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63 - TIEJI METAI

Hcw Yorke buvo susirinkęs 
Pavergtųjų Tautų seimas
Pareiškė protestą dėl neteisėto pavergtųjų atstovavi* 

mo Jungtinėse Tautose.

Jau keturiolikti metai, 
kaip, prasidedant Jungtinių 
Tautų būstinėje New Yorke 
naujai metinei sesijai, kita
me tos pačios aikštės šone 
(Carnegie Endowment salė
se ) prasideda ir Pavergtųjų

liovos. Dėl Rumuno (Corne- 
liu Manescu) išrinkimo J. 
Tautų sesijos pirmininku 
PET Seimo Generalinis Ko
mitetas dar ir atskirai pa
reiškė protestą, kuris irgi 
perduotas JT gen. sekr. U

Europos Tautų Seimo sesi- Thant ir apie kurį painfor- 
ja. Rugsėjo 19 d. čia įvyko muotos JT delegacijos.
prairai Spo^ėdžiI7 TskaT Sovietl* SjDun£ai teisė 
Pradiniai posėdžiai. (Skai- eikti ir Baltijog valg_ 
cmojant nuo pradžios, tai; bi vardu Jun^nėse Tau. 
buvo 127-tas ir 128 šio sei-j^^ prip/žinta> Tas 

io po ziai). {klausimas Jungtinėse Tau-
Abiejose aikštės pusėse! tose nėra svarstytas. Paski- 

daugiausia kalbėta, nors irjri delegatai, tačiau, įvairio- 
ne apie tuos pačius, bet apie j mis progomis viešuose JT 
panašiai nenaujus ir vis dar posėdžiuose nedviprasmiš- 
nesutvarkytus reikalus. i kai atmeta sovietinės dele- 

. Į gacijos pasikėsinimus į to-
Pavergtųjų Europos Tau- Uą teisę. Kol nesiliauna tie 

tų Seimas, kaip ir kitų sesijų sovietiniai kėsinimaisi, tol 
pradžioje, vėl pakartojo pa- pj?T sejmas laiko reikalin- 
reiškimą, kūno neatvangus ga nepaliaunamai prieš juos 
kartojimas, iš tiesų, ir yra; protestuoti ir nuolatos rei- 

šio seimo paskirties į kalauti, kad Sov. S-gos dele- 
išraiška. Tai pareiškimas, gacjjaj būtų ir įsakmiai su-

Milwaukee jau seniai vyksta pakartotinos negru demonstracijos, kurioms vadovauja baltasis ka. 
talikų kunigas James Groppi. Dabar ėmė prieš negrus demonstruoti baltieji. Čia jie neša karstą, 
su šūkiais, nukreiptais prieš kun. Groppi.

SLA pakviestas 
i Baltuosius Rumus

Rojus Mizara mirė 
Neic Yorke

Gromyko puola JAV 
Jungi. Tautose

JAV lietuvių Bendruomenė 
išrinko naują vadovybę

Išrinktas naujas tarybos prezidiumas, naujas pirmi
ninkas, kontrolės komisija ir garbės teismas.

kad:

1. Jungtinių Tautų posė
džiuose šiuo metu dalyvau
jančių Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos. Lenki
jos, Rumunijos ir Vengrijos 
delegatų įgaliojimai turi bū
ti užginčyti ir atmesti, kaip 
išduoti neteisėtų, nerepre- 
zentacinių vyriausybių;

2. Sovietų Sąjungos dele
gacijai turi būti įsakmiai už

kliudyta vaidinti Baltijos 
valstybių atstovavimą. Sa
vo keliu tuo nuolatos rūpi
nasi Lietuvos diplomatinės 
atstovybės ir Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
tas.

# ♦ *

Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo pirmininku XIV- 
tai sesijai išrinktas dr. Ge- 
org M. Dimitrov, bulgarų 

ginčyta ir nepripažinta teisė delegacijos pirmininkas. Vi
kalbėti bei veikti Lietuvos,
Latvijos ir Estijos vardu.

cepirmininku — Vasil Ger- 
mentji, albanų delegacijos 

.... į pirmininkas.. Generaliniu 
Pirmajame šio paleiski- sekretorium išrinktas Feliks 

mo punkte minimos delega-l Gadomski, Icnkas anksėjau 
cijos Jungtinėse Tautose y- b sekl, pavaduoto.
ra pnpazjstamos. (Rumum-j jo pareigose pastaruoju )ai.
jos delegatas net išrinktas 
dabar prasidėjusios XXII 
sesijos pirmininku). Tačiau 
PET Seimas jų teisėtumą

ku ėjęs gen. sekr. pareigas.
Lietuvių delegacija PET 

Seime šiai sesijai pateikta ir 
ginčija patvariai, ir tas kai-! priimta tokia: Juozas Audė- 
tinimo šešėlis, matomas vi-Į nas. Valteris Banaitis, Mar
suose Jungtinių Tautų 
sluoksniuose, lydi kaltina
mąsias delegacijas be pa-

SLA prezidentas Povilas Rugsėjo 23 d. Xew Yorke Rugsėjo 19 d. prasidėjo 
Dargis gavo iš JAV prezi- mirė Rojus Mizara. Jo mir- Jungtinių Tautų 23-ji sesija, 
dento Johnsono specialaus tis buvo staigi, nes jis Lais- kurios pirmininku pirmą 
padėjėjo W. Marvino Wat- vės rugsėjo 22 d. numeriui kartą Jungtinių Tautų istori- 
sono telegramą, kuria jis bu- dar parašė pirmajame pusią- joje išrinktas komunistas— 
vo kviečiamas dalyvauti tau- py paprastai spausdinamus Rumunijos atstovas Manes- 
tinių savitarpinės pagalbos „Krislus“. cu.
oi ganizacijų vadų susirinki- \ elionis buvo Merkinės Rugsėjo 20 d. posėdv kai
me rugsėjo 22 d. Baltuosiuo- dzūkas, gimęs 1895 metais,! bėjo JAV atstovas Goldber- 
se Rūmuose, bet dėl kitų jau į j JAV atvykęs 1913 m. ir gas, kuris, tarp kitko, pasiū 

nuo to laiko be pertraukos' lė š. Vietnamui pareikšti, at
dirbęs spaudos darbą. Rai-i jis sutinka derėtis, jei bus 
džių rinkėju jis yra dirbęs, sustabdytas bombardavi- 

Paskutiniuoju

šėriau tai dienai numatytų 
darbų minėtame susirinki
me negalėjo dalyvauti.

tynas Brakas, Juozas Bra 
zaitis, Petras Karvelis, Vin
cas Maciūnas, Bronius Ne 
mickas. Jonas Puzinas. Vac 
lovas Sidzikauskas (delega
cijos pirmininkas) , Jackus 
Sonda, Pranas Vainauskas, 
Vytautas Vaitiekūnas. Juo
zas Vilčinskas.

PET Seimo Generaliniam 
Komitete XIV sesijos metu 
nuo lietuvių delegacijos da 
lyvaus delegacijos pirminin 
kas V. Sidzikauskas. Jo ant 
rininkas šiose pareigose — 
V. Vaitiekūnas.

(ELTA p

Metropolitan draudimo bendro
vės pirmininkas Gilbert Fitz-į 
hug paskelbė, kad 348 draudimo 
bendrovės yra pasiryžusio* in- ^UinūS

Pakėlė automobilių

Ir ji yra sovietų
delegacijoje

Šioje Jungtinių Tautų se
sijoje Sovietų Sąjungos de
legacijos sudėty yra ir Lie
tuvos užsienių reikalų mi
nistrė Leokadija Diržinskai- 
tė-Piliušenkienė.

Iš tikrųjų ji nėra jokia 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministrė, nes juk Lietuva y- 
ra jėga įjungta į Sovietų Są
jungą, ir ji jokios užsienių 
politikos vesti negali — tą 
tvarko Maskva. Tas vardas 
reikalingas tik svetimųjų ap
gaulei.

Suėmė Chruščiovu 
žentą

Maskvoje suimtas Chruš
čiovo žentas Adžubejus už 
tai, kad girtas būdamas vai
ravo automobilį ir užvažia
vo ant mote.rs. kuri stūmė 
vaiko vežimėlį.

Sovietų įstatymai girtą 
vairuotoją baudžia net iki 
10 metų kalėjimo.

Vietname kovoja
su korupcija

Sustiprinta' kova su įvai
riais sukčiais,. kyšininkais. 
Šiomis dienomis už panašius 
darbus vėl pašalinti 4 gene
rolai ir 4 pulkininkai.

ir Keleivy, 
metu jis buvo Laisvės vyr. 
redaktorius.

Iki komunistai atskilo nuo 
socialistų, velionis buvo pa
skutiniųjų eilėse. Nuėjęs su 
komunistais, jis visą laiką 
buvo ištikimas Maskvai.

Jis turėjo progos ilgiau 
pabūti ir dabartinėje Lietu
voje. todėl galėjo ją geriau 
pažinti ir teisingai jos da
bartinį gyvenimą aprašyti, 
bet to nepadarė. Velionis 
vykdė Lenino „didžiojo me
lo“ įsakymą ir todėl yra pri
rašęs daug neteisybės.

R. Mizara buvo vienas iš

Rugsėjo 23 ir 24 dienomis 
New Yorke buvo šį pavasarį į 
išrinktosios Bendruomenės 
Taiybos suvažiavimas, į ku
rį atvyko 35 taiybos nariai 
(dviejų trūko) ir visų apy
gardų pirmininkai. Suvažia
vimui pagal statutą vadova
vo seniausias amžiumi dr. 
Balys Matulionis, kuris pa
galbon pasikvietė dr. Anta
ną Razmą ir Teodorą Blinst- 
rubą. Sekretoriavo jauniau
sia amžiumi Jūra Gailiušy- 
tė.

Taiybos pirmininku iš
rinktas Juozas Kapočius, 
Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjas, vicepirmininkais kun. 
Jonas Jutkevičius ir kun. 
Viktoras Dabušis, sekr. Ar
vydas Barzdukas. narys in
formacijos reikalams Anta
nas Sniečkus.

mas. Iki šiol š. Vietnamas į 
tai nieko neatsakė. Jis pa
kartojo klausimą ir Sovietų 
Sąjungai, ar ji panaudos sa 
vo įtaką Š. Vietnamui karo 
veiksmams sumažinti, kai 
bus sustabdyti bomba» davi 
mai.

Goldbergas dar kartą pa
reiškė, kad JAV pasiruošu 
sios pradėti taikos derybas 
kiekvienu momentu ir bet 
kur.

Kitą dieną Sovietijos už
sienių reikalų ministeris 
Gromyko atsakė Goldber- 
gui. Jis smarkiai puolė JAV. 
kaltindamas, kad jų agresi

Valdybos pirmininku iš
rinktas inž. Bronius Nainys 
iš Chicagos.

Iš Chicagos išrinkta ir 
kontrolės komisija: dr. Ste
ponas Biežis, dr. Kazys Am- 
brozaitis ir Vytautas Kas- 
niūnas.

Į garbės teismą išrinkti 
Bernardas Brazdžionis, dr. 
Antanas Klimas, dr. Bronius 
Nemickas. Vaclovas Sidzi
kauskas ir Jonas Šlepetys.

Kitą kartą bus parašyta 
plačiau.

nedaugelio labiau išprususių į .ia Vietname kelianti pavojų
lietuvių komunistų, lengvai 
ir plunksną vartojančių, to
dėl jo mirtis yra jiems dide
lis nuostolis.

Nuolat dunda 
patrankos

pasaulio taikai. JAV taikos 
derybų pasiūlymą vadino 
muilo burbulu.

Gromyko pakartojo, kad 
derybos gali prasidėti tik 
tada. kai JAV kariai apleis 
Vietnamą, kad Sovietų Są
junga dar daugiau rems 
Vietnamo "kovojančią liau 
dį“.

Antradienį susirinkę 4 di
džiųjų valstybių užsienių 
reikalų ministeriai svarstė 
Vietnamo klausimą, bet ką 
jie nutarė, sužinosime vė-

Suspenduotas kataliku kunigas 
Fr. George J. Hafner draugo na
muose Toms River, NJ., ren
giasi spaudos konferencijai. Jis 
buvo suspenduotas todėl, kad 
sauvališkai panaikino giedotines 
mišias ir išpažinčių klausymą.

Vienas pačiu karingiausių neg
rų Rap Broun, kaltinamas riau
šių ir padegimų kurstymų.

Pietų Amerika prieš 
Kubą

Pietų Amerikos 21 vals
tybės užsienių reikalų minis- 
terij konferencija pasmerkė 
Kubos slaptą veiklą, kuria 
siekiama kitose P. Amerikos 
valstybėse vykdyti pervers
mus, ir prašo .kitas valstybes 
apriboti prekybą su Kuba.

P. Amerikos valstybės sa
vo uostuose neparduos kuro 
laivams, kurie plaukia į Ku
bą arba iš jos.

Kongreso kova
su žiurkėmis

Atstovu Rūmai po ilgu 
ginčų pritarė vyriausybės 
pasiūlytam kovos su žiurkė
mis įstatymui, paskirdami 
tam reikalui 40 mil. dolerių.
Prieš 2 mėn. panašus įstaty
mas buvo atmestas. Ir šį kar
tą jo likimą nulėmė vienas
balsas (už buvo 129, prieš .... ,. . . . -.' ’ 1 Kiekvienas kinoteatro mėgėjas
18)* į atpažins, kad tai Maurice Che-

Tos lėšos bus Sveikatos, va,ier« >an 79 m. amžiaus, bet 
Švietimo ir Gerovės depar- n“° scenos pasitraukti težada

Jau keliolika dienų prie 
neutralios zonos Vietname 
nenutrūksta patrankų dun
dėjimas. Komunistai šaudo 
iš anapus 6 mylių pločio de
militarizuotos zonos į mari
nų pozicijas, o šie taip pat liau. 
nelieka skolingi. Į

Ko siekia komunistai?
Gal tai yra pasruošimas di- Į)ean Rusko duktė 
deliam puolimui, o gal pa
stangos sutrikdyti amerikie- ištekėjo UZ negro 
čių sumanymą pastatyti ten 
„mirties siena“, kuri skirtųį alstybės sekretoriaus 
Šiaurės Vietnamą nuo Pietų Dean Rusk duktė Elizabeth. 
Vietnamo. Stanfordo universiteto stu-

ten dentė, ištekėjo už negro Gay 
rezervo

Saigone ir keliuose kituo- 
General Motors. Ford ir , se miestuose negausūs bu- 

statvbą laužynų rajonuose ir fi. Chrysler bendrovės paskel- distų ir studentų susirinki- 
nansuoti įmones, kurios duoda bė pakeliančios automobilių mai smerkė įvykdytus pre-! smarkiai bombarduoja ir di- Gibsono, aviacijos 
naujų darbų. kainas 110-133 doleriais. I zidento ir senato rinkimus, dieji amerikiečių lėktuvai, jaun. leitenanto.** t •

vestuoti bilioną dolerių į namų
Komunistų pozicijas

tamento žinioje. tik sulaukės S0 metu.
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Kodėl arabai nevieningi? Bet savo pastabų ji dar ne- Kai dauguma publikos iš- jau nuėjo į istorijos archyvą!
baigė. Ji tuojau pat pridėjo: siskirstė, aš nuėjau užkuli----- nesugrįš.“, kitaip tams,—

— Mums visiems būtų la- sin, kad galėtume visi kartu dar labiau nulenkime galvas 
.... .. . bai malonu, jei Lietuva ir nuvažiuoti pas Giriūnus. o ir neškime t$ jungą, kurį iš
Šiandien yra 13 arabų valstybių. Jos iš visų pusių i Vėl būtų nepriklausoma... čia užkulysyje radau di- Maskvos atėję komunistai 

supa izraelį. Jų gyventojų yra daug kartų daugiau, neguj Salėje pasigirdo dar di- į džiausiai prislėgtą ūpą. uždėjo visai Lietuvai. 
Izraelyje. Jeigu jos būtų visos vieningos, Izraelis negalėtų j dėsnis plojimas. Jis pertrau-' Virgilijus Noreika, kaip' Pa .• v n, • v 
prieš jas atsispirti, o kai tos vienybės nėra, tai žydai per | kė Kardelienės sakinius. Bet kiti pasakė. A. Laurinčiuko'
kelias dienas sumušė arabus. kai ūžesys šiek tiek aprimo. I išbartas, bepersirengias sa- S

tai ponia Kardelienė šitaip vo kambaryje. esąs labai gt ToTiu i?Xkvmu S 

baigė savo sveikinimą: liūdnas ir visfcme na«ak-a< 1 - -
— Kad Lietuva būtu ne

★
JAU BAIGIAMAS SPAUSDINTI

Arabai jau seniai mėgina tą vienybę įgyvendinti. Jie 
1940 m. sukūlė Arabų sąjungą, kurios tikslas stiprinti 
tarpusavio santykius, ugdyti glaudesni bendradarbiavimą, 
ginti savo narių nepriklausomybę ir suverenitetą.

1950 m. Arabų lygos nariai pasirašė dvi sutartis — 
apsigynimo ir ekonominio bendradarbiavimo. Pagal tas 
sutartis bet kurios vienos valstybės užpuolimas tolygus 
visų užpuolimui. Bet net ir šitos sutartys nebuvo vykdo
mos. Pavyzdžiui, kai prasidėjo karas su Izraeliu, jame 
tedalyvavo tik Egiptas, Sirija ir Jordanija. Irakas pasiun
tė vieną brigadą, kuri betgi iki karo pabaigos nesuspėjo 
atvykti į frontą, o kaimyninis Lebanas visai nesirengė ka
riauti.

Žodžiais visi arabai vieningai šaukia prieš Izraelį ii 
visi vieningai jo neapkenčia, bet kai reikia tą neapykan
tą paversti veiksmu, tos vienybės ir nėra. Kodėl? O todėl, 
kad vienų arabų valstybių svarbiausi politiniai ir ekonomi
niai interesą" yra priešingi kitų valstybių interesams.

Štai Jordanija. Saudi Arabija, Libanas ir Tunisas 
yra linkusios bendradarbiauti su Vakarais, o kitos arabu 
valstybės labiau krypsta į sovietinių valstybių bloką.

Saudi Arabija, Irakas, Kuvvait ir Libija turi daug 
alyvos, o kitos to ”juodojo aukso“ neturi arba turi labai 
mažai.

Vienos arabų valstybės yra monarchijos, kitos res
publikos.

Yra ir kitokio pobūdžio priežasčių. Egipto Nasseris 
pasišovė vadovauti visiems arabams. Jis ir Egiptą paskel 
bė Jungtine Arabų Respublika, buvo jam pavykę Į ją 
įjungti Siriją, bet po 3 metų, pasikeitus ten vyriausybei, 
ji pasitraukė. Nasseris ir šiandien yra pasiruošęs kiekvie
na proga koją pakišti Jordanijos ir Saudi Arabijos kara
liams. O dabartinis Alžyro prezidentas kiša koją Nasseriui 
ir norėtų pats arabams vadovauti.

štai dar vienas pavyzdys. Viena iš Arabų lygos vals
tybių yra Yemen. Ten Egipto Nasseris jau 5 metus ka 
riauja su Saudi Arabija. Nasseris palaiko ten respubliko
nus, o Saudi Arabijos karalius monarchijos šalininkus. 
Nasseris ten laikė net 60.000 karių, iš jų pusę atšaukė po 
karo su Izraeliu ir tik neseniai pasižadėjo iš ten atšaukti 
visus savo karius, jeigu ir Saudi Arabija nerems monar- 
chistų. Ar tas susitarimas bus vykdomas, tik vėliau su
žinosime.

Minėjome, kad visos arabų valstybės neapkenčia Iz
raelio, bet ir tuo požiūriu dar yra didelių skirtumų. Sa
kysim. Tuniso prezidentas Bourguiba jau gerokai prieš 
karą su žydais ragino peržiūrėti santykius su Izraeliu ir 
taikiai su juo tartis.

Neseniai Sudane posėdžiavo arabų valstybių galvos, 
bet ir čia nebuvo tikros vienybės. Sirija tą konferenciją 
boikotavo, o Alžyras į ją atsiuntė tik užsienio reikalų mi- 
nisterį.

Tokia šiandien yra arabuose padėtis, ir vargu ji greit 
pasikeis taip. kad visi arabų kraštai galėtų vieningu fron
tu stoti prieš Izraelį. Nors kol ka? dar nė viena šių vals
tybių taikos derybų nepradeda, bet ne visos jos yra vie
nodai griežtai tuo reikalu nusistačiusios, ir tas tariamasis 
vieningas frontas gali nesunkiai suirti. Pagyvensime — 
pamatysime.

itii na. liūdna*. ir ? i&iems Pasa^s’ noji kaita nepasitenkina. Ji
nriklausoma o me; ‘ viri r* nai?.0.’ ne ba* nepriklausomybės klausimą
pi įklausoma o me» \isi havoti. As jau buojou pas v~i T __
gimtiniame savo krašte lais-
vai galėtume dainuoti gra
žia? lietuviškas dainas...

Kardelienės žodžius paly
dėjo dar didesnis plojimas 
Pasigirdo Lietuvos laisvės 
reikalaujantieji balsai.

Virgilijus Noreika gražiai 
nusilenkė, gėlių puokštę pa
ėmė ir poniai Kardelienei 
padėkojo“

Panašiai rašė ir Tėviškės 
Žiburiai, kurie pastebėjo:

“A. Laurinčiukas. sekęs 
alėje konceito eigą. užku

lisy padarė sol. V. Noreikai 
gana aštrią pastabą. Po kon 
certo buvo surengtas priva
lus priėmimas svečiams iš 
Lietuvos, bet jie atsisakė 
dalyvauti“.

Rugsėjo 1 d. antrą kon 
certą suruošė “pažangiųjų“ 
valdoma Sūųų ir Dukterų D 
ia Vytauto Klubo salėje. 
Čia ir priėmime salėję da- 
’vvauti svečiai iš Lietuvos.

Laurinčiukas plūsta Noreiką

Kas kitur rašoma
POLITRUKAS VALDO ! plojimais nepasibaigė. Salėn

DAINININKĄ į ^rinkusius nustebino po 
'•ma E. Kardeliene, Montre- 
'alyje leidžiamos Nepriklau-Jaunas, bet dainos mene 

jau toli pažengęs, buvęs 
Kipro Petrausko mokiny? ir

s~mos Lietuvos redaktoriaus 
žmona ir nepriklausomoje

jau galįs jį pilnai pavadoj L,e!uv°Je ■fe’®."><*<» <*"»- 
ti Virgilijus Noreika Kana-' vus! * Pak'!°'?Pė
doje koncertavo bene ketu- kedz'H ,rJ^e d,deIę 
riuose miestuose, visur žavi- ?elni Pu°ks£ V!n.lau?. 
damas klausvtojus savo ne- ™s. Ne
paprastu balsu. SaeJev' ■ d!d?,aus!as

laidoje aprašo vienątų kon- pjtuzdejost tr garsia, kai- 
certų kuris buvo inkštas'b?°- kaIP..?aIeJ° ^.ęhe 
rugpiūčio 31 d. Lietuvių ra
dijo vedėjo L. Stankevičiaus 
Montrealyje. Koncerto pro
gramą atliko L. Noreika, 
kanklininkė Danutė Juod-

nė nešti gėlių puokštę iš o- 
ku puotos Lietuvos atvyku 
šiam Jr su okupantais bend
radarbiaujančiam žmogui? 

Ponia Kardelienė buvo 
valkytė ir birbynininkas ^1vest.a ian5 Jcenos> jteikė 
Pianas Budrys.

Publikos buvo beveik pil-J
gėles ir tarė šiuos žodžius: 

— Mums visiems labai
na salė, daugiausia naujųjų malonu, kad Tamsta įvai- 
ateivių. Po kiekvienos dai-'riuose kraštuose labai gra- 
nos dalyviai nesigailėjo plo-i žiai garsini lietuvį* vardą...
jimų. Bet — Šiuos Kardelienės žodžius

...koncerto įvykiai vien! "palydėjo gausūs plojimai.

Naujieno? rugsėjo 15 d 
’aidoje šitaip atpasakoja 
Laurinčiuko pasikalbėjimą 
su Noreika, šiam nuėju? i 
užkulisi:

”—Kas tave Įgaliojo da
lyti tokius pareiškimus?

—Kokius pareiškimus?— 
nustebęs atšovė daininin 
kas.

— Ką tu pasakei Karde 
lienei? — vėl šaukia Laurin 
čiukas.

— Ji man gėlių atnešė, o 
tu nori. kad aš tylėčiau? — 
užklausė Noreika.

— Kada ji užsiminė apie 
nepriklausomybę, tai tau 
reikėjo pasakyti, kad Lietu 
vo laisva. — jam atkirto 
Laurinčiukas.

—Tai tavo dalykas, — at
šovė Noreika. — Tu gali jai 
tai pasakyti...

— Jeigu nenorėjai to pa
sakyti, tai reikėjo nieko ne
sakyti, — pridėjo Laurinčiu
kas. — Kai užsiminė anie 
nepriklausomvbę. tai reikė
jo numesti gėles ir demonst
ratyviai išeiti.“

Ką sako E. Kardelienė

Pati E. Kardelienė. Nau
jienų paprašyta, rugsėjo 19 
d. laidoje, papasakojusi, 
kaip ji pasveikino Noreiką 
ir įteikė dovanas, sako:

“Iš užkulisio scenon atėjo 
dar kelios ir solistams Įteikė 
savo dovanas. Po to p. V. 
Noreika priėjo prie scenos 
krašto ir man pasakė: “Dė
koju p. Kardelienei už dova
nas ir pasižadu Tamstos 
sveikinimus perduoti Kiprai 
Petrauskui ię visiem? operos 
solistams“. Publika daug ir 
labai ilgai plojo.

Po koncerto dantų gydy
toja p. Giriūnienė su vyra 
savo puikiuose namuose da
rė priėmimą koncertantams 
pagerbti. J priėmimą buvo
me pakviesti ir keli montre- 
alieciai.

Koncertui pasibaiguš. pub
lika skirstėsi namo visi kaip 
ant sparnų! Visi buvo labai 
linksmi. Koncerto metu sa
lėje publikos buvo labai 
daug. ne tik montrealiečiai, 
bet daugybė buvo iš Ameri
kos ir tolimesnių Kanados 
Miestų.

yvu. jau oijojou pa> Rels> kol Uetuva įr kįto8 da_ 
jį ir beuzeiti. Laurinčiukas į j)ar pavefg^os tautos galės 

pačios savo likimą spręsti.

KAS ČIA TOKIO, KAD 
NEKALBA LIETUVIŠKAI

Kas tik nuvyksta į Vilnių, 
visi sako, kad ten daug kal
bančių rusiškai. Net Vilnies 
korespondentė pastebi, kad 
ji “Lietuvos sostinėje radu
si daugiau kalbant rusiškai 
kaip lietuviškai“.

Tuo klausimu Vilnies rug
sėjo 19 d. laidoje prabilo 
viena maskvinių davatkų va
dovių — Alise Jonikienė.

Ji visai nesijaudina, kad 
Lietuvos sostinėje dauguma 
kalba rusiškai. ”Na, ir kas 
čia tokio?“ rašo ji.

Ta raudonoji davatkėlė 
nesijaudintų, jeigu ir visoj 
Lietuvoj pradėtų kalbėti 
daugiau rusiškai, negu lietu
viškai. Juk to rusai komu- 
ristai ir jų pataikūnai ir sie
kia.

ALSS NAUJA 
VADOVYBE

Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjungos nauja
sis centro komitetas šitaip 
pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas Jonas Pakalka. vi 
cepirm. Jackus Sonda, sekr.

tuo tarpu užkulisyje kapojo-' 
si su visais kitais. Girdžiu, i 

onas (Kardelis) jam sakė: 
’Tai jei dabar Lietuva lais

va, o ne okupuota, ko gi jūs 
taip jaudinatės ir pykstate? 
Jums gal atrodo laisva, o j 
mums — okupuota.“

Vienas detroitietis, gir
džiu. dėsto Laurinčiukui: 
Jeigu ji (Kardelienė) turi 

jūsų įsitikinimus gerbti, tai 
kodėl jūs negerbiate jo? Įsi
tikinimų?“ “čia laisvas 
kraštas, kas ką nori, ta ir sa
ko“. Laurinčiukas atkerta: 

Iš rimto koncerto jūs pa
darėte mitingą. Agituoti su
manėte tokiu laiku!“ 

Pamačiau, kad man čia 
ne vieta. Sprukau laukan ir 
atsistojau prie išėjimo pa
laukti. kas mane paims (ar 
nepaims) nuvežti pas Giriū
nus. Tuo tarpu iš salė? beiš
einą? V. Noreika. Manęs jis 
kaip ir nemato, o praeida
mas visiems čia stovintiems 
pasakė:

“Labanakt visiems. Ačiū 
už aplodismentus“., ir mums 
plojant išėjo pro duris.

Tuo koncertas baigėsi“.
Visi svečiai artistai iš o- 

kupuotos Lietuvos nuvažia
vo “namo“, ir nė vienas jų 
nas p.p. Giriūnus nebeatvy- 
ko.

Kai rengėjai Laurin čiuką 
per telefoną kvietė, kad visi 
atvyktų Į priėmimą, tai Lau-

ĮDOMUS 1968 METŲ “KELEIVIO“

Kalendorius
Jj redaguoja Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji užsisakyti kalendoriaus negavo, 
todėl šiemet nepavėluokite užsisakvti. Pinigus kartu su 
laikraščio prenumerata ar atskirai siųskite adresu:

“KELEIVIS“

636 Broadway, So. Boston. Mass. 02127.

★

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams r

Šos^^^n^i^asVilkaitis ir ižd. štepoT
šeimininkės nebuvę 

kviestas, dėl to neisiąs, o vi
si kiti esą “užsigavę“ dėl 
Kardelienės pasveikinimo ir 
dėl to taip pat neateisią...

Ar bereikia aiškinti, ko-į

nas Briedis.

NEGRAI JAV MIESTUOS
Čia duodamas didžiųjų 

kia laisve komunistų san-' miestų gyventojų skaičius ir 
tvarkoj naudojasi net įžy-jSkliausteliuose, kiek procen- 
mūs menininkai? tų sudaro negrai:

New York — 7,903,000
urTiTVA MPrui RfiTi (negnj 18-570, Chicago— 
LIETUVA NEGALI BŪTI 3 600,000 (32%), Los An- 

NEPRIKLAUSOMA... igėlės — 2.800,000 (17%),
• Philadelphia — 2.052,000 

Taip suskato įrodinėti mū- (30%). Detroit — 1,610,000 
siškiai maskolberniai. Tą (36%), Houston — 1,600. 
klausimą Vilny rugsėjo 15 000 (22%), Baltimore — 
d. paliečia kažkoks V. Ba- 952,000 (42%), Cleveland 
joras, o rugsėjo 19 d. net —860,000 (35% ), Washing- 
pats Vilnies" "čyfas“ V. And-' ton — 810.000 (63%), Dal-

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

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

Kaina buvo $5.50, dabar....................... $2.00.
H tomas, 480 psl.

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

riulis. las — 790,000 (20%), Mil-
Ir vienas, ir antras jų ra- waukee — 745,000 (11.9

šo. kad dažnai girdi iš jau- %). San Francisco — 745, 
nesniųjų išvietintųjų ar jų 000 (12.6%), St Louis — 
vaiku tokį užmetimą: '710,000 (35%), New Orle-

“Jei atsilikusios Afrikos1 ans — 670,000 (41%), San 
mažos šalelės, pusiau beras- Diego — 660,000 (6%c), St. 
čiai, pusiau civilizuoti žmo-i Antonio — 616,000 (13%),

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

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

rėš, jau turi nepriklausomy 
bes. tai kodėl kultūringa, 
technologija pakilusi, apsi
švietusi tauta negali turėti 
nepriklausomybę? Dėl ko ji 
turi būti “klusni“ Dideliam 
broliui?“

Ir kaip manote, ką jie į tą 
klausimą atsako?

Nagi. labai paprastai: esą. 
nė viena maža tauta nega
linti būti nepriklausoma. 
Todėl negali būti nepri
klausoma ir Lietuva. Lietu
vos vienintelis išganymas 
esąs Sovietų Sąjunga. Jeigu 
ne ji, tai Lietuvą, esą, užim
tu Lenkija ar Vokietija. So
vietų Sąjungos globoje Lie
tuva daranti didžiausią pa
žangą. todėl, esą, visi turi
me sutikti su esama padėti
mi. būti realistai, nesirūpin
ti grąžinti praeitį — ”kas

Boston — 616,000 (13%). 
Pittsburgh — 600.000 (20 
%), SeattĮe — 580,000 (.1

), Memphis — 555,000 
(38%), Atlanta — 535,000 
(44.4% ). Denver— 500,000 
(8%), Cincinnati — 495,000 
(23%) Buffak) — 488,000 
(17.5%), Minneapolis — 
468,000 (4%).

TREČIOJI PRADALGE

Tai Nidos Knygų Klubo 

literatūros metraštis, kurį re
dagavo K. Baronas. Jame 
yra 16 rašytojų eilėraščių, 
atsiminimų, prozos ir kt. 
Knyga turi 414 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15, 

kietais $3.76.

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

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

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

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

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

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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KAS NUO NEVUK1A, 

TO MEKAS NBPUK1A. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASK 

TAS DUONOS NKPKASO.

Iš Tolimųjų Rytų
RAŠO VABALAS - i

(LmISKAS, rašytas iš tokyo š. m. liepos iiD.)

Iš FHILADELPHUOS PADANGĖS ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai

Buv. prezidentas Trumanas ir prezidentas Johnsonas 
kalbasi Trumano namuose Independenre. Mo. Johnso
nas Trumaną aplankė, dalyvaudamas policijos vadų 
konferencijoje Kansas City.

ŠOK1Ų ŠVENTĖS 

PIRMININKAS

Lankėsi ią Lietuvos

Čia lalikėšPIS-Lietuvės at
vykusi "6- ;hiėrtesiams pasi
svečiuoti motelis. Kl&usia- JAV ir Kanados Lietuvių 
ma, -kaip dabar 'gyvenama’ Hl-sios Tautinių šokių Šven- 
Lietuvoje, ji mažai tekalbė-' ^s rengimo komiteto pirmi-j 

i jo ir tik tekartojo. kad vis-' ninku pakviestas dr. Leonas 
Turbūt, manei, kad aš nuo karščio ištirpau arba mane kas gerai. Suprantama, kad Kriaučeliūnas. .Jam pavesta 

šiaip kokia nors "kvaraba“ pagavo, o aš tuo tarpu vaikš- jai reikės grįžti, o čia burlio-
tinėju Tokyo gatvėmis, valgau su pagaliukais (chop kam nepalankiai pasakytas 
sticks) ryžius ir iš mažo puodelio geriu (be cukraus!) ja- žodis gali patekti į spaudą 
ponišką žalią arbatą. Mano čigoniška dvasia ir studijų ir jai grįžus pakenkti, 
reikalai atpūtė mane į Orientą, į patį Tokyo. ir štai dabar į Tiek atvažiavusių į Arre- 
bandau pasinerti į dvasią šio savotiško ir viliojančio did- riką. tiek ir buvusiųjų Lietu- 
miesčio, kuris pasidarė ne tik Rytuose, bet ir visame pa- voje vadinamų turistų ’uPos)

Mielas Bičiuli,

sudaryti komitetą.

CHICAGO, ILL.

S. Lukošiūtės paroda

Balzeko Lituvių Kultūros 
yra kietai užčiauptos. Bijo-į Muziejaus meno galerijoje 
masi pakenkti giminėms ten (4012 Archer Avė.) rugsėjo 

17 d. atidaryta S. Lukošiū-i 
tės meno kūrinių paroda,! 
kuri tęsis iki spalio 7 d.

saulyje didžiausias miestas
Pakliuvome mes į patį galą lietingojo sezono. Už kelių Lietuvoje 

dienų prasidės karšta ir drėgna Tokyo vasara, bet kolkas • 
mirkstame iki kaulo ir burnojame. kad ne visi atsivežėme 
lietpalčius. ' . Į

Pirmas Tokyo įspūdis — pilkuma, pilkuma, pilkuma.!
Pilkas dangus, pilka žemė, pilki namai. Spalvą čia paryš- i 
kiną tik kurnekur žydinčios gėlės, vešlios žalios žolės >a- leckis parašė laišką poniai 
pai ir sultingai žali medžiai. Japonai nemėgsta ryškių Nugmtienei, pasidžiaugda- 
spalvų ir spalvų kontrasto. Pagrindinė japonų būdo savy- mas, kad jos sūnus Patrick

Lietuviškas kraujas 

brangus

Siuvėjų bosas Juozas Pa VALSTIJA ATSAKYS 

UŽ KRIMINALISTUS I

Valstybė privalo savo pi-

t
Vincas Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS, lbbpusl.,
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

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

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

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

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

Petr. Taruiis, VILNIAUS 
ROBAS, 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
JAV kelių saugumo įstai- ŽENKLE, premijuotas ro- 

gos duomenimis, beveik pu- manas, 234 psl., kaina $2.50 
sė iš 53,000 eismo aukų žuvo Albinas Baranauskas, 
dėl to, kad '-airuotojai buvo KARKLUPĖNUOSE, pre- 

j neblaivūs todėl kaikur su mijuotas romanas, 224 psl. 
į tokiais vairuotojais gneztai kaina $2.50.

priklausomybės atstatvmo kovojama. .
Švedijoj. Norvegijoj ii

Danijoj pastebėti gilti vai KVTUS, UPS I SJAURĘ. 
ruotoiai sodinami i kalėji Į !'0Jtiflnas I da lis. 225 psl,,II 
mą iki vienerių mėtį o Šuo- >•>»'«« k‘ekvienos da" 
mijoj net iki . 8 metų. J ties kalna $3 00.

Žinomoji visuomenės nuo I Ale Rūta, KELIAS J 
monės tyrimo įstaiga Gal I KAIRĘ, premijuotas roma- 
lup rinko atsakymus į klau Į nas iš JAV senosios kartos 
simą: "Keturiose Europos I ’ietuvių gyvenimo, 248 psl., 

asmuo, kuris, iš | kaina $3.00-
gėręs vieną stiklelį, vairuo 
ja automobili... .iiunęjąųia. 
į kalėjimą. Ar norėtumėte 
kari toks įstatymas būtų iš

JUNGTINIS FINANSŲ 

KOMITETAS

KAIP BAUSTI GIRTUS 

VAIRUOTOJUS?

V

-p'

hį — nenorėjimas išsiskirti iš aplinkumos, siekimas su ja Nugintas, JAV prezidento ^cius aP^goti Li^J^^įs^Komltetes

sutapti. Statyboje tas pasireiškia tuo, kad japonai archi- žentas, susilaukė sūnaus Li-i nalistų. je - ji to ei ten-
tektūroje ir vidaus dekoravime nevartoja ryškių spalvų. no-
Namai, tiek senosios statybos, tiek moderniškos, yra vie- . Nugintienė lietuviškai 
naspalviai. daugiausia pilkos spalvos. Koks skirtumas, jam parašė atsa ymą, pat ė- 
kai prisimenu saulėje bejudančią Meksika, kur akys, “0 )ie. 
raibo nuo spalvų mišinio u- nuo milžiniškų mūrais , puo- tuvišku atsakvmu labai ap. 
šianči, frontines viešųjų pastatų sienas. sidžiaugė. atsinešęs į dirb-

Tokyo — didžiausias pasaulyje miestas, šiuo metu tuvę visiems jį rodė, ir visus 
jame gyvena apie 9 milionai žmonių. Sakoma, kad dieną, tas faktas džiugino, 
kada suvažiuoja žmonės iš artimų miestų ir miestelių, gy
ventojų skaičius pakyla iki 11 milionų. Tai tikras skruzdė- Lietuviški vardai

ir Lietuvių Be druomenė.
Jo tikslas — telkti lėšas 
tiems darbams, kurie numa- neblai 
tyti ryšium su Lietuvos ne

gia, tai privalo už krimina
listų padarytas skriaudas at
sakyti.

Tokį įstatymą priėmė 
Mass. atstovu rūmai. Dar A , , x. .
nežinia, kokios nuomonės metų sukaktimi, 
bus senatas ir gubemato-i Vienas komiteto pajamų 

i rius. < šaltinis yra paaukoti meni-
Toki jstatvmą jau turi į ninku kūriniai, kuriuos pa-

New Yorko ir Kalifornijos skirstys laimėjimo 
valstijos, o taip pat Didž.1
Britanija ir N. Zelandija. 

Kur tokio apsaugos įsta-

Komitetas kreipiasi
būdu. 

i daili
ninkus ir prašo paaukoti 
bent po vieną savo kūrinį.lynas, bet žmogus čia nesijaučia prislėgtas nei minios, nei. .

pastatų. Pirmiausia, nėra tų milžiniškų dangoraižiu, kaip ; . .a..f a. a!ma ,^.e tauV” . ..... , o , ... ...... omm. «.<
New Yorke, .r didel. pasuta. nėra sugrusti i vieualytj blo- Darbininko 55 nr kaf. ūis tenka sunkiai nukentėti.'m. spalio 15 d., o pltį kūrinį valst-vbese 

M,esto centre, vnae nrekvbos ir biznio dalvie vra di- Maironio lituanisti. pasitaiko, kad užpuolimo' Įteikti iki 1968 ir, rugpiūčio eeres v,en
nės mokyklos abiturientų atveju būna sunkiai sužei- pabaigos.
vardai, pažymėti po jų pa- džiamas ne tik plėšiko ar ki-' , x.
veikslais, yra: Jūratė. Da- tokio kriminalisto užpulta-: Kuriniai g3? irstytl j 
lia. Lina, Daina. Vytautas,' sis asmuo, bet irtas žmogus,i Pasaulio Lietuvių Seimo me-,T
Alins Rūta Rasa Ramunė kuris bando nilieti nuo už- tu New Yorke- Ten bus ?u Gauti atsaky
• ,-i? • ' j’ t i Ai įu-F- t • vi ruošta ir tų kūrinių paroda. į Aplamai, už tokiu neblaiviiir tik vienas vardas Jonas, puoliko gelbėti. Taip kitam sla ll! <J p I Jilalotoju sodinima j kak

ką. Miesto centre, ypač prekybos ir biznio dalyje, yra di 
deli namai, kaip Bostono Jordan Marsh arba Philadelphi- 
jos Gimbels, bet kažkodėl jie čia atrodo ne tokie slegian
tys. Gal todėl, kad centrinės gatvės yra plačios, o gal todėl, 
kad prie didelių namų šalia matyti ir mažų, tikro "japo
niško“ dydžio. Nauji moderniški pastatai. 7-10 aukštų, yra 
siauri, o todėl atrodo grakštūs ir lengvesni, negu Ameriko
je. Be to, nuolatiniai žemės virpėjimai verčia architektus 
surasti tokias namų išmieras, kurios lengviau tuos virpėji
mus atlaikytų. Gal dėl to masyvių vienalyčių namų ir iš
tisų blokų yra vengiama. ,

Jei kuris mūsų manė, kad Tokyo bus tikras orienta- 
liškas miestas, egzotiškas ir "azijatiškas“, tai labai apsi
riko. Pirmas įspūdis — Tokyo yra moderniškas ir naudo
jasi vakarietiškos technikos laimėjimais. Automobiliai, 
autobusai ir tramvajai ("strytkariai“) jungia nuošalias 
miesto dalis su jo širdimi — Ginza. Platus požeminių trau
kinių (subway) tinklas kiekvieną dieną aptarnauja milio
nus žmonių. Rytą, kada žmonės skuba į darbą, ir vakare, 
apie 4-5 vai., kada pasipila minios iš fabrikų ir "ofisų“, 
spūstis čia tokia pat, kaip ir New Yorke, jei ne didesnė.

Man tenka Tokyo spūstį gerai pažinti, nes kas dieną 
požeminiu traukiniu važiuoju į universitetą.

Japonai apsirengę vakarietiškai: vyrai su kostiumais, 
o mergaitės ir moterys — visai tokiom pat suknelėm, kaip 
amerikietės, tik ne tokiom trumpom. "Mini-skirts“ čia dar 
neprigijo. Tik vyresnio amžiaus moterys dėvi "kimono“. 
Taip pat teatre, koncerte pamatysi su gražiais kimono 
apsirengusias jaunesnes ir vyresnes moteris, bet šiaip gat
vėje ar autobuse — ant pirštų gali kimonus suskaičiuoti.

Pilkasis Tokyo naktį pavirsta į nuostabų įvairiausio
mis spalvomis žaidžiantį labirintą. Vos sutemus, apie 6-7 
vai. vakaro, užsidega neono lempos, milžiniškos reklamos, 
virš viso miesto matyti didžiųjų įmonių japoniški užrašai, 
kurie man atrodo, kaip dekoratyviniai papuošimai, kur 
ne kur sužiba reklamos ir lotyniškomis raidėmis — tai a- 
merikoniškos įmonės kaip"Revlon“ ir kt. Prekybinė mies
to dalis, Ginza. kur susispietusios didžiosios krautuvės ir 
"department Stores“, naktį atrodo ypač žavingai.

"Ginza“ — japonų kalboje reiškia "Sidabro vieta“.

Ir Philadelphijoje daugu
ma naujųjų ateivių vaikų

gera darydamas, nevienas Komitetas buvo paskelbęs ; 
būna sužeidžiamas, turi di- 4 piešinių (metalinio ženk-, 

jau turi lietuviškus vardus:, dėlių gydymosi išlaidų, pra- lėlio, atviruko ir kt.) kon-! 
Aušra, Viltė„ Birutė ir pan. randa ir darbą, o niekas už kursą. Jis pratęstas iki spa- 

Tai sektinas pavyzdys vi- tai neatlygina. Dėl to niekas n0 15
siems.

Kiprą* Tautkus
ir nenori užpulto savo arti-; 
mo ginti.

yra trumpas. Nors Tokyo didžiausias pasaulyje miestas. • 
bet ten 11 valandą vakaro autobusai ir tramvajai sustoja, 
o 12 vai nakties sustoja ir požeminiai traukiniai. Taksi, i 
kurie čia nebrangūs, irgi labai sunku gauti po 12 vai. nak
ties. todėl naktiniu gyvenimu gali džiaugtis tik tie. kurie 
turi automobilius ir kurie yra žinovai ir pastovūs lankyto-

Komiteto aclresas: Uni

ted Lithuanian Finance 

Committee, 29 W. 57th St., 

New York, N.Y. 10019.

VYTĖ NEMUNĖLIS 

LAIMĖJO PREMIJĄ

;mai įdomūs

uotojų sodinimą 
jimą pasisakė 44'7. pne; 
52U ir neturinčių aiškio 
nuomonės buvo 4 U .

Jei atsakiusius suskirsty 
sime lytimis ir amžiumi, ta 
gausime kitokį vaizdą.

Už tokių vairuotojų ba1' 
dimą kalėjimu tepasisak*' 
vyrų 38 o moterų 50 
prieš vyru -58U , moterų 4k

neturinčių nuomonės vy 
rų 4' ž ir moterų 4

Juo jaunesni, tuo nuolai 
dėsni neblaiviems vairuoto 
jams. 50'1 iš senesniu kair 
50 metų pasisakė už baudi

!%

Vytautas Volertas, GY -
VĖMIMAS YRA DAILUS,
omanas iš lietuvių emigran- 

lų gvvenimo, 242 psl.. kai
na $2.50

Vytaute* Volertas. UPĖ
TEKA VINGIAIS, romanas
L32 psb, kaina $3.50.

Viry* Kavaliūnas. KAL*
NįJ GIESMĖ, premijuotas 
omanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas, TRE
ČIOJI MOTERIS, premi juo- 
ta? romanas, 196 puslapiai, 
kaina $2 50.

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

Jurti* Gliaudą. SIKSNO-
5PARNIŲ SOSTAS, premi- 
uotas romanas iš politinių 
imigrantų gyvenimo, 268 
osl., kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT-

• . . 1 • , • , , 1 1 • x • • • 1 x- 1 Jaunimo giesmes teksto ma kalėjimu-o iš iaunesnirjai tokių restoranų ir klubų, kūne yra atviri visą nakty konk ,aimėjo žinoma5' tik 4n. ,J 
Po 11 vai. miestas atrodo išminęs. Tik kurnekur pamatysi vaikų literatūros kūrėjas: Kain ten bebūtu, bet su 
pėsčią pavėlavusį tunstą ar pravažiuojanti automobily Vvtė Nemunėlis. Juri komi- neblaiviais vairuotojais tu
Policininkų gatvėse iš viso nematyti, bet miestas yra labai sįja> susidedanti iš Aldonos retų būti griežčiau kovoja-
saugus. Moteris, užsienietė ar vietinė, gali be baimės Augustinavičienės, Vacio ma. Irtai, kaip matėme iš Į NAGO UGNIS, premijuotas
vaikštinėti, kad ir gilią naktį, be pavojau?, kad ją kas Kavaliūno ir Juozo Stem pu-! atsakymu, būtų padaryta I romanas, 205 pusi., kaina
užkabins. žio, paskyrė premiją už kon-į Jei tą reikalą spręstų mot& J $2.50,

Si miesto dalis taip vadinasi todėl, kad čia feodaliniais Haf č

Mūsų akis traukia ne didžiosios miesto gatvės, bet kursui atsiųstą eilėraštį1 rys 
šalutinės, kurios rodo tikrąjį senojo Tokyo veidą. Namu- "Mūsų žemė Lietuva“. I 

kai čia maži, japoniško maštabo, prisiglaudę vienas prie Į Suaugusiųjų chorų gies- 
kito, rodos, kad galėtum ranka pastūmęs sugriauti, arba i mės premija nebuvo paskir- 
užsidėjęs ant kupros nusinešti. Statybinė tų ramų medžią- ta, nes iš atsiųstųjų konkur- 
ga — lentos ar šiaip kažkoks lengvas medi? — ne cemen- sui eilėraščių jury komisija 
tas ir ne plytos. Krautuvės, kurios čia viena prie kito? pri- nerado tinkamo. Todėl PLB 
siglaudusios. — visos atviros, be frontinės sienos arba at- valdyba nutarė suaugusių jų 
viromis durimis. Praeivis mato visas prekes, išstatyta? be- chorų giesmės teksto _kon- 
veik gatvėje. Pačios gatvės — be šaligatvių ir siauros, kursą pratęsti iki 1967 m. 
ReiRIft Vaikščiot! prii?lglifl8fUk prie sienos, nes automobi-. lapkričio 15 d. Rankraščiai

ra jiems pakliūti po ratais. turi būti siunčiami šiuo ad-
laikais buvo sidabrinių pinigų kalykla (mint). Dabar šię- ' To$e iu'aučuvese^aznai pamatysi senyvą moterį ar vyrą, resu: Suaugusiųjų Giesmės 
je dalyje yra didžiosios krautuvės, restoranai, naktiniai apsirqn<ųsį kiiųo^o^.^iy jaunos pagelbininkės — mūsiš- Konkursui, c o J. Stempu 
klubai, perlų ir brangiųjų akmenų ’show-rooms“, žodžiu, kėm suknelėm. Jaunoji karta labai seka Amerika ir tai, . , o j n
visos tikro moderniško didmiesčio ypatybės. Namai čia ką jie vadina "Vakarais“. Japonai aplamai yra gabūs pa- ŽM’4249 Lambert Road>c,e 
aukšti, o gatvės nusagstytos grakščiais japoniškais gluos- mėgdžioti ir pritaikyti savo kraštui "svetimybes“, ši jų veland, Ohio 44121. 
niais: šakos beveik siekia žemę, o liemuo — grakštus, kaip
lietuviškų jaunų berželių.

Aloyzas Baronas: L1EP- 
TAI IR BEDUGNĖS, ore- r 
nijuotas romanas, 279 psl., 1 
caina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
iusI., kaina $4.50. "•

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

Juozas Sva’stas: JO SU-
r 1 . - .-1- . <• ŽADĖTINĖ, premijuotas * Esame laba. dek.ng, fem, | g Vjn(;o

DĖMESIUI !

PALENGVlNK’TE MOSI 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutai, 
pytume, jei mielieji prenu 
meratoriai nelauktų, ko' 
juos paragina mokėti, o pa 
tys. be paraginimo, priei 
atsiustų reikalingą sumą*

šalutinės Ginzos gatvės — rojus tiems, kuriuos vilio
ja naktinis miesto gyvenimas. Deja, nakties gyvenimas čia

būdo ypatybė padėjo jiems ne tik atsigauti po karo, bet ......
ir pasidaryti vienu iš pažangiausi, ir moderniškiausią A-vaMyl, 
zijos kraštų. prernijuotajj tekstą

šį kartą tiek.
uz premijuotąjį 

[skiria $150,

kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

gyvenimo,
$4.00

394 pusi kaina

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA I

[KALNUS, 509 pusi., kaina 
‘$5.00.
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Rusai okupantai* šalin iš Lietuvos!
1 !!"'

Nemoko Lietuvos istorijos 

ir geografijos ....

Jau sudarytas ir patvirtin
tas naujas mokymo plakas 
Lietuvoje veikiančiom bend
rojo lavinimo mokyklom.

Sename plane buvo per
metus 364 savaitinės pamo
kos, o naujajame bus 342 
savaitinės pamokos.

Rusų kalbos bei literatū
ros pamokų pridėta po dvi 
kas savaitę devintoj ir de
simtoj klasėj, po vieną 
penktoj ir vienuoliktoji ;

Lietuvos istorijos kurso 
nėra nei senajame, nei nau
jajame plane. .

Apie Lietuvą (”LTg£į) 
yra numatyta tik keletas, nu
siminimų bendrajame Rusi
jos ("SSSR) istorijos kurse.

Ir Lietuvos geografijos 
dėstoma tik šiek tiek. nuo
trupų bendrajame

at
Tebeveikia stalininiai 

teismai
į-*

Vilniuje viešai keliamas 
abejojimas Lietuvoje vei
kiančio bolševikinio teismo 
teisingumu ir nusimanymu. 
Ir tai ne kokio užkampiniol 
teisėjo, o paties aukščiausio, 
prieš-j&urio sprendimus nėra 
nei kur skųstis.

Milicininkų savaitraštis 
pernai pagyrė miliciją, kad 
labai vikriai sugavusi stam
bų vagį, pavogusi iš Vil
niaus mėsos kombinato apie 
13 tūkstančių rublių. Visi 
pinigai buvo surasti ir grą
žinti Įmonei.

Pasirodo, kad jokio mili
cijos nuopelno nebūta. „Va
gis" pats tą pati lytą po ta-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Naujas Indijos ir Kinijos susikirtimo židinys tarp Si- 
kkim valstijos ir Tibeto sienos, čia indu ir kiniečiu ko
munistu kariai apsikasę 100 jardų atstume smarkiai 
apsišaude. Sikkim valstybėlė yra Indijos protekcijoje 
ir Indijos kariai ją gina. Ji yra Rhode Island didumo.

Gera
dovana

1

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau,
Leiskite man, kaip senam 

Keleivio skaitytojui ir buvu
siam bendradarbiui, pa- 

Į reikšti didžią padėką man 
nepažįstamam Jūsų laikraš
čio bendradarbiui S. Griežei 
už straipsnius ”l<as netingi
te. pasiskaitykite", kuriuose 
jis aprašė Tarptautine paro- "
dą. Montrealyje. ‘ ! ... Įį Kai rengiatės duoti kokią

Sekiau ir kitų lankytojų; dovaną angliškai kalban- 
aprąšymus kitoje lietuvių jp*ems» nePaH1irškite, kad ge- 
spaudoje. bet visus juos pra-' nausia dovana yra knyga 
lenkė S. Griežės aprašymai. štai čia kelios lietuvių rasy 
Mano nuomone, jei už tos. tojų parašytos ir i anglų 
parodos aprašymus būtų1 kalbą išverstos knygos, ku- 
skirta kokia dovana, tai ją'iaos febai tinka dovanoms:
laimėtų S. Griežė. „c . ... ... . c, ,

Philadelphijoje'. Selected Lrthuman Short1926 m. 
minėjome Amerikos laisvės Stories" (21 autoriaus). 280 

psi., kaina $5.00.

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos

Raaįoe:^““5 vagystes pranešė mi- 
ieogr.fijo.kur~. _ Tičijat. kad pinigus is setfo 

^3 _^is_. paėmęs, tačiau netuiųs
intencijos juos pasisavinti,Kitur Sovietijoj dar blogiau

Labai dažnas dalykas Lie
tuvoj — nusiskundimą? par
duotuvėmis ir jų pareigūnų 
patarnavimu. Dėl supteifi- 
tamų ar dažnai ir dėi visiš
kai nesuprantamų priežas
čių parduotuvėse stinga pre
kių, pardavėjai nerpąpčja- SiS vagis nespėjęs 
gūs, nerūpestingi, nes^įto---pinigif kasininkei 
su pirkėjų pageidavimais ir 
panašiai. M jk •

Šiomis dienomis, tačiau, 
nepatenkintiems suteikta ir

Šauksmas, kurio vargu 
paklausys

— Pasižiūrėkime Į seną- moksliniai tyrimai rodo, kad 
sias Lietuvos kaimo gyven- savitumai visų pirma pasi- 
vietes. — rašo jaunosios kar- reiškia tarp gyvenviečių 
tos inžinierius architektas grupių, kurios praeityje vyk- 
Algimantas Miškinis „Že- dė skirtingas funkcijas. Tiek 
mės Ūkio" žurnale (1967 m. kaimai, tiek miesteliai kiek- 
nr. 8), kuri leidžia dabarti- vienas turi jiems būdingą 

savo žmonai,—kad j nė žemsė ūkio administraci- plano formą ir užstatymo
o norėjęs tik Įrodyti kasinin
kei
ji esanti neatsargi ir iš viso 
toms pareigoms netinkanti. 
Pats grąžino ir pinigus ir iš

150 m. sukakti. Tai buvo
Ses-Q-C entennial Exposi- j ”The Herdsman and the 

tion". kurioje dalyvavo ir Linden Tree" (Vinco Krė- 
lietuviai, surengdami rug- vės), 128 psl., kaina $3.95. 
piūČio II d. Lietuvių Dieną.

Nenoriu pasigirti buvęs į "Lithuanian Quartet * (A. 
tos dienos pirmas sumanyto- • Baronas, M. Katiliškis, A. 
jas, bet aš jau porą metui Landsbergis ii 1 Šeinius) 
prieš tą parodą spaudoje ra- 209 psi., kaina $4.95. 

ginau joje dalyvauti. "Houpe Upon the Sand“
(Jurgio Gliaudos), 168 psl..

Derliaus vainikas, J. Mi- 
k'ickio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P- Orih- 
taitės apsakymai, 165 psj., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psi., kaina $3.00.

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

Per giedrą Į audrą, Myko
lo \ a tkaus 1909-1918. m. 
atsiminimų IV tomas, 272 

. kaina kietais viršeliais 
75, minkštais — $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės. 156 psl., kaina kie
mais vi; sėliais $2.50, minkš- 
ais — $1.90.

psi
$3

1976 m. rengiamasi pami
nėti Amerikos laisvės atga
vimo 200 m. sukakti. Jau su
darytas komitetas tuo reika
lu rūpintis, bet kur ir kaip 
ta sukaktis bus paminėta,,
dar nenuspręsta. J .Thf Maker o( God,~

Ar lietuviai tame mine,t-I Ten Lilhuanian SlorieSj 
me dalyvaus, pareis nuo mu- rai- s ZoborsUas. 13, 
sų jaunuomenes. As. jau

kaina $3.95.

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

Knygos 
j alinimui

ja Lietuvoje: — Kad jos sa- pobūdi. Plano individualu- 
vitos ir nepasikartojančios, i mui daugiausia Įtakos turi 
netenka įrodinėti. Tai vie-i organiškas ryšis su vietovėj 

žmonos rankinuko pasiimtąinas būdingiatlsių Lietuvos; Pagrindinių ir antraeilių 
seifo raktą. Visas triukšmas į gyvenviečių bruožų. Jų gatvių tinklas gerai prideri- 
kilęs tik todėl, kad tariama- ' na prie reljefo, želdinių, u-

pių ir upelių vingių, ežerų 
krantų linijos... Senųjų mies
telių, bažnytkaimių ir kitų. 
gyvenviečių visuomeninių \ 
centrų kompleksai paprastai; 
skirtingi. Juose nepasikar-;

atiduoti 
žmonai 

prieš Įstaigos atidarymą...

Kaip bebūtų nerimta to
kia pavyduliaujančio jauna

paguoda. Maskva Lietuvos vedžio sugalvota priemonė 
nroVUu+ntiic 1 atgrasyti žmoną nuo kasi

ninkės pareigų (jam nepati
ko, kad pačioj šeimyninio

prekiautojus pripažino., .ge
riausiais visoje Sovietų 
goj ir apdovanojo,juosLper- 
einamąja raudona vėliava 
su pinigine premija. Vadi
nasi. patinka — nepatinka, 
bet žinokit, kad visur kitur, 
pas mus dar blogiau.... (i

cgyvenimo pradžioj
Kone kasdien išvažiuoja su 
gyvulių supirkinėjimo punk- 
,tU vedėjais pinigų išmokėti 
į provincijos miestelius ir 
dažniausiai vėlai grįžta) —

Lietuvoje yra naftos

— Gauti rezultatai rodo, 
kad Lietuvoje bus surasti 
pramoniniai naftos telkiniai. 
Tai tik laiko klausimas. — 
rašo V. Saulėnas, Lietuvoje 
veikiančios naftos žvalgy- 

žmona bos ekspedicijos vyr. geolo
gas.

Didžiausios naftos per
spektyvos esančios Žemaiti
joje, — Gargždų, Plungės

n.ebuvo įrodymų, kad tas 
Uogų buvo, nėra kur; dėti i k vagis" būtų slėpęsis ir ban

dęs pinigus pasisavinti. Bet 
tinga vaisiais. Todėl žmonės Į vi?-i minėtojo aukščiausiojo 
skuba vežti obuolius Nuogas i Lelsrno kolegija nubaudė jį

Dzūkija šiemet esantį tur

i Alytaus vyno fabriką, O* 10,.metV kalėti "sustiprinto
čia. anot Tiesos korespon-{1 ^1IP° pataisos dalbų kolo- 

’ mjoje".
orespon- < 

dento, vaisių priėmimą*/ 
taip suorganizuotas, kąd.at-. 
vežusioms tenka praeitįKan-.- 
čių kelius. Pirmadieni., rug-

- Dabar net Tiesoj kelia- 
g mas klausimas, ar ta kolegi-

sėjo 4 dkdaugelis n^us Pasielgusi beato
e v . f; noiviclroi VIocL’T’ac I irkTiiirzv

tisą naktį ir rytą, o 11 vako
sulaukė raštelio anfįdupj, 
kad obuolių nepriims,į 40 
žmonių su 20 vežimų'(urė jo 
grįžti namo.

Rugpiūčio 21 d. buvo at
vykę keliolika žmonių su 
šermukšnių uogomis. Liepė 
atvykti kitą ketvirtadieni, 
rugpiūčio 28 d. O kąf^tyy- 
ko, tai išgirdo: nelaukite, 
neimsim jūsų šermukšnių.

dairiškai. Maskvos Lietuvo 
je įvestas baudžiamasis sta
tutas, tiesa, griežtas pasikė
sinantiems į
turtą. (Jei tie pinigai būtu 
buvę tikrai pavogti tik iš 
privataus asmens, tai baus
mė būtų daugiausia dveji 
metai, ar ir daug mažiau) 
Bęt ir tame statute vis dėlte 
yra nuostatas apie lengvi
nančias aplinkybes ir yra

Fabrikas aiškina. kįul. r.e.|.ftU()Staias1a.Pi? n“tei'
simą. Tad ir keliamas klau-turi sandėlių, be to. jau bai

gia vykdyti pjana. o čia'tuos 
vaisius veža ir veža...?'

Beje, tų vaisių didžiuma 
iš sodybiniu sodu. taigi "ne 
socialistiški“. be plariO.'išau- 
gę, p-ivatininkiškai sųskfn- 
ti... Su tokiais „naujoji'kla
sė" nemato reikalo skaitytis.

;(Ė)

sjrųas, ar teisėjai žino ką 
nors apie tuos nuostatus. Je’ 
žino. tai kur gi juos betai- 

"4-kytę, jeigu nepritaikė šiuc 
atveju. Ką to klausimo kėlė
jai -čįyamiršo, tai paklausti, 
kurgi buvo gynyba, kad tei
sėjams nepriminė tų straips
nių ir neiškėlė kaltinamoje 
naudai kalbančių sumetimų

Mirė O. Dubeneckiėrte
r.

Ši vaizdžiai Tiesoj papa- 
Rugsėjo 8 d. Kaune Burė l šakota byla liudija, kad iš- 

Olga Dubencckienė-Kąipo-į.garsintasis "atstatytasis so- 
kienė, 76 m. amž.. lietuvis-" dualistinis teisingumas" vis 
kojo baleto pradininkė, pir- dar vargu ar kiek tesiskiria
moji baletmeisterė, s^]jių<isi 
dekoracijų ir kostiumų^e*- 
kizus daugeliui spe^kllų. 
Ji paliko, be to, nevieno .ak
toriaus portretą ir kitų tapy
bos darbų.

.nuo. stalininio meto čekistų 
„teismų“, pagarsėjusių ”o- 
soboje sovieščanije (ypatin
gasis pasitarimas) vardu.

. .f
j. 1 J

(E).

baigdamas 82 metus, nesiti
kiu tu iškilmių sulaukti.

uz jų pasikalbėjimus, ku
riuos skaitydamas skaniai 
pasijuoki.

Pasiilgau A. Jenkinso ra
šinių iš Havajų salų. Kas 

to ja nei gatvių susikirtimuo-j jam atsitiko? Nebematau ži- 
se esančių aikščių formos, j nių ir iš Lavvrence, Mass., 
nei aikščių erdviniai spren- kurias parašydavo M. Sto- 
dimai... Nors gyvenamieji i nie. Seniau ta kolonija buvo 
namai savo apimtimi ir pro-, labai veikli, nejaugi dabar 
porcijomis nedaug skiriasi, į ten nieko nebėra? 
tačiau kaimų ir miesteliu' Z. Jankauska*
skirtingą išraišką nulemia 
gana įvairus namų išdėsty-

apylinkėse. Pradėta ieškoti mas prie gatvių, sodybose
taip pat ties Mažeikiais ir 
Nida.

Dėl Nidos esą daug smer
kiančių balsų: Neringą, kaip 
nepakartojamo grožio kam
peli. reikia išsaugoti. Bet 
gręžęjai ramina, kad "vie
nas gręžinys Neringai žalos 
nepadaiys, o geologams jis 
duos daug vertingos medžia
gos“. Bet, jei rastų tekantį 
šaltinį, tai klausimas, koks 
būtų Neringos likimas. Jį 
spręstų Maskvoj. Juk ir lie
tuviai naftos ieškotojai dir
ba gi ne Lietuvos, o Rusijos 
naftos ministerijos paveda
mi bei Įsakinėjami.

Kybartų apylinkėse gauti 
gręžimų rezultatai pasirodė 
esą permenki. Ten ieškoji-

psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand
Dėkoju Tėvui ir Maikiui Duke of Lithuania by dr. Jo-

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).seph B. Končius, 211 psl.. 

kaina minkštais viršeliais' MEŠKIUKAS RUDNOSIU 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra 
žiai įrištos. i

Philadelphia, Pa.

(turintis specifinį pobūdį 
etnografinėse sritvse —že- .... . _
maitijoj, Aukštaitijoj ir ki-l I>(..e>.^Lb Pats plana\ ima? 
tur), nevienodas želdiniu iš-! atbeRamas nedideles pla- 
dėstymas, geras užstatvmo! grupes, dirbančios
ryšys su reljefu ir žemė- ™az'Ia“S' 1>ne v*5no.staIo.‘;- 
veiksliais... Savaimingas gy-Į Sanuojama remiantis tik 

plano ir

se statomi vienodi, vienodai 
! išdėstvti. Pats

venviecių plano ir užstaty
mo vystymosi pobūdis. Tai 
sudarė sąlygas labiau pasi
reikšti vietinėms kūrybinėm 
tradicijoms, vietinių meist
rų iniciatyvai.

Šalia tokio pasigėrėjimo 
Lietuvos miesteliais ir baž
nytkaimiais (savo laiku dau 
gumos nelabai ir vertintais) 
įdėtos dvi dąbartinių nauju 
gyvenviečių nuotraukos su 
užrašu: „Užstatant gyven
vietes vienodais daugiaaukš

mo darbai nutraukti. Bet, sa- čiais arba vierabučiais
ko, ieškotojai dar kartą grį
šią ir į Lietuvos pietvaka
rius.

(E)

Menininkų sukaktys

Juozui Miltiniui, Panevė
žio dramos teatro meno va
dovui, rugsėjo 3 d. suėjo 69 
metų amžiaus. Gerbėjai ta 
proga liudija, kad „jubilia
tas šiandien pilnas energi
jos ir drąsių kūrybinių min
čių. kurias artimiausioje at
eityje žada įgyvendinti sce
noje“.

Rugsėjo 7 d. 60 metų am
žiaus suėjo dailininkui Te
lesforui Kulakauskui. Dabar 
jis yra pasižymėjęs grafikas 
—knygų iliustratorius.

Rugsėjo 6 d. taip pat 60

gy
venamais namais, jos daros' 
neišraiškingos, nuobodžios 
Tai atsitiko su nuotraukose 
parodytomis Panevėžio ra 
jono Lybei iškio tarybinio ū 
kio. Baisogalos miestelio ii 
daugeliu kitų gyvenviečių“

Tikrai, kai (jei) Lietuva 
bus apstatyta beveik vien to 
kiais trobesiais, visas kraš 
tas bus įvilktas į niūriai pil
ką uniformą. Straipsnio au- 
torius aiškina, kaip tai atsi 
tinka: „Vienodos ar pana
šios aikštelės uždeda štarr. 
pą visai gyvenvietei. Štam
pas plėtojasi toliau, statant 
gyvenvietėse tipinius dau
giaaukščius gyvenamuosius 
namus“... „Net individua
lūs gyvenamieji namai viso
je respublikoje statomi pa

metu amžiaus suėjo daili- i gal tuos pačius tipinius arba 
r.inkui Leonui Katinui. kartotinius projektus“.. Net

(E) ir ūkiniai pastatėliai sodybo-

plokštiniu vietovės planu, 
nematant vietos iškilumų, 
daubų bei kitų ypatybių. 
Tad ir išeina pilka vienody
bė, arba, kaip sako tie, ku- 
i iems tenka keltis ten gyven
ti, — „tikra pūstynė“.

Žurnalą leidžianti admi
nistracija leido jaunam ar
chitektui pasisakyti save 
nuoširdų susirūpinimą tokia 
Lietuvai gresiančia unifor
ma. Jis siūlo keisti gyven
viečių planavimo tvarką, ku
ri, sako. "nebeatitinka šit 
dienų reikalavimų bei išau
gusios specialistų kvalifika
cijos“. (Iš tikrųjų tokia 
tvarka Lietuvai re tik da
bar "nebeatitinka“, bet ir i? 
pat pradžių netiko). Sako 
nenaudinga griežtai regia 
mentuoti individualią sody
binę statybą. Sako, "mūsv 
liaudis turi turtingas staty
bos tradicijas... Suteikimu 
didesnes galimybes pasi 
reikšti projektų autoriams 
menininkams ir visiems bu
simųjų gyvenviečių gyven 
tojams“...

Galbūt, kad vietiniai tu 
reikalu administratoriai i’ 
užjaučia tokioms mintims, 
jei priima jas net i žurnalą 
Bet ne jų valioj leisti taip 
ir daryti, kaip rašo. Viskas 
priklauso nuo to. ka apie tai 
pasakys koks nors marksiz
mo-leninizmo ideologas iš 
Maskvos. (Elta)

10 knygų už $2
Demokratinio socializmo 

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

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

Tavo kelias j socializmą
(Leono Bliumo), 35 psl., 
Kaina 25 centai.

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio). 4'» 
psl., kaina 25 centai

Kas yra socializacija (K
Kauskio). 51 psl., kaina 2-1 
centai.

Materialistiškas istorijoj, 
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centu.c

Tikra teisybė apie Sovieti 
Rusiją, (J. Januškio), 9t 
psl . kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl. 
Kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Oaugirdaitė-Sruobienė, 2^ 
psl.. kaina 50 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
>3.10, bet visos kartu par- 
luodamos už $2.

Paragink savo pažįstamu 

išsirašyti Keleivį. Kaina

metams $5.

KAS. eiliuota pasaka, para
šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai Y. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina...............$3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ Į MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 53 psl., kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, I). Cibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliu-tracijos, 21 puslapis, 
kaina ................... $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ............................ $1.80.

;INTAKO TAKAIS, J. Na- 
ūnės eilėraščiai, daug ilius- 
racijų, 64 psl., kaina $1.80.
UNTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl. 
l^ai.!a . ................... 1 *

fa pati anglų kalba, ..$.1.

vETUKKOJIS UGNIAGE
SYS, D. B’ idokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovan«. 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNU 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-
ašė Birutė Pūkelevičiūtė,

159 pusi., kaina $2-
Už šį veikalą autorė 1961 

netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, 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



Nr. 39, 1967 m. rugsėjo 27 KELEIVIS, SO. BOSTON Fuslapb penktai

PUOŠNIAUSIA KNYGA ŠVIESUS ATMINIMAS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Yra toks pusiau anekdo
tas. Palydi, \admasi, žmogų 
į pensiją. Kolektyvinis po
būvėlis. Iškilmingi veidai.

c .. * j- • x i x • Viršininko palydincioji kal-Saulius. Žodinis tekstas — 1 J J
dailininkų Telesforo Valiaus
ir Algirdo Kurausko straips

I Išėjo nepaprastai puikus 
leidinys—"Pauliu* Augiu*“, 

j kurį spaudai paruošė Algir- 
į das Kurauskas ir Vytautas

niai apie P. Augiaus asmenį 
ir kūrybą — užima 77 psl., j

i ba. Stikliuko poveikyje vir
šininkas ta: įsismagina, 
kad apsiašarojęs savo žodi
užbaigia šitai :

Palydėdami Petrą
o P. Augiaus paveikslai 2841 dėlę į paskutinę kelionę, šią
psl.. didelio formato —llx 
14 colių — liuksusinis po
pierius. Tai tikrai nepapras
tas leidinys. Kiekvienas ap
sidžiaugs, gavęs jį dovanų. 
Kaina $17.50, su persiunti
mu $18. Gaunama adresu: 
Danutė Augienė, 6508 So. 
Talman Avė., Chicago, III. 
60629, o tai ppat ir Keleivio 
administracijoje.

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

jamų mokesčiai — atsiskai
tys po $25. Demokratų ii 
respublikonų kandidatams 
į senatą skiriama po $1,100. 
000. Bet jei kas norės nau-

• dotis ir pašaliniais pinigais, 
tai tokiam valdžia atlygins 
tiktai dviejų paskutinių mė
nesių išlaidas. Prezidentui 
Johnsonui skiriama $14,000, 
000, jeigu jis privatinių pini
gų nevartotų. Taip pat ir

— Maik, aš pasakysiu — Tai tu rokuoji, kad tas ‘ antrosios partijos kandida
tui. Vienas Johnsono šali
ninkas senate sušuko: "Tai 
istorinis sumanvmas!

tau gerą naujieną. negerai?
— Na, na. Į — Kad prezidentas nori
— Žinai, ateinančiais me- laimėti būsimus rinkimus,

tais Amerikoje bus prezi- tėve. tai visai natūralus da-1 respublikonų senatorius at- 
dento rinkimai. j lykas. Bet nelabai malonūs siliepė: "Tai istorinis šmu-

— Tai nėra jokia naujie- kiti dalykai. j gelis!

kolektyvinio liūdesio valafc 
dą tariame: jo šviesus atmi
nimas amžina: liks mūsų šir
dyse.

Čia pensininkas brinkteli 
ant grindų. O atsigavęs ilgai 
save čiupinėja, abejodamas, 
ar jis tik ne aname pasauly.

Dar trisdešimt metu šitaip 
save čiupinėja žmogus. Bet 
kolektyvui jis jau tik "švie
sus atminimas“... Juokas 
pro ašaras, bet visko šioje 
džiaugsmų pakalnėje pasi
taiko.

"Gintaro“ kolūkyje, apie 
puskilometri nuo centrinės 
gyvenvietės, stovi trobelė, 
ant vištos kojų. Rūpestingai į 
iššluota, gražiai lova paklo-! 
ta. Bet stebiesi, kodėl trobe
lė tupi ne giliame miške, o 
prie viešo kelelio, visais są-! 
nariais braškėdama keturių 

i vėjų pagairėje.
Čia gyvena Apolonija Sta- 

šauskienė. viena išauginusi 
keturis vaikus, kuriems tie
siogine prasme per ankšta

Richard D. Chapman, 38 m., pirmasis JAV ambasados 
Maskvoje sekretorius, vienas iš dviejų Amerikos diplo
matų, ištremtų iš Sovietų Sąjungos, atsikeršijant už 
dviejų sovietų diplomatų išvijimą iš JAV. Čia jis ma
tomas su žmona ir vaikais pakeliui namo Kopenhagoj, 
Danijoje.

Ką tik gavome:
DANGUS DEBESYSE,—

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

Timeless Lithuania — pa
rašė buvę* JAV atstovas 

į Lietuvoj Owen J. C. Norem,
' 299 psl., kaina $4.
* Tai labai gera dovana ne- 
į mokantiems lietuviškai, bet 
: norintiems susipažinti su 
: Lietuva.

i VARPAS Nr. 7, 168 psl. 
Jame rašo dr. J. Pajaujis, 
M. Mackevičius, L. Grinius,

1 A. Kučys, dr. K. Karvelis,
Į J. Audėnas, dr. V. Kanauka, 
A. Sugintas, V. čižiūnas. J. 
Daugėla ir kt. Kaina $2.

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

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

buvo šiame lizdelyje. Todėl. 
išskrido kui- kas. Ju tėvą.! 
pirmąjį apylinkės pirminin
ką, nuskynė pasalūnė kulka. 
Motina liko su keturiais ma-

— Nu. o kas?
— Žinoma, patys rinki-Į — Matai, dėl Vietnamo] tijų, Maiki. tai kiek iš to i kelti i Ukmergę, bet nuealė- 

mai nėra naujiena, ale nau- karo mūsų prezidento popu-1 šmugelio gaus jų kandida-į io prisirišimas prie kaimo. Į 
jiena, kad dabar jau ir tau] Įtarumas labai nusmuko, tai? Vot, sakysim, aš pasta- kolūki Stašauskienė atsine- 
bus geras čenčius rūnyt. ! Žmonės tam karui priešingi.,' tysiu tave kandidatu į prezi- šė tiktai darbščias rankas.

— O ką reiškia rūnyt”? į ir galimas daiktas, Kad pre-( kentus nuo savo partijos, tai Bėgo metai, keitėsi pirmi-!
— Nu, rūnyt ant prezi-į zidento rinkimus ponas; kiek tu gautum?

dento. ar nežinai. j Johnsonas pralaimės. O rin-!
kimų kampanijai reikia ke-i Tėvas negali manęs 
liolikos milionų dolerių. (statyt1 savo kandidatu.
Rinkimus pralaimėjus, tie Į _ Kodėl ne? Juk aš una-

na. tėve.
rį

’“ O

Geri
žodynai

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

Paskutini* posėdis, Juozo 
Audėno atsiminimai, 277 

’ psl. kaina $4.00.

Žydinčius dienos, Prano 
Naujokaičio premijuotas ro
manas, 250 psl., kaina $3.50.

Kritusieji už laisvę, para
šė Vladas Ramojus, tai vei
kalas apie partizanines ko
vas Lietuvoje, 182 psl, kai- 

‘ na $2.50.

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

Lietuvos konstitucine* tei- 
Lietuviškai angliškas žo- j »ė* klausimais, parašė Kos- 

dvna> , V i baus Peteraičio, U į tantinas Račkauskas, 178

—Nedaryk juokų, tėve.
— Maiki, aš nejuokauju.
— Bet ar nežinai, kad A- 

merika yra kapitalistinė milionai žūtų be naudos. Bū- ] ravas Amerikos pilietis, tu- 
valstybė ir kad prezidentu'
čia gali būti tik milionie- 
rius? G kur mano milionai?

— Jes, Maiki. aš žinau, 
kad milionai reikalingi, ale 
Vašinktono politikieriai nu
tarė, kad dabar kandidatai 
galėtų pasisemti tų milionų 
iš skarbavų valdžios pinigų.
Sako, kas tik rūnys ant pre
zidento. tam bus paklota 
nuo 13 iki 14 milionų dole
rių, kad turėtų už ką savo 
frentams balius kelti ir tele- 
vyžoj pasirodyt. Matai, to
kie zbitkai daug kaštuoja, o 
savų pinigų politikieriai ne
nori spendyt. Taigi čia ir 
tau bus geras čenčius gauti 
pinigų už dyką. Tik pasa
kyk, kad nori rūnyt ant pre
zidento — ir gausi!

— Tėvas klaidingai šį rei
kalą supranti.

— Bet angelski peiperiai 
taip rašo.

— Nevisai taip. tėve.
Laikraščiai rašo, kad sena
toriai priėmė tokį įstatymo 
sumanvma, bet atstovu rū- 
mai dar gali jį atmesti.

— O kas tie atstovų rū
mai?

— Tai yra žemesnieji 
kongreso rūmai. Matai A- 
merikos kongresas susideda 
iš dviejų rūmų: atstovų rū
mų ir senato.

— A, tai tu viską žinai?
— Žinau, tėve.

tų skaudus nuostolis, l'odel j riu balsą ir balsuoju 
mūsų prezidentas ir iškėlė , i-
mintį, kad rinkimų kampa- , ~ Bet Amerikoje kandi- 
nija ' finansuotų piliečiai. datUs stat0 ne balsuotojai,
Trumpai, planas buvo toks: 
tegul kiekvienas pilietis, mo
kėdamas valdžiai mokės- i 
čius, vieną tų mokesčių dole
ri paskiria prezidento rin
kimams. Šitokia manipulia-

tėve; juos nominuoja tik po
litikierių partijos savo kon
vencijose. Bet ir čia nomina
ciją gauna tik tas. kuris dar 
prieš konvenciją suagituoja 
savo partijos veikėjus ir ne-

cija tai jau nelabai malonus siga‘li. P”1^ ProPa'
a=ivt,= gandai. Pavyzdžiui, senato-

rius John Kennedis isitaisėdalykas, tėve
— O kaip tu rokuoji. kiek ... 

būtu milionu iš tokio biz- ^'4
nio:

—Buvo apskaičiuota, kad 
abiejų didžiųjų partijų kan
didatams tektų maždaug po 
$30,000,000.

— Sakai, tik dviem kan
didatam?

— Tik dviem, tėve. Ant
raip. respublikonai keltu 
triukšmą. Ir taip jie šitą su
manymą smerkė. Bet demo
kratai jį gynė. sakydami, 
kad tai "apsaugos rinkimus 
nuo korupcijos ir žalingos į- 
takos valdžioje“. Vis dėlto 
prezidento sumanymą sena
tas padėjo ant lentynos ir 
pavedė Finansų Komisijai 
paruošti pigesnį planą. Tokį 
planą anądien komisija jau 
pristatė senatui.

— Nu. o ka tas planas sa
ko?

— Jis gana ilgas ir gana 
painus, tėve. Jis jau leidžia 
ir aukas rinkti rinkimams.

Nu. tai išvirozyk man kas pirma buvo pavadinta
šitą bizni aiškiau.

— Tėvas turėtum supras
ti, kad kiekvienas politikie

"korupcija“, kandidatų pa 
pirkinėjimas. Ir finansinė 
parama numatoma ne vien

įlinkai. Ne vienas kolūkietis' 
išbėgo geresnės duonos ieš-* 
koti. O Stašauskienė pasili- I)in^ & "amu Bethlehem, Fa 
ko. Sproginėjo sušalusios du broliai William Church, 18 
tvoros. Kepino vasanvdžio1 ir Gregorj’ (apačioj), 16 m.
kaitra. Merkė nugara šla-tJM nerandama nuo liepos 27 d. 
pias ruduo. O Stašauskienės! viliamas turėjo įstoti į Virg.- 
kelias visą laiką buvo tas nijos ""Ritėtą. 
pats: ferma — namai ir at
bulai. Ir vis paknopstom, 
nes vasarą karves ganydavo 
už kelių kilometrų. Dvylika 
metų be pertraukos! Be a- 
tostogų. Be poilsio dienų.
Be kurortų... Nežinia, kiek 
cisternų ji per tą laiką pri- 
melžė!...

_____ e ir ištisus metus i Apolonija melžė, o pii mi-
skraidė su savo patarėjais! ninkai vis guodė: 
po visą kraštą, agituodama? — Ta lūšnelė, Stasaus- 
už save masiniuose mitin- kien, tave vieną naktį pi i- 
guose, per televiziją ir kito- spaus. Nenusimink, tau mu
kiais būdais. Ir kai susirinko! rą išmūrysim. Galėsi vaikus 
demokratų konvencija, jis] pasikviesti... 
buvo nominuotas, nors sena-i Ir mūrai kilo. Išaugo vie-
torius Johnsonas tada buvo 
daug už jį tinkamesnis, dau
giau patyręs politikas. Žmo
nės kalbėjo, kad ta nomina-

laida, daugiau Kaip 3U,UU0 
žodžių, 586 psl., kaina $7.0U.

Dabartines lietuvių kalbos
žodynas, xedagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt-, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl. 
kaina ___  .............  $12.00

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybė* paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Popiežius raulius V l . rugsėjo 
Z6 d. sulaukė!70 metu amžiaus.

no pirmininko, kito pirmi
ninko uošvio palociai. 0 pa
skui pirmininkas dingdavo. 
Su visais, su visais paža-

cija Kennedžiui kainavusi ] dais... Stašauskienės kiaura 
konvencijoj apie du milio- bakūžė ir toliau stenėdavo 
nūs dolerių.

— Ar tai jis papirko poli
tikierius?

lyg sukriošusi senė.
Dabar Apolonija jau be

sveikatos. Keturis mėnesiu^ 
Su mėgstamu darbu 

visam laikui.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
Jeigu nebus panaudotos tuoj 

pat apsaugos priemonės, š i r. 
d i e s priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančią pen- 
keriu ir.ctų laikotarpy. Paskai
tęs knygą

, , , i ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
KoIūkis. Nors sodybini skly.- , .. . . . .. . . _ ..- ! J tu sužinosi, kad šiai ligai gali
pą suaria, malkų parūpina, pasipriešinti ir jos išvengti. .. 
i l obą is vidaus nors fanera Knygos kaina 3 dol. 75 c.

Knyga gaunama Keleivio ad

pačiai sunku lipti.
— Be abejo, jums padeda

reikėtų iškalti.
— Duokit šventą ramybę, ministracijoje.

—nori numoti ranka Apoli- i ——
nija. Bet lankos pa\aigu-. I4PIV1IA
sios. Jos dvylika metų mel- ‘^TU/GŲ^ oxX.Lt 
žė be atvangos!

Gal, iš tiesų, duokime 
"šventą ramybę“ visiems. I 
kurie tik; tuomet mato žmo-

— Įrodymų niekas netu-i 
ri, tėve. Vis dėlto po kon-‘-atsisveikino 
vencijos santykiai tarp ^°tel'iškei reikia paramos:
Johnsonų ir Kennedžių šei-j materialinės ir .moralinės, 
mos buvo labai nedraugiški, Bet keturis menesius niekam 
prie kiekvienos progos vie- iš apylinkės ar kolūkio kon-
nas kitam pakišdavo koją. toros neatė i galva anlar- gų, .Lai, jį& gali dirbti? O, štais 
Ir kai sekančiais rinkimais kvti negalinančią moteri paskui — kaip tame anek-į kietais $5.00.
prezidentu buvo išrinktas ir bent pauškinti, kada ji 
Johnsonas. tai jis pašalino "aus nedari ’ irumo eensija. 
visus buvusius Kenedžio pa- Pasidomėti, turi ii duonos, 
tarėjus ir kalbų rašytojus, j ar šventa dvasia soti. Svei-

psl., kaina $2.

ĮSIGYKITE SIAS

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

POEZIJA, Aistis, 420 psl., 
kaina $6.00.

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl, kai

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus, 86 psl., kaina 
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
nas Mekas, 32 psl., kai
na $1.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

CHAPEL B., Algimantas 
Mackus, 64 psl.. kaina $3.

DAINOS APIE LAISVŲ, 
Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaina 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys* 96 psl., 
kaina $2.00.

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl.. kaina.......... $2.00

MERIKOJE, SL Michelao 
no vaizdžiai parašyta šie
krašto lietuvių istorija SIDABRINĖS KAMANOS,
500 puslapių, kaina mink 

viršeliais $4.00, e
pasKUl — kaip tame apeis-į
dote: jų,, širtly.sę^. telieka, ____ ________ .r
"šviesus,atminimus“... ;---------- ■----------------------
Širvintų rajonas JUK NETURITE?

Šitaip A. Lukša rašo Vii
Nu, tai siekti pyragai kas žmo2ru< >ats pariekūij niuie leidžiamos šluotos š

Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai irišta. kaina... $2.50. 

ei-i RUDENS SAPNAI. Kotry-

13. Čia minimrius nori laimėti rinkimus.'tik prezidentiniam kandida- Maiki, kad aš negaliu tavęs raiona ar <b to iau. Kum<-| m. nr. 13. c ia minimas iak- 
Prezidentas taip pat yra po-' tam. bet ir kitiems. Ir tiems,' nominuoti į prezidentus. O čiu sunyke< • -mkieūn p-, tas yra geras pavvzdys, kaip 
litikierius, todėl ir jis nori kurie rems kandidatus savo būtų gerai, abudu būtume reikalai pajudėtu. B"t vta- nauiieį; dvarininkai rūpina- 
rinkimus laimėti. ! aukomis, bus sumažinti na- bagotyriais. ' šauskienei net į autobusą, si žmogumi. , guaukomis, bus sumažinti pa- bagotyriais.

Petronėlės Orintaitės
as fak- liuotos aPv?akos "Teofilė n©s Grigaitytės eilėraščiai, 

nuo Kražantės“. Keleivio premijuota knyga, 80 pslt 
Iministracijoje ją galite kaina $2.00.

gauti už $2.00.
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MOTERŲ SKYRIUS
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JUOZAS ŠVAISTAS

Raudonosios kregždės
(Tęsinys)

— A kaip gi mokytum — ruskai ar lietuviškia? —pa
klausė Kudlaitis. . u-

— Kaip tik norit.
— Tai kaip, vyrai? Sutinkam su tuo. ar ne? — Kud

laitis pasižiūrėjo i Balį.
— Jagu jūs taip tarjat, tai mažna... Tegul sau pasi

lieka...
— Kada gi pradėtum? — pasiteiravo Jukna.

— Kai tik parūpinsi! vietą mokyklai ir baldus.

— Ar jau viskas, ką turėjai pasakyti? — šiurkštoku j 
balsu vėl prabilo Kudlaitis.

— Šįkart viskas... \
— Tai, va, Balčiūnai. Dabar turim padaryti kratą. 

Pykši ar nepyksi...
Aš nustebau. -

Teisės patarimai Naujausios
KNYGOS

CHICAGOS ISTORIJA,
parašė Aleksas Anmbrozė, 
664 psl., daug iliustracijų, į- 
rišta, kaina $10.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina............... $6.00

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

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5 

BAISUSIS BIRŽELIS, ši-
, , .iv. toje 238 psl. knygoje yra 3davę s,gnalą norėjo pasi-,cios nėštumui, nei laukia- dramos. Bajsusis Birželis 

sukti kairėn. Tuo metu atva- mam kūdikiui, Tamstų da-Į v jnž ir šiaurSs pašvaistė. 
Aštuonioliktame amžiuje Anglijos pramonėje Įvyko zia\° m^sina is puesingos bartinis ar busimasis advo-jpara>- Pranas Naumiestiš-

tikra revoliucija. Išradus garo, verpiamąją ir audžiamąja u. tienk^ i mūsų vaikų katas su Tamstomis tarsis Kaina.................. $3.50
mašinas, visai pasikeitė gamybos būdas. Atsirado fabrb vaziuoiamos dėsi-į susitarimo ‘ su draudime

Į kai, i kuriuos buvo suvaryti iki šiol namie dirbę darbiniu- "»» I b?."dr^S ,r de' k°mPeI’sa
i. ’ * . . I žeisti, bet yr»ac musų marti, cijos (damages) sumos.

Sayreville. \J.. šeimininkės nugalėjusios nommaci- 
niuose rinkimuose vyrus. Vidurinioji kandidatuoja Į 
majorus, o kitos i miesto tarybų.

Advokatė M. šveikauakicnė aatiko atsa
kyti j 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

Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:

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

Klausima*

Mūsų sūnus ir marti va-

bėti apie "susitarimus“ su 
draudimo bendrovėm. 

Dažnai nelaimių rezulta- 
žiavo su savo draugais drau- tas tik vėliau pasirodo. Jei 
gų mašina. Mašinos savinin- marčios daktaras yra pasi- 
kas vairavo. Privažiavus ruošęs Tamstas užtikrinti, 
šviesas, jis sustojo ir paskui, kad nėra pavojaus nei mar-

kai. Darbo sąlygos darbininkams ten buvo be galo sun- kuri įuv0 mėnesių nešJ 
kios, sunkesnės negu anksčiau, kada tų mašinų dar nebu- ,,1 « V 1 • • 1 • • * • V • • • • Z •

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me
nard M. Gertler. Šiais lai-Advokatas negali "susi-

. )U' tumo. Sūnui teko pabūti Ii- tarti“ su draudimo kompa-1 f“!’“,1”* VTr\I.er'
vo. Todėl darbininkai į masinas žiūrėjo kaip į savo di- goninėje keletą dienų, o pas-1 niia be io kliento pilno su. i kms. kada širdies susirgimai 
džiausią priešą ir, kovodami dėl darbo sąlygų pagerini- kui jis dar buvo dvi savaites tikimo. Jis tik gali klientui ta!£ paphtę.si knyga visiem

— Kaip? Kratą? Kieno gi jsakymu? Ko ieškosit? ! mo, dažnai jas naikindavo. To meto Įstatymų leidėjai ne namie. Turėjo grįžti į darbą' pranešti ir jį painformuoti KTORIIA
Stiek rūpinosi pažaboti godžius fabrikantus, versti juos greičiau, negu gydytojai apie siūlomą sumą; o jau! v y**

— Pats kaip baltagvardietis ir ponus palaikas, be S pagerinti darbininkų darbo sąlygas, kiek žiauriomis bau>- jam patai ė, nes reikia seimą. kliento reikalas yra nutaiti.i , Daugirdaitė Sruogienė
abejo tun ginklą. Mum liepta gerai apieškoti ir atimti. mėmis mėgino užsmaugti darbininkų pastangas išsikovoti, laikyti. __ i ar jie sutinka tą sumą priim- paveiks]n ke.

Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su ido-

Pats kaip baltagvardietis ir ponus palaikas, be ■ pagerinti darbininkų darbo sąlygas, kiek žiauriomis baus- jam patarė, nes reikia šeimą kliento reikalas yra 
ri ginklą. Mum liepta gerai apieškoti ir atimti. mėmis mėgino užsmaugti darbininkų pastangas išsikovoti išlaikyti. Į ar jie sutinka tą sumą priim-

sau ęeresnes teises. 1Ius^ vaikų ir M draugųJ ti. Žinoma, advokato parei-
, j r* • •, • ' • . \.ę. n- : 'RvTnTis t-'"i „, .,. , 1 i - *11 ■ -V* *1” 'tui. Tas advokatas yra vai-iSię padėti ir kitas aplinky-
kad vistiek nesuras. Garsiai ir įtikinamai pasakiau: j Byronas ir paraše si įstatymų leidėjus smerkianti eileras- į ruotojo žmonos dėdė, ir mū-

7 r tį. kurį į lietuvių kalbą išvertė A. Churginas.

— Ne! Jokiu ginklu neturiu ir nei nries ka nesirengiu
kariauti!

— Gal geruoju atiduotum?
— Ką gi atiduosiu? Juk sakau, kad neturiu! 
— Netikimi
— Krėskit! 1

Rimtai, atsidėję ieškojo. Apžiūrėjo, padaužė krosnį, 
sienas, išvertė lovą, stalčius. Ropinėjo palovyje, kituose ! 
kampeliuose. Nerado. Dėl to rūgštūs išėjo.

Beveik visai pamiršo mane ir mokyklos reikalus. 
Daug svarbesnis dalykas aruodai ir svirno raktai. Netru
kus susipiovė — ir liežuviais ir peiliais. Dėl vieno punkto 
lengvai sutarė. Susikalbėjo, kad į svirną neis po vieną, bet 
visi trys. Tik štai kokia problema: kur dabar raktai turi 
būti laikomi naktimis? Čia jų galvos nebeišnešė. Tokio 
Salomono, kuris tą ginčą išspręstų, nesurado, šit ir susi
piovė.

Po ilgų rietenų ir ginčų pagaliau sutiko: raktai bus 
laikomi paeiliui — vieną naktį pas vieną, antrą pas kitą 
ir taip toliau. Panaktinis turės žinoti, kuris laiko raktus. 
Jei tik pamatys taip vieną nakčia vaikščiojantį apie svir
ną, tuojau turės mušti vdrpšn. kuriuo šaukiami i darbą.

4>'*1 '
« * •

Norintieji daugiau sužinoti, ką J. švaistas rašo savo Į 
atsiminimų knygoje "Dangus debesyse“, gali kreiptis į '• 
Keleivio administraciją:-kini už 82.50 pasiųs minėtą čia! 
knygą.

Senatorius Joseph S. Clark (D.-Pa.) ir jo naujoji su
žadėtinė Iris Richey/40^,.Wą0ifigtono laikraštinin

ke. Juodu abu yra išsiskyrę ir tuokiasi antrų kartų.

v

♦ ♦ •

B y r o n

-• i,
AUTORIAM BILIO, NUKREIPTO PRIEŠ 

STAKLIŲ NAIKINTOJUS

Puiku, lorde Eldonai! Raideri, bravo! 

Britanija žydi ir džiaugias jumis; - 

Jų Hoksberi, Haroubi šauniai vairavo,

Jų vaistai geri — jie vadinas "mirtis“. 

Kaip? Niekiai audėjai maiitauti išdrįso?

Jie prašo pagalbos? Prie pat fabrikų 

Iškarkite urmu jų padermę visų:

Mat, klaidų svarbu likviduoti laiku.

Tie šunes, plėšikai — įžūlūs be galo,

Jie laužo špūles, nes yra alkani,

Už tai vyriausybė pakart juos privalo, — 

Turtuolių kapšiai bus nuo to storesnį. 

Mašinų padirbti sunkiau negu žmogų.

Kų reiškia prieš kojinę — menkas žmogus? 

Parinkote kartuvėms vietų neblogų...

Štai laisvės, klestėjimo vaizdas džiugus!

įsakymai budelių vykdomi spėriai,

Policija delsti nemėgsta ilgai.

Žygiuoja iš vieno su ja grenadieriai 

Ir dvidešimt du savanorių pulkai.

Nors keletas lordų pradžioj pažadėjo 

Šį reikalų perduoti teismui, — tačiau 

Šulai Liverpulio negynė audėjų:

Pasmerkti be teismo kur kas paprasčiau! 

Be abejo keista: kai badas ateina 

Ir beldžias į bėdžių tamsias lūšneles, — 

Gyvybė matuojama kojinių kaina,

Ir talžomi kaulai žmonių — už špūles!

Jei tokia istorija daros aplinkui, 

Pirmiausia reikėtų išsmaugt iš eilės 

Engėjus, kurie alkanam darbininkui 

Tuoj stengiasi kilpų užtraukt ant

sų vaikai visai jo nenorėjo 
imti, bet jiems buvo nema
lonu atsisakyti, kai jų drau
dė jiems pasakė, kad jos dė
dė vesiąs visų jų bylą.

Marti vis dar negaluoja. 
Kas savaitė eina pas savo 
daktarą. Praeitą savaitę ad
vokatas paskambino vaikam 
ir liepė ateiti į jo raštinę. 
\ aikams atėjus, jau jų ten 
laukė kita sužeistoji pora. 

I jų draugai: vairuotojas ir jo 
žmona. Advokatas jiems pa
siūlė susitarti su draudimo 
bendrove ir pasakė, kad jie 
visi saus po tam tikrą sumą. 
Vaikai jam pasakė, kad jie 
norėtu pasitarti su mumis

i šiuo reikalu, ir advokatas la
bai sunyko. Kita pora irgi 
jau labai kalbino vaikus su
tarti su draudimo bendrove, 
bet laimei vaikai nesutiko.

Kai jie, atėję namo. mums 
pasakė, kiek jie^autų pini
gu. mes labai nustebome.

bes, kad klientas galėtu ap- . ., . ...Spręsti logiškai, žinodamas ™TU ska,tys ,r 
ir suprasdamas visas aplin-j ^ETUVIŲ ' BELETRIS-

- es , TIKOS ANTOLOGIJA, n

! omas, redagavo Bernardas 
i Brazdžionis ir Benys Bab- 
| auskas. 700 puslapių, kaina 
i $10. Fnvgoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai. 

VISIEMS REIKALINGA” 

KNYGA

Širdies priepuoliai* Ją pa-
į rašė dr. Menard Gertler, o 
1 jai įvadą — garsus širdies li- 
5 gu specialistas dr. Paul 
'White. Knygoje aiškinama, 
kaip gali pramatyti savo šir- 

j dies priepuoli ir jo išvengti. 
Kaina $3.75.

Ką dovanoti ?
Pirmoji iš už geležinės uždan- j 

Mums atrodo, kad advoka-igos aktorė Olinka Berova, 211 .^ejgu Skalas ameri- 
tas. būdamas anos poros gi-i m. amž- vaidins svarbu vaidine- kiečiui padovanoti knygą» 
minė, mūsų vaikus nori nu-j nį vakariečiu gaminamame fik tai Keleivio administracijo- 
skriausti. Prašau mums pa-i me Monte Carlo. Ji yra iš Pra- je galite gauti šias tinkamas 
tarti ir pasakyti, ar mes da- Čekoslovakijos. , knygas:
bar galėtume paimti kitą ad
vokata, kuris žiūrėtu vien 

. tik mūsų vaikų reikalų? Ar 
! vaikai turi teisę tai padary- 
! ti?
i Motina

I Massachusetts.

Atsakymas

Žmocns visuomet turi tei
se pakeisti savo advokatą ar
ba daktarą. Niekas negali

KITŲ SPAUDA APIE 

LIETUVIUS

New York Times rugsėjo 
10 d. rašė apie Algimantą 
Kezį jo nuotraukų albumo 
pasirodymo proga. (Jį išlei
do Loyolos univ. leidykla, 
kaina $3.95). Laikraštis la
bai aukštai vertina A. Kezio 
sugebėjimus fotografuoti.

Kiek anksčiau tas pats 
laikraštis rašė apie jauną

Awakening Lithuania, a 
- study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

"Lithuania land of he> 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J* B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

jam to uždrausti. Tik reikia filmininką *J. Meka 
atsiminti, kad, keičiant ad- Didžiausias Clevelando
vokatą arba daktarą, reikia 
atsiskaityti su "senu“ advo
katu arba daktaru už jo at
liktą darbą, už jo sugaištą ! 
laiką.

Man atrodo, kad turėtu
mėte pirma pasikalbėti su

POPULAR LITHUANI-
.* * * , AN RECIPES* parašė Juzėrytmetinis ir sekmadieninis! ___ ,._ . _

dienraštis The Plain Dealer 
parašė labai teigiamą straip
snį apie kompozitoriaus Da
riaus Lapinsko naujausius 
kūrinius ir ęatį *įų autorių, 
aukštai iškeldamas jo muzi-

savo vaikų gydytoju ir iš jo kinį talentą. Taip pat šio 
sužinoti, ar marčiai negre-' laikraščio meno kritikė la- 
sia komplikacijų. Jei mar- bai palankiai įvertino ir D. 
čios daktaras pasakytų, kad Lapinsko kūrinių atlikėją A. 
jis nėra tikras dėl tokių ga- Stempužienę, su kuria ji tu- 
limų komplikacijų. — tada rejo beveik dviejų valandų 
laikas nėra pribrendęs kai- pasikalbėjimų.

Daužvardienė. luina $2.

71

NAUJOS AKĖČIOS

Išėjo naujas humoro, sa
tyros, sarkazmo ir ironijos 
žurnalo Akėčių numeris. 
Kaina 50 centų. Gaunamas 
ir Keleivy.

**«*
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Vietinės žinios
MMMMMM***********************

Lietuvių Radijo Valandos 

parengimas
j

Spalio 8 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje, trečiame aukšte, Į- 
vyks Lietuvių Radijo Valan
dos rudens parengimas. Tai; 
bus tradicinis tos programos ' 
”Šurum-burum“, kuriame

MMaasttsMislMMUMamhaMiMtaaM

visuomeninio ir 
pobūdžio.

M
**

*M
**

« A
*-

**

MA1STO PRODUKTŲ DOVANOS Į VISĄ U.S.S.R. ; 

IR LIETUVĄ

PODAROGIFTS, INC.
džiaugiasi, galėdama pranešti

D IDELES NUOLAIDAS

visoms MAISTO PRODUKTŲ DOVANOMS, kurias 
galite užsakyti savo giminėms U.S.S.R. ir Lietuvoje. 
Šitos nuolaidos duodamas ATSKIRIEMS RAISTO 
PRODUKTAMS, kaip ir 23 STANDARTINIAMS ; 
SIUNTINIAMS bei 5 ŠVENČIŲ PAKETAMS. 
Pasinaudokite šitomis nuolaidomis, tuojau užsa
kydami siuntini artėjančioms šventėms.
Naujas kainoraštis, rodantis papigintas maisto pro
duktų kainas, gaunamas paprašant sekančias prisi
jungusias prie Podarogifts, Ine., firmas:

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

Tel.: 215 WA 5-3455
arba Į bet kuri jų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 We»t 45 St, New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 C1 5-7905 
arba Į bet kurį jų skyrių.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1530 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y. 11216 

Tel.: 212 IN 7-5522
arba Į bet kuri jų skyrių, 

arba tiesiog:

PODAROGIFTS, INC.
(Vienintelis dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avenue South 
New York, N. Y. 10003 
Tel. 212-228-9547

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

j Praeitą savaitę iš Cleve- 
; lando grįžo So. Sostono Lie- 
į tuvių. Piliečių Dr-jos šach-'. 

matininkai, dalyvavę II š.Į 
Amerikos lietuvių šachmatų j 
pirmenybėse ir parsivežę ;•

kultūrinio dalį dovanų. Pirmenybes!;! 
laimėjo buv. Lietuvos ir Ka
nados čempionas Povilas 
Vaitonis iš Hamiltono, ku
riam atiteko simbolinė Lie
tuvos pereinamoji dovana, 
išskaptuota prof. Igno Kon
čiaus rankomis iš apie 2000 
metų senumo juodo ąžuolo. 

m- Toji dovana buvo Įsteigta 
Bostone 1959 m. a.a. dr. 
Bruno Kalvaičio ir prof. I. 
Končiaus.

Antroj vietoj liko daug
kartinis Chicagos ir Illinois 
meisteris P. Tautvaišas. Tre 
čią vietą pasidalino Algis

K. V.

Jurgis Kropas įamžintas

Lietuvių Fonde

Jurgis Kropas, senosios 
kaitos ateivis, mirė š.

veiks lietuvišku valgiu bute I 3 dien3 ir buvo Pa
veiks lietuviškų valgių bute-: laidotag Naujosios Ralvari- 
tas ir .vairių gėrimų baras., R j J Bostone. Ve_ 
šokiams gros F. Smito oi-; įioni Jktin^i reiškfei lietu. 
kesh-as.0 meninęį programą . visuomSenės veikloje ir 
atliks Worcesteno lietuvių d ^ ia
meno mėgėjų ratelio grupe/ 
vadovaujama muz. V. Bur
dulio. Įėjimas —tik .$1.00.
Įėjimo laimėjimais yra 
$25.00, $15.00 ir $10.00.
Laimėjimai bus paskirstyti 
traukimo keliu pagal Įėjimo 
kortelių šakneles. Įėjimo 
kortelės iš anksto platina

čių gretose.
LF Bostono Vajaus Ko-Į Makaitis, Palčiauskas, Chro- 

mitetas reiškia nuoširdžią j lavičius. dr. Nasvytis ir V.
Karpuška.

Geriausio A kl. žaidėjo 
dovaną laimėjo Algis Ma

padėką velionio žmonai An
taninai. sūmums Albertui, 
Jurgiui ir Ričardui, giminėm 
ir visiem aukotojam už J. 
Kropo Įamžinimą Į Lietuvių

kaitis, baigęs pirmenybes be 
pralaimėjimą. Tokių buvo

mos. Laimėtojais galės būti 
taip pat tie, kurie parengime 
nedalyvaus, bet bus Įsigiję Į- 
ėjimo korteles.

Kaip visiems žinoma, nuo 
šių metų sausio 22 d. Lietu
vių Radijo Valanda yra per
ėjusi visiškon žinion Petro 
Viščinio, Laisvės Varpo or
ganizatoriaus ir vedėjo. Iš 
karto buvo norima šias dvi 
programas sujungti, bet ligi 
šiol tai nepadaryta dėl Įvai
rių priežasčių, kurios ne nuo 
jo pareina. Dabar jis veda 
abidvi programas taip, kad 
jos viena kitą papildytų. Iš 
tikrųjų programos yra skir
tingos lygiai žodine medžia
ga, kaip ir muzika

Fordą. LF surinkta 18o do- trys: nugalėtojas Vaito
nis. Tautvaišas ir Makai- 
tis. Makaitis sužaidė lygio-

leriai.
Aukojo šie asmenys:
20 dol. A. ir K. Namak 

šiai.

mis su žymiausiais Chica
gos vyrais: Tautvaišu, meis
teriu Palčausku ir ekspertu 

Po 15 dol. L. Tamulionis,1 Jankausku.
M. ir E. Connell. į Nedaug trūko, kad dr.

Po 10 dol E. Manomaitis,Nasvyčio pereinamoji dova- 
A. ir O. Andriulioniai. V. A- m, skirta geriausiam jau- 
domonis, Edyvard Tynentai, niui, būtu atkeliavusi Bosto- 
Cavenev šeima ir J. ir P.
Werbicki.

Po 5 dol. O. Ivaškienė, M.
Valatkienė, A. Matjoška. R.
Jasiūnas, B. Galiūnas, J.
Vasys. P. Martinkus, I. ir E.
Navozęlskiai, A. Dapkus, A. 
ir M. Hopkinsonai, A. šku-

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0€.

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

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

SLA—AKCIDENTALfi 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 daugumoie 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

nan. Ją laimėjo Hamiltono 
City Chess Club čempionas 
19-metis Juozas Chrolavi- 
čius. pralenkęs bostoniš- 
kius Saulių Girnių ir W. ša-

Gruodžio 31 d. 3 vai. po 
. pietų Jordan Hali smuiki-į

Teis. Andrius Keturakis ninko Izidoviaus Vasyliūno'
kali tik nu-taškiu Pastari e- i buj° surdnąi susirgęs n jam ]jetuviškos muzikos koncer- •

L , A™ P®*“*? vlduni! "i”™1:11- tas. Tokie pat koncertai 
Apie tris savaites išgulėjęs 
ligoninėje, šiomis dienomi

Andrius Keturakis sveiksta

ji gavo po dovaną už antrą 
vietą.

dzinskas. A. ir J. Lapšiai,' . i Clevelandą buvo šuva-, grižo namo ir baigia sveikti.
Uetueių Radijo Valanda E Jann,įs General Electric žiavf 15 šachmatininkų: iš
Q įcimtinoi nrnrmn norintv. __ __ X 4 Loyra išimtinai geroje padėty

je. nes turi gerą laiką ir ga
lingą radijo stotį (AM ban
gomis 5,000 Wattų galingu
mo. o FM bangomis 50,000 
Wattų galingumo), kuri pla
čiai klausoma ir gerai girdi
ma. Bet mokestis už progra-

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamųjų lietuviškųjų kronikų, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimų Lietuvoj* laba’ daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

.-r »
Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 

siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

N.L. dabar pradeda duoti ptanešimus apie Montrealy 
ruošiamų Pasaulinę parodų ir joje Lietuvių Dienų.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Sausio 21 d. 8:30 vai. vak. 
Kovo 17 d. 3 vai. popiet. 
Gegužės 5 d. 3 vai. popiet.uiib. Venerai mecuic * Chiea^ 4 Ka Linkime greičiau atgauti 

Gulette Safety Razor ’> f ;® prarastas jėgas.Co
Co. ir A. Astrovas.

Be to, Balfui aukojo J.
Tuinila 20 dol. ir R. Tuinila 
5 dol.

Šv. Petro Liet

ir
nados 3 ir po vieną iš Balti- 
morės, Clevelando ir Nevv 
Britain.

Pirmenybės vvko dr. Al-

• * «

.. girdo Nasvyčio namuose, 
mokykloms: Angelo ir Albh kuriuose Amatininkai bu- 

mai skiriamą laiką yra labai na Gizzarelli 10 dot.Pauli-
aukštas, daug aukštesnis, 
negu kitų lietuvių programų, 
kurios naudojasi prastesniu 
laiku ir silpnesnėmis radijo 
stotimis. Todėl Lietuvių Ra
dijo Valandos išlaikymas 
reikalauja gana daug pini
gų, kurių neužtenka iš skel
bimų. Kad galima būtų galą 
suvesti su gąlu, reikia, kad

ra Banulienė 10 dol. ir 
Frank ir Amelia Medzinai 
15 dol.

Ai.

vo šiltai priimti ir pagloboti. 
Sekančios Š. Amerikos lie
tuviu šachmatininku pirme
nybės numatomos 1969 me
tais.

Bostono Lietuvių Dramos 

Sambūris grįžo ii išvykos

Sekmadienio nakti Bosto-

JOHN SEARS buvojo 

lietuvių tarpe

Rugsėjo 4 dieną JOHN no Lietuvių Dramos sambū- 
klausytojai savo Įnašais pri-! SEARS dalyvavo Nukry- ns grižo dvi dienas gastro- 
sidėtų prie būtinų išlaidų žinotojo seselių piknike, su- liav£s Philadelphijoj ir Eli- 

važiavime ir Įteikė piniginę zabete, kur jis rugsėjo 23 ir 
dovaną. į 24 d. vaidino „Nuodėmingą

Rugsėjo 10 d. jis dalyva- angelu
Naujasis programos vedė- vo So. Bostono Lietuvių Pil. Vaidinimus organizavo 

jas P. Viščinis stengiasi pro- Dr-ios nariu-veteranų pa- tenykščiai Tautinės S-gos 
gramą gerinti. Kiekvieną gerbimo bankete.
sekmadienį dabar joje girdi
me daug geresnę muziką, Į-

padengimo, o taip pat, kad 
organizuojami parengimai 
duotų gerą pelną.

skyriai ar apygardos, bet

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

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

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

IEŠKOMAS
Juozapas Jarašius, kilęs iš Kur
tuvėnų parapijos, Šiaulių apskr. 
Jis kuri laikų gyveno Waterbu- 

Spalio 8 d. So. Bostono L.I T- r®™-. ■>» Pat.’ ‘■f1’“ “P“ ii 
Pflicėių D-jos salėje, III k’ ž'"a"",,, ,,ra'"n" ",a" pra‘ 
aukšte. Petro Viščinio vado
vaujamos Lietuvių Radijo
Valandos parengimas.

• » *

...........,

vairias lietuviško gyvenimo 
problemas, visų mūsų tauti
nių švenčių ir sukakčių mi
nėjimus, pranešimus apie 
mirtį ne tik tų. kurie už pra
nešimus sumoka, bet taip 
pat tų, kurie yra mūsų tautai

Rūsčio 16 dienų JOHN Juose buvo perpddytos ea- 
oEARS, F. Grendalvtės ir ,es >™naU®10s( '“^v.skos 
F. Zalesko lydimas, lankėsi P““*0?- B<’st°™skl>J sPck-

* to Lr Iv m hmm nnh’nnti Iro ve*takliai buvo palydėti karš
tais aplodismentais, vaidin
tojai, rež. Al. Gustaitienė, 
dail. V. Vizgirda ir kiti šio 
vaidinimo kūrėjai buvo nuo- 

Rugsėjo 17 dieną JOHN j gir(jžiai tautiečių pagerbti ir

dail. Antano Rūkštelės pa
rodos atidaryme ir Kultūri
niame Subatvakarvje South 
Bostone, Tautininkų name.

nusipelnę, pvz.. inž. Vladas SEARS buvo pakviestas ir pagloboti, vis linkint kito
Sirutavičius ir kt. Bet be vi
suomenės paramos vargiai 
bus galima pasiekti norimą 
tobulumo laipsnį.

Šitokioje padėtyje spalio 
8 d. parengimas yra lyg ple
biscitas dėl programos kryp
ties ir lygio. Gausi visuome
nės parama sudarys morali
nes ir materialines sąlygas 
programą tobulinti, o tos 
paramos stoka vers ieškoti 
naujų skelbimu, kurie auto
matiškai sumažins laika vi
suomeniniams ir kultūri
niams reikalams. J šią aplin
kybę turėtų atkreipti rimtą majoru! 
dėmesį visi tie. kurie norėtų, 
kad programa būtų daugiau

dalyvavo Tautos Šventės 
minėjime Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salėje, kur jį atlydėjo 
F. Zaleskas ir adv. J. Two- 
hig.

Jis taip pat dalyvavo Po
vilo ir Alenos Vadlugu 50 
metų vedybinės sukakties 
bankete, kurio programos

greito pasimatymo 
Spalio 8 d. sambūris tą

pat veikalą vaidins New 
Yorke.

Mirė S. Ladygienė

Lietuvoje rugsėjo 18 d.
v«leja'buvo Felicija” Gren- ”ir« Ste{*!"ia Paliulytė-La- 
dalytė. dygiene, Sibire nužudyto ge-

tzmikt cjvatjo __ nerolo Kazio Ladygos žmo-JOHN SEARS yra lieta- Nepriklaus0^s Lietu. 
via draugas .r vertas jų pa- kataljk jž s

ramos- į veikėja.
Nominuokime jį Bostono Reiškiame jilią užuojau- 

! tą jos dukrai Irenai Eivienei 
F. A. Z. I Brocktone ir kitiems velio- 

(Skelb.j __ nės artimiesiems.

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

• • •
Lapkričio 12 d. 3 vai. 

popiet Jordan Hali smuiki
ninko Izidoriaus Vasyliūno 
lietuviškos muzikos koncer
tas.

* • ♦

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

• • »

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

• « •

Gruodžio 10 d. 3 vai. po

nešti, l’ž tai būsiu labai dėkin
gas.

R. Praspaliauskas 
2418 W. 46 th PU 
Chicago, III. 60632.

(39)

EXPO NAKVYNĖS
2 kambariai expo svečiams 

nakvynei. Kambarys dviem as
menim 810.

V. Piešinienė 
787 — 43 Avė. La Šalie 

Montreal 32. Que., Canada
Tel. 366-4165

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gauni pagalbų.

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau 
.iami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk š| skelbimų ir 
savo vardų su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sta^ P.O. Bos 9112 

4 Nnr 1

DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau- 

pfietų Jordan Hali kompozi- JU leidiniu. Tai Danutės 
toriaus Jeronimo Kačinsko r i n d o k i e n ė s knygelė 
kūrinių jubiliejinis
tas.

• * ♦ vri iniue t ue*»n sm

<m€er" ’ BALTOSIOS PELYTES 

KELIONE Į MENULĮ 
Gruodžio 25 d. Žalgirio jOs kaina $1 JO. Paslcu- 

tunto skautų šokių vakaras bėkit pradžiuginti savo vai
su programa So. Bostono kus, nupirkite jiems tą kny- 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa- gėlę. Ji gaunama ir Keleivio 
Įėję. įstaigoje*

• • •

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
žai, 176 psl., Kaina............................................................................ $2.00

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

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

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina.............................................*............... ........... $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti viri, kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik..................................... ............................ $2.00

Dan Kui ūčio Magiškuoju kilimu į VRnkų, 330 pusla- 
oių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina.....................$3.00
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 39, 1967 m. rugsėjo 27

Nepelningas mėnuo Alto susirinkimas

Vietines žinios
ADVOKATĖ M. ŠVEI

KAUSKIENĖ ŠĮ ŠEŠTA

DIENĮ, RUGSĖJO 30 D. 

NVO 2 IKI 4 VAL. PRIIMI

NĖS KLIENTUS SO. BOS

TONE (WILLIAMS 1NSU-

I Rugsėjo 21 d. buvo mene-j Amerikos Lietuviu Taiv
anis So. Bostono Lietuvių bos Bostono skyriaus susi- .
Piliečių Draugijos narių su-, rinkimas bus šį ketvinadie- SEKMADIENI, SPALIO 1 
sirinkiruas, kuriame paaiš- nį, rugsėjo 28 d. 8 vai. vak. d s VAL. POPIET SO. 
kėjo, kad per rugpiūčio mė-, So. Bostono Lietuviu Pil. . IFTIIVIII PI
nesi turėta $1,091 nuostolių. Dr-jos patalpose. Visi BOSTONO LIETUVIŲ PI 

: Mat. tą mėnesį teko sumo- riai prašomi būtinai
So. Bostono Lietuviu Pil. kėti gana didelę sumą drau- vauti.

ATSIMINKITE, KAD SI

Padėka na- 
dalv- L1EČIŲ D-JOS SALĖJE

Draugijos rugsėjo 10 d. su
rengtas pokylis draugijos 
seniems nariams-veteranam 
pagerbti gerai pavyko, tik 
gaila, kad iš 25 veteranų te
atvyko 9. Dr-jos pirmininkas 
S. Drevinskas jiems Įteikė

dimo mokesčiu.E
. :A. Andriulionis pranešė Susirenka Dorchesterio 

klubas

Spalio 3 d. 8 vai. vak. So.i

BUS BALFO METINIS 
BAN^tfefAS. VISI JAME

narių veteranų pagerbimo 
pokylio apyskaitą. Dalyvių: 
buvo ISO, pelno liko $276.1 
Jis valdybos vardu padėko
jo visiems, kurie dalyvavo Bostono Lietuvių Piliečių D-! 

jražius ženklelius. Meninę Į pokyiy apba kajp kįtaįp prje ’ jos patalpose bus pirmasis j 
RANCE AGENCY, 299 programą atliko Johana Ta-; j0 prisidėjo. šį rudenį Dorchesterio Lie-l

mošaitytė-Marshallienė. pa-i . . _ , , tuvių Piliečių klubo nariu ■grodama akordeonu ir pa-! taip.pat pranese kad * •*
dainuodama. trečiadieniais nuo 4 iki 8

i vai. vak. yra pupų vaka- 
Didelė padėka šeiminin-, ras". 1 ada prie pupų duoda- 

kėms — C. Janeliūnienei. į ma pigiau ir gėrimai. Kvietė

BROADVVAL). susirinkimas.

DALYVAUKIME!
• •» .'■* v • '.

••{L’ 4 n ?

ATEINA NEKVIESTA 

VIEŠNIA

Bus penki 1. Vasyliūno 

kcncettai
jos dukrai. O. Andriulionie- 
nei. mergaitėms Lorraine J.
Harris, Ruth Stankutei ir

Smuikininkas Izidorius' juĮįjaį Dabriskaitei, J. Ši-, . ~ ,
Vasyliūnas šią žiema rengia bHiri .T Lubinui. Tarnui i renSimo reikalu. Tuoj bus 

pasirašyta sutartis, bet mz

: narius tuos vakarus lankyti.
Valdyba susitarė su inž. 

i E. Manomaičiu keltuvo i-

kviečiami dalyvauti.
Adv. A. Young,

sekretorius

laliui, J. Lubinui, 
neto koncertus: lapui.cio Augoniui ir E. Ketvirčiui. 
12 d., gruodžio 31 d., sausio
21 d., kovo 17 d. ir gegužės 
5 d. Visi jie bus Jordan Hali 
salėje ir visų jų programoje 
lietuvių kompozitorių kūri
niai.

Bostono lituanistinės m-klos 

mokytojai

Ačiū visiems dalyviams 
Valdvbos vardu —

A. Andriulionis,
Pokylio komiteto pirm.

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

E. Manomaitis jau dabai1

Bostono valstijos viešo- 
Visi nariai į sios sveikatos valdyba įspė- 

' ja, kad šią žiemą galime 
laukti influencijos epidemi
jos. Ji rašo, kad prieš 3 me-' Vedėjas J. 
tus siautė influencija A, oi. .. r , 
prieš 2 metus influencija B. 

i Patyrimas rodo. kad influ
encijos epidemija kartojasi 
kas dveji ar treji męiai. Pa
skutinį kait^ vadinamoji A- 
zijos influencija siautė 1964 
-65 metų žiemą, taigi yra pa-

COSMOSPARCELS 

EXPRLSS CORP. 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J UETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

o šeštadieniais 
nuo 8 vsL ryto iki 2 vai. p.p. 

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068

Vaičaitis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

169 Milbury St 
VVORCESTER, MASS. 

TeL SVV 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga W ore e* ter y, kuri siunčia

Bostono lituanistinei mo-
1 ruošia planą ir sąmatą. Kel- g-yklai ir šiemet vadovauja . _ . _
įtuvo statyba užtruks apie Antanas Gustaitis. Joje mo-Į grindo jos laukti šią žiemą.' 
i metus. ky tojau ja Janina Ambrazie-į Todėl jai-pasiruoškime.

Ir šį kartą dalyviai buvo jienė, Aldona Dabrilienė,! ^eikatos valdyba ragina 
pavaišinti kava ir užkan- Ona Gimiuvienė. Lidija Ja-! būtinai įsiskiepyti senes- 
džiais Pasirodo kad vra šinskienė, Paulina Kalvai- j niems kaip 50 metų amžiaus 
narių kuriuos tokio* vaišės tienė. Giedrė Karosaitė, Ni- ir jaunesniems, kurie serga terio j Lietuvą ir kitas Rusi- 
paskatina ateiti i susirinki- jolė Žygienė, Antanas Sau- chroninėmis širdies ir plau- jo* valdomas sritis- Čia kai* į 

............. "" inkstų, cukrine ar Adi

siuntinius tiesiog iš VVcrces-

ma. laitis ir Antanas Mažiulis. cių, inkstų, cukrine ar Adi- bama lietuviškai, patarnau-; 
šono liggomis. Skiepai ap-1 jam* greitai ir sąžiningai. , 
saugoja 60'7, bet ir susirgu- Siuntiniai nueina greitai ir

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvio Gydytoju ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvay,
So. Boston, Mass.

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

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
Sauth Boston. Mam

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd j
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvui 
linijoms, kartu sutvarkai;-.: viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į I-'LOKIDĄ.

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

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL

DOMO MOKESČIO.

į šieji serga lengviau.
Skiepytis pataria du kar-

k. a r č R

Globė Parcel Service, Ine.
IK

Podarogifts skyrius
siuntinius n užsa-per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigu 

kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTE 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkib's lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien r.uo

ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais r.uo

Rašyti ar skambinti:

390 \Ve>t Broadway. South Boston. Mass. 02127 
Telefonas; 268-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

ta

MEGZTINIUS

9 val. iki 5 val. v.
9 vai. iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

Mokėkite grynais ir taupykite!

FUEL 0IL
$14.90 už 100 galionų 

Veltui dalys
Alyvos degiklis ir kontrolė

Veltui taisymas
Patarnaujama 24 valandas per parą

B1 - RITE FUEL CO.
152 Harvard Street 

Brookline, Mass. 02146 

Telefonas

232-4110
po 5 vai. popiet

734-3900

Į tu: vieną tuoj. o antrą po 
dviejų savaičių arba kiek vė
liau, bet prieš Kalėdas.

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street, 

VVorcester, Maas. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iŠ Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 

į vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami- 

j nių. Turime vietoje įvairių vie.
: tinės gamybos ir importuotų 

prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- 

! me maistą, pinigus ir galite už- 
j sakyti jų gamybos prekes. Čia 
į sumokėsite pinigus, o giminės 
į ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui.

tvarkingai.
Čia galima gauti įvairiau

sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Svikliene

Patarnavimas atliekamas grei-: ^5 centai, 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-į 
kinsite.

Vedėjas A. SctnteM

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
RSpestingai taisoma laikrodžius, i 

žiodąs, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tei AN 8-4649

Taisau
Namus iš lauko ir viduje. «
Lipdau popierius ir taisau! 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mas*.

TeL CO 5-5854

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina —

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 liroadway 

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

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS

pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas

Kasmetinis išvalymas

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

GE 6 1204

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausia* visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas
' žemiausia kainaw r

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

LONGINĄ IZBICKĄ

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ! 
RULTCRINt RADUO PROGRAMA^

Sekmadieniais 8-9 vaL ryto 
FM Bangomis 105.7 megacikh)
Iš WK0X, Framingham, Maaa.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON 18, MASS.

TsL JUaiper 6-7209

RADUO PROGRAMA

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

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

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

R The Apothecary
. KRA VAISTINE

71 ^^Lpdaodsme tiktai vaistus, išpildoma gydytojų rs 

čė^tOsi/taričak Vi*4s Ritavus vaistas.

Jai nik vaistų — tikit i Hstaviiką mistiną.

Sav. Emauuel L. Rosengard, B. S„ Rsg. Pharm.

182 a W. Braadvay, tarp ■ ir F gatvią, SO. BOSTON. 

Telefoną AN 8-6938
Naa 9 vai. ryte fcl 8 vat v, išakyras tventadienim R

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

321 County Club Rd- 
;Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare * 
Hardivare Co.

R. J. ALEKNA
RAST BROADMAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažni 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langam* 
Visokia reikmenys narnami 

Eeikmsnys plumberiamo

t


