 
1944 m. vidurio iki karo pa
baigos nacių kalintas, dabar 
gyvena Detroite ir aktingai 
reiškiasi lietuvių visuomeni
nėje veikloje.

'• Red' 

Lietuvos kovotojų už lais-

perlus gilumu kiautelėse 
F
ii 
J.
gus aukos brangakmenius i 
saulės šviesą, kad jų grožiu 
ir vertingumu būtų įveikt’
abejingieji.

Pragmatiniai žmonės, ku
rių aosčiai esama lietuviško
je visuomenėje, nesuvokia 
-pontaniško lietuviškosiom 
sąžinės sukilimo prieš vergi 
ią. Ir dažnai tie. kurie skel- 
’ :asi siekia laisvės ir žmo
niškumo. naiviai pasiduoda 
'-ilionėms smurtininko ir ne- 
oaiėgia išgirsti paversto 
->mogaus pagalbos šauksmo. 
Tų pragmatinė dvasia pada
lo juos imliais smegenų plo- 

’mui. ir smurtininko klasta 
ali iuos lengvai suvedžioti 

Tie tiki galingųjų diktatorių 
nropagardai. kuri kontro- 
’iuo.ia viešą spauda ir tech 
nologines komunikacijos 

nors būdam

ties kartom? kovoti už savo 
tautos laisvę.

Okupantui rūpi įveikti 
tą partizanų palikimą, oku
pantas ir jo kolaborantai 
bando laisvuosius įtikinti, 
kad toji dvasia vra bereikš
mė ir kad partizaninė epo
cha neįeisianti i istoriją.

pa
li e- 

įetinio

kirviu” sumaniai

straips-1 tuvos jaunimui praktiškas;? 
aastaro kelias tautos nelaimėje atve

dė klastingas ir slidus. Pas; 
rinkus gi idealistinį kelią, 
šios apokaliptinės audros 
laikotarpis tapo nusagstyta? 
nesibaigiančia virtine jaunu 
gvvybių aukų, kurias šia.
diena gerbiame susikauni lemone^. jr. .
mu inteligentai, negirdi I letu-

Kovotojai gynė laisvę i' 
tiesą visu jaunatvės dina
mizmu. Jų fizinės jėgos bu
vo permažos atlaikyti me 
džiagos ir masės persvarai 
bet jų dvasia buvo nepalau
žiama. VI. Ramojaus knygoj 
"Kritusieji už laisvę” yra 
pateiktas toks jaunojo parti
zano pasisakvmas: "Mes ži
nome. kad žūsime, bet mažu 

vę aukos mumyse sukelia iri mažiausia mes būsime iro- 
oakilių, ir tragiškų pergyve- dę. kad lietuviai savo lais-

bet ji labai tinka ,!ai|ininku pfrmjninko, atvy.
parafrazuoti ir musų sios j , g
dienos uždaviniui okupuotos Lietuvos. To pa-

Jaunas silpnas berniukas ... . , •.v reiškimo metu salele pasi-pagrobe is raganos šluota, • , , ,1 ® , girdo kukli pastaba: Ko-ant kurios pastaroji jodama į. . a „• .
rankiojo klausinėlius iš laks- . , ... i ,-] ta • paslėpė oeruzi tingalų lizdų. Dantimis 11 •* .• -j -• įlies pastangas, irgrieždama rą/ana norėjo at- j u . .. , - i -i . u . Šluotos neatgavo,imti is berniuko šluota, bet f
jis, apsibarstęs stebuklingų šią iškilmingą susikaupi- 
žolelių ratu. buvo neįveikia- mo valandą kovotojų už 
mas. laisvę ryžtingumas ir dina-

Panašiai ir Lietuvos kovo- mizma? tepaskatina mus ak- 
tojai už laisvę savo ryžtingu tyvion kovonjmasiveržti pro 
ir beatodairiniu pasipriešini- sovietinės sistemos užtvaras 
mu demaskavo okupanto i- prie pavergto žmogaus, pa- 
dėjas kaip melą ir tuo atėmė, grobti iš raganių šluotą ir 
pagrindą žmonių minties pa- partizaninės aukos dvasios 
vengimui. Partizanų nenuga- apsaugoje dideliu vieningu- 
lima dvasia ir heroizmas yra mu ne tiktai atsispirti gun- 
tos stebuklingosios žolelės, dymains. bet ir grumtynes 
kurios turi duoti jėgų atei- laimėti.

ši pastaba 
sovieti-

ra ganius

Kas kitur rašoma
APLINKUI — MELAS,

MELAS, MELAS...
Taip rašo įžymus poetas 

Yoznesenskis savo laiške 
Pravdos redakcijai, kuri to 
laiško nespausdino, bet jis 
buvo išspausdintas New 
York Times. Novoje Russko- 
je Slovo ir kt.

Poetas Yoznesenskis buvo 
pakviestas ir pažadėjęs savo 
poeziją skaityti New Yorke 
birželio 21 d. meno švento
je. Jis turėjo ir leidimą, bet 
vėliau kažkodėl Rašytojų Š- 
ga nusprendė neleisti Voz-

"Rašytojų Sąjunga 3 die 
nas tvirtino, kad aš sunkiai 
.-sergu. Suprantama, kad Ra
šytojų Sąjungos vadovybė 
žinojo, ką kalbėti, bet kodėl 
gi bent manęs nepainforma
vo, kad aš sergu? Sunku ką 
idiotiškesnio įsivaizduoti. 
Tai pažeidimas elementa
riausio žmogaus vertingu
mo“..

Per įadiją Rašytojų Są
junga skelbė, kad Vozne- 
šęnskiui leidimas išvykti yra 
aliotas, belieka tik nusipirk
ti JMlietą, o pačiam Vozne- 
senskiui sakę, kad "tavo ke-

nesenskiui toje šventėje da* flionės nebus. Atsakinėdami
lyvauti.

Poetas labai užsirūstinęs
dėl to. kad suvedžiojamas 
ne tik jis, bet ir visuomenė. 
Rašytojų Sąjunga be Voz-

:į paklausimus, mes skelbia
me, kad tu susirgai.“

Poetas tame laiške rašo: 
"Kitaip sakant, jie vienus 

melus pasakoja man. o ki-
neseskio žinios paskelbė.; tus —.visam ppsaulipi. Į ko> 
kad jis serga: kią padėtį tai mane pastato?

o? partizanu milžinkapit 
balso r.ei persekiojamo žmo
gaus skundo.

Paraši rezistencija, kur 
T ietuvoie i vyko spontaniš
kai prieš pora dešimtmečiu 
šiuo metu pąčioie Rusijoje 
vyksta evoliueiios keliu 
Pasternakas Danielis. Sina- 
ievskis ir kiti drąsiai pasisa
ko prieš sovietini melą ir - 
nebodami akmeniniu pavo- 
:u. iškelia laisvės idėją.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams I

vės pigiai neparduoda". .s^ai Papiktinusio pense- 
Atrodo, kad kovotoiai už j\:oiaP‘P .n?eto oznesens-

laisvę sąmoningai statė dva- j"10 z0f’ziai: 
sinį pylimą ateities kartoms. Dabarties gyvenimas spiau- 
skatindami nenusileisti ir na T mane.
laisvės vėliava išlaikvti. km Aš spiaunu į dabarties gy- 
ir kokiose salvgose lietuvi- . . venimą“.

dabartimi, ieškąs apčiuopia- beatsidurtu. Tai vra jų testą- Arba štai kaip jis. skaity- 
mos naudos, nesuprantąs au- mentas ir įpareigojimą-. damas Maskvos teatre savo 
kos ir karžygiškumo pras-į Mūsų kovotojų už laisvėj ^ūrvba. satyriškai pašiepė 
mes. , likimo tragiškumas didele i Sovietijos valdovo (Chruš-

Nepriklausomosios Lie-dalimi glūdi ir šiame laisva- čiovo. Red.) pasireiškimą 
Jungtinių Tautų sesijoje: 
"Melai Įrašyti riebiuose vei

duose.
kurie turėtų būti slepiami 

kelnėse.

nimų. Du skirtingi požiūriai: 
’dealistinis ir praktiškasis 
-yrauja žmonėse aukos at
žvilgiu. Idealistinis yra kil
nus, pilnas heroizmo dva
sios, siekiąs šviesesnės atei
ties. Praktiškasis —gyvenąs

Ką gi aš turiu sakyti žmo-, "Man gėda būti nariu to 
nėms? Kodėl gi tuo metu pačios draugijos, kurioj ii 
niekas iš Rašvtojų Sąjungos šitie žmonės, štai dėl ko a 
vadovybės nepasirūpino pa- rašau jūsų laikraščiui, kuris 
šaukti manęs ir išaiškinti, vadinasi "Tiesa“. — baigia 
kas dedasi, kokia oficiali savo laišką Yoznesenskis. 
mano neleidimo vykti prie- _ .
žastis? Kam jie tiesia vilnas **et ta Tiesa . nuolatos

Bet tūlas yra sugėdintas dar 
labiau,

kai valstybės karalius 
-u-i mąsto prieš nusiauda- 

mas batą
viešoje sesijoje 
ir baimingai svarsto:
—Po velniu, aš atsimenu 
niovęs vakar vieną kola, 
bet kuria: dešine ar kairę.“ 

Turėdami prieš akis pa
vergtųjų drąsą ir taip didele

ant visų akių, sakydami, kad skelbdama netiesą, .aišku, 
aš susirgęs, kad aš pavėlavęs ”eSa'ėj° y ozr.esenskio lais- 
isigyti kelionės bilietą? Ko- ko spausdinti.
dėl sovietų poetą kompro- šitas pavyzdys rodo So- 
mituoja tūkstančius sovietų vietijoje veikiančių profesi- 
poezijos mėgėjų akyse? nju draugijų paskirti: jos . .,
Kam leisti žmonėms many- ten‘ eina tik vajdžios ponci. rlzIKa- susimastome apie 
ti. kad vis dėlto poezijos njnko pareigas. Be to, iš pa laisvojo pasaulio nesugebė
skaitymas gali įvykti? Kam ties SOvietų'inteIektiialo 10- įsiveržti pro partinę
vakaro organizuotojus įvel 
ti i didesne^ išlaidas?

"Tai ne mano asmeniškas

Sovietijos sistemą prie lais
vės trokštančio bei už laisvę 
kovojančio žmogaus. Sovie
tinės perversijos įtakoje daž
nai vra pagerbiamas smurti
ninkas bei išdavikas kolabo
rantas. jiems einama t-alkin-

pų nepaprastu aiškumu gir
dime, kokia ten laisvė dar

... . x . ,. .. . i ir šiandien viešpatauja. Tai
reikalas, bet tai liečia sovie- ifi,iįmStina ypa- 
tų literatūros likimą, jos kurje fajp linkę tikėti i Įvai- 
garbę n oiumą pasauhje. rjus stebuklineus pasikeiti-
Kaip ilgai mes vis dar lais- mus komunistinėje santvar- .. T ...
tysimes tokiomis pamazgo- koje ir Sovietu Sąjungoje. tb Tu0 tarJ>u >7 nepastebi- 
mis? Kaip ilgai Rašytojų ‘ mas pavergtos tautos kanki-
Sąjunga dar naudos tokius Priminsime, kad Yozne- nys, ir jam neištiesiama pa- 
metodus? senskis šių metų pradžioje galbos ranka.

"Matyti, sąjungos vado-’lankėsi JAV, skaitė čia savo Šilerio sukurta "Viliaus 
vybė rašytojų nelaiko žmo- poeziją, bet neužsiėmė jokia Telio“ drama vaizduoja tau 
nėmis. Toksai melavimas. į propaganda. Vadinasi, jo iš-
išsisukinėjimas, daužymasis vyka sovietams pasirodė ne- 
kaktomis čia nuolatinė prak- naudinga, ir dėl to antrą 
tika. kaitą į užsienį jau nebenorė-

"Taip jie elgiasi su dauge
liu mano draugų. Mums

jo jo išleisti. Bet tikro neiš- 
leidimo pagrindo taip pat

skirtieji laiškai mūsų nepa-i nedrįso viešai pasakyti, tai
siekia, o kartais atsakymai 
mūsų vardu yra svetimų iš
siunčiami. Tai tikri storžie
viai ir chameleonai. Aplin
kui tik melas, melas, melas, 
grubumas ir melas.

Rašytojų D-ia bandė visą šį 
reikalą pridengti neperma
tomu melo šydu. kuris. deja. 
ėmė ir pratrūko, parodžius 
Voznesenskiui
drąsą.

to? kovą už laisvę. Kokia 
ryški paralelė su mūsų lai
kai?! Tautos teisių uzurpa
torius Gesleris pakabino ant 
lazdos kenurę ir lienė jai 
lenktis. Vilius nenusilenkė. 
Bet už tai turėjo statvti savo 
sūnų i navoju ir strėle turėio 
numušti obuoli nuo jo gal
vo?. Būdinga, kad Vilius įsi
kišo atsargai kitą strėle, ku- 

stebiffančią rią buvo skvręs Gesleriui,
| jeigu būtų kliudęs sūnų. Mū-

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

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

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

II tomas, 480 psl.

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

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

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

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

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

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

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

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

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127
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KAS NIBKO NKVKODA. 

TO NIEKAS NBPUK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas netingite, paskaitykite! IŠ PHILADELPHIJOS PADANGĖS

S. GRIEŽĖ

(Pabaiga).

KAK SKAITO KAM,

TAS DUONOS NKPRAM.

LABAI {DOMŪS 

ATSIMINIMAI

un
NORTH HAVEN, CONN.

Sustreikavo krovikai

Rugpiūčio 27 d. sustreika-

JUOZO GUDŽIŪNO 

ĮPĖDINAMS

Prieš kuri laiką New Y01-

;u<
Mary C. O. Chapell. Bet sie- 

' noje tebėra. įmūrytas akmuo 
I su iškaltu pava :inimu :Lie- 

Lietuvių Bendruomenės luvių Tautos K. Bažnyčia, 
pirmininku šiais metais iš- uždėta per k' ... žakau>ką 
rinktas teis. Jonas A. Stik- 1995.

Taigi šitas faktas 1 
kad čia lietuviai jau
metais karšiai 1. -Įdėsi.

ai išveistų 
katalikišku

Nauja* L. Bendruomenė* 
pirmininkas

Iš dalykinių paviljonų, be klausia. Vyriškis ištraukia 
jau minėtų, labai įdomus y- kaire ranka iš viršutinės,,. .. - •
ra dailės kūriniu, pavadintas švarko kišenėlės kažkokį la-i ^OHU>- * o, s 11 senasis pu m 
Žmogus kūrėjas (Man the pūką ir, daug dėmesio ne-
Creator) Cite du Havre pu- kreipdamas Į paklausė ją,
siausaly (A-211). kuriame pakelia aukštyn prieš jo vei- 
gausu pasaulinio vardo ta-idą. Tas linkteli ir pasitrau 
pyto jų ir skulptorių darbų.; kia i pasienį. Tuo metu aš 

Kam laikas leidžia, žiū-i visiškai priartėju prie jų ir 
l ėtini ir kiti, kaip Žmogus ir į tik per porą žingsnių atsili- 
jo sveikatingumas (Man kęs seku juos. Uniformuota-

Juozas Ardys daug nuveikė, 
tačiau jau jaučiama, kad 
naujasis pirmininkas tą sydami lietuv 
veiklą dar labiau pagyvins, kun. Žukau.-k

>yloja, 
' 1925 
k lau

ke mirė .Juozas Gudžiūnas, vo vežėjų unijos (teamsters) 
vinies 1882 metais Ukmer- skyriaus. 120 narių. Rašant) 
gėje. Alii usis buvo jauniau- šią žinutę, -jie tebestreikuo- domu skaityti, todėl siūlome 
sias is trijų Juozo ir Onos ja. Brantford Manufacto-‘įsigyti šias mūsų žinomų 
Anmutvtės- Gudžiūnų vai-J'ing ir Universal Wire Pro-žmonių gyvai parašytas at* 
kų. Velionis turėjęs dvi sese- ducts bendrovės veda d ery-įsiminimų knygas:

Atsiminimus visuomet į-
ur

ris — Oną ir Prancišką, ku bas. Streikininkai tikisi lai-
buvusios katalikų vie- mėti aigų pakėlimą, pensijų’ PASKUTINIS POSĖDIS,rios

nuoiės. Velionio artimieji ar 
apie juos ką žinantieji ma
lonėkite rašyti Lietuvos Ge
neraliniam
Yorke:

pagerinimą ir kt.
Pranas Naunčikas

Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina.... . $4.00Jau sudarytas platus jubi- mišių, 

liejinis komitetas Lietuvos; Pasako lama. :ad Pumos 
nepriklausomybės atstatymo popiežiaus bei viai kata’i- 
50 metų sukakčiai paminėti, kai ta kur. Žukausko naujo

kai! protas-
.... įrengę kep-

, apytamsis. Vyriškis priėjęs! muzikiniame klube, tuvių žvareinima. Ma . Ro-
’ prie durų atidaro, praleidžia' *.0 klubą žadama mai nepriklausančių keturių
; moteris... ir aš įkandin. Bet. Pa^lindinai atiemontuoti. 1 katalikų bažnyčia varpo ne- 
■ čia, brolyčiai, tuoj pama-! Geiai, kad jau iš anksto, turėjo.

kad ne savo kalamas* d"°.in.e.zFU. h.etuvi5 koloT ’Hrus kun. Žukauskui, 
1 mjai išjudinti ir ryžtamasi pasibaigė mišias lietuviu

and his Health Zme paS manę/ netaiko ir nieko Vasario 16-sios minėji- ve uif, ?ikli!;o
me Cite du Havre pushtusa- neklausia. Galas koridoriaus 11dk„ ii!’ tuodami hu™

/ A 0,1111 anvtamsk Vvričlfis nrUiA« tuvlU muzikiniame klube, tuviu zvargmilyje (A-240).
Žmogus ir gyvenimas, ar

tiksliau — gyvastingumas 
(Man and Life) Ile Sainte 
Helene (B-320), kuriame 
filmais, paveikslais ir viso
kiais vaizdeliais parodoma

ciau, 
kon pataikiau.

Konsulatui Nevv

Consulate General of Li- 
t’iania

41 West 82nd Street 

New York, N.Y. 10324

ATSIMINIMAI IŠ BAL* 
FO VEIKLOS, preL J. B. 

i Končius, 404 psl., daug 
JAV yra 35 negrai milio-j iliustracijų, kaina .... $5.00. 

nieriai. Negrai karininkai;
JAV' kariuomenėje sudaro DU MEDINIAI IR TRYS 
3.6 . | GELEŽINIAI KRYŽIAI,

Antan° Šukio atsiminimai iš

ĮDOMU

Buvęs .JAV vicepreziden- Lietuvos Nepriklausomybės 
: kovų, 376 psl. kaina . .$3.00I tas, respublikonų kandida- 

ARGENTINOS LIETUVIŲ tas į prezidentus priešpasku-
gausiai surinkti aukų Lietu-j kalba ir pradėt-s vėl lotv- 

Nemažas kambarys, grin-' vos išlaisvinimo darbams f i-' niškai.
jau tą bažnytėlę, 
un. Zito joje buvo 

ir lietuviu taurinės vėliavos.

kiais vaizdeliais parodoma| Nemažas kambarys, grin-' vos išlaisvinimo darbams fi-' niškai. 
visokių erelių, mikroorgamz-. d pliušinės, surtkūs oda nansuoti. Girdėti, kad aukos Apžiūrėia 
mų vystymasis nuo gimi- aptraukti baldai. prirūky- netrukus bus pradėtos rink- Dar prie kmi - i niiftinc" Pui-nrlnmu * . -- ..Z

BALSO SUKAKTIS

mo iki mirties“. Parodoma, 
kaip tos celės maitinasi, au
ga, bręsta, dauginasi ir tt. 
Neaplenktas ir pats žmogus 
su visais jo” kūniškais ir 
dvasiškais“ privalumais. Fil
me parodomi labai padidin
ti žmogaus smegenys, į ku
riuos bežiūrint susidaro 
vaizdas lyg Himalajų kalny
no, su visokiom prarajom, 
giliom rėvėm ir tt.

Toliau besidabinėdamas

tas — net mėlvna. Kaikurie ti.
stati šnekasi, kitų rankose) 
gero puskaušio talpos skaid
raus skystimo taurės. Yra ir 
moteių. Didžiuma vyrų rū
ko

Ūmuose linkimuose Richard | pER GIEDRa ,r aud. 
N.xon dabar verčiasi advo-, Mykok)
kato piaktika. 11 spėjama. rainjmų (1909-1918) IV to- 
per metus uždirba iki $225,1 VĮ,
000.

Ateinantį lapkričio mėne
si savaitraštis Argentinos 
Lietuvių Balsas minės savo 
40 metų sukaktį.

Palyginę Pietų Amerikos
Graudu pasidarė, radus čia 
didelį turtą — nežinomo lie
tuvio taip giažiai meniškai 

Kun. Žukauskas 1925 m. sukurtas stacijas su art kiek-
storus cigarus. Rūko iri įsteigė Tautinę lietuvių baž-Į vienos jų lietuvišku užrašu- JAV lietuvių gyvenimo sųly- leidžiamas 

moterys bet tik cigaretes. I nycių P.eed gatvėje, tarp 4- paaiškinimu. Tonų meniškų mi turėjfme pripažimi,
Isviso ko matau, kad tai; tos ir 3-cios gatvių, netoli, stacijų nei asi nė vienoje lie- ižioikvti lietuvi i l»ik_ 
stambių biznio tūzų sąskry- Šv. Kazimiero lietuvių baž- tuviškoje bažnyčioje Phila- ra5fi \ro-entinoie vra dane- 
dis. Niekas į mane dėmesio j nyčios. Mirus paskutiniam delphijoje. Kas pasirūpins SUnkiaune<uiJAVTodėlir 
nekreipia, bet ir aš pats ilgai i parapijos klebonui kun. Zi-! išgelbėti tas lietuviškas sta- \raenii’no<’l i/tnvin Rako 

. ............., tui> bažnyčia ir kapinės per-! cijas, ta senųjų lietuvių isto- 40 metų sukaktis lietuvių

Ka* išgelbės lietuviška* 
stacija*?

sąlygas ir tenykščių lietuvių 
ekonominį pajėgumą su

TREČIOJI PRADALGĖ

Tai Nidos Knygų Klubo) 
literatūros met

raštis, jau trečias iš eilės. 
Juos visus redagavo K. Ba
lėnas.

nelaukiu, kol kas nors susi 
domės mano asmenvbe. tuo- ėjo į kitataučių rankas. Da-I rinę retenybę? 

bar ta bažnyčia vadinasi Kiprassmalsus parodos lankytojas jau apsisukęs neriu atgal. Ir 
lengvai gali atsidurti polia-; ką & ten veiksiu : nei aš ci-
rinėje (šaltoje) siaurės Ark- garo turiu, nei taurės. O pra- 
tikoje arba pietų Antarktį- nežjnau nei kur, nei ka. į 
koje, amžinuose ledynuose.
Yra progos žvejams ir viso-Akys — marios, viską no-| 
kiems Neptūno (jūrų dievai- ri aprėpti, bet žmogaus jė-! 
čio) garbintojams nusileisti gos ribotos. Pavaikščiojusi 
i vandenvnų.gelmes ir nors nuo 10 ryto iki 8 vakaro, 
trumpai pabendrauti su un- (10 valandų per dieną), imi į 
dinėmis. O kam laimė nusi- žmogus ir pasunkėji. Užta- 
šypsos, ko gero gali sutikti tai aš ilgiau 8 vai. vakaro ir 
Kastyti su Jūrate. • nesidairiau. Gana ir tiek

Kas linkęs i plačias erd- mano amželyje. Ir tai dar 
ves. vra 12 minučių filmas, labai gerai. Bet užtatai liko 
rodantis padangių platybes; dar daug kas neapžiūrėta.
su ių beribiais toliais. j Mano lankymo metu, bir- 

Isklampoję Arktikos sme- ^ejj0 7.^ d.d.. oras buvo pa- 
gynus, išnarstę vandenynų ]ankus Dieną, jeigu ir ne
gelmes ar padangių erdves, pilna gjedra, bet nelyja. o jne^tekiK S^savo ateivežtu
žmones pagaliau vistiek vakarp n0 e žiūrėk__ansi-i • • S ° alsl.veznl
e-rižta nuodėmin^on žemėn Is’ z.lule* aPsl I pintinių, galėjo gauti ir pa- 
gnzta nuooemin on zemen,, nlauke ir krapina. O kai ka-i Vv’zdinėai natarnauiančia- 
kun uz viską meilesne n sa- da neĮ gu griaustiniu. Ir taip: me bare

net bene tris vakarus iš ei-j Gausios publikos ta,.pe
! buvo nemaža ir kitataučių, 

Žmonių parodoje — mi-!^urle atrodė,labai patenkin- 
nių minios. Vidutiniškai a- ti lietuvių draugyste. Daly- 
pie 200.000 kas diena. Ir la
bai nesuklydus galima pasa
kyti, kad 70 visu lankyto
jų yra amerikiečiai. Kaip 
patiriame iš spaudos, rug
piūčio 12 d. buvo apdovano
ta moteris, kaip trisdešimt 
milioninė lankytoji. Taigi 

iki rugpiūčio 12 d. parodą

0H10 VALSTIJOJE

CLEVELAND, OHIO

Lietuvių Pil. Klubo gegužinė

Ji buvo rugpiūčio 13 d. ir 
gerai pavyko. Oras pasitai
kė gražus, vieta gegužinei 
parinkta tikrai gera — ry
tiniame užmiesty netolimas 
puikus miškingas Šv. Juoza
po parkas.

Visą popietę klubas savo 
svečius vaišino veltui alučiu. 

, o užkandžių ar ko stipresnio

Tautkus

bar sveiksta savo šeimo 
brolio Jono priežiūroje.

Kazvs Eimutis, sunkios li
gos suimtas, kelis mėnesius 
išgulėjo ligoninėje, dabar 
sveiksta savo namuose.

Linkiu visiems greičiau 
pasveikti ir sugrįžti prie sa
vo kasdieninio darbo su 
nauja energija.

A. Plavičius

ir

mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ...................  $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50.

Paskutiniajame rašo: Jo
nas Aistis, Vytautas Alan
tas, Pulgis Andriušis, Algir
das T. Antanaitis, Balys Au-{ 
ginas, Petras Babickas, Al
binas Baranauskas. Aloyzas

spaudos istorijoje yra reikš
mingas faktas.

Argentinos Lietuvių Bal
sas dideli Lietuvos išeiviu r, t -i ta j-‘ Baronas. Liudas Dovydėnas, skaičių informavo, lavino. T) r-- j-- /,.. ‘ .. , Pranas Girdžius. Antanaspadėjo jiems palaikyti Gustaitis, Anato)iju9 Kailys 
savęs rysius. sulaikydamas R.anas ^„,5^ Doniįs

Remys, Benediktas Rutku- 
nas ir Stasys Santvaras.

rysius. sulaikydama 
nutautimą ir skatindamas 
kovą prieš Lietuvos okupa
ciją.

A. Plavičiu*

KINIEČIAI UŽ LIETUVOS 

LAISVĘ?

Jau šitos pavardės rodo, 
koks įvairus yra tas metraš
tis. Jo kaina tik $3.75. Jis 
gaunamas ir Keleivio admi
nistracijoje.

LAWRENCE. MASS. 

Tautinių kapiniu 50 metu 
sukaktis

Lietuviu kataliku tautinei
vesne.

Taip smalsumo pagautas 
ir visokių neregėtų dyvų ap
kerėtas, jau į pat galą net 
kiek ir pavargęs, labai nesi
rinkdamas. kurį paviljoną 
žiūrėti, netikėtai užklystu į 
kažkokį komercinį. Besku
bėdamas net ir jo vardo ne- 
patėmiiau. įeinu. Ilgas krei
vas koridorius, jo dešinėje 
visa virtinė nedidelių konto
rų, plačiais prekylangiais 
koridorių. Dabar jau ištuš
tėję, tarnautojai ir p.p. di
rektoriai išsivaikščioję, tik 
ant durų parašai byloja., 
bankinė kontora... prekybi
nė atstovybė ir tt. Vienoje, 
tiesa, dar buvo viduramžis 
kosmopolito (tarptautinio 
tipo) išorės, gero kūno. su 
storu cigaru tarp kairės smi 
liaus ir vidurinio piršto, at
silošęs patogioje į visas pu
ses besisukinėjančioje kė
dėje, su kažkuo kalbasi tele
fonu. Už šios kontoros kori
dorius kiek pasiduoda deši
nėn, ir aš pasiveju viduram
žę porą. Juos seka per tre- 
jetą-ketvertą žingsnių atsili
kusi kokių trylikos-keturio-

lės.

vavo ir Cievelando tautinių 
mažumų kultūrinio ir pilie
tinio veikimo koordinato-

10 knygų už $2

Lenkijoje raudonosios Ki
nijos ambasados Varšuvoje 
nariai ant sienų, supančių 
ambasadą, pakabino žemė
lapius su Lenkijos sienomis, 
prieš 1939 metus ir užra-į 
šais: Sovietų Sąjunga yra Į 
imperialistas, užgrobęs ”am-| 
žinai lenkiškas“ sritis rytuo-'

parapija, ^kti! i pernai m-•‘‘ė- Tie žemėlapiai sukėlė nė
jo savo 5<» mvtų su^akti paj)ras^ p,.aejvjy susjfjomč 

avo tau- jjmą. Netrukus lenkų milici- 
■ ja žemėlapius konfiskavo 
; Bet kiniečių ambasada 

Ta proga oedulirigos pa-j Varšuvoje ir toliau platina 
brošiūras, kuriose atspaus-

šiais metais nuneš 
tinių kapinių ir parko 50 m. 
sukakti.

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

Lietuvos socialdemokratų 
partijoj programinės gairė*,
32 psl.. kaina 20 centų.

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

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

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ............................... $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ....................... $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniau*, I to
mas, 300 psl., kaina...... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniau*,
II tomas, 336 psl. kaina $5.

VYSKUPO P. BCČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

rius Raiph Park. užimantis maldos bu-sekmadieni, rusr-
atsakmgas pareigas Ohio ; sėjo 10 d.. 11 vai. lyto Tau- tie žemėlapiai. Jose j Socializmo teorija, (M. 
valstyoės administracijoje, tinėse kapinėse. kuiio> 51a, kalbama apie sovietinius už-< Fišerio), <4 pšL, kaina2oet. 

Gero orkestro muzika ir prie North Lowell grobimus ne tik Lenkijos at-
įvairiu laimėjimų programa Methuen. Mass. Jas laikys žvji,giU bet nurodoma i so- 
neleido nuobodžiauti nei kun. Julius Gaspariūnas.

Socialdemokratija ir ko- 
munizmas (K. Kauskio), 47 

vietų grobuonišką politiką psj kaina 25 centai
jau aplankė 30 milionų žmo-’jauniems, n gi seniems. Tik Per pamaldas giedos sv. Čekoslovakijoje. Rumunijo- 
nių. Tuo tarpu Kanadoje iš! nakties artumas išsklaidė Marijos choras, kuriam va- je (užgrobė Besarabiją, 
viso gyventojų yra nevisai j gegužinės dalyvius. Kas sa-! dovauja parapijos vargoni- Moldaviją) ir Suomijoje, 
pilni 19 milionų. Vadinasi, j vomis mašinomis, kas speci-i ninkas Charles Eeeney. Ten paminėta, kad ir Lie
jau prieš 20 dienu lankyto-1 aliai pasamdytu autobusu 
ju buvo net 11 milionų dau-j grįžo į miesto tvaiką, 
giau. negu visų Kanados gy- j
ventojų. Gražus parodos pa- j Ligony*
sisekimas, ar ne? Bet ji to Suminėsiu tik tos darbo- 
įr verta. ! vietės sergančius, kurioje ir

Užtatai, kas aplankė, nie
kas nesigaili.

aš dirbu.
Kazys Gelažius, joniškie

tis, smarkiai susižeidė deši
nės rankos 3 pirštus, pjauda
mas žolę motorine mašina. 
Verta pažymėti, kad su ta 
mašina reikia būti atsar-

Po pamaldų bus .gegužine i tuvoje, Latvijoje bei Estijo- 
puikioje vietoje, bus m-ninė i je veikia "tautinio išlaisvi- 
programa su dainomis ir šo-i nimo judėjimas“, siekiąs iš- 
kiais. Jai vade au< \ ladis- jajgvinti šiuos kraštus iš| 
lava ir Sta.<s Kundrutai. rraskvinės vergijos.

Bus skanių valgiu, ku- Abu labu tokiu: tiek šo
riuos paganfns Ona Lapins- vietų Sąjungos, tiek ir Rim
kienė ir Stefanija Brazaus- jos komunistų tikslas vra pa- 
kiene. Be to. bus įvairių lai
mėjimų vaikučiams ir suau
gusiems. Tai tvarkys para
pijos pirmininkas Leopoldas 
Pieslak.

Visi pra šomi tą dieną

Pastebėtos klaidos.

Etiopijos paviljone šv. 
Jurgio bažnyčios replika ne 
2 pėdų, kaip atspausta, o a- 
pie 12 ir Habitat pastatas

likos metų paauglė, čia pati ne 120 aukštų, kaip išspaus- 
jaunas uniformuotas vaiki- dinta Keleivio 35 nr., bet tik 
nas juos sulaiko ir kažko 12. .

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
šerną), Antano Rūko, 206
psL, kaina ......................$2.

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

Materialistiškas 
supratimas, 80 psl.,
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
vergti visą pasaulį. Nei vie-; kaina 25 centai.
nai. nei antrai šių valstybių | 
nerūpi tyutų laisvė, bet ka
dangi Kinija varžosi dėl va
dovybės su Sovietu Sąjunga, 
tai ji mielai iškelia sovietų 
"gražiuosius darbelius.“ So
vietus tas erzina. Nemalo-

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie: Salomėją Neri), Pet
ronėlė* Orintaitės, 234 psl.. 
kaina *,*,,•••,,., *,,.,•••,. •, $3,

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

ATSIMINIMAI APIE
. .. JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-
istorijo*; iė» Uūdžiuvienė*, 88 psl., 

kaina jkaina ...............................$1.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 
nė», 253 psl., kaina .... $3.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių,

giems. i
Antaną Graužinį pirmąją skirti musų ruošiamoms u

atostogų dieną ištiko stiprus kilmėms, 
širdies smūgis. Kelias savai-1; Kleb- J. Gaspariūnas, A. B., nūs jiems ir čia paminėti ki

rtęs išgulėjęs ligoninėje, da-į ir Parapijos Komitetas . n iečių kaltinimai.

Žalgirio mūši*, parašė dr. kaina ................................$5.
llaugiidaitė-Si-uobienė, 241 ŽVILGSNIS Į PRAEIT], 
psl.. kaina 50 centų. R. 2uk<, 476*^

Atskirai sudėjus, jų kaina na ...................................  $5
$3.10, bet visos kartu par- Tas knygas galite gauti 
duodamos už $2. Keleivio administracijoje

(636 Broadway, So. Boston,
Ma**. 02127), u <

I
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Iš pavėrę^Cietuvos

Rusai okupaniį^gįin iš Lietuvos!

VILNIUJE TIK

SKALBYKLŲ
•

Vilniaus^ mieste tik>lJ 
skalbyklų (žr. K^mj.-AL!

Slavėnui Lenino ordinas

Prof. Paulius Slavėnas, 
t ono mas. Yale universi- 

filosofijos mokslų dak- 
fra«f (1928), rugpjūčio 8 d.

rugp. 1.) Vięna. apie še^įųli,--^ gavo Lenino ordiną, anot 
kai tūkstančių gyventojų! pranešima. — "už aktyvų 
Kai nuo liepos pradžios į-’ dalyvavimą propaguojant 
staigos ir dauguma įmųnių, politines bei mokslines ži
emė dirbti tik penkias die- nias iv vaisingą darbą, ko- 
nas savaitėj (bet vistiek 41 munistiškai auklėjant darbo 
valandą), tai tarnautoja; .ir . žmones”.
dieninių pamainų darbiniu- .Jau nepriklausomos Lie
kai darbą baigia 5:30 ar tuvos laikais buvęs žinomas 
6:30 vai. Skalbyklos vukuune-tik kaip mokslo populia- 
iki 8 vai. Tad darbo dieno-, rizatorius, bet ir kaip sava- 
mis reta kam teimanonia Vk-' pankus visuomenininką 
kare. grižus namo, daj Į skyręs daug dėmesio Mažo-
spėti ir skalbyklom sieką sjoš Lietuvos reikalams, da- 
tik šeštadieniai. Bet š^ta-'Gyvavęs J. Keliuočio Naujo- 
dieniais veikia tik demibst-Į’i^ : Romuvos sutelktame 
skalbyklos visame miėfce.i.-ųsambūryb'po karo likęs vėl 
O juk dėl kiekvieno skalbi-1 rusų užimtoj Lietuvoj, šalia 
nių ryšulio tenka aplankyti mokslinio ir pedagoginio 
mažiausia du kartus, o jei darbo universitete dalyvau- 
atsiimti žadėtu laiku nepa-i ja Žinijos (anksčiau vadin- 
vyksta, tai kartais dėi Jupąį tos Politinių ir mokslinių ži- 
čių skalbinių tenka keliauti, nių .skleidimo) draugijos 
dar trečią arba ir ketvirtą r veikloj. Nors ši draugija 
kartą... , ::; j daugiausia dėmesio kreipia

Ištisą parą veikiančios žtiU J ateizmo bei marksizmo-le- 
tomatinės savitarpinės'skai-- ninizmo populiarizaciją, 
byklos planuotojų akyse dar prof. P. Slavėnas paprastai 
"ne madoj’*. Beje, Mokslo im ribojasi informacija iš erd- 
Technikos žurnale (1967. vės tyrimų srities. Savo pa- 
nr.7) rašo, kad Vilniuje jau ‘ aiškinimais paskaitose bei 
pradėta statyti ’’che^ni.Q.j;straipsniu(»e bus grąžinęs į 
valymo ir skalbimo savitai-prikrovę nemaža tų klausyto
mis fabrikas’4, kuriame au-0jų-skaitytojų, kurie galėjo 
tomatiniai Įrengimai 'iSrLHūti susikūrę nepagristų iliu- 
skalbsią ir išvalysią drabu-’’ zijų. kilusių iš kitų isibėgė- 
žius klientų akyse... .Tipin- jusiu propagandistų džiūga
us rusiškos gigantomanijos’ vimų. skelbiančių, jog ”mes 
reiškinys. Mieste, kur na- | keliaujame i žvaigždynus44, 
muose skalbimo sąlygos yra "mes valdome kosmosą“ ir 
kraštutiniškai ribotos, juk panašių.
reikia ne skalbimo ”i?abri-: Prof. P. Slavėnui Lenino 
ko“. —tegu ir automąp^uoL.ou’iųas teko. Sov. Sąjungos 
to bei didelio, — o daųgęlioj valdžiai pabėrus dosnias 
mažų. tik tankiai išdėstytų rieškučias ordinų minėtajai 
automatinių skalbyklų-džio-- žinijos draugijai. Be jo, Lie- 
vyklų. *4tuvoj (Raud. vėliavos) ordi-

Drabužių valymo orga»i-Įną gavo Kauno Medicinos 
zaci jos vilniškiai planuoto-i instituto prorektorius docen- 
jai irgi geriau pasimokMlpšč tas' Vytautas Kuzminskis. 
vakariečių, negu iš rusu biu- žemesnio laipsnio ordinų

I laisvuosius lietuvio!
Į Jungtinio Finansų Komiteto pranešimai Nr. L

Veiksnių konferencija 1967 m. sausio 14-15 d. New 
Yorke sutarė minėti 1968 metais Lietuvos Nepriklausomos 
Valstybės atkūrimo 50 metų sukaktį — numatė programą, 
pasiskirstė minėjimo darbais.

Minėjimo tikslas — prašnekti Į nelietuvius: atkreipti 
jų dėmesį į lietuvių tautos valstybines tradicijas nuo ka
raliaus Mindaugo laikų, į lietuvių tautos pajėgumą sava
rankiškai bei pažangiai organizuoti savos nepriklauso
mos valstybės gyvenimą po pirmojo pasaulinio karo; į

Lietuvos žydų gelbėjimas 
ir sovietiniai nutylėjimai

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
P. RAGENAS

(Tęsinys)

Netoli aerodromo gyveno kan. M. Kirlio gimim
Nastė ir Kastė. Abi buvo ištekėjusios, ir viena turėjo
kų. čia rado prieglobstį ne viena žydė, pabėgusi įį darbų.
Ten buvo priglaudžiamas laikinai irpMillas, tariiįtoaf gi-

. , , , . r T P<«»uiMuo Karo, j vįenos adresą davė proĖ‘M. lfttrttėllte, mar
tautos, dabar pavergtos, moralines bei juridines teises ir *, i v r n Lu i r i i • • . .. u-*- -i i • f * L. • ti, gavęs ir savo draugo kan. kirlio. Pats Morkehs laikinaipasiryžimus būti vėl laisvu Europos tautų nanu. 1 6 *

Minėjimo tikslas taip pat — sustiprinti laisvųjų lie
tuvių ištvermę ir vienybę kovai už savo tėvynės išlaisvi
nimą, kad jos gyventojai galėtų apspręsti savo gyvenimo 
būdą laisva valia.

Kongresai, konferencijos, leidiniai, kurie numatyti 
šiems Laisvės Kovos metams, bus reikalingi lėšų. Lėšoms 
telkti veiksnių konferencija sudarė specialų komitetą. Ko-

priglausdavo pabėgusias pas giminaitę Karoliną Vilniaus 
gatvėje. Karolina, tuomet buvusi per 60 m., su keliomis 
moteriškėmis siuvo bažnytinius rūbus, buvo seniau zitie- 
tės. Karo metu šių zitiečių rasinė sudėtis jau buvo pasida
riusi labai nebeaiški.

Paslaptingasis Bronius Gotautas

F. Gurvičienė. suminėjusi visą eilę gydytojų, k. a.
mitetas pasivadino Lietuvos Valstybės Atstatymo 50čio ĮMariją Butkevičienę. Matildą Zubrienę su vyru. Oną Jab- 

, lonskytę-Landsbergienę, Praną Mažylį, seserį Eug. Bim- 
bienę, kurie jai ir jos vaikams padėjo, ypatingai prisimena 
jąi mažai žinomą Bronių Gotautą. Tas vyras skurdžiai at
rodęs, bet jai atidavęs maisto kortelę, padėjęs suklastotą

Jungtinis Finansų Komitetas (United Lithuanian Finance 
Committee). Jame dalyvauja po du atstovu iš Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, Lietuvos Laisvės Komi
teto. Amerikos Lietuvių Tarybos, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės \ aldybos ir Jungtinių Amerikos Valstybių , p^gą įregistruoti, aprūpinęs gyvenamąja pastoge irtt. Jis' 

ia artimai* kAinn __ VOCTk V dlll-VIPI P IBendruomenės Valdybos. Tauto Fondo valdyba artimai 
bendradarbiauja vajaus vykdyme. Komiteto pirmininku 
išrinktas prelatas Jonas Balkūnas.

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

Grožvriės meilė, P- Orin-
itės apsakymai, 165 psL

aina $1.50.
>*bu mediniai ir trys geleži

niai kryžiai, savanorio Aų- 
tano Šukio atsiTniiutnai iš 
nepriklausomybės kovų, 376
psk, kaina $3.00. <* .

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

Per giedrą į audręf Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 ra. 
atsiminimų IV tomas, 272
psl. , kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50,’ minkš
tais — $1.90. tg t

buvo išgelbėjęs dešimtis žmonių44, — rašo F. Gurvičienė.
Taip. Bronius Gotautas toks ir buvo, tik autorė nepa

rašė, nei kur jis dabar gyvena, nei ką veikia. Ir nemanau, 
Komitetas kreipiasi į jus, mieli lietuviai, talkos ir pa-/ kad šiandieninio Br. Gotauto adreso nežinotų, nes jos ar

iamos minėtam uždaviniui — lėšoms sutelkti. Kreipiasi j tima draugė su juo prieš 15 metų tikrai susirašinėjo. Ir 
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir jos atskirų kraštų va- į Fainienė perdavė laiške kaip tik gyd. Gurvičienės linkė- 
dovybes, į Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybes. į visų ? jimus bei padėką.. Dar daugiau. Ir Gurvičienės giminės 
lietuviškų organizacijų vadovybes ir į atskirus jų narius. į ar draugai į Vokietiją iš Amerikos. Argentinos. Pietų Af- 

• likos jam siuntinėjo maisto siuntinėlius nuo 1947 m. Bet 
dabar negi rašysi, kai tas Br. Gotautas negrįžo į okupuotą

i
"I

rokratų. \ bei medalių Lietuvoje gavo
(L) dar šeši tos draugijos veikė-

. ijai*.
(E)

Griūva dar nepastačius
Taškento. Maskvos ir Vii-! Nau,lin«« «k.kur.ij. 

niaus laikraščiai rašo.' kad- Mokytojas is Joniškio ra- 
Lietuvos statybininką}’tef&i -i°no buvo patekęs neseniai 
pastatė namus labai-gbuąi: Suomiją lankiusion ekskur- 
tvirtus (žemės drebėjimui sUon- Grįžęs parašė ispū- 
atsparius) ir, gražius., , z džius Tarybiniame Mokyto-

O apie statybą Lietuvoje JuJe Giepos 15 d. ) ir sugrio- 
tuo tarpu štai kokie vaizde- vė visas "teorijas44, anot ku
liai (iš Czervvonv Sztandar, rių tik "tarybų tautų šeimo- 
Vilnius, rugp. 2): • je" švietimas galįs klestėti

"Štai šių metu vasario mė- taiP’ kaiP’ pavyzdžiui, da- 
nesį Naujojoj Vilnioj persta- bar suklestėjęs Lietuvoj, 
tant Neries fabriką,’ šiigriu- Suomija, kaip žinoma, iš- 
vo mūro siena, "iš šaknų rs-' vengė įjungimo į tą "šeimą“, 
raudama įvairias konšžųk- 0 tačiau turistas ėmė ir iš
rijąs. Žuvo vienas darbi-; dėjo, kad "Suomija — išti- 
ninkas44. .... ’ sai raštinga šalis. Nuo 1921

"Tą pati mėnesi įrėtm-i metų veikia visuotinio mo- 
goj tarpkolchozinės statyti-, k.ymo įstatymas, pagal kurį 
nės organizacijos gan^eisu-j V1*si vaikai nuo 7 iki 15 metų 
griuvo gelžbetoninės ptfttfa- amžiaus turi baigai liaudies 
ros. Sudaužyti du automobi- mokyklą (6 klasės mieste ir 
liai, 6 tūkstančiai rubliu ~ kaime). Sekanti pakopa 
nuostoliu44. !<.'■ -pilietinės mokyklos (2 me-

"Klaipėdoje. angl&' rų? tai n'ie?te ir 1 n!e!a! kaime)’ 
šiavimo įmonėje, pasirodė kurioje mokiniai. gauna 
plyšių 41 balkyje, oSfyąi- praktinio darbo įgūdžių, 
kiai iš viso nulūžo ir pakibo dėstomi ir bendrojo layini- 
ant įrengimu; Dėl to visas dalykai. Mokslas liau- 
pastatas tapo nebetinkamas, • (bes ir pilietinėje mokyklo- 
0 jo naudingoii vertė siekė Ję nemokamas. Be to, moki

Tepajus kiekvienas džiaugsmą, kad savo auka ir tal
ka jis manifestuoja lietuvių vienybę ir didiną jėgą Lietu
vos laisvei priartinti. .

Čekius, perlaidas ir pinigus prašome siųsti:

UNITED LITHUANIAN FINANCE COMMITTEE 

39 We»t 57th Street (10 FL>
New York City, N. Y. 10019

(Tel.: PL 3-6628 ir 752-0099)
Iš anksto — ačiū! ;; .

LIETUVOS VALSTYBES ATSTATYMO 50ČIO 

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

Pirmininkas: prelatas Jonas 

Vicepirmininkai: H. Miklas, D.
A. Reventas.

Nariai: A. Alksninis, A. Balsys, V. Se
nelis, P. Minkūnas, A. Ostapas, J. 
Pažemėnas, A. Radzivanienė, J. Stukas,
A. Trečiokas.

aukštųjų mokyklų“. Skiltu 
mas tas. kad ten mažiau sti 
pendijų, daugumas studen
tų turi apsii-ūpinti pragyve
nimu. (To klausimo neiš
sprendžia nė sovietinės sti
pendijos)).

Bene įdomiausias skirtu
mas studentams yra tas, kad 
Suomijoje — "Studentų as
meniniu gyvenimu niekas 
nesidomi, nesirūpina jų auk
lėjimu — kaip nori, taip gy
vena44...

Tuo papasakojimu Lie
tuvos studentų tarpe bus tik
rai sukelta nemaža pavydo 
suomių kolegoms. Kad liau
tųsi tas kišimasis į asmeninį 
gyvenimą, — Vilniaus bei 
Kauno studentijai juk tai 
svajonė!

(E)

12 milionų rublių44, f < : ;nlai. nemokamai gauna ya- 
Nelaimių priežfisty^. jvi- doyėlius. mokyklinius reik-

sais atvejais arba štatį'Jbi- 31e.n^ ir karštus pnespie- 
ninkų apsileidimas, nyos.ta-, cius‘\.. Taigi, žymiai geriau 
tų nesilaikymas, arba jisovietuose... 
jektuotojų klaidos. - Be to,

j alinimui
ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 

vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

glaudą. Prieš du mėnesius dar buvo linksmas ir patenkin- į MEŠKIUKAS RUDNOSIU-
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir IJetuvoj turėju
si didelį pasisekimą. Kny
gos kaina.............. $3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS

Maskvos Lietuvą, bet pasirinko Vokietijos senelių prie-

tas vienoje Muencheno senelių prieglaudoje, sulaukęs jau 
70 metų.

Bronius Gotautas įdomus žmogus. Žemaitis. Beraštis, 
j Buvo įstojęs į Plungės kapucinus. Vėliau gyveno Petra

šiūnuose. 1940 m. paleistas iš vienuolyno, bet pasiliko ir 
toliau savotiškas pasaulietis broliukas. Ir šiandien neži- 

, nau, kas jį pašaukė šiajn dideliam žygiui — gelbėti žy
dus. Bet jis buvo nuolatinis ir arkivyskupo metropolito
Juozo Skvirecko ir vysk. V. Brizgio svečias. Pirmą kartą KELIONĖ į MENULĮ, 
sutikau jį pas šv. Antano par. kleboną kun. J. želvį, kurio 
parapijietis buvau. Paskutinį kaitą jį mačiau Kaune lie
pos mėn. 1944 m. Šančiuose, kai jis su dviem neaiškiomis 

t bėglėmis keliavo į Petrašiūnus. Jis tada tikrai labai skur-

Tarp ko kita, toks prane- 
1 Šimas yra būdingas rusuose 

Įsigalėjusio kalbos stiliaus 
lietuvių spaudos kalbon į- 
sibrovimo pavyzdys. Jeigu 
parkas, tai būtinai "poilsio 
ir kultūros“. Jcaip Maskvoj! 
Dar savotiškiau skamba, kai 
sako. kad šofeių salėje galės 
"ilsėtis“ pusantro tūkstančio 
žmonių vieny metu...Si M. fc (E)

Ten ir iokių salėje ilsisi...

Kauno Vytauto parke, ku
rio oficialus vardas dabar— 
Vytauto kultūros ir poilsio 
parkas, rugpiūčio pradžioje 
atidarė naują šokijį paviljo
ną, kuriame, anot Tiesos 
(rugp. 4), "vienu metu galės

Į kultūringai ilsėtis 1500 žmo- 
Suomijoje yra j nių“. Pastatą suprojektavo 

4 universitetai ir 10 kitų'inž. A. Kvedarienė.

Mokė kompartijos mokilo

Dešimtį paskutiniųjų lie
pos mėnesio dienų Lietuvoje 
lankėsi nepaprasta propa
gandininkų ekspedicija aiš
kinti rusų kompartijos nese
niai surašytų "tezių“. Eks
pedicijai vadovavo du 
marksistinės filosofijos pro
fesoriai (Jakovlevas. Gapoč- 
ka). ekonomistas Charašja- 
nas ir net maskvinės užsie
nio reikalų ministerijos pa
tarėjas V. Kuznecovas. Mo
kė vietinius partijos aktyvis
tus. kaip skelbti kompartijos 
mokslą. Eksyediėija, be Vil
niaus. dar lankėsi Klaipėdo
je, Šiauliuose,’ Panevėžy ir 
net Rokišky. '•’! '

(E)

džiai atrodė, tariamai jau Vilniaus pabėgėlis. Buvo labai 
pavargęs, nes jo pagalbos buvo daug kas reikalingi. Tuo 
metu'jau ėmė sutrikti ir maisto pristatymas tiek lietu
viams, tie kir žydams. Po kokios savaitės jį suėmė Kaune 
visai atsitiktinai. Laimė, kad jis suspėjo nusviesti mote
rims atsarginius pasus. Jis dėvėdavo tokią nušiurusią, pra
irusią kepurę, kurioje ir buvo jo pasų bei maisto korelių 
sandėlio

Kai šaudė Kauno sunkiųjų darbų kalėjime^vokiečiai 
įvairius kalinius, Bronius paliko su tardomais?Jis buvo 
įgrūstas į baidoką ir nuplukdytas į Tilžės kalėjimą. Taip 
per daug kalėjimų prakeliavęs, Br. Gotautas po karo išėjo 
gyvas į laisvę, bet palaužta sveikata ir netekęs dantų.. 
1946 m. vėl jį sutikau besijuokiantį, skilviu sergantį Tue- 
bingene. Tuo metu jis buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
visokių gėiybių sandėlio sargas. Tas gėrybes Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui atsiųsdaVo daugiausia BALFas. t. y. 
JAV lietuviai. Ir tas Gotautas tada saugojo visas tas gė
rybes labai rūpestingai netoli Tuebingeno, prie miško 
Šiaip dienomis pasakojo savo atsiminimus ir gelbėjimą 
prof. dr. Z. Ivinskiui, kuris visus surašė. Kai Lietuvos Rau
donąjį Kryžių Sovietų S-gos spaudimu prancūzų karinė 
valdžia nukėlė į Reutlingeną, su sandėliais nusikėlė ir tas 
pats Gotautas. Vėliau nusikėlė į Biberacho senelių prie
glaudą, o dabar jau Muenchene. Tai kelias vieno žmo
gaus, kuris stengėsi padėti kitam, nors dėl to ir visa pra
rado.

F. Gurvičienė rašo, kad buvo gavusi pasą, kurį pa
keitė. Pasus parūpindavo ta pati Lietuvos vyskupų žinioje 
buvusi slapta žydams gelbėti organizacija. Į ją patekda
vo mirusiųjų ar į Sibirą išvežtųjų pasai bei kiti asmens do
kumentai. Dalis iš įvairių valsčių laikinųjų pažymėjimų 
blankų pateko, dalis ir naujai buvo atspausta. Tas pat ir 
su kortelėmis. Jų buvo atspaudžiama slaptai, tikriau iš 
rezistencijos spausdinamų dalis patekdavo žydų reika
lams. Kartais tų maisto kortelių buvo gaunama ir Kauno 
miesto savivaldybėje. Pvz., 1944 m. liepos pradžioje Rus
nė šilingaitė man įvairiais vardais išrašytų padavė per 10 
laikinųjų (prakeliaujantiems) maisto kortelių, kurios nu
ėjo visos į Karolinos rankas, nes ten buvo atsiradę nau
jų gyventojų.

1 (Bus daugiau)

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................... $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ........................... $1.89.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina .......... .... ............$1-

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. B’ndokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ........................... $1.50.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam- 
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šj veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filtnas, kurio paveikslais pa
juosta ir ši knygą.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

I
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eidavo per kaimus duonos 
prašinėdamas. Juk tėvas ži
nai tą "laisvę“.

-Maiki, kas buvo praei-j „ 
ty bloga, apie tai neteikia ijo . ., .,kalbėti. Iš praeities turime n?pl ,ik\aUL

tik stiprybę semti. 1 -

Kas čia per išdaiga?

lietuvių buvo išvežta 
ran,? Tiesa, tie laikai buvo 
baisūs. Bet tai buvo revoliu
cija, ir kas bandė užkirsti 
jai kelią, tas nukentėjo. 
Taip buvo prancūzų revoliu
cijoj, vokiečių revoliucijoj, 
Amerikos revoliucijoj, Kini
jos revoliucijoj, Meksikos 
revoliucijoj ir kitose revo
liucijose. Bet po kiekvienos 
revoliucijos, kaip ir po kiek
vieno karo, žmonių įkarštis 
atvėsta, ir gyvenimas susi
tvarko, kad ir naujais pa
grindais. Tokią padėtį da
bar matom ir Lietuvoje. 
1940-tieji metai ir keleri vė
lesnieji buvo tragiški. Het 
dabar jau niekas Lietuvos 
gyventojų Sibiran negabe
na. Priešingai, išgabentieji 
jau grąžinami. Sugrąžintas* 
ir buvęs Lietuvos preziden
tas Stulginskis; dabar jis 
gauna valstybinę pensiją, ir 
ramiai sau gyvena. Ir aš ne
matau nieko blogo, jeigu 
kas iš mūsų amerikiečių nu
vyksta Lietuvos pamatyti.

— O, au di du. Maik! Tai ba Zacirka man perskaito' Mes norime apsaugoti savo
tu neišvažiavai?! žinias iš gazietų. Anądien išeivi ją nuo ištautėjimo; bet

— 0 kur aš turėčiau va-' jis man skaitė, ką rašo iš lietuvybės pagrindas yra
žiuoti? i Lietuvos sugrįžusi Pilviškie-: Lietuva, ne Amerika. Ižo-

— Nugi į Lietuvą krepši- tė. Ji džiaugiasi, kad gavo' iiuota nuo Lietuvos lietuvy
nio lošti. į pasimatyti su giminėmis, bė čia jokiu būdu neišsilai-

— Aš neturiu laiko spor-i kurie vaišino ją kaip per.kys. Todėl svarbu, kad ko
tui. j Velykas: pridėjo skilandžio,‘daugiau mūsų jaunuolių

— Nu, tai ir gerai, kad ' rūkyto kumpio, dešrų, sūrių ’ bendrautų su Lietuvos jau- 
ir kitokių kaimiškų gėrybių.' nimu. tėve.
Turėjo ir išgerti. Ji buvo nu-’ — Maiki, aš ant to neso- 
važiavusi pas juos iš Vii- ! glasnas. 
niaus. Paskui vėl grįžo į Vii-J _ Reiškia, nepritari?
nių. Aplankė Trakus, Mari-' __Nausa!
jampolę, kuri dabar vadina-j Kodėl?
si Kapsuko vardu pamatė j _ Todėl, ’kad tokia bičiu. 
Pilviškius. Vilkaviškį, ir nie- jySte reįkštų Paleckio klum- 
kas jos nearestavo. niekas, panjjos pripažinimą. Būtų

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

nevažiavai.
— Kodėl gerai?
— Todėl, kad uždrausta.
— Bet 11 krepšininkų iš

vyko, tėve, ir niekas neuž
draudė.

— Neuždraudė, ba nega
lėjo; ale matai, kokį lermą 
mūsų gazietos pakėlė! Sako,

Tai tųks tas laiškas. 
Būdami nepriklausomi, 

mes nepilnai įvertinome, ką 
mybės atstatymo 50 metų reiškia Pabaltijo tautų vie- 

— Jeigu blogų dalykų ne- sukakties minėjimo bendrą nybė. Atsidūrę už Lietuvos 
reikia minėti, tėve. Ui koka' programą. Joje tarp kitu da-
tikslas nuolat kartoti gyvu-.lykų yra numatvta rūpintis, 
lių vagonus, kuriais daug^ kad laisvos valstybės išleis- 

gibi.i specįaiius pašt0 ženklus, 
skirtus
turai.

JAV tuo reikalu rūpintis

ribų. tai supratome ir ėmė 
me glaustis laisvės kovoje 
ir kultūrinėj veikloj. Bosto
ne turime net Pabaltiečių 

nepriklausomai Lie- draugiją, visur vieni kitus 
kviečiame į savo didžiąsias 
šventes. Jau seniai veikia Bostono pajūrio sargybos narys kalbasi su vietnamiete 

Nguyen Thi Chien, 14 m. Ji yra akla, čia atvyko, gavusi 

stipendiją mokytis Watertown Perkins aklųjų mokykloj

maskoliai musų tėvynę pa-, nesekiojo — viskas gražu ir. LįetuVos pardavimas.
vergė, tūkstančius mūsų tau
tiečių sugrūdo į gyvulių va
gonus ir išvežė Sibiran, o A- 
merikos lietuvių jaunimas 
važiuoja su tais maskoliais 
sėbrauti. Nu. į ką tai padab- 
na? Jeigu turėtume savo 
policiją, tokią, kaip mūsų 
tautos vadas Smetona turė
jo. tai tuos krepšininkus, 
kai jie sugrįš, visus suimta
me ir po 15 bizūnų įkrėsta
me. Ai beč jur laif!

— Nukalbėjai, tėve, nei 
šį, nei tą.

— Tai tu nepriešingas 
tiems krepšininkams?

— Ne, nepriešingas.
— Bet ar tu nežinai, kad 

Lietuvą dabar valdo masko
liai? Ar nežinai, kad jie 
smaugia mūsų kalbą, kad 
mūsų tautiečiai ten neturi 
balso, kenčia vergiją?

— Jeigu tėvas tiki, kad iš 
tikrųjų taip yra, tai kodėl 
taip jaudiniesi dėl krepšinin
kų kelionės Lietuvon? Te
gul jie pamato tas blogybes 
savo akimis ir tegul sugrįžę 
papasakoja, ar iš tikrų jų te
nai taip bloga, kaip daugelis 
mūsiškių Amerikoje vaiz
duojasi. Tai yra vienintelis 
būdas sužinoti teisybę, tė 
Ve.

— Ne. Maiki, tokiu būdu 
teisybės nesužinosi.

- Kodėl ne?
— Nu, juk tu skaitai ga- 

zietas. tai ir pats gali matyt, 
Kad tie, kurie tik nuvažiuo-

miela. Nu, tai kaip tu, Mai
ki, rokuoji, ar ji ne melagė? 
Juk čia aiškus melas!

— O kame čia melas?
— Ji meluoja, kad Lietu

voje dabar gerai.
— Bet iš kur tėvas žinai, 

kad taip nėra?
— Ta pati gazieta, Mai

ki, rašo kitoj vietoj, kad 
Lietuvoj dabar velniava. 
Nu. tai kaip galima tikėti, 
kad tenai gerai?

— O ar toji "gazieta“ bu
vo dabar Lietuvoje, ar ji 
matė tą "velniavą“?

— Vot, to tai aš nežinau. 
Maiki.

— Tame ir yra bėda, kad 
tėvas tiki tą. ko nežinai.

— O iš kur tu viską žinai? 
Juk ir tu Lietuvoj nebuvai.

— Bet aš skaitau, ką rašo 
žmonės, buvę tenai — ne tik 
lietuviai, bet ir kitataučiai, 
rimtų laikraščių korespon
dentai, gerai žinomi žurna
listai. Be to, aš matau Lietu
vos žmonių kultūrinį gyve
nimą fotografiniuos vaiz
duos. Žmonės gerai apsiren
gę, gražiai atrodo, reiškia, 
gerai pavalgę ir linksmi. 
Mokslas jiems nemokamas, 
sveikatos priežiūra.- gydy
mas taip at; nemokamas.

ėmėsi Amerikos Lietuvių Pabaltijo Moterų Taryba. 
Taryba. Šiomis dienomis jos Turime Lietuvos, Latvijos ir 
pirmininkas Antanas Rudis Estijos komitetą, kuriame 
štai ką apie tai paskelbė: lietuviams atstovauja Ame-

"Nemalonu yra pranešti, l ikos Lietuvių Taryba ir ku- 
kad mūsų draugiškų Balti- rio pirmininku yra buvęs ir 
jos tautų atstovai daro žy- pats A. Rudis. Pagaliau il
gius, kad lietuviai tokio tų valstybių diplomatai ne- 
ženklo negautų. Sužinoję, retai susirenka bendrų klau- 
kad lietuviai užvedė akciją simų aptarti.
dėl savo pašto ženklo, lat-j šitaip esant, ar nereikėjo 
viai pradėjo akciją už bend- ir pašto ženklo reikalą pir- 
rą Baltijos tautų pašto ženk- ma tose bendrinėse organi- 
lą. Mes pranešame ir Įspėja- žarijose aptarti ir susitarti.
me, kad lietuviai tokio jų 
Žygio dėl Baltijos tautų

Jeigu jau ten nebūtų buvę 
galima patenkinamai susi

ženklo neparemtų ir ant jo- tarti, tai tada gal būtų tekę Į
kio rašto ar rezoliucios ne 

savo kolonijose
atskirai veikti.

. ... A. Rudžio raštas — tai
.yipi ir estai paskirai jau skaudus latvių ir estų įžeidi- 

•ūksčiau prašė savo kraštam mas> be į0> jjs jr mus nelabai 
tokio pašto ženklo, bet nė teigiamai atestuoja. Jis šy
viem negavo^ Atrodo, jie ne- mjai pakenks mūsų taip rei- 
nori, kad būtų ir Lietuvos kalingai sutartinai veiklai, 
pašto ženklas. Kitas svarbus todėl pritariame Dirvos 
politinis punktas — Baltijos klausimams:
valstybių federacijos, kaip
tok««,nšra Baltijos valsty- ,.iai? A,. jje ir^ uk „man()a. 
bės nėra politine sudėtis, . •« „riciinno-ia m-io tnkin

’Ką galvoja kiti ALT na-

nei sąjunga. Lietuviai išlai 
vinimo darbuose iš manda
gume prijungdavo savo kai
mynus latvius ir estus, pava
dindami visas tris tautas 
Baltijos valstybėmis. Bet y- 
ra latvių nesąmonė, jei jie 
šiandien mėgina padaryti u- 
niją, kurios nėra?. Šitokia ak
cija gali nepalankiai atsi
liepti Amerikos valdžioje ir. 
žymiai pakenkti mūsų laisvi- į 
nimo darbams. Lietuviai ne
turi leistis fttviatnš Įvelti'

giar* prisijungia pne tokio 
p. Rudžio pareiškimo? O gal 
p. Rudis be jų žinios, kaip 
vra pratęs daiyti. išjojo į 

i "šventąjį karą“ prieš latvius 
ir estus?“

I
Maskva šiemet su lenini^ 

nėmis premijomis nuo lietu
vių nusisuko. Teko pasiten
kinti, tik vietinėmis, vadina-

Premijos

juos i politinį .manevrą.' P, a-, respublikinėmis pre-
šom šit, žinia pranešti lietu-! Mažiausia entuzi-

r literatų sluoksniuose
i — Niekus kalbi, tėve. Lie- 
i tava yra prijungta prie So
vietų Sąjungas, ir niekas jes 
negali parduoti nei nupirkti. 
Tai viena. Antra, krepšinin
kai vyksta ąe su Paleckiu 
derėtis, bet su Lietuvos jau
nuoliais krepšinio lošti. Ir 
aš tikiu, kad jie sugrįš tvir
tesni lietuviai, negu iki šiol 
buvo.

— Maiki, aš noriu dar ge
riau apie tai pamislyt. Gal 
turėsim dar daugiau pasi
ginčyt.

— Matau, kad tėvas kaž
ko bijai.

— Jes. Maiki, bijau. Bi
jau, ba svietas gali suprasti, 
kad mes jau pripažįstam ko
munistų diktatūrą Lietuvoj. 
Valuk to. Maiki, ir mūsų ga
zietos pakėlė lermą.

■— Bet ar būtų geriau 
mums ir Lietuvai, jeigu mes 
ją boikotuotume, jeigu nu
trauktume su jos gyvento
jais visus saitus? Ne, tėve, 
nebūtų geriau. Būtų blogiau, 
nes Lietuvos žmonės jaustų
si apleisti ir nematytų kitos

viams jūsų miestuose ir ko- f ^Ko
lonijose, kad jie nebūtų ne- su e e premija uz genausią
kaltai įtraukti į šitą akciją rTan*£ kVri Pairta eks- 
prieš savo tautą. pasirašyt “kaTed,st‘n’ ncva Sulltcra' 
darni ant latvių peticijos.
Parėmimas ir pasirašymas 
už jų vedamą akciją dabar 
būtų ne tik Amerikos Lietu
vių Tarybos darbo sukomp- 
romitavimas, bet visų lietu
vių apvylimas“.

toj* pagalba buvo galima 
tik dėl to. kad nebuvo nu 
traukti mūsų ryšiai su Lietu 
va. Tokie ryšiai i 
Ir dabar, tėve. Kas nori mū
sų tiltus su Lietuva griauti 
tas griauna lietuvių 
bę.

— Bet tu užmiršti, kad 
Lietuvoje ponauja komunis
tų valdžia.

— Valdžia, tėve, yra lai
kinis reiškinys. Buvo caro 
valdžia, buvo Smetonos dik
tatūra, buvo vokiečių oku
pacija, bet visos, tos negero- 

išeities, kaip tik pasilikti sui vės praėjo, o Lietuva pasili-

tūrintų memuaių užrašinė
tojui A. Gudaičiui-Guzevi- 
čiui. Žinoma, šiais revoliuci
jos garbinimo metais nieko 
kita rašytojai negalėjo ir ti
kėtis. Kompartija ir šiuo bū
du parodė, ko jai iš rašytojų 
reikia...

__________ _____________ Dailės srityje apdovanoji-
' • '. ; mas teko į politinius digni-
ne amerikiečiu pagalba pi- tori“.f Vk dabar .iskilusiam 
nigsis ir kitokiais būdais. Oi«?flkui J- Kaminskui, uz

estampus dainų motyvais 
(kuriuos, Japonijoj parody
tus, supainiojo su rusiškų pa- 

•ei*k*alingi ?akų iliustracijomis).
Filmų režisierius R. Va

balas ir aktorius V. Blėdis 
vienv- apdovanoti už ”Laiptus i 

' dangų“, dail. Juozas Balči
konis už kilimus, kompozi
torius S. Vainiūnas už kvin 
tetą. kuris buvo atliktas ir 
Montrealyje. Šios dvi pasta
rosios premijos vertinamos 
kaip nuosekliausios ir la
biausiai pelnytos.

Už mokslinius darbus pre

komunistais.
— Čia, Maiki, didelis 

klausimas.
— Tėvas žiriai, kad Lie-

mijuotum tarpe matomos 
ko kaip buvus. Dabar ją vai- nr°f- V Ruokio, agr. P. V a 
do komunistai. Bet ii
.nizmas ne amžinas.

Daktavai; tenai negali hiptUtuva buvo ilgą laiką po ea- 
po $200 ir po $500 už opeia- ro valdžia. Ir ta valdžia bu- 
cijas-.. kaip Amerikoje; vals- vo žiauri. Bet mūsiškiai vis- 
tybė jiems moka tik mėnesy tiek važinėjosi Lietuvon, ir 
nį atlyginimą. Ir žmonių se- niekas nesakė, kad tai yra 
natvė tenai aprūpinta, sene-, pritarimas caro despotizmui.ja į dabartinę Lietuvą, su-Į nauc icnm «*pi upmu», . r* 

grįžę Amerikon visi meluo-l liams nereikia elgetauti.'Tas despotizmas galų gale
ja. i kaip tai būdavo seniau Lie-1 buvo sudaužytas, ir Lietuva

— Iš kur tėvas žinai, kadi tuvoje. Vargšas bežemis pa- pasiskelbė laisva valstybe,
jie meluoja? i sendavo ir neturėdavo iš ko Bet vargiai ji būtų galėjus

komu- 
tėve.

Mūsų planetos paviršiuje 
nieko nėra amžino. Ir aš ti
kiu, kad Lietuva vėl susi- ——— 
lauks nepriklausomybės ir' 
kad jai vėl bus reikalinga LIETUVIU 
mūsų pagalba. Todėl nepri
valom nuo jos atsiriboti pa
giežos, siena.

— Kalbėk, Maiki. kaip 
sau nori. alę aš noriu dar ge
riau apie tai pamislvt. O tuo

sinausko, ay. V. Vazalins
ko ir prof. B. Abraičio pa 
valdės.

« (Elta)

— Maiki, aš viską žinau,’gyventi. Užsikabinęs tarbą atsistoti savo kojom, jeigu’ tarpu pasakysiu tau gini bai.

IŠEIVIJA A 
MERIKOJE. St. Michelso- 

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

Jeigu jūs iš anksto apmokėtu muitu siunčiate

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

1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl ji pritraukė tūkstančius klientų visose Jungtinėse 

Valstybėse ?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine., pasižymi,, patarnaudama 

savo klientams?
Jūsų informacijai tokie
ATSAKYMAI :

1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai autori
zuota Vnešposyltorgo priimti iš anksto apmokėtus dovanų 
siuntinius Į visas Sovietų Sąjungos dalis.

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

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

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvieno 
siuntinio sudėtį bei leidimą siuntiny esamiem daiktam.

c. Globė Paarei Service. Ine., apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį jo pilnoje vertėje.

d. Globė Parcel Service, Ine., parūpina kiekvienam siunti
niui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC„ autorizuota priimti 
dovnanų užsakymus sovietų gamybos daiktams, pvz., 
automobiliai, šaldytuvai, televizijos priimtuvai, drabužiai, 
avalynė, maistas ir t.t.

Jeigu jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu, — įsitikinkite 
patys. Aplankykite arba susisiekite su bet kuriuo mūsų 
skyrium svarbesniuose JAV-bių miestuose (kurie, jūsų pa
togumui. turi didelį prekių pasirinkimą), ir jūs turėsite daug 
naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be.
716 W«lnut Street

Philadelphia, Pa. 19106 
Telephone: WA 5-3455

SKYRIAI :

CHICAGO, II,L. 60632 
4102 Archer Avenue 
FR 6 6399

MIAMI, Fla. 33137 
2755 Biscayne Blvd. 
FR 9-8712

PHILADELPHIA, Pa. 19123 
632 W. Girard Avenue 
WAlnut 5-8878
BALT1MORE, Md. 21224 
3206 Eastem Avenue 
DI 2.2374
Šo. BOSTON? Mass. 02127
390 West Broad way 
AN 8-8764

B r a n c h
CHICAGO, II L. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
CLEVELAND. Ohio, 44119 
787 East 185th St.
486-1836
Detrcit, Mich. 48210 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560
ELIZA BETH. N.J. 07206 
943 Elizabeth Avenue 
201-354-7608
HAMTRAMCK. Mich. 48212 
11415 Jos-Campau Avenue 
365 6350
KANSAS CITY, Kan.66102 
18 S. Bethany 
AT 1-1757
LOS ANGELES. Cal. 90026 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887
VINELAND, N.J. 08360 
Parish-Hall 
West Kandis Ave. 
609—691 -8423

MINNEAPOLIS, Minn.55414 ;Į 
217 E. Hennepin Ave.
FE 2-4908
NFW BRITAIN, Conn. 06051
165 Hartford Avenue
225-3192 ;:
NEW YORK, N. Y. 10003
101 — First Ave. 1
OR 4-3930 ;;
OMAHA, Nebr. 68107
5524 So. 32nd Street
731-8577 ;

FARMA, Ohio 44134
5432 State Rd. ;
749-3033 :!
PITTSBURGH, Pa. 15222
346 Third Avenue !;
GRant 1-3712
ROCHESTER. N.Y. 14621
683 Hudson Avenue
BA 5-5923 ;Į

SAN FRANCISCO, Cal.94122 
1236—9th Avenue
LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103
1512 N. 39th St.
ME 3-1853
SOUTH RIVER, N.J. ;
168 Whitehead Ave. 
201-257-2113
SPR1NGFIELD, Mass.01103
1810 Main Street

736-9636 !
- RE 4-8354

TRENTON, N.J. 08611 j
730 Liberty Street
LY 9 9163 :

IŠTAIGA
Telephone: WA 5-3455 

220 Park Ave. South (coroer 18th Street)
New York, N.Y 10003 

Tel. 212—982 A410 
»*♦♦♦*♦#♦♦♦♦#************#♦♦*** *»*#*##*#w**#****»##***#**#*##**###^

CE NTRIN 
Philadelphia, Pa. 19106



Puslapis šertas KELEIVIS. SO. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS
JUOZAS ŠVAISTAS

Raudonosios kregždes
Paimta iš rašytojo Juozo švaisto knygos "Dangus 

debesyse“, kurią išleido Nidos knygų klubas (Ji gauna 
ma ir Keleivy už $3.75). Tai autoriaus atsiminimai iš 
1918-1919 metų. Ištraukoje aprašomu metu J. švaistas 
buvo Škėmų dvaro administratorius, Obelių milicijos 
vadas.

Vietoje turėjome valdžią, patys tvarkėmės. Džiugu 
po tiek metų priespaudos pasijusti šeimininkais savo že
mėje. Tuo pat metu nerimas didėjo, nuolatinis nervų 
Įtempimas. Kankino neaiškūs ateities klausimai: kas bus 
toliau? Ar ilgai taip išsilaikysime? Ar pavyks realizuoti 
tą Nepriklausomybę, kuri deklaruota vasario 16-ją dieną? 
Ar laikysis bolševikai gražių demokratiškų savo pasiža
dėjimų? Juk viešai ir iškilmingai yra paskelbę: "Laisvas 1 
visų buvusios caro imperijos tautų apsisprendimas4*.

Tai dievobaimingas ūkininkas iš St. Cloud. Mina., Da. 
vid Hoskins. bažnyčioje buvęs kunigo padėjėjas, bet 
tas nekliudė jam nušauti savo žmoną ir padegti namus, 

kuriuose sudegė ir 4 jo vaikai, čia jį matome vedamą 
i kalėjimą.

Teises patarimai

Klausimas

Advokatė M. Sveika uskienė sutiko atsa 
kyti į keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio ' rišta, kaina $10. 
skaitytojas. į BALADĖS, šitoj
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:

Ni. 36 1967 m. rug ėjo C d.

Naujausios
KNYGOS

CHICAGOS ISTORIJA,
parašė Aleksas Anmbrozė, 
664 psl., daug iliustracijų, į-
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 » »
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 ą'
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M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 02132

labai
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova-

į norns. Kaina................$6.60
DELFINO ŽENKLE, pre

mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai, kaina................... $2-50

EILĖRAŠČIAI. Henrikoj vamzdžius taisyti savo są- 
I skaiton. Tačiau ir tokiais at-; Radausko poezijos rinktinė, 

Prieš metus nusipirkome vėjais, kas Tamstoms gali i 237 psl- Poezijos mėgėjams 
vienos šeimos namus. Tie garantuoti, kad miestas, tai-! tai yra nepaprasta šio Aki
namai yra geroje vietoje, sydamas savo vamzdžius.! lauš poeto dovana. Kaina $5 
gražioje gatvėje, ir mes i atsižvelgs i Tamstos intere-1 BAISUSIS BIRŽELIS, ši- 
juos sudėjome beveik visas sus ir paliks viską geriausio-; toįe 038 psl. knygoje vra 3
savo santaupas. Užpakaly je tvaikoje?

Visur tirštos miglos. Padangėje juodi debesys drums 
čiasi. Perkūnai sugriaudžia. Vilniaus Taryba nerodo ypa- i 
tingo veiklumo nei galios. Dalis svyruoja ir jau ieško Lie- t 
tuvai karaliaus. Jokių ginkluotų pajėgų neorganizuoja, i 
Tuo tarpu apie Vilnių spiečiasi bolševikai ir lenkų parti
zanai. Vokiečiai tvirtai tebesilaiko Kaune ir ties Alytum. 
Jie tebėra neišsikraugtę dar iš Estijos ir Latvijos. Ten jie. 
kad apdumtų santarvininkų akis. išverčia savo kaili. Prie- j 
šakin iškiša avantiūrininką — Bermondtą Avalovą, žy- Į 
de Ii. Buvęs rusų pulkuose muzikantas. Jo daliniuose pri-į 
maišo visokio valkatiško elemento. Tartum tai ir būtų vi-' 
sai kita, o ne vokiečių kariuomenė. Tačiau vyriausias tos. 
rinktinės vadas tikras vokietis — generolas baronas von 
der Goltz.

- 333522

Panašią klastą pavartoja ir bolševikai. Kol silpni dar 
buvo, nesigailėjo viliojančių šūkių. Sustiprėję tapo tokie 
pat agresyvūs imperialistai, kaip ir buvęs monarchas Ni- 
kalojus II. Visai nebenorėjo girdėti apie tautų seperatiz-' 
rną bei laisvąjį apsisprendimą. J ik viešai ir taip ūmai ne- 
patogu buvo pasirodyti veidmainiais. Tad pasirinko sau ' 
lietuvius kolaborantus. Tai buvo Vincas Kapsukas-Micke- 
vičius ir Aleksa-Angarietis. Jų rankomis sugalvojo žarijas 
pažarstyti, kitaip sakant, išsprogdinti Lietuva iš vidaus. I

Tiems kolaborantams davė kelis raudonosios armijos1 
pulkus. Daugiau kariuomenės turėjo patys sumobilizuoti' 
vietoje. Tikslas, bolševikų terminu tariant, nušalinti bur- Į 
žuazinę Lietuvos Tarybą, sudalyti „tikrąją“ liaudies vy
riausybę ir prijungti visą kraštą prie Rusijos, kaip buvo Į 
caro laikais. Tuo metu nepavyko, o po dvidešimties metų 
vis dėlto padarė savo. 4

Kapsukas su Angariečiu gruodžio pradžioje jau sė
dėjo Daugpilyje. Iš ten dirigavo savo agentams. Obelių 
miestelyje pradėjo rodytis Įtartini tipai, labai panašūs i 
bolševikus. Odinės kurtkos, ant plačių diržu naganai. Pa-; 
liepiau savo milicininkams suimti. Tie teisinosi, kad nesu-Į 
radę. Iš tikrųjų jau buvo sudarę kontaktų.

Į
Vieną rytą Įeinu Į komiteto raštinę. Įspūdis visai ki- ’ 

toks. negu Įprasta. Beveik visi milicininkai susirinkę. Už 
stalo daugumas komiteto narių. Visų veiduose atsimušu- 
s: savotiška klasta, lyg koks sąmokslas. Mėginu pajuokau
ti. Kalba nesimezga. Niekas neatsako man. Nejauki tyla. Į 
Kiek palūkėjus, išeina i priešakį vyresnysis milicininkas. 
Jaunas dailus vyrukas, tikras lietuvis. Jis įsisprindęs, de
šinę koją atstatęs. Lūpose aiški pašaipa. Kalba išdidžiai, 
valingai:

— Tai kaip gi tamsta, viršininke? Su mumis, ar su 
kitais?

— Ką tai reiškia?

Toliau aiškina Žemaitis, komiteto pirmininkas:

— Vakar buvo mūsų posėdis, ekstra sušauktas. Tams
ta nedalyvavai ir nežinai dar. Mes persiorientavom ir pa
sukom naujuoju gyvenimu. Dabar tamstos pasirinkimas?

— Mano nusistatymas toks. koks buvo. Aš jo nekei
siu ! — stačiai ir griežtai atsakiau.

— Labai gaila... Tada ne pakeliui. Teks skirtis.

Ben. Rutkūnas

VASAROS ROMANSAS

Bridome mes javo jūra.
Tavo akys mane būrė, 
kol užbūrė, užkerėjo, 
tarsi dvelksmas šviežio vėjo, 
tarsi rožės ar aguonos 
žiedas degantis, raudonas, 
ryto saulės spinduliai, 
žaibas žydintis žaliai---------

Siela gieda. Ir nūnai
svajose mane lankai.
Tu manų naktų žvaigždė — 
ateitin skaisčion vedu 
Tau krūtinė vis dainuos 
šviesią dieną ir sapnuos---------

SENATVĖS DAINA

Kokia tu kvepianti, graži!
Kokia žvangi tavoji klegena! 
Mes buvome abu maži,
O nūn aš — senas, tu — jauna. 
Linksma, juokies tu iš likimo. 
Žiūriu aš į kapus.
Ir mano dainos jau užkimo,
Ir rožės žiedas man nebekvapus. 
Kas išplėšė jaunystę iš manęs? 
Sparnus pakirto kas?
Gyvenimo jau man gi 
Teeis kiti j jo lankas.

Birdramos: Baisusis
. Be to. statybininkas, ku-| Varpinė ir šiaurės pašvaistė, 

ris gaus iš Tamstų ease- parašė Pranas Naumiestiš-
ment“, matyti, negali gauti Uis. Kaina...................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
., . . . 1 - m , . . , kaip juos pramatyti ir ju iš-Mazdaug prieš mėnesi at- « Tamstų tą prašomą leidi-; vengti parašė med. dr. Me

mūsų namų vienas statybi
ninkas (contractor) stato 
vienos šeimos namelius. Jie 

; rėra tokie dideli kaip mūsų, iš miesto kanalizacijos be to 
bet nėra biaurūs nameliai. Į ”easement“. Todėl, gavęs

čio pas mus tas statybinin-
! kas ir sako mums, kad jis 
turis i mus, kaip savo kaimy
nus. vieną prašymą, būtent, 
jis noris mūsų sutikimo jam 
leisti pravesti „sewer pipe“

mą. jis galės 
parduoti gera 
greičiausiai, uždirbs 
tančius, o Tamstoms 
keletą šimtų.

Nežinant visų aplinkybių, •

savo namus 
kaina. Jis,: 

tūks- 
siūlo

nard M. Gertler. šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem
reikalinga. Kaina....... $375.

VARPAS NR. 6. 16S psl. 
Jame Įdomūs dr. J- Pajaujo, 

V. Sruogie- 
M. Mackevi

čiaus. A. Kučo ir kt. straips-
1 niai. Kaina ....................  $2.

(Keleivio adm. dar gail
uti ir Varpo Nr. 5, ku-

(kanalizaciją) per mūsų že- sunku pasakyti, kas ir kaip J “ *
rrę. Sako, kaip baigsime su-'gali atsitikti Tamstų atve- ’ į * u /'
dėti tuos vamzdžius, mes su-; Ju- Tačiau Tamstoms labai „ *•* * ’

jums žolyną iri Patarciau nieko nesirasyti, 
medelius ir paliksime tokioj nepasitarus su advokatu, 
tvarkoj, kaip dabar viskas Tamstų laimei, toks „suti- 
yra. Sako. juk vamzdžių išikimas44 žodžiu, kuri Tams- . a . .
lauko nesimato, taigi jums; tos davėte kaimynui, nieko ns caip pat i\amus ir įdomus, 
ir jūsų namams jokios reikš-i nereiškia dėl vadinamo a'*.į~ jvnę 
mės tai neturės. Jis pasakė,, ^statute of frauds44. Karto- TT

tvarkv Sime

ISTORIJA,

kad duosiąs mums 500 dole- 
mūsų „gerą širdįnų uz

nes

ju. nieko nesirašykite be ad- I-ji l^da, parašė dr. Van-

vokato, jei nenorite turėti da Daugirdaitė-Sruogienė,
. ,. .7 6 . f ’ 1^, i,- rdnioJnin miA-tJin 414 psL, daug paveikslu, ke-?s. girdi, jis nenorįs nieko bėdos 11 piniginių nuostolių ! .. .. 1 ... .

■ ntPitv RpA-A «m«rntA vAn. b žemėlapiai, tvirtai nista.veltui gauti.

kas

ateity. Reikia saugotis viso- 
zanų“. Tokios „do- 

sutvar-: vanos“ paprastai brangiai
Mano vvras klausia: „O kių "dovanų”. Tokios ”do-

li žemėlapiai, tvirtai Įrišta. 
Knvga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su ido-visus popierius sui><u-. . ...1 -i-i • ofeioino ioc n-ounor.Aiorn o - m umu skaitvs ir suaugusieji,kvs, ar man reikia ką pasi- atsieina jas gaunančiam as- - <?/*■ . .. “ 1 . 1 • • Kama ............................. >0.rašyti, ar man reikės dar ad-' meniui.

; vokatą pasiimti, ir tokiu bū-i 
du tuos penkis šimtus išleis-į 
ti?“ Kaimynas žada mums 
viską sutvarkyti kuo geriau
siai ir kad mums tas reika
las nė cento nekainuos. Mu-; 

su vvru

RAGANIŲ SEIMAS 

ATIDĖTAS

LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGUA, II
omas, redagavo Bernarda#

Brazdžioni* ir Benys Bab- 
; auskas. 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto-

Rugpiūčio 19-20 d. Coney jo kūrybos pavyzdžiai.'du su vvru principiniai su- T , , . x. , ___________________
1 tikome jam leisti tai pada- *s*an(' Pne ^ew * o,'ko ture- 
į ryti. bet dabar man kažkaip ^.^ ^ti v Lokių magiku.i 
1 neramu. Kas gi duoda 500 aiškiaiegių. minčių skaityto- 
dolerių už gerą širdį. Mes ^* prologų. ateities spėji- 
nenorime bereifcajineų išlai- ZO^Z1U> įšoktu raga-,
du padarvti ir tirais šiuo rei- nuJ ^et ^1S įdėtas,, . . .. . T

1 L-yln su Ar T-jm- nes kilo klausimas, ką gi rei- Širdies priepuoliai- Ją pa-
atsakyti, kia šiandien laikyti raga- rašė dr. Menard Gertler o 

^imSleistikai- nium arraSana? jai jvadą-garsus Širdies lt-
Pažymėtina, kad ir vai- KP specialistas dr. Paul 

giai to seimo bankete būtų White. Knygoje aiškinama, 
buvę nepaprasti — iš rykliu, kaip gali pramatyti savo šir- 
skorpionų, pelėdų pagamirt- c^es priepuoli ir jo išvengti.

ar musu
mynui ”sewer“ sudėti 
vels mus Į bėdą?

Massachusetts?

nei-

A. R.

ti „gardumynai4

«• •
f

VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA

Kaina $3.75.

— Žemaitis Įžūlesnis pasidarė.

— Už tai mes atsakome. Čia mūsų dalykas.

— Na, tai žiūrėkite, kad nebūtumėte klaidingu keliu 
pasukę.

— Dėkui už pamokymą ir už visą darbą.

Išėjau apglumęs. Galvojau ir niekaip negalėjau iš
siaiškinti tokios metamorfozės. Kaip gi galėjo taip atsi
tikti? Tiek daug mitingavom, rinkom geriausius iš ge
riausiųjų. ir štai — koks netikėtumas!

Tuojau užėjau pas Petrulį ir Stakionį. Pranešiau, kas 
Įvykę. Ir jie tik skėsčiojo rankomis ir kraipė galvas.

Atsakymas

Patarčiau Tamstom nieko 
nesirašyti ir su niekuo nesi- 
tarti tol. kol Tamstos pama
tysite ir pasitarsite su savo 
advokatu. Tamstų kaimvnas 
Tamstoms nieko ”veltui“ 
nesiūlo. Jis prašo teisiškai 
vadinamo ”easement“. To
kios suteikiamos „teisės“ y- 
ra „apsunkinimas“ (encum- 
brance) Tamstų namams.; 
Toks „apsunkinimas“ gali į 
Tamstoms pakenkti įvairiais 
būdais. Pirmon eilėn pats 
Tamstų turtas (namai) kai 
kurių pirkėjų akyse gali nu
stoti vertės (devaluation). 
Be to, reikia saugotis tokios 
situacijos, kad ateity Tams
toms gali tekti mokėti už 
”sewer“ pataisymus. Kai ku Du bučkiai vienu kartu. Kairė-

MES NEŠĖME LAISVĘ

Taip aš. Lietuvos savano
ris kūrėjas, invalidas, pava
dinau savo atsiminimu kny
gą, kurios dar turiu 100 egz.

Esu sunkioj padėty, todėl 
< man būtina tuos likusius eg-

i zempiiorius parduoti.
1

Knygos kaina buvo aukš
tesnė, bet dabar parduosiu 
už $1 ar net mažiau.

Po kelių dienų išgirdau, kad Petrulis ir Šukionis su- . « i je Michigano gubernatorius Ge.
Be abejo, kad taip. Ką gi aš darysiu vienas prieš, imti. Laikomi Obelių ai esto namuose. Areštavo per pačias savininko pataisvti °rge Romney bučiuoja savo

visus? Bet vis dėlto noriu pabrėžti, kad tai nėra tų žmonių | Kalėdos labai tamsios buvo. Iras laukiau eilės būti ”spwpr« saVo lėšomis. Kai-! 0 dešinėj ką tik vedęs jo

P. Pleskevičius,

56 Thomas Street, 

Rochester, N.Y. 14605

(Sk)

» !»
» » f

valios pareiškimas, kurie mus išrinko. Jie bus labai ap
vilti.

suimtas.
(Bus daugiau)

sewer
kuriuose miestuose miestas; buriuoja savo jauną žmo- 
turi pareigą kanalizacijos, "9 Ro""9-

r zv
-t. I

•» t

t? >

»
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Vietinės žinios
Lapkričio 18 d. Lietuvos 

kariuomenės atkūrimo mi
nėjimas So. Bostono Lietu
vių Pil. I)r-jos III aukšto sa
lėje. * * *

I ankričio 26 d. ivvks So.

Sušunėjęs miestas
t

savaitgalis Jau mus nustojo ir stebin- 
ir rudens ti, kad čia nevienas šiaip ro- 

pradžia ir vasarotojų links- dos kultūringas žmogus gy- 
mybių galas. Saulė dar šil- vena gausioje kačių bei šū
do. dangus dar mėlynas ir nų "šeimoje“, šiuos gyvulius 

_ jūra taip pat viliojanti, nors maitindamas, globodamas.
'j kiek ir atvėsusi, bet žmonių prausdamas ir bučiuodamas. Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos: 
jau retoka, — tik vienas ki- o vargan patekusiam arti- 
tas paklydęs ar atklydęs mui gailėdamas;.' cento., 
nuogablauzdis paukštis dar Bet ši gyvulių meilė peržen- 
slampinėja po smėlynus, po gia ribas, kai tie palaidi i narnos Elevatoriaus 
tylias žalumas ar aplink iš-1 riestauodegiai piliečiai ima dovano: 
tuštėjusi vasarnami. nevaldomi siautėti gatvėse!

ir parkuose, kandžiodami 
vaikus ir suaugu.'ius.

CAPE CODAS RUDENĖJA< >
Darbo Dienos 

čia yra jau lyg

JIB VARTODAMAS NE3CSUNEI PLIKAS NEI ŽILAS

ri t —

JIB

Ketvirčio nuotrauka

So. Bostono Lietuviu Piliečiu Dr-jos keltuvo (elevato
riaus) fondo aukotojai Įteikia čekius draugijos vicepir
mininkui L. švelniui. Iš kairės i dešinę: dr jos pirm. 
St. Drevinskas, aukojęs $100. Marija ir Jonas Ovirkos. 
aukojęs $500, L. švelnis ir Adolfas Namaksis, aukojęs 
$100.

metinis Šurum-burum“ sa
vo patalpose. Bus traukiami, 
laimėjimo bilietai ir išdali- 

Fondo

Aplamai, šiemetinė lietin
ga ir suniukusio dangaus va-

Lituanistinė mokykla 

pradės darbą rugsėjo 16 d.

Dail. A. Rūkštelės paroda

JIB. varto,u 16 sav..'<■ y. pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveš si::’: . ji k.o. k;:d J4ii. vaistai ATM GI
NA PLAUKUS. r-gyiio p viekanase^-j^ų-., niežėjimą, sulaiko 
plauku siirkimą. alg- uaa natū 'atijr'į&ęu&y spalvą MOTERIM 
ir 100 proc. uotai.* *’ -

JIB. S ()/. lt; <avaič-«i vartojimui $3.50, arba COD.
I /„sakymus su Money Orderiu siųskite tuojau.

JII5 LABORATOI’LJ \. 1 137 So. I9«h A ve.. Cicero. III. 60650

Bostono lituanistinė mo
kykla naujus mokslo metus 
pradeda kitą šeštadienį, 
rugsėjo 16 d. Šv. Petro para
pijos mokyklos patalpose 
So. Bostone.

9 vai. ryto bus mokslei
viams ir jų tėvams pamal
dos, o tuoj po pamaldų — 
mokinių registracija ir pir-i 
mosios pamokos.

Visos lietuviškos šeimos 
kviečiamos nepalikti nė vie
no savo vaiko be lituanisti
nio švietimo.

Ir šiemet mūsų mokyklai 
visokeriopą paramą ir globą 
teikia Šv. Petro lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Anta
nas Baltrašūnas, kuriam lie
tuvybės reikalai visada rū
pėjo ir dabar labai rūpi. ..

Atskrido ir išskrido 

dr. Marija Gimbutienė

Praeitą šeštadienį, skris-

Bostone susidarė nepeik
tinas paprotys rudens kultū
rinius parengimus pradėti 
vieno ar kito lietuvio daili
ninko darbų paroda. Paro
dos dažniausia būna rengia
mos ALTS-gos Bostono sk. 
namuose.

Šių metų rudeninėj paro
doj savo naujus darbus pa
rodys dail. Antanas Rakšte
lė iš Chica<jps. Jo kūrinių 
parodą rengia ir globoja 
ALTS-gos Bostono sk. val
dvba, kurios pirmininkas 
šiemet yra J. Rentelis. Paro
da atidaroma šeštadieni, 
rugsėjo 16 d. 7 vai. 30 min. 
vakaro. ALTS-gos namuose, 
484 E. 4th St., So Bostone, 
ir bus atidaly ta visą savai
tę.

Tą nat rugsėjo 16 d. va
karą pradedamas 1967-68 
metu Kultūrinių subatvaka- 
rių sezonas.

Dail. Ant. Rūkštelės paro-

sara nepatraukė čia tiek va-Į Pastaruoju metu šunų su- 
sarotojų, kaip anksčiau. Jų’ tramdymo klausimas ypač 
dauguma savo atostogas į iškilo So. Bostone, kur tų 
paaukojo Montrealio paro- keturkojų yra daugiau, negu 
dai, namų reikalams ar kur sąmoningų ir tvarkingų gy- 
kitur. ; ventojų. Pradėjus rūpintis

Daugiausia svečių iki šiol išleisti šunų laisvę varžanti 
vis dėlto gal buvo M. ir dr. įstatymą, susidurta su dide- 
Ed. Jansonų ”Audronės“ vi- le kliūtimi. Mat, Įvairūs at
loję, dar neseniai prie ilgoj stovai politikieriai bijo už 
stalo vis gerokai per 20, bet tokį Įstatymą balsuoti, nes. 
ir čia po paskutinio savait- esą. per rinkimus iie negau-Į 
galio — tyla. Su paskutiniais šią nė vieno šunų savininko 
svečiais šeimininkai suglau- balso... Ir taip jau ne tiktai 
dė po atsisveikinimo taure-j gengsteriai. bet ir šunes lė
lę. dar po paskutinį užkan-;mia politinius reikalus! 
džio kąsni, paskutinis nusi- j O statistika rodo. kad nuo 
fotografavimas ir — ligi pa- 1961 iki 1966 metų Bostone 
simatymo kitą vasarą! Per-'buvo šunų apkandžioti net 
sikrovęs Įvairiais reikmeni- 24,356 žmonės. Dar tik šiais 
mis automobili, dr. Ed. Jan- metais šunes čia jau ap- 
sonas išsiveža Į Bostoną sa- kramtė 3,400 žmonių, 
vo vertingiausią turtą žmo-j Reikia tikėtis, kad dar po! 
nelę Marija, išskrenda i uni-' metų šunų apkandžiotųjų Į 
versitetinius miestus čia išti- partija jau bus daug gauses- 
są vasarą praleidusios Ais- nė, negu šunų savininkų, ir 
tytė ir Vaičiulaitytė, o pas- tada gal ir prieššuninis įsta- 
kui mašinos ratus jau ir vie- tymas bus miesto seimelio 
nas kitas gelstantis lapas ir priimtas.
gerų dienų atsiminimai.

Baigiasi vasarotojų pasi-'
kalbėjimai ir puošniame 
"Meškos“ vasarnamy, šie-!
met taip pat priglaudusiam^ balčiai rugsėjo 4 d. minėjo 
dar gerą poilsiautojų būrelį. ( savo vedybinio gyvenimo 45 
baigias Šlepavičių viloj, Ne- metų sukakti.

Jokūbaičiai minėjo 

45 metų sukaktį

Bronė ir Antanas Joku-

dama į Europą. Bostone bu-; ^os ^an^ymo valandos: rug
sėjo 17 d. nuo 11 vai. rytovo trumpam sustojusi Kali

fornijos universiteto profe
sorė dr. Marija Gimbutienė.

Čia ji aplankė inž. dr. 
Jurgi Gimbutą, kur pas savo 
tėvelį maloniai praleido va
sarą jos jauniausioji dukra 
Rasytė ir visi kelias valan
das pabuvojo A. ir A. Gus
taičių ir E. ir S. Santvarų 
šeimose, prisimenant senus 
gerus laikus Vokietijoje ir 
Bostone. Vakare artimųjų ir 
bičiuliu išlydėta jaunoji mū
sų mokslininkė drauge su 
dukrele Rasyte išskrido į j 
Europą.

Dr. M. Gimbutienė ilgesni 
laiką vadovaus amerikiečių 
grupei archeologiniuos kasi
nėjimuos Jugoslavijoje, o 
Rasytė mokysis Pietų Pran
cūzijoje.

Mirė J. Kropas

Ilgokai sirgęs, rugsėjo 3 
d. mirė senas So. Bostono 
gyventojas Jurgis Kropas, 
jau bebaigiąs aštuntąją de
šimtį. Rugsėjo 6 d. jis palai 
dotas N. Kalvarijos kapuo
se.

iki 2 vai. popiet ir nuo6 vai. 
iki 10 vai. vak.: šiokiom die
noms paroda bus atidaryta 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vak.; 
šeštadienį, rugsėjo 23 d., pa
roda bus atidaryta nuo 1 
vai. po pietu iki 6 vai. vak., 
kada įvyk? jos uždarymas.

Rengėjai maloniai kvie
čia Bostono ir apylinkių lie
tuvius dalyvauti parodos 
atidan-me. ia apžiūrėti, o 
tair» pat atsilankyti ir i pir
mąjį naujojo sezono Kultū- 

j rinį subatvakarį. R.

T. Babuškinaitės studija 

pradeda mokslo metus

Tatjanos Babuškinaitės- 
Vasiliauskienės baleto studi
jos po vasaros atostogų vėl 
pilnu tempu pradeda naujo 
sezono darbą.

Bostone jos nuolatinė ba
leto studija yra 1108 Boyls- 
ton St. Sharren, Mass.

šiemet antradieniais nuo 
3:30 vai. iki 7 vai. popiet 
ii mokys baleto meno dar ir 
Brocktone — Ballet Theater 

Velionis, kol pajėgė, buvo; of Brockton^ Ine., War Me 
veiklus lietuvių kolonijos' morial Bldg.. West Elm St.. 
narys, rėmęs įvairius lietu- šio teatro direktorė yra Mrs. 
vių parengimus ir kitus rei- Ruth Covelli.
kalus. Jis ypač daug savo Reto, ši energinga baleto 
pajėgų yra skyręs Santaros mokytoja dar dėsto baletą 
organizacijai. i įvairiose studijose Cape Co-

Paliko liūdintys žmona de, kur ji kas savaitė pasto- 
Antanina ir 3 sūnūs: Alber- viai važinėja iš Bostono 
tas, Jurgis ir Ričardas. Jiems Linkime jai gero pasiseki- 
reiškiame giliausią užuojau- mo, o lietuvių jaunimui taip 
tą. pat susidomėti šiuo menu.

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

Kardinolas Cushingas . pjausto 
savo 72-jam gimtadieniui iškep-1 
tą tortą Carney ligoninėje.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

nortų ir kitose jaukiose pa-j a. Jokūbaiti 
stogėso, ir dar tik jų savinin- išeiviu kartos plunksnos 
kai, žvelgdami i artėjančius žmogus. Jis yra rašęs įvai- 
debesis, mintimis skaičiuoja riuose lietuviu ir nelietuviu 
kuklų pelną ar nuostolius, laikraščiuose/ Yra išleidęs 
Taigi, Cape Godas rudenėja.; savo eilėraščiu dvi knygas:

Bet reikia pripažinti, kad, i skambančios stygos ir Sve- 
pavažinęję jo žaliais vieške-į timoje padangėje—pasaulio 
bais. pastebime ne tik žy-j verpetuose> Parašo ir Kelei- 
miai paaugusius medžius ir vjuj
krūmus, bet ir mūsų tautie- Linkime dar ilgos laimin
čių akivaizdžiai didėjančią g0S ateities, 
materialinę gerovę. Tai
vis ženklina naujai išdygu- 
sios vilos, nauji jų savinin
kai ir nauji išvažiavimo ke
leliai i naują ateitį. Aiškiai 
regime kaip inž. Česlovo
Mickūno buldozeriai sulyp-į pake]iamas lKl 511i 80 uz
no čia mums tremties kelio-Į vįeną tūkstanti turto vertės, j 
nės kupstelius, jo meistrų; 1966 įuv0 moliėta

s vra senosios i________

PAKĖLĖ MOKESTĮ 
IKI $117.80

Miesto majoras Collins 
paskelbė, kad šių metų ne
kilnojamojo turto mokestis 

iki SI17.80

Worcestery, Mass.. išnuomo
damas ką tik atremontuotas 6 
kambarių butas. 2 vonios, alie
jaus šildymas, didelis medžiais 
apaugęs skbpas.

Skambinti Westboro telefonu
;b«-M)22.

VYKSTANTIEMS Į EXPO
Pigiai išnuomojami 4 kam

bariai Montrealio parodos lan
kytojams — $424 Govin Blvd. 
East. Montreal.

Teirautis telefonu 721-0003.
(36)

! i

KUR .M STOTI MONTREALY?
Atvykęs Į parodą. sustojau 

pas Rzevuckus. 3330 Hays Avė.. 
Į te!. 251 4660. Pigu. jauku, p ito- 
| gu pasiekti parodą. Rekomen

duoju ir visiems kitiems pasi
naudoti Rzevuckų pastoge.

J. Vanagas

rankos surentė sienas jofir-|$101už tūkgtantį vertės , 
mo? plaktukai n teptukai \i-į naują mokesčių

reil?.a’ sukale.’ nuda-j na^ teks pakelti silpnės- 
zė ir išgražino. Ir šiandien į niesiems> ne? namų savinin-1 
jau gėrimės baigiamom i-j kaj ja suverg ant nUominin-
rengt1 erdviom Lipų sekly-> k pečių, pakeldami nuomas 
ciom. Vašiu moderniška ir ~ tQ dar lnv(lami. 0 
skoninga vila. paties mz. č.
Mickūno rezidencija ir 
kitų savininkų pilaitėmis, 
lyg ant piliakalnių ar prie 
vandenų pastatytomis, sko
lon ar už grynus įsigytomis.

Ir kiek nustebus norisi 
paklausti praeivį: ar tik čia 
nesikuria ta "Atsarginė Lie
tuva“, apie kurią kadaise 
profesorius Pakštas svajo
jo?.. Taigi, "atsarginė“, jei 
kartais nesuspėtume su pa
sunkėjusiais ryšuliais iš 
tremties kelionės į tą tikrąją 
sugrįžti...

verslo Įstaigos — ant varto-! 
tojų, pakeldamos kainas.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugsėjo 10 d. So. Bosto-Į 
no Lietuvių Pil. Dr-jos ilga
mečių narių pagerbimas sa
vo namų salėje.

# ♦ ♦

Lietuvių 
rengiama1 
programa

Rugsėjo 17 d 
Bendruomenės 
Tauto? šventės 
So. Bostono Lietuvių Pil. II- 
jos III aukšto salėje

SIUSKITE PINIGUS
Į LIETUVĄ

Gausite už juos daugiausia 
ir nemokėsite už siuntimą,

TIK JAV DOLERIŲ 
(ERTIFIKATAI

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

TIK DOLERIŲ 
< ERTIFIKATAI

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

PILNA GARANTIJA 
VELTUI

PATARNAVIMAS
jokio m o - 

" ‘ ą pa-

GREITA PAGALR-A

Nenusimink, gausi pagalbų. į 
. Vaistai, kurie buvo ilgai lan-' 

šlami, nno reumatizmo, rankų, į 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo
jau yra.

Tuojau siųsk šf skelbimų ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta^ P.O. Boa 9112 
N«warfc 4, New

Spalio 1 d. So. Bostono 1, 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš-\ 
to salėje Balfo metinis ban
ketas.

• B

i Spalio 22 d. So. Bostono L.
Piliečių D-jos salėje, III 

i aukšte. Petro Viščinio vado- 
| vaujamos Lietuvių Radijo 
Valandos parengimas.

Nėra jokio 
k e s č i o už šit 
tarnavimą nei 
siuntėjui, nei ga
vėju i. n e s tas iš. 
laidas moka 
Y n e s h p o s y I t o r g.

UŽSAKYKITE TUOJ 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS (ORP.

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

Prašykite mūsų katalogų 
veli ui 

American Express Compa- 
n» ir Podarogifts Ine. įga
liota*, atstovas.

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10,090.0C.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? laba: pigi? TERM 
apdraudą: uz $1.600.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

N.L. dabar pradeda duoti ptanešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir je.ie Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkant abi dalis kaina tik ...................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo- 
h žai, 176 psl., Kama......................................................................... $2.00

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.

Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
J5 puslapiai, kaina........................................................$1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina............................... . ...................... $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuviu Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik................................................$2.00
Dan Kui Aičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00

t
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žinios
SLA 43 kp. susirinkimas J Sandaros susirinkimas

SĘA 43 kuopos mėnesinis Sandaras 7 kuopa visuoti-j 
susirinkimas bus trečiadie- ni narių susirinkimą šaukia 
nį, rugsėjo 13 d. So. Bosto- sekmadienį, rugsėjo 17 d. Į- 
no Lietuvių Pil. Draugijos savo salėje; 124 F St., So., 
patalpose. Pradžia 7:30 vai. Bostone. Pradžia 2 vai. po1 
vakaro. 4 pietų.

Tai bus pirmas po atosto- p0 susirinkimo mūsų 
gų kuopos susirinkimas. \ i- darbščios šeimininkės žada 
sų narių pareiga jame daly- visus daivvius pavaišinti, 
vauti. Ten bus progos ir sa
vo mokesti sumokėti. Atsi
minkite. kad nesumokėję

Visi nariai kviečiami at- 
silankvti ir atsivesti savo

per 3 mėnesius mokesčio y- 
ra suspenduojami. Neleiski
te, kad jums taip atsitiktų.

i
J. Lekys.

SLA 43 kp. sekr.

draugus.
Kuopos valdyba

Brightono lietuvių klubo 

susirinkimas

Ed. Ketvirčio nuotrauka

So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos komitetas nariam 
veteranam pagerbti. Iš kairės į dešinę pirm. Antanas 
Andriulionis, draugijos pirm. Stanislovas Drevinskas 
ir draugijos direktorius Antanas Matjoska. Nariu pa
gerbimo iškilmės prasidės sekmadienį, rugsėjo lo d.
3 vai. popiet.

Jau baigia sveikti

Viktoras Kapočius jau su
grįžo iš ligoninės ir baigia 
sveikti savo namuose.

Sugrįžo iš ligoninės ir dr. 
A. Krisiukėno žmona, bet 
dar visiškai nepasveiko.

Linkime abiem greičiau 
atgauti jėgas.

J. Vinciūnienė sanatorijoje

Julija Vinciūnienė jau iš
ėjo iš ligoninės ir dabar yra 
sanatorijoje Mattapan (249 

' RiverSt.). Linkime greičiau 
! pasveikti.

Brightonb Lietuvių Pilie-i 
čių Klubo susirinkimas bus 

Rugpiūčio 30 d. rastas už- penktadienį,, rugsėjo 15 d. 
muštas Motorland bendro- 8 vai. vak. .
vės senų automobilių sklypo4 Klubo rengiami kortų va- ?° J"leso valdžios (majoro 
Dorchesteiy naktinis sargas karai (Whist party) bus kas krtų paieigunų) kandida- 
Stanislovas Šimkus, gyv. So. antrą šeštadienį, pradedant rinkimai (primaiįes). Ii 
Bostone. rugsėjo 16 d. ““ negalime būti abejingi.

kokie kandidatai bus nomi
nuoti. todėl susirūpinkime 
tais rinkimąįs ir aktingai 
juose dalyvaukime, pasi
rinkdami mums labiausiai 
tinkamus kandidatus.

Užmušė naktini sargą
Susidomėkime rinkimais

Rugsėjo 26 d. bus Bosto-

IŠNUOMOJAMA
Dorchestery, patogiausio su

sisiekimo rajone, Savin Hill sek
cijoje, išnuomojamas mažas bu. 
tas arba kambarys vyriškiui, 
dirbančiam dienos metu. Teirau
tis po 4 vai. popiet.

Telefonas 436-4629.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP* 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai

IS BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir _ 
garantuotast .-

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

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

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavis Gydytoju ir Chirurgu 
X RAY

834 Broadvray,
So. Boston, Maso.

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
> Tol. AN 8-2712

Telefonas: AN 8-2805 '

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

IPt DINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mane

TRANS -ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJO.), atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ.

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti J
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL

DOMO MOKESČIO.

K A R T U "V R A į *

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntimas ir užsa-i 
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS) 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, Į 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAIj 
APTARNAUTL L-
Įstaiga atdara: kasdien nuo

ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo 

Rašyti ar skambinti:

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

D. Lapinskas atidaro 

muzikos mokyklą Chicagoj

Komp. Darius Lapinskas 
rugsėjį- antroje pusėje Chi
cagoje atidaro muzikos mo-' 
kyklą. Tais reikalais galima 
kreiptas į jį šiuo adresu: 
..3350 W. 64 th Street

Chicago, III. 60629. .. 
Tel. 776-2311

PONIA MURRAY 

spėja ii

KORTŲ IR DELNO.

Teikia patarimus ir pagalbą 
visokiais gyvenimo atvejais.

149 Massachusetts Avė., ,11 a. 
Boston.

Telefonas: 262-1368

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

& vai. iki 12 vai. dn.

S

Mokėkite grynais ir tapykite!

FUEL 0IL
$14.90 už 100 galionų 
Veltui dalys

Alyvos degiklis ir kontrolė
s

Veltui taisymas
Patarnaujama 24 valandas per parą

BI - RITE FUEL CO.
152 Harvard Street 

Brookline, Mest. 02146 

Telefoną a

232-4110
po 5 vaL popiet

734-3900

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 
plotus!

valdomus
Siuntiniai sudaromi iš 

vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie.

' tinės gamybos ir importuotų 
i prekių iš kitų kraštų visai že

momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 

Į sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už-i 
sakytas prekes.

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

Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SL

VVORCESTER, MASS. 
Tat SW 8-2868

yra vienintelė oficiali ištai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, pataroau- 

1 jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį, 

metams $5.

Ką tik gavome:
buvusio JAV atstovo ne

priklausomoje Lietuvoje O- 
wen J. C. Norem knygą — 
Timeless Lithuania, II-ji lai
da. 399 psl., kaina $4.

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

Varpas Nr. 7, 168 psl., 
daug įdomių straipsnių, kai
na $2.

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

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

lėliu
Veltui

pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas*■ t i / G ,
Kasmetinis išvalymas

’ • s 5-i - ■
Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas

4 ’ .» I

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington Si, Dorchęptąr, Mase.

GE 6 1204 .

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas
MUSTANG » THUNDERBIRD ♦ FALCON • FAIRLANE 

FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —D ALYS 

24 VAL MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vikaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal

Elektros Prietaisai 
RSpsstingai taisome laikrodžius 

Uodas, papuotelus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

IV f • f t f S IS t f • • 11W
Dažau ir Taisau

> Nsmus ii lauko ir viduje.<
> Lipdau popierius ir taisau^ 
; viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maso.

TeL CO 5-5854
ovoevv.vvv

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadsray 

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

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

išpildome gydytojų rs 

ceptus Ir tarime visus gatavus vaistus.

Jei telk vaistą — eikit Į Hetuviiką vaistiaą.

8ev. Emanuel L. Roeengard, B. 3^ Reg. Pharm. 

ttt I W. Breadvray, tarp ■ ir P gaivią, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-8M0 i H 1
Nas I vai. ryto fti 8 vaL v^ Itokyras tosetadleaim ir

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

321 County Club Rd* 
Nevrton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Ftood Sąuare \ 
H ar dw ar e Co.
Baviaiakas K. t. ALEKNA
•SS EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Bosjamin Moon Dažai 
Popieroa Sianoma 

Stiklas Las 
Visokia reikmenys

Reikmenys plombariama

■ . -
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