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Mirė buvęs darbiečių vadas 
Clement Attlee

Ji* Britanijos visuomenė* gyvenime j vykdė tokių re
voliucijų, kokio* ten niekas kitas neįvykdė per 100 metų.

Praeitą sekmadienį Lon
done plaučių uždegimu mi
rė 84 metų amžiaus Clement 
Attlee. Velionis, baigęs gar
sųjį Oxfordo universitetą, 
nuėjo dirbti Londono lūš
nyne. Ten jis surado kelią 
į socialistinį sąjūdį, į dar- 
biečių partiją, kuliai vėliau 
ilgokai vadovavo.

I
Pirmą kartą į parlamentą 

Attlee buvo išrinktas 1922 
metais.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu Attlee buvo Churchil- 
lio pavaduotoju. 1945 m. 
parlamento rinkimuose dar- 
biečiai, Attlee vadovaujami, 
sutriuškino konservatorius, 
ir Attlee pakeitė Churchillį.

Per tuos šešerius metus 
būdamas vyriausybės prieš
aky, Attlee Britanijos visuo- 
meniniame gyvenime įvyk
dė tokių pakeitimų, kokių 
niekas kitas nepajėgė įvyk
dyti per 100 metų. Jam e- 
sant vyriausybės priešaky 
buvo nusavinta Anglijos 
Bankas, anglių kasyklos, e- 
lektrainės. geležies ir plieno 
įmonės, geležinkeliai, pa
skelbta Indijos ir Burmos 
nepriklausomybė. Jis padė
jo Britanijai iš imperijos 
tapti Britanijos bendruome
ne (commonvealth).

Attlee vadinamas Brita
nijos socialinio draudimo tė
vu. nes, jam sėdint premje
ro kėdėje, buvo išleistas į- 
statymas, kuris visus Brita
nijos gyventojus aprūpina 
nemokama medicinos pa
galba. Žodžiu, Attlee turi 
didelių nuopelnų nualintą 
Britaniją grąžinant į norma
lų gyvenimą.

Sveikatai pašlijus, Attlee 
jau nuo 1955 m. pasitraukė 
iš politinės veiklos.

Už nuopelnus Britanijos 
valstybei karalienė jį buvo 
pakėlusi į lordus.

Visas kraštas liūdi dėl 
Attlee mirties. Italijos socia
listų vadas Nenni. o taip pat 
ir Vokietijos socialdemokra
tų vadas Brandt, dabar už
sienio reikalų ministras, te
legramose Britanijos darbie- 
čių partijai sako, kad Itali
jos ir Vokietijos socialistai 
liūdi kartu su Britanijos 
darbiečiais.

Pirmojo pasaulinio
karo skolos

Pasirodo, kad 17 valsty
bių dar nesumokėjo Pirmo
jo pasaulinio karo skolų A- 
merikai. Priskaičius procen
tus, dabar jų suma siekia 21 
bil. dolerių. Daugiausia sko
linga lieka Britanija —9.5 
bil. dol. Prancūzija skolin
ga 6.8 bil. dol.. Italija 2.2 
bil. dol., Sovietų Sąjunga — 
660 mil. dol.

Amerikai skolingos ir Pa
baltijo valstybės: Estija 37 
mil. dol., Latvija 15 mil. 
dol., Lietuva 13.806,622 dol. 
Mažiausia skola yra Suomi
jos — tik $4,707.

1953 m. tų skolų mokėji
mas atidėtas, kol paaiškės 
galutinė Vokietijos repera- 
cijų suma. Bet kol Vokieti
ja yra padalyta, tas klausi
mas negali būti išspręstas.

Sovietai apginkluos 
Jordaniją

Jordanijos karalius Hus- 
sein lankėsi Maskvoje. Iš
leistame pranešime jam iš
važiavus sakoma, kad So
vietų Sąjunga yra pasiruo
šusi teikti pagalba arabų 
valstybėms jų saugumui su
stiprinti.

Iki šiol Jordanija Sovietų 
Sąjungos pagalba nesinau
dojo. Ją ginklais aprūpino 
Britanija ir JAV, bet po ka
ro su Izraeliu Britanija te
davė mažą skaičių lėktuvų, 
o JAV — visai nieko. Ta 
padėtimi dabar nori pasi
naudoti Maskva, siūlydama 
apginkluoti Jordanijos ka
riuomenę. Kokia sutartis ta 
proga buvo sudaryta, suži
nosime vėliau.

Graikai paleido 
Papandreou

Graikų vyriausybė palei
do iš kalėjimo š. m. balan
džio mėnesį nuverstąjį 
premjerą Papandreou ir 8 
kitus politikus, bet dar per 
20 įvairių politikų tebėra ka
linami. .

Meridiane teisia
18 žmogžudžių

Meridiane. Miss., teismo 
suole sėdi 18 asmenų, kurie 
1964 m. nužudė 3 civilinių 
teisių kovotojus. Teisiamųjų 
tarpe vra Neshoba apskri
ties policijos vadas, jo padė
jėjas ir vietos Ku Klux Kla
no vadas.

Bet jie teisiami ne dėl 
žmogžudvstės. o dėl to, kad 
buvo susitarę sukliudvti mi
nėtiems 3 civiliniu teisių ko
votojams pasinaudoti kons
titucijos pripažinta teise. 
Todėl jiems tegresia di
džiausia bausmė 10 metų 
kalėti ir $5,000 pabaudos.
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Baisbolo entuziastai Bostone Kennmore aikštėje džiūgauja. kai paaiškėjo, kad bostoniškė koman
da Red Sox yra Amerikos ligos čempionė. Ji da bar varžosi dėl pasaulio čempiono vardo su Cardi- 
nals komanda.

Didelės Prancūzų ūkininkų 
demonstracijos

Tūkstančiai ūkininkų dalyvavo demonstracijose. 
Yra daug sužeistų.

Šen. Dirksen gina 
Johnsoną

Vietnamo karo klausimu 
nėra vienodos nuomonės ir 
respublikonai. Vieni jų pa
laiko vyriausybę, kiti yra 
prieš.

Štai dvi savaites išbuvęs 
Vietname šen. Kuchel visi?-, 
kai pritaria vyriausybės ve
damai politikai. Jis sako, 
kad š. Vietnamas nėra pajė
gus ginklu laimėti, todėl jis 
tikisi laimėti politika. Jis 
laukia, kol mes nusmuksime 
morališkai.

Senato respublikonų va
das Dirksen. pritardamas 
Kucheliui, griežtai pasisakė 
prieš tuos savo kolegas (ne
minėdamas jų pavardžių), 
kurie neseniai kritikavo pre
zidentą. Vienas jų. Morton, 
net prikišo, kad kariai prezi
dentui yra išplovę smegenis.

Tokyo studentų 
riaušės

Sekmadienį Japonijos sos
tinės studentai prie aerod
romo sukėlė dideles riaušes. 
Jose dalyvavo per 2.000 stu
dentų. Jų tikslas buvo su
trukdyti Japonijos premje
rai išvykti į Pietryčių Aziją 
ir ta proga aplankyti Pietų 
Vietnamą. Demonstrantai 
buvo apsiginklavę lazdomis, 
plytomis, akmenimis irkt. ir 
mėgino įsiveržti į aerodro
mą. Aišku, policija jiems pa
stojo kelią. Studentai gazo
linu laistė policijos automo
bilius ir juos padeginėjo.

Kokie to rezultatai? Na, 
premjeras Šato išskrido kol 
kas į Indoneziją, kur buvo 
nuoširdžiai sutiktas. Prie ae
rodromo sužeista 600 polici
ninkų ir 200 demonstrantų. 
Vienas studentas žuvo.

%
i**********************************

Floridoj lėktuvo katastro
foj žuvo jį vairavę* astro- 

' liauta* Clifton Williams.

Darbo partija liko
vieninga

Britanijoj darbiečių sei
me Wilsono vvriausybė bu-; 
vo gerokai pakritikuota, bet; 
galų gale vieningai pritarta 
jos politikai. Tik Vietnamo 
klausimu seimas paliko ki
tos nuomonės. Jis siūlo vy
riausybei r.eberemti JAV 
tuo klausimu.

Aukos Vietname
pasiekė 101,000

Iki šiol Vietname užmušta 
13,634, sužeista 86.635 A- 
merikos karių ir 756 dingo 
be žinios.

Miami apiplėšė 
du Pont

Praeitą savaitę 5 ginkluo
ti plėšikai apiplėšė milionie- 
rių du Pont. Jo namai yra 
apsaugoti Įvairiais elektri
niais įrengimais, bet plėšikai 
vistiek sugebėjo įlįsti, suriš
ti abu du Pont ir tarnus ii 
ramiai kelias valandas šei
mininkauti.

Jie paėmė labai brangų 
pinigų rinkinį ir kitokių 
brangenybių iš viso apie 
pusantro miliono dolerių 
vertės.

Išeidami paprašė du Pont 
advokato adreso ir pareiškė 
sutikimą derėtis dėl tų bran
genybių grąžinimo kainos.

Tokių ūkininkų demonst
racijų, kokios buvo spalio 3 
dieną, šiame krašte dar nėra 
buvę. Į 50 miestų susirinkę 
150,000 ūkininkų demonst
ravo savo nepasitenkinimą 
dėl vyriausybės nepakanka
mo dėmesio ūkininkų reika
lams. Aišku, negalėjo tokios 
demonstracijos ramiai baig
tis. Dešimtyje vietovių nu
kentėjo net policijos įstai
gos.. 179 policininkai buvo 
sužeisti, o ūkininkų per 100.

Prancūzijoje iš 2 mil. ti
kiu apie du trečdaliai yra 
smulkūs ūkiai. Visi darbai 
juose atliekami primityviai, 
neturima modernių įrankių. 
Todėl tie ūkiai nėra našūs.

Kaip žinoma, Prancūzija 
priklauso Bendrajai Euro
pos rinkani. kurioje daly
vauja 6 valstybės. Bet tuo
tepasinaudoja tik stambieji 
ūkiai, kurie augina javus. 
Smulkieji ūkiai duoda dau
giau mėsos ir pieno gaminių, 
bet jie yra, kaip minėta, at
silikę technikos požiūriu ir 
negali varžytis su olandų ar 
vokiečių ūkiais.

Todėl tų smulkiųjų ūkių 
padėtis yra sunki, jie nėra 
patenkinti de Gaulle žemės 
ūkio politika. Žinoma, juos 
dar pakursto ir de Gaulle 
politiniai priešai.

Iš jų didžioji pusė žuvo
ar kitaip nukentėjo per pa- • Tik prieš 10 metų 
skutiniuosius 9 mėnesius. _ ,

pakilo i erdvę

Pasodina mokytojų
unijos vadą

Teismą? pripažino Nevv 
Yorko mokytojų unijos va-j 
dą Shankeri kaltu, kad ne
paklausė teismo Įsakymo ne-’ 
streikuoti. Jis nubausta 151 
dienų kalėti ir $250 pabau
dos, o unijai. kuri turi 
50,000 nariu, paskyrė $150, 
000 pabaudos.

Sovietai spalio 3 d. iškil
mingai minėjo erdvės am
žiaus pirmąjį dešimtmetį. 
Taigi, tik prieš 10 metų pir
mą kartą pakilta į erdvę 
skraidyti aplink žemę, o 
šiandien iau ir mėnulis pa
siektas. Teisybė, žmogaus 
jame dar nebuvo, bet nėra 
abejonės, kad netrukus ir 
jis ten nuvyks.

Šiandien šioj srity lenkty
niauja Sov. S-ga ir JAV.

Thurgood Marchall. pirmasis Karingasis Vietnamo .budistų 
negras, paskirtas Aukščiausiojo vadas Thich Tri Quang.
Teismo nariu.

Nebegrįžta sovietų 
mokslininkas

įžymus sovietų mokslinin
kas Borisas Dotsenko, buvęs 
Kijevo universiteto atomi
nės laboratorijos vedėjas, 
prieš metus atvykęs į Kana
dos Al bertos universitetą 
mokslinio darbo dirbti, nu
tarė nebegrįžti į Sovietų Są
jungą ir pasilikti Kanadoje.

Sovietų ambasados nariai 
jį visaip įtikinėjo grįžti, bet 
jiems nepavyko jo nuo savo 
apsisprendimo atkalbinti.

Philadelphijos distrikto proku
roras Arlen Specter pasakoja 
laikraštininkams apie negrę są. 
mokslą nunuodyti 4,000 polici
ninkę, ankštųjų miesto parei
gūnę ir kitu. jei mieste prasidės 
riaušės.

Priešinasi mokesčių
pakėlimui

Prezidentas Johnson siū
lo pakelti mokesčius 10%, 
bet atstovų rūmų darbotvar
kės komiteto pirmininkas 
Mills sako, kad tas prezi
dento pasiūlymas yra miręs.
Kitaip tarus, jis neleis jam 
patekti į atstovų rūmų visu
mos posėdį. Mills sako. kad 
reikia mažinti išlaidas, o ta
da nebus reikalo kelti mo
kesčius.

Ret prezidentas dar žada 
nenusileisti.

Mirė, turėjęs 
11 žmonų

New Yorke mirė 73 metų 
amžiaus vėjavaikis Tommy
Manville. Jis buvo pavelde- Kunigaikštis Jusupov. 
jęs milionus, iš kurių daug: amžiaus, miręs Paryžiuje. Jis 
prašvilpė su blondinėmis, buvo sąmokslo nužudyti Raspu- 
■Jis buvo vedęs 11 kartu ir 10 tinę vienils 9varbiaU8į„ „menę. 
kartų persiskyręs Paskutinį (i
karta jis vede 1960 m. 26
metų vokietaitę. Jos vestu- "aa.'**•
vėms Manville išleido dau- -k ir caro Mikalojaus II pasiti-
giau kaip milioną dolerių, j kėjima.
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Lietuvos valstybės pradžia
Lituanistikos Instituto istorijos skyrius. Vliko ir PLB 

valdybų prašomas pasisakyti dėl pirmosios Lietuvos vals
tybės pradžios datos, nutarė ir pataria:

”1251 metų liepos 17 dienų laikyti oficialia 

Lietuvos karalijos {kūrimo diena?1

Tai diena, kurią popiežius Inocentas IV keliuose savo 
laiškuose priėmė didįjį Lietuvos kunigaikštį Mindaugą A- 
paštalų Sosto gtobon. pripažino jam karaliaus vaidą, pa
skyrė Saremos ir Kuršo vyskupus Lietuvos ir jos karaliaus 
globėjais ir pavedė Kulmo vyskupui vainikuoti Mindaugą 
Lietuvos karaliumi.

Nors vainikavimas įvyko tik 1253 metų vasarą, tie 
1251 metų liepos 17 dienos popiežiaus aktai jau įteisino 
Lietuvą tarptautinėje plotmėje, kaip atitinkamai susitvar
kiusią nepriklausomą valstybę. To meto Europos politinė
je sandaroje tik popiežiai ar jų delegatai teturėjo teisę 
vainikuoti valdovus ir tuo įteisinti jų valdas kaip valsty
bes. Suprantama, kalbamąją dieną Lietuvos valstybės kū
rimasis buvo jau ir teisiškai užbaigtas, taigi ne faktiška: 
ką tik pradėtas. Kada, kieno bei kokiais veiksmais faktiš
kasis Lietuvos valstybės kūrimasis prasidėjo, —nėra duo 
menų spręsti ne tik dienos ar mėnesio, bet nei metų ar de 
šimtmečių tikslumu. '

Istorijos dokumentuose Lietuvos vardas pirmą kartą 
paminėtas 1009 metais, kalbant apie tada įvykusį Prūsi 
arkivyskupo benediktino Brunono Kverfurtiečio nužudy
mą ties Rusijos ir Lietuvos riba (”in confinio Rusciae e’ 
Lituae“). Istorijos šaltiniai taip pat kalba apie dažnus 
lietuvių puldinėjimus į Livoniją. Rusijos žemes ir Lenkijj 
XII amžiaus gale ir XIII pradžioje. Tai liudija lietuvius 
buvus tada jau organizuotus, bet tai neapibūdina, kiek tas 
susiorganizavimas turėjo vgfetybiškų požymių. 1215-1219 
metų laikotarpyje, ryšium šu taikos sutartim tarp lietuviu 
ir Haličo-Volinijos kunigaikščių, lietuvių kunigaikščii 
minima net 21 ir jų vyresniųjų tarpe minimi Mindaugas ii 
jo brolis Dausprungas. 1219-1244 — pustrečio dešimtme
čio — laikotarpyje Mindaugas, pašalinęs sritinius kuni
gaikščius. paėmė valdžią į savo rankas visoj Lietuvoj ii 
pasivadino didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Tik 1250 me
tų gale ar 1251 pradžioje ajpsikrikštijęs, Mindaugas išsiun
tė pasiuntinius pas popiežių, prašydamas — mūsų laikų 
terminu tariant — de jure pripažinimo de facto jau esa
mai valstybei.

mas labai Ivanus —nuo dvi
mečių pedagoginių kursų i- 
ki universitetinio. Dauguma 
jų dirba kitą darba. o šešta
dieniais tik talkina mokyk
loms. Patiems mokytojams 
savo akiračiui praplėsti ar 
įžvelgti naujiems keliams 
švietimo darbe nėra galimy
bių. Vienintelė priemonė — 
mokytojų konferencijos ir 
tudijų savaitės. Savo ka

dencijos metu pravedžiau 5 
mokytojų konferencijas (3

Kas kitur rašoma
KODĖL FIDELIO, O NE 

DANA?

Mūsų spaudoje buvo kilę 
nepasitenkinimo dėl to. kad 
kitais metais Chicagos Lie-j 
tuvi Opera stato Fidelio, o 
ne J. Gaidelio Daną. kaip 
buvo žadama.

'Drauge“ spalio 2 d. ofi-i

ALTO PRANEŠIMAS

Esame gavę 
pranešimą:

šitokį Alto

★
ĮDOMUS 1968 METŲ "KELEIVIO“ *

Kalendorius
v JAU RIŠYKLOJE

Jį redagavo Stasys Michelsonas ♦

Kalendoriaus kaina $1.00

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

'KELEIVIS“
636 Brcadway. Sc. Boston, Mass. 02127.

Gerbiamoms Amerikos 
Lietuvių Tarybos Skyrių, 
bendradarbiaujančių or
ganizacijų, klubų ir kitų 
organizacinių vienetų Va
dovybėms.

, Ryšium su Vyriausiojo 
mu Gražina - davus nuo- Uetuvos Komi.
stonu. Danai pastatyti, e- , .. „ ,
są, reiksią daugiau išlaidu. tet0 *«d»ytos New Yorke 
negu Fidelio, o, be to. ir lai-i lnstItucli08’ Jungtinių Fi- 
ko jau maža gaidoms pa- nansų Komiteto veikimo 
ruošti. plotme, Amerikos Lietuvių

“Po to bus išspausdintos Taiyba informuoja ir paaiš- 
gaidos chorams ir solistams kiną savo skyriams ir bend-

Chitagoje ir 2 Xew Yorke) j cia,iai anešta> kad tai daj 
ir vieną studijų savaitę. —■siuuijų savaitę. — j foma dėj finansinių sumeli- 
sako J. Ignatonis. Ir tenka;— :
pripažinti, kad tai buvo vie
na iš veiksmingiausių prie
monių mokslo lygiui pakel
ti organizacijos rėmuose. Y- 
patingai plačiai išdiskutuo
ta daugelis rūpimų mokyk
los darbo problemų mokyto
jų studijų savaitėje. Joje da
lyvavo viso 70 mokytojų.

Šios kadencijos metu iš
leista visiem pradinės mo
kyklos 8 skyriams lietuvių 
kalbos pratimai, o Chicagos 
aukštesnioji lit. mokykla sa
vo iniciatyva ir priemonėmis 
išleido 4 vyresnėm klasėm 
lietuvių kalbos pratimus.

Kitos pagalbinės mokslo 
priemonės, kaip žemėlapis, 
skaidrės, atskiriems daly
kams pratimai — dar atei
ties darbai.

Jau vien iš šitos trumpos 
darbų apžvalgos santraukos 
matome, kokį platų švieti
mo darbo bara yra išvariusi 
LB Švietimo tarvba.

įr rudenį (1968 m. Redj. 
aplinkybėms leidžiant, bus 
galima pradėti operą repe
tuoti“.

”1969 metai bus daugeliui 
25 metų sukaktis nuo atsi
skyrimo su tėvyne. Operos 
”Danos“ turinys yra paim

radarbiaujančiom8 organi
zacijoms. kad surenkamos 
aukos Vasario 16zd. minėji
mo progomis siunčiamos
senąja tvarka Amerikos Lie
tuvių Tarybos Centrai, taip, 

. kaip yra numatyta ALT Sta
tas iš stovyklinio gyvenimo, tute. nurodyta per eilę metų 
Jos pastatymais tais metais Amerikos Lietuvių Tarybos 
būtų tinkamiausias tos su- suvažiavimų nutarimais ir 
kakties paminėjimas-*.-—bai- ALT Centr0 valdybos ap- 
gia savo pranešimą Chicagos ... ... .
Lietuvių Opera. imKrasciais.

SVETIMI APIE MUS

V. Kleizos pranešimas

Seka jaunimo sekcijos va
dovo V. Kleizos pranešimas.

— Paskutinieji treji me

{ Clevelando ”Plain Dea- 
i ler“ rugsėjo 25 d. labai 
aukštai įvertino solistę Al
doną Stempužienę po jos 
koncerto Clevelando muzi
kos instituto salėje. "Cleve- veikloje, 
land Controalto. Singer is

VLIKo Jungtinio Finansų 
Komiteto Įsteigimas neturi 
nei pagrindo nei teisės keis
ti Amerikos Lietuvių Tary
bos Statute numatytos aukų 
telkimo tvarkos Lietuvos 
laisvės kovai JAV lietuvių

★

Iš tų duomenų tegalima spręsti, kad pirmasis Lietu
vos valstybes pavidalas kūrėsi greičiausia palaipsniui, be 
konkretaus išankstinio nutarimo bei paskelbimo, ir kad 
tas kūrimasis truko gal keletą ar net kelioliką dešimtme
čių. Tad nėra ir greičiausia nebebus įmanoma nustatyti 
tiksH Lietuvos valstybės kūrimosi pradžios data 
Dėl to Lituanistikos Instituto istorijos skyrius ir pataria, 
norint turėti konkrečią stt Lietuvos valstybės įsikūrimu 
susijusią datą, imti dėmesin tikrai žinomą tos valstybės

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams Z

tai mūsų visuomenėje pra- Superb“ — skelbė koncerto J Jungtinių Finansų Ko- 
bėgo jaunimo ženkle, — sa- recenzijos antraštėj. ”Aukš- mitetą Lietuvių Taryba yra 
ko V. Kleiza. — 1964 m.
pradėjome piimuosius pa
ruošiamuosius Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso! 
darbus, kurie įvykdyti 1966; 
m. didingu Pasaulio Lietu ' 
vių Jaunimo Kongresu Chi
cagoje.

Šis kongresas išjudino lie
tuvišką jaunimą gyvesnei 
veiklai ne tik JAV, bet ir 
kituose kontinentuose išsi
barsčiusi.

Pažiūrėję į organizacinę

čiausio pakilimo muzikinė paskyrusi savo du atstovu.
popietė, — pareikšta vieno
je iš vertinimo išvadų, 

''techniškai
pianistą“ Darių Lapinską 

*"! atsiliepiama ir kaip apie 
kompozitorių, kurio buvo 
atliktas penkių lietuviškų 
dainų ciklas balsui, pianui, 
fleitai ir mušamiesiems inst
rumentams: "Tai itin nepa
prastas nuotykis, kuriame

paties to Komiteto prašymu, 
tikslu konsoliduoti Komite- 

puikų to veiklą.

Minint Lietuvos Nepri
klausomybės 50 metų su
kakti JAV, kaip ir anksčiau, 
taip ir dabar atitinkamus 
parengimus ir darbus atlie
ka Amerikos Lietuvių Tary-

—1251 metų Kepos 17 dieną, lietuvių Bendruomenės pu- 
sę, pamatysim ir čia nema
žai jaunosios kartos gydy(ELTA)

Dar apie L t. suvažiavimą
S. GRIEŽE

(Tęsinys)

Iš Švietimo tarybos pirmi-1 Visos kitos dirbo šeštadie-
ninko Jeronimo Ignatonio 
pranešimo patyrėme, kad 
1966-67 mokslo metais JAV 
veikė 53 lietuviškos švieti
mo (mokymo) įstaigos su 
3.849 mokiniais ir 319 mo
kytojų : 3 vaikų darželiai su 
89 mokiniais ir 6 mokyto
jais. 43 pradžios mokyklos 
su 3199 mokiniais ir 236 mo
kytojais, 2 lietuvių kalbos 
kursai su 144 mokiniais ir 
16 mokytojų, 4 aukštesnės 
mokyklos su 355 mokiniais 
ir 42 mokytojais ir Pedago
ginis institutas su 62 moki
niais ir 19 mokytojų.

; balsinės liaudies dainų fra- ba. jos skyriai ir patriotinės 
zės kartais atrodo nepalies- lietuvių bendradarbiaujan-
tos, o Kitais atvejais išpuo
selėtos šiuolaikiniu stilių-U

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.

II tomas, 480 psl.

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

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

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

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

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

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

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

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

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS {DOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

čios organizacijos. Kas no
rės atskirai paremti asme
niška auka Jungtinių Finan
sų Komiteto veiklą už JAV 
ribų, tą galės savo valia at- 

Jei tu nemoki prisitaikyti, likti tiesiai to Komiteto var- 
jei tu nesi pasiryžęs pilvu

mi.bės ženklų. Jau ir šis suva
žiavimas kalba pats už save, 
kur geras trečdalis veidų 
priklauso jaunosios kartos 
atstovams. Jaunieji jau reiš
kiasi visoje eilėje apylinkių šliaužti purve 
valdybų, pradedant Nevv 
Yorku, Philadelphia, Ro- 
chesteriu. Clevelandu. Det
roitu, Mihvaukee ir baigiant 
Los Angeles. 1966 m. birže
lio mėn. PLB Jaunimo sek-

mais.
Lietuvių kalbos kursais 

laikomos Ateities Atžalyno 
ir Tėviškės evangelikų para
pijos sekmadieninė mokyk
la. Visos mokyklos įsijungė 
ir palaikė ryšius su švietimo tų kongreso išdavos, 
taryba, išskyrus dvi, kurios 
su švietimo taryba ryšio ne
palaikė.

Veiklos uždaviniai

Apjungti visą lituanisti
nį švietimą visose veikian
čiose mokyklose; užbaigti 
vadovėlių paruošimą; parū
pinti mokykloms kitų pagal-

Išeivijos sąlygomis šitokį biftių., mokymo priemonių
omšvietimo tinklą galima iš

plėsti ir palaikyti tik subur
tomis jėgomis, kaip kad yra 
L. Bendruomenė.

11 lituanistinių mokyklųf 
veiki normaliu pamokų me

parūpinti mokyklinio am
žiaus vaikams tinkamų skai
tiniu

Mokytojų paruošimas
Dabartinėse Htoanistmė-

tu, panaudojant kasdien sė mokyklose dirba didžiu
tautinių kalbų pamokoms 
leidžiamą 30 minučių laiką.

ma ą&ifittos kartos mokyto
jų. Jų patirtis ir pasiruoši-

du, kaip nurodyta spaudoje 
paties to Komiteto pasisaky
mu ir adresu.

1967 m. rugsėjo 26 d.

ALT.
Chicago,

ANGLIJOJE DAUGIAU 

SKAITO

Anglijoj laikraščiai dau-
Labiausiai gai apleista ša- vose organizacijose. Tačiau giau skaitomi, negu kur ki- 

ka tai sportas. Visame civi- jos turi ir sunkumų, kuriems. tur. Ten tūkstančiui gyven- 
lizuotame pasaulyje sportas : nugalėti reikalinga visų mū- tojų tenka 523 laikraščių
vertinamas ir jam teikiama sų parama, čia LB turėtų egzemplioriai. Švedijoje __
nemažos reikšmės jaunimo! būti jaunimui jungtimi. Dar- .5“ ' ------ - —

tai nesi revo
liucionierius, o tik pliuškis.

Leninas
* « *

Kalbėti tiesą yra buržua* 
žiniai prietarai. Melas yra

eijos iniciatyva Įvykusioje j iInai prieIBO.
jaunimo organizacijų atsto
vų konferencijoje išryškėjo 
jaunimo gyvas susirūpini-

ne. Leninas

mas tautinių vertybių išlai- 
kvmu. Tai vis Jaunimo Me-

auklėjime. Tiesa. ir mes 
sportuojame, bet iki šiol 
šiam reikalui buvo mažiau
sia kreipta dėmesio. Užtatai 
jau pat« laikas dabar visiem 
sukrusti. O kaip žinome, 
sportas labai daug gali pasi
tarnauti visais mums rūpi
mais klausimais, nes jis kal
ba labai garsiai visom* pa
saulio kalbom ir jį seka mili
onai žmonių.

Lietuvių Bendruomenė ei
na visur ten, kur darbas ieš
ko darbininkų. Jaunimas 
gana aktingai darbuojasi ša

bai neturėtų būti atliekami 
jaunimui už jaunimą, bet tik 
kartu su jaunimu. Svarbu, 
kad mes su jąunimu planuo
tume bendrus darbia, leistu
me jam tarti savo žodį, o ne 
tik kviestume jį palaikyti vė
liavas iškilmių progomis ar

505. Vak. Vokietijoj —323, 
JA V— 314. Olandijoj — 
285, Prancūzijoj — 245.

New Yorko Daily News 
tiražas 2 mil. egz.. o Londo
no Daily Mirror — 5 mil.

Įdomus reiškinys —nyks
ta iliustruoti savaitraščiai,

rinkti aukas prie salės durų. kaip JAV Life, Vokietijoje 
Jaunimas vertins ir gerbs Stern irkt. Sakoma, kad čia 
Bendruomenę tiek, kiek ta kalta televizija, kuria žmo- 
Bendruomenė geribs ir ver- nės vis daugiau susidomi, ir 
tins jaunimą ir jo pastangas, todėl skelbėjai vis mažiau 
—užbaigė savo pranešimą skelbiasi savaitraščiuose. O
V. Kleiza.

(Bus daugiau)
be skelbimų laikraščiai ne
gali išsiversti.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEVEIKIA. Amerikos Lietuviu TAS DUONOS NEPRAŠO.

GARDNER, MASS;

I •

Ar seniai tai buvo ?
Z. Arlauskaitės-Mikšienės • 

, vedamoje mokykloje. Jos
Z. Arlauskaitės 60 metų

veikla scenoje , .. , .. ...
1 braižas buvo ryškus ir ais- 

Labai greitai bėga metai,' kus. hektografavimui tinka- 
ypač žmogaus gyvenimo mas. Ji spaudai paruoštus 
antrojoje pusėje. Rodos, ar, atsišaukimus perrašydavo ir 
seniai Zuzana Arlauskaitė-'Pati juos savo mokykloje 
Mikšienė pirmą kartą pasi- naktimis atspausdindavo 
rodė Rygos lietuvių teatro kartu su čia rašančiu. Tada 
scenoje? Atrodo, lvg tai bū- uoliems policijos sekliams 
ta tik prieš kelerius metus. ‘ nepasisekė sužinoti, kur tie 
o iš tiki-ujų tai buvo jau leidiniai spausdinami, nors 
prieš 60 metų! j jų labai buvo ieškoma ir

Ir per tą, palyginti, tinm-' daromos kratos.
pą laiką Lietuva atkūrė sa
vo valstybę. Įsteigtas vals-

Taip Z. Arlauskaitė-Mik- 
šienė savo scenos veiklos Ie

ty binis dramos, operos ir ba- šomis parėmė ne tik Giedros 
lėto teatras. Jo dramos sce- kalendorių bet ir tų atsišau- 
noje nuo įsikūrimo pradžios kimų spausdinimą. Šis jos 
dalyvavo ir Z. Arlauskaitė- darbas dabar yra mažai kam 
Mikšienė. Ir per tą 60 metų žinomas, nes ji, kaip ir kitais! 
Lietuva pakartotinai prara- nuopelnais, juo pati nesigi-Į 
do nepriklausomybę ir to pa- ria. O ji dirbo ir ne dėl tuš- 
ties kaimyno buvo okupuo- čios garbės.
ta, kuris ją 1795 m. su Vo- Bene 1914 metais iš Ry- 
kietija buvo pasidalinęs. gos persikėlusi Peterburgo 

Ir štai jau virš 20 metų, lietuvių mokyklon mokyto- 
kaip lietuvių tautos dalis Ii- jauti, čia taip pat rūpinosi 
kimo verčiama atsidūrė už savo tautiečių įvairiausias 
Lietuvos sienų. reikalais. Štai, savo veda-

Z. Arlauskaitė-Mikšienė moję mokykloje Gallernaja 
taip pat įsikūrė JAV Detroi- gatvėj ji suruošė vakarinius 
to mieste. Čia ji tuoj susirū- kursus, kurie vėliau buvo į- 
pino scenos mėgėjų subūri- jungti į miesto liaudies uni- 
mu, ir jau 1954 m. gegužės versitetą. Tuose kursuose 
29 d. jos scenos mėgėjų bū- istoriją dėstė ir čia rašantis, 
relis suvaidino P. Vaičių- Be to, ji ten taip pat rengė 
no veikalą „Naujieji žmo- lietuvių vaidinimus ir kitoje 
nės“. kultūrinėje veikloje dalyva-

Peoples Banking and Trust Co. Belpre. Ohio. vyriausia 
buhalterė Betty Storer vedama tardyti. Ji kaltinama 
išaikvojusi apie pusę miliono dolerių banko pinigų.

Mirė P. Tarasevięimj 

Ilgai ir sunkiai sir^ęs'rug-

sumanymų liko neįgyven
dinta. Reikia gera pradžia 

Į pasirodyti, o kai kiti, abejo- 
i jantieji, įsitikins, kad dar
bas sėkmingai vystosi ,,tąi
atsiras ir daugiau, ka$ tą su- »ėjo 21 d. mirė Povilas Tara- 

! manymą parems. St. J. Ga- sevičius, čia išgyvenęs 57 
i balis pasisako, kad jis. namų melut. p,|,idolM Athd ka- 
statyboj gerai nusimano ir iniie Ju |iko ,iūdinči„ 
daug ,vainų planu vra piąj- 7 . , 7 .
žęs. Reikėtų tą reikalą gerai, zmon4 Adelę ir pu**eseerę 
aptarti.. i Bronę Juškienę, o Lietuvoj

Ona Puidokaitė-Kalašini-' seserį Apoloniją Mažeikio* 
> kova iš Hartfordo, Cįonib, nę. 
į laiške pasisako, kad esanti 
! našlė ir neturinti giminių.

Dar dėl poilsio namo statybos

■ Vienai tenka nuobodžiauti. 
Sumanymą remia. Esą. turi
mus pinigus geriau atiduoti 
tokiam kilniam sumanymui, 
negu kam kitam juos palikti. 
Todėl Keleivy paskelbtam 
sumanymui pritarianti ir ža
danti duoti pinigų, kai reika-

į las bus suorganizuotas.
V. Jasudavich iš Pittsbu- 

gho. Pa., rašo:
„Skaitydamas Keleivį, ra

dau garsinimą apie reikalą 
pensininkams namus pasi
statyti. Tai neblogas daly
kas. Aš manau, kad atsiras 
gerų ir pasiturinčių pensi
ninkų, pritariančių tokiam 
sumanymui. Tik klausimas, 
kur ir kokius namus staty- 
sit?“

Į tokį paklausima dar sun-
.... .. . ku atsakyti. Tik tada tas rei-

V. Kalvelis, sumanęs se- Perskaicuj .Naujienose ^a]as galės būti aptartas, 
natvės sulaukusiems pasista- Tamstos str. “Įsigykime po- j<aj paaiškės, ar daug atsiras

Velionis buvo kilęs iš-Ra
guvos valse., į JAV atvežta*

Z. Arlauskaitės-Mikšienės. vo.
praeitis vra gausi gerais mū-' Atsikūrus nepriklausomai 
sų tautai darbais. Jai Lietu- Lietuvos valstybei, Z. Ar- 
voje gyventi teko tik nepri- lauskaitė-Mikšienė jau ne- 
klausomybės metais, o jau- begrįžo į mokytojos darbą, 
nvstėje dirbo mokytojos bet pasišventė grynai teat- 
darbą už Lietuvos ribų, Lat- ro menui. Tą darbą ji dirbo 
vijos sostinėje Rygoje. Čia ilgus dešimtmečius, Lietuvo- 
ji visada buvo glaudžiuose je ir už jos ribų. bet visada 
ryšiuose su savo tautiečiais, savo tautiečių naudai ir jų 
Be mokytojos darbo švieti- tarpe. Šiandien ii čia bėra 
mo draugijos Žvaigšdės į- j bene vienintelė teatralė, iš 
kurtose lietuvių mokyklose, savo pamėgtos meno srities 
ji ir šiaip uoliai dalyvavo ; nepasitraukusi ištisus 60
lietuvių visuomeniniame gy
venime. Rygoje pradėjus 
veikti lietuvių darbininkų 
blaivybės draugijai Giedrai, 
ji įsitraukė Į tos draugijos 
scenos mėgėjų sekciją, jai 
vadovavo ir surežisavo eilę 
vaidinimu.. Greta vaidinimų 
ji dar deklamuodavo ir pa
dėjo suorganizuoti chorą.

Ji dirbo be jokio atlygini
mo. tik iš pasišventimo ir 
scenos meilės. Giedros drau
gija narių teturėjo apie porą 
šimtų ir nario mokesčio per 
metus surinkdavo ne dau
giau kaip šimtą rublių. O 
vienok draugija buvo pajėgi 
kasmet išleisti Giedros ka
lendorių, kurio išleidimui 
reikėjo skirti per du šimtu 
rublių. P.uto išlaikymas per 
metus taip pat atsieidavo a- 
pie porą šimtų rublių. Iš vi
so draugija išlaidų turėjo 
arti dvieju tūkstančių rub
lių. Z. Arlauskaitės-Mikšie
nės sceninės veiklos dėka iš 
tų lietuviškų vakarų-teatro 
kasmet būdavo susilaukiama 
arti pusantro tūkstančio rub
lių pajamų. Visos tos gautos 
pajamos eidavo išimtinai tik 
švietimo ir kultūros reika
lams. Ir dažnai — politi
niams.

Tada Rygos pogrindyje 
veikė lietuvių socialdemo
kratų sambūris. Gegužės 
d. proga buvo išleidžiami 
hektografuoti atsišaukimai 
ir keli numeriai laikraštėlio 
„Brėkšta“, šių slaptai lei
džiamų atsišaukimų spaus
dinimo darbas slaptai vyko

POMIOS KNYGOS

Romanai
z;

Vincą* Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
Kaina $2.50. Gaunama Ke* 
leivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ- *•" 
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 '• *r

Andriu* Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo'1935 m., I tomas, 280 
psk, kaina $3.00. -I

10 m. amžiau*, priklausė Andriu* Valucka., NE- 
keliom* lietuvių organtzaci-^MUNO SŪNŪS, Utomas,
jom*.

Ilsėkis, miela* Povilai, 
amžinai Amerikos žemėje.

Lietuvių vasarnami* 

gražiai pasipuošė

lietuviu vasarnamis taip 
pasipuošė, kad negėda pasi
kviesti bet kokį svečią ar čia 
bet kokį pobūvį surengti. 
Tik dar nesuspėta įvesti ap
šildymo. Tas būtinai bus pa
daryta kitais metais. Tada 
čia bus galima pobūvius 
rengti ištisus metus.

428 psl, kaina $4.00.
Sally Salminen, KATRY- (

NA, romanas, laimėjęs šve- ‘. 
dijos literatūros premiją, A 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15.

Jurgi* Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2.50

Albina* Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

.. - .rt/rKazy* Almenas, UPE J 
RYTUS, UPE J ŠIAURĘ,
romanas I dalis, 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da- '1 
lies kaina $3 00. n

AU Rūta. KELIAS 1 . 
KAIRĘ. premijuotas romą- ' 
nas iš JAV senosios kartos - 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

1 Vytautas Voierta*. GY
VENIMAS YRA DAILUS,

K

Šiemet, kol. oras neatša
lo. nutarta surengti dar. vie- 
ną banketą, kurio pelnas 
skiriamas virtuvei pagerin- 

darboįti. Tas banketas bus spalio

u

tyti bendromis jėgomis poil- ilsio namus“. Mintis labai
( šio namus, gauna daug Įvai- gera. Labai gaila, kad tai prisidėti ir ar jie susirinkę! 14 d. Pradžia6 val. vak. Vi
nių atsiliepimų. Jie įdomūs nebuvo parašyta prieš daug galės nutartjt kur ir kokius si kviečiami atsilankyti, bū-

norinčiu prie tokio

metų.
Ilgiausių jai metų ir geros 

sveikatos!
J. Vlks.

CLEVEANDO MAJORU 

BUS NEGRAS?

Seimelio atstovas Carl 
Stokes. demokratas, pirmi
niuose rinkimuose nugalėjo 
dabartinį majorą Ralphą 
Locherį.

Lapkričio mėnesio rinki
muose su juo varžysis res
publikonas Seth Taft.

Jei Stokes bus išrinktas, 
ai jis bus pirmasis JAV di
desnio miesto majoras neg
ras.

ir rodo. kad tas kluasimas metų. bet priežodis sako: 
daug kam rimtai rūpi. Čia „Geriau vėliau, negu nie- 
spausdiname tik keletą to- kad“. Labai gaila, kad apie 
kių atsiliepimų iš V. Kalve- būsimą rama labai mažai ir 
lio gautu laiškų. ! lyg ir pro dūmus nusakot.“

Štai vienas iš Chicagos,

site pavaišinti dešromis-su 
kopūstais ir kitais gardžiais 
savu šefmirtinknr g&tflintaf* 
valgiais. Mokestis tik $2

Banketą rengia Bronė Į romanas iš lietuvių emigran- 
Juškienė, Vanda šerkšnie Įtų gyvenimo, 242 psl., kai

liu dėl politinių priežasčių, j nė, Elena šimkūnienė. E- Į na $2.50
Iena Cemelauskaitė. Barbe Vytautą. VoUrt... UPC 
ra Eiamoniene Ona Naza TtiĖKA VINGIAIS, romam, 
nene Aleksas Juška ir V.n- kg£,
cas v įsmauskas. •*'"

namus statyti.
V. Kaliasas iš White

Plains, N.Y., pasisako:
„Esu viengungis ir gimi- 

i nių Amerikoje neturiu. Pa-
Toliau laiško autorius nu-i t u™™ „o™III., pasirašęs tik dviem rai- pasakoja, kaip jo senelė ’ Lletuv? ?'!zt' nesra’

dem A.Š.. tam kitko rašo: | jaunose dielWfe buvo vis0. Tamstos iške]tai minčiai’Į valdines prieglaudas į.ju supčiv apgaudinėjama, 
patekti reik „politišen“ re- Kažkuri* --x --1r
komendaciių. Vaikų negali- Įsigyti

nevama kaltinti, nes jie turi dirb
ti. Juk ir jie turi savo vaikų. 
Tamstai daug kas nepara
šys. nes iš kurių būtų galima 
sukolektuoti kiek pinigų, jie Į 
dažnai nebegali ar nemoka 
rašyti“

To laiško autorius pasisa-

e agentai net siūlė 
žibalo-alyvos Šerus 
naujai atrastiems 

sluogsniams pirkti. 0 tai bu
vo tik žmoriu apgaudinėji
mas ir iš iu pinigu vilioji-' 
mas. Autorius prašo dar 
kartą apie tuos sumanytus 
namus plačiau parašyti.

V. Kalvelis pinigų neprako. kad toki naudingą suma- -o „ (ik n0)j ,JŽinoti ar t0_ 
nymą jis l emiąs.

Senas visuomenės veikė
jas P. Kriaučiukas, dabar 
Floridoje, rašo, kad pritaria

kių namų statybai atsirastų! 
pakankamas skaičius norin
čių juos bendromis jėgomis

. .. . . . suremti, pasistatyti. Tik tu-tokiam sumanymui ir svei- • ,J imt zmiu, Kiek atsiras no
rinčiu tokius namus įsigyti

pilnai pritariu“
Toliau jis pastebi, kad jo

gyvenamoje apylinkėje yra 
ir daugiau asmenų, kurie 

į tam sumanymui pritaria, 
j Tik iš dalies gautų pa
skelbtų laiškų jau aiškėja 
kad pats sumanymas koope
ratinėmis pajėgomis pasi 
statyti poilsio namus senat 
vei praleisti yra geras ir ver
tas igyvendinti.

J. Vile*.

Vasarnamio narių 

susirinkimą*

Vacy* Kavaliūnas. KAL* 
GIESME, premijuotas 

omanas, 20J psl.. kaina 
$2.50.

kiną.
A. J. Jacobsen iš Brook- 

lino. Mass., rašo:
„Tamstos naujai sugalvo

tas dalykas, viešai paskelb
tas per spaudą lietuvių vi
suomenei, sudomino mane. 
Įsigijus senstantiems lietu
viams nuosavus poilsio na
mus, kur galėtų patys be ki
tų globos savuose namuose 
tvarkytis laisvai, garbingai.

Garsusis nuotykių romą- "ieke™ "stumtai. ilgiau 
nu Robinsonas Kruze būro gyventų smagioje aplinkų- 
pirmasis veikalas, kuris da*

ir kiek pinigais norintieji ga. 
lės prisidėti, tebus galima 
aiškiau pasisakyti, ar tas su
manymas įvvkdomas. Šio 
sumanymo pritarėjai, daly
viai ir vykdytojai turės rū
pintis, kad čia nebūtų pro
gos nei vieto? jokiems suk
čiams savo mikliais pirštais 
ir pakaustytu liežuviu pasi

Redakcijos pastaba:

Kaip matome, iki šiol čia 
tėra svarstomas tik namų 
pasistatymo ar įsigijimo 
klausimas. Bet vieni namai, 
kokie ir kur jie bebūtų, pen
sininkų „laimingesnės senat
vės“ problemos -neišspren
džia. Prieš statant namus, 
dar reikia gerai apmąstyti, 
kas tuose namuose rūpinsis 
pensininkų maitinimu bei 
kitu aptarnavimu, jų medi-

Lietuviu vasarnamio na 
rių susirinkimas bus spalic 
22 d. 2 vai. popiet. Jame 
bus renkama 1968 m. val
dyba ir aptariama kitų me
tu veikla. Visi šerininkai yra 
kviečiam! sušjrinkjtnė- daįš-^ku 
vauti. 4

Lietuvių rutulio klubas

Prieš 4 metus lietuviai į- 
steigė savo rutulio klubą, 
kuriame yra 4Q vyru ir mo
terų. žaidžiama sekmadie-

AĮoyzas Baronas, TRE* 
ČIOJI MOTERIS, premi juo
tas romanas. 196 puslapiai, 
kaina $2 50.

Kazy* Plačenis, PULKIM 
AN£ KELIU .... romanas iš 

Strazdelio gyvenimo. 
IHMria, 160 psl? kaina $2.00

Jurgi* Gliaudą. SIKSNO* 
SPARNU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
iifflĮįi-antų gyvenimo, 268 
osl., kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, TFI -

limis buvo spausdinama* 
laikrašty nuo 1719 m. spalio 
7 d. iki 1720 m. spalio 17 d.

♦ ♦ *

moję. Jūsų pranešimas arba 
atsišaukimas vertas dėmesio 
visai lietuvių išeivijai“.

S. Kalnelis iš Chicagos 
tarp kitko pastebi:

rodyti. Juk dabar ne anie cinos pagalba ir kita globa

Amazonė* upė* (Pietų A> 
merikoje) žiotys yra 250 
mylių pločio.

• • •
70% JAV gyventojų gy

vena miestuose.

Mėnuli* nuo žemė* yra 
240,000 mylių atstume, o 
nuo žemė* iki Marso 34 mil. 
mylių.
*****«*M****MM«M****M*M*M»z

senovės laikai. Kuriant bet 
kurią bendrovę dabar reikia 
laikytis įstatymų, jos veikla 
yra kontroliuojama, ir gali
ma nuo sukčiu apsisaugoti.

St. J. Gabalis iš Edinbo- 
ro. Pa., ilgame laiške tarp 
kitko pasisako:

„Skaičiau Tėvynėje atsi
šaukimą į lietuvius pensinin
kus. Esu vienas tokiu ir ly

tuose namuose, kiek visa tai 
atsieis kiekvienam ir aplą* 
mai, nes tik visa tai sudąro, 
tą pagrindinę senam žmogui į 
reikalingą parama ir gerą'- 
nuotaiką, o ne tik ram# sie-į 
nos. Jeigu nepajėgūs ar su-j 
sirgę seneliai liks neaptar-Į 
naujami, neapšvarinami ar 
blogai maitinami, jeigu juos 
reikės iš ten vežti dar į kitus 
viešus senelių ramus gyv

niais nuo 6:30 vai. vak. KJu-JNAGO UGNIS, premijuotas 
be yra geru žaidė jų. todėl jis J romMhas, 205 pusi., kaina 
gali varžytis su kitais kIu-|tŽ.60.‘
^ais’ ] Aloyza* Baronas: LIEP-

Lapkričio prodžioje klu- TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
bas rengia pobūvį Lietuvių Į mijuotas romanas, 279 psl.,

kaina $3,00.vasarnamio salėje.
Aleksas Juška

Gimtadienio proga iš New
Jersev jos pasveikinti buvo Į įai' kaįp ir jūs galvoju, kad
nuvykę jos giminaičiai gera lietuviams didės-J nimo dienom užbaigti, tai tie 

niame būryje gyventi ir lai- gražūs ir gražios gamtos rė- 
ką įdomiau praleisti. Pilnai muose pastatyti namai dar 
pritariu Jūs;i sumanymui“, toli nepatarnaus siekiamam 

Jis toliau pažymi, kiek tikslui. Šituos klausimus rei- 
pradžiai galėtu tam reikalui kia pasvarstyti daug nuo- 

i skirti pinigų. Anot laiško au- dugniau. negu tik plytų, sto

Baubliai ir Masioniai, o jos
ri raugė Marytė Paukštytė 
McVey — net iš Floridos.

Linkime Barborai Viznie- 
nei ilgiausių ir sveikiausių 
metų.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio** ddministrari
ja praio gerb. skaitytojm
kurie keičia adresą, prane
iant naująjį adresą neuž
TPifriti pa mirti ir tena ii

q į >- • J ■ -b
Nepamirškite pa

pašto numerio — .ip

Al. M. toriaus, praeity daug gražių go ar langų reikalą.

Vytautas Alanta*: TARP y* 
DVIEJU GYVENIMŲ. 462 - 
pusk, kaina $4.50. ?>

Juozą* Švaistas: ŽIOB- ' 
RIAI PLAUKIA, romanas *• 
iš knygnešio kun. M. Sida- 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50. T.

Juozą* Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a a 
romanas fi Vinco Kudirkos ,* 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

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

T. I

♦:>..I
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

ir
aukšto

Iškilieji dainininkai

Vilniaus opeia džiaugiasi 
didžiuojasi trim jaunais 

lygio solistais. Tai
Virgilijus Noreika, tenoras, 
Vaclovas Daunoras, bosas 
(abu šią vasarą matyti bei 
girdėti Kanadoje) ir Edu
ardas KaniaVa, baritonas. 
Tik šį sezoną vilniečiams 
dar neteks ta trijule gėrėtis. 
Noreikos planai dar neaiš
kūs. Kaniava ir Daunoras 
pasirodė vieną vakarą Sevi
lijos Kirpėjo operoj. Figaro 
ir Don Bazilio rolėse (abu 
dainavo itališkai), ir grįžta čia matyti vieta Redding, Cal., apylinkėje, kur sudužo 

Al F. Oien vairuotas lėktuvas. Tai Įvyko š. m. kovo 
11d. Juo. be vairuotojo, skrido jo žmona ir duktė, kris
dami ant žemės, jie neužsimušė. Oien tuoj išėjo ieškoti 
pagalbos ir nebesugrįžo, žmona ir duktė dar vedė užra
šus iki gegužės 1 d. Tik spalio 1 d. briedžių medžiotojai 
surado tų dvieju moterų lavonus.

REDAKCIJA ATSAKO

"Keleivio“ skaitytojas iš 
Toronto rašo nepatenkintas 
"Maikio su tėvu pasikalbę-į Nors Dėdė Šamas 
jimu“. kuriame buv 
ta krepšininkų kelionė į

Dėdės Šamo dosnumas

Ką reiškia Vilniuje 

pataisyti sijoną _
»O •

Apie tai pasakoja vilnie
tė A. Karkauskienė Tiesos
nr. 205:

"Labai atsargiai stengiau
si plauti trikotažinį sijoną, 
o jis vis vien išsitempė ir Į 
ilgį, if i ploti. Nieko nepa
darysi. reikia taisyti.

Užėjau į Garelio gatvėje 
esančią rūbų remonto atel
jė.

—Trikotažo netaisome,—- 
išgirdau atsakymą.

Gorkio gatvėje esančioje atgal studiiuoti svetur: Ka- 
trikotažo atelje pasakė: • niava Į Sofiją (Bulgarijoj),

v. •__ • -• '■ Daunoras i Milaną.—Netaisome ir nežinome, i *
kur taiso.

Netoliese — mezgykla.
Ten sutiko labai maloniai:

—Patrumpinti galime, bet 
susiaurinti — ne. Neturime 
kainininko ir nežinome, kiek 
iš jūsų paimti už darbą. U ž- 
eikite i Komjaunimo gatvėj
esančią trikotažo taisvme Lietuvių kvislingų garsia- 
dirbtuvę arba i atelje prie kalbiai bando garsinti L. 
Jaunimo stadiono. : f Diržinskaitę Amerikos lietu-

vinams kaip "tarybinės Lie
tuvos užsienių reikalų mi

Į JT ATVEŽĖ IŠKAMŠĄ

Rusų delegacija atsivežė 
į dabartinę Jungtinių Tau
tų sesiją ir Leokadiją Dir
žinskaitę (Piliušenkienę) iš 
Vilniaus. Susvyravo Sniečkaus sostas

Ryšium su "Latvijos es- "pirmasis”

yra kalingiems (tik iš federali- 
įvo palies-', rimtas vyras, geras gaspado- nioiždo) 4 bil. 200 mil. dol.; 
ionė i Lie- oius, jo ūkis klestetė klesti, kovai su neturtu namie 1

bil. yoO mil. dol.; federali
nės pagalbos masiniam tran- 

kioja kaip sūris svieste ir tik zitui 110 mil. dol.; federali- 
nebent paukščio pieno jiems nės pagalbos aukštesniam 
betrūksta, tai vis dėlto jam mokslui 1 bil. 400 mil. dol.; 

‘daromi priekaištai, kad pa- maisto kortelių programai 
sidaręs neapdairiai išlaidus, varguomenei maitinti 193 

J-švaistąs pinigus kam reikia mil. dol. (ne vien juodiė- 
1. Kas sekė ir seka Lietu-1 jr kam nereikia, gerokai įsi- siems). priemiesčiams pę>- 

vos socialdemokratų veiklą! skolinęs, jo kreditoriai kalti- tvarkyti 469 mil. dol, kad 
na jį nemokėjimu už skolas' ten juodieji galėtų geriau į- 
palūkanų ir būkštauja, kad sikurti.
jis kartais "nesusibankruty- Dėdei Šamui dar nurodo- 
tų“.-Bet Dėdė Šamas mažai ma, kad šalia ’ Didžiosios vi- 
tepaiso visų tų priekaištų ir suomenės" dar esama nema- 
daro savo: jis žinąs, ką da-; žai vargšų, kurių toji visuo- 
rąs. Ir mums atrodo, kad kas: menė neapima. Tai Ameri- 
bus, kas nebus, o mūsų Dė- kos indėnai. Aliaskos eski- 
dė Šamas nepražus, — kaip mai, daug baltosios rasės

tuvą. ir klausia: "Ar jūsų, 
socialdemokratų. elgsena 
komunistų atžvilgiu yra aiš
ki ar ne?. Gai vieną dįeną 
jūs demokratinės koalicijos, 
o kitą komunistų draugai?“ 

Atsakome:

jo gy ventojai pertekę gėry
bėmis, anot to posakio, plau-

nepriklausomoje Lietuvoje 
ir vėliau užsienyje, tam tas 
klausimas turi būti aiškus. 
Lietuvos socialdemokratai 
buvo ir yra demokratinio 
socializmo idėjos nešėjai, o 
komunistai — demokratijos 
priešai ir jos nepripažįsta. 
Komunistai visą laiką so
cialdemokratus puolė ir puo
la daug smarkiau, negu ki
tas mūsų partijas. Todėl ir 
"Keleivį“ jie dažniau plūsta, 
negu kurį kitą lietuvišką 
laikraštį, nes jis yra griežtai 
antikomunistinis. Be to, pa
tartina prisiminti, kad ir So
vietų S-gos išleistoji istori
ja, galima sakyti, yra tik ko
munistų kovos su socialde
mokratais istorija.

anas gudrus mūsų žemaitis žmonių, na. ir tų pačių juo- 
nepražuvo. 1 dujų, kurių dosnumo ranka

Visai nesikišdami i jo rei-: dar nepasiekia.
kalus, vis dėlto dirstelkime. j Taigi, nelengva Dėdės Sa- 
kyrgi ii kam jis išleidžia sa-' mo našta. Jis sako, darąs, ką 
Vo pinigus, kuriuos jam no- galis — I do my best! Bet 
rom nenorom suneša jo geri
ir paklusnūs vaikai.

Būdamas teisingas žmo
gus ir nepakęsdamas skriau
dų. jis užstojo pietų vietna- 

ir dabar turi nema-

visoj imperijoj
es-ero“ diena. Vilniuje lan- —Sniečkus daugiau negu 

. .o*,, v.uv., ...v- kėši keli svečiai iš Rygos, reikia turėjo laiko įkyrėti
—Mes taisome tik apatinį tuvo§ užsienių reikalų mi- Rugsėjo 23 d. buvo oficialus lietuviams, net ir komuni?- 

tnkotazą. Viršutinio netai- nistrą- jungtjnių Tautų sek- pasitarimas su jais kompar- tams, savo itin uoliu taiks
tome, taip atsakė kom- retorįale, tačjau, toks titulas tijos respublikinio centro į- tymusi prie besikaltai?>ian- 
jaummo gat\eje. : )nežinOmas, nepripažintas ir staigoje. Iš vilniškių pusės, čių Maskvos politinių vėjų.

ta(^onP ■ bereikšmis. l Diržinskaitę anot pranešimo laikraščiuo- savo skelbiama teze "arbaPrie Jaunimo
nurammo“:
—Taisome, tačiau

daug darbo. Bet jums nebū- Prasidedant šiai jungtinių Rugsėjo 
tinai pas mus. Mes siuvame Tautų sesijai. Pavergtųjų vingio parke atidaryta 
paprastomis mašinomis, ko- Europos Tautų Seimas, kaip biliejinė“ žemės ūkio gami- 
kias tun kiekviena smvnmo įr kitais atvejais, dar kartą nių paroda. Pranešė, kad a
atelje. Lzeikite į bet kurią įsakmiai priminė JT sekre- tidaryme dalyvavo   V
antros eilės siuvyklą, ir pa- toriui ir delegacijoms, kad Charazova 
darys, pavyzdžiui, kad ir į rusų (Sov. S-gos) delegaci- jr kt.
siuvyklą Trakų gatvėje. ja niekad nėra įgijusi teisės 

Trakų gatvėje griežtai at- atstovauti Lietuvai. Latvijai 
sakė: ar Estijai. Tai taikoma vi-

__ Netaikome • ?a* rU5Ll delegacijai, neatsi-
Kui- dar' eiti? Prisiminiau zvf^iant- kokni be-

kaimynę, kuri turi siuvimo 
mašiną ir moka tiesiai siūle

i į čia iregistiuota tik kaip vie- se. dalyvavo V. Charazova 
rko_ —.......... ___ _____A i'v Vfturime na iš iusų delegacijos narių. A. Barkauskas

id 
parke

ir kt. 
d. Vilniaus 

ju-

A. Barkauskas

Kita "jubiliejinė“ — dai
lės paroda. Į jos atidarymą 
atvyko — V. Charazovas, A. 
Barkauskas ir kt.

i- f

būtų tos delegacijos narių 
tarpe.

nusiūti. Ji sutiko pataršyti. 
Apsieisim ir be kaininin

ko...“
NEW YORKO IR 

MASKVOS KAINOS

Kas — Chazarovas? Ogi 
i "antrasis sekretorius“ prie 
j Sniečkaus. Maskvos politi- 
! nis komisaras Lietuvai. Bū- 

iš ei- 
funk

’ dingą, kad tris kartus 
i lės oficialiose viešose

„Tr i - „ mieciu- keleivy y ia aiškiai—aj vargo, juos begindamas 
parašyta. ka? veda Maiklo į nuo ,-audonųjų užpuolikų:' 
su tėvu pasikalbėjimus“. Jie į ten jig iškidžia 24 biiionus:
yra tik vieno jų autoriaus fh»leriuku (kaip žinoma, do- 
pastsakymas, kuris kartais lerio iauaebėra jis sumen-! 
gali sutikti su socialdemo-

; jam sunku ir nuo parazitų 
apsiginti, kurie taip pat pro 
įvairius plyšius čiulpia jo pi
nigus. ir —turtingas darosi 
turingesnis, o vargšas dar 
vargingesnis, kaip dažnai 
čia dėl to pasitaiko.

An. Rg.

PIGIOS, ĮDOMIOSkėjo į doleriuką, suliesėjo, i 
11 l taip sakant).

i
Dėdė Šamas ne tik rupi- 

į naši. kad jo krašto žmonės 
; gerai gyventų: jis nemažiau, 

o kartais ir daugiau, rūpina
si ir kitais kraštais, nes koks 
gi jis būtų pasaulio šeimi-

; ninkas. valdovas, jei kitais; 359 pg]., kaina $2.50.
' nesirūpintų. Tad antrą didu- 
. rr.u po Vietnamo karo pinigų 

Anglijoje įsakyta sunai- krūvą jis išmeta vadinamai 
kinti kalėjimuose visus prie-' užsienių pagalbai, būtent: 
taisus kūno bausmei vykdy-, 5 bil. 300 mik dolerių. įskai- Du mediniai ir trys geleži* 
ti. Sunaikintos ir rykštės, ku-į tant karo pagalbą, maistą, niai kryžiai, savanorio An- 
riomis kaliniai būdavo pla-i taikos korpą ir pasaulinio 'tano Šukio atsiminimai iš 
kami. masto programą. Bilionai nepriklausomybės kovų, 376

Paskutinis kalinys 15-ką dol. išlekia ir Afrikos bied- psl., kaina $3.00.

kratų nuomone, bet gali 
nesutikti.

3. "Keleivis“, kaip ir kita 
laisvoji spauda, nėra užda
ras ir skirtingoms nuomo
nėms pareikšti.

knygossu rusais, arba žūti. trečio 
kelio nėra!“ Bet dar labiau 
už Sniečkų įkyrėjo Maskvos 
nepasitikėjimas net ir pa
čiais uoliausiais prisiplakė
liais, nepripažinimas jiems 
jokio savai ar.kiškumo ir pri
valomai primesta "didžia- 

: broliška globa bei priežiū
ra“, teikiama, tarp ko kita, 
ir "antiujų sekretorių" pavi
dalu. Atsiunčia kokį negir- 
dėtą-neregėtą rusą (kokį 
nors Afonina. Levickį, šar- 
kovą, Popovą ar Charazo- 
vą) ir — "teikitės gerbt ir 
klausvt!“. tai vra, "išsirinki- 
te“ jį savo vadu. išrinkdinė- 
kit jį "Lietuvos darbo žmo
nių“ deputatu į "parlamen- 

klausv-

ANGLIJOJE NEPLAKS 

RYKŠTĖM KALĖJIMUOS

rykščių gavo 1962 metais.

Derliaus vainikas, J. Mi
kuckio eilėraščių rinkinys,

Grožvylės meilė, P. Orin
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

niokams šelpti, ir Indijos 
parijams (varguomenei) ' 
nuolatos nuo bado mirties: 
gelbėti (už ka jis gauna gra-' 
žią padėką iš Indijos min.!

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

Per giedrą j audrą, Myko-
pirm. gražuolės Indiros lo Vaitkaus 1909-1918 m, 
Ghandi. visuomet balsuo-i atsiminimų IV tomas. 272 
jančios su bolševikais prieš psl., kaina kietais viršeliais 
Dėdę Šamą), ir Egipto i $3.75, minkštais — $2.50. 
(Nasserio) fabrikų darbi
ninkams pamaitinti, kad ne-

cijose "antrasis“ veikė, kaip tus" ir, svarbiausia, 
"pirmasis“. — nebuvo A. kit nurodymų.
Sniečkaus. Jokio pranešimo Apie tuos -kaip Pi]vpus 
kui jis. atostogauja, seiga jg kanapių“ atsirandančius 
ai kui no!s Maskvoj gelbsti Popovus-Charazovus niekas 
savo padėti . \ įlniuje kalba. njeko Lietuvoj nesužino, — 
kad jau prieš pastarąjį par- nei kas jįe. nei iš kur. nei ka

"Radio Svoboda“ komite
tas paskelbė kai kurias New 
Yorko ir Maskvos kainas.

Nevv Yorke kvietinių mil- 
tų kilogramas 24 centai, o 

pagyrimai? apdovanotųjų, Maskvoje — 46. čia ryžių
sąrašai vėl, kaip paprastai, j-g 55 ten gy jautienos ,-♦« ... e • -1 -
mirga rusiškomis pavardė- C ei gy tpn s? 99 5Uvaziavima Sniečkui
mis. Ir vis tos pavardės žy-! veršSnas ke’č a $7.74 tTn teko gelbė!; E-
mimos ties atsakingesnėmis $2.56. vištienos kg. čia87 et..Į Są' . antrasis“, Popo-
pareigomis Lietuvoje įtaisy- ten §994 " "į vas. jau siūlęs Sniečkų pa
tose įmonėse bei įstaigose.: Ten "labai brangi ir žuvis. Į FtUmti k^.'.no,‘s.i šal-i V’ ?iū'
Pavyzdžiui: pja lašišos ko- SI 96 tenai-S -Part!-iO? Pirmuosius iš ______

Michail Jefimov — Bai- į $8.44. konservuotų silkių kg. ke!tl/Ianl’a5l V-g^Ukitiems ii 
tijos laivų statyklos vyriau-lčia $1.21. ten $3.24. konser- ^meckųaukletą^ Rusijoje, tai nuolankiai 
sias technologas. Lev Masu-į vuotų sardinių kg. čia $1.98.
nov — "Žalgirio“ staklių, ten $5.33. 
gamybos vyriausias meta- Tų kainų skirtumo reikš- 
lurgas. Yasilij Maksimov — mę me« suprasime, jei prisi- 
elektros skaitikliu gamybos; minsime kad Maskvoje už

darbiai yra 4-5 kartus ma
žesni kaip Nevv Yorke.

Apdovanoti atėjūnai

Rugsėjo 24 d. Vilniaus 
laikraščiuose paskelbtieji į- 
vairiais garbės titulais bei

nuvirstų nuo kojų, dirbdami
Inicialai po tiltu, A- Tūlio 

novelės, 156 psl., kaina kie-

cecho viršininkas Vladimir 
Staroselskij — matavimo 
prietaisų remonto gamyklos 
direktorius. Semion Stuka- 
lin — statybos-apdailos ma
šinų gamyklos planavimo- 
gamybos skyriaus viršinin
kas. Vladimir Kosiuga 
elektrotechnikos gamyklos 
partinio komiteto sekreto
rius. Konstantin Sviridov— 
staklių gamyklos meistras. 
Aleksandr Zaidenvarg (žy
dų ar vokiečių kilmės atėjū
nas) — grąžtų gamyklos di
rektoriaus
Nikolai

4 METŲ VAIKAS SVĖRĖ

15 SVARŲ

Miami, Fla., policija 
susekė Dimitrio ir Kathleen 
Puente namuose 4 metų ber
niuką, laikytą narve. Jis svė
rė 14 svarių ir 15 uncijų, t. 
y. tiek, kiek 6 mėnesių kū
dikis.

turintį tikresnį imunitetą 
prieš "vietininkiškumo ir na
cionalizmo bacilas“ (ir lie
tuviškai sunkiau tekalban
tį, negu rusiškai). Bet 
Sniečkus šiuo atveju dar ap
sigynęs: jis dar liko pirmo
je vietoje, o atšauktas buvo

liausiąs iš geriausių Lietu
vos darbo žmonių“ Lietuvą 
pirmą kartą pamatė tiktai 
1956 metų vasario mėnesį, 
kai vadinamoji Lietuvos 
kompartija kažkodėl staiga 
"išsirinko“ savo antruoju 
sekretorium. Prieš tai. dai
nuo Stalino-Berijos laikų,

jie iki tol vra nuveikę. Tas jo darbuotasi i-usų komparti- 
dar labiau erzina net ir jos centro įstaigoj. Gimusio 
Maskvai iukti besistengian- bei augusio būta Ukrainoje, 
čius vietinius bolševizmo ko- bet ir tenai būta atėjūno: 
vūnus: ir jų ambiciją užgau- buvo Zaporožėj dirbusio ru- 
na įsakyta prievolė meluoti so mokytojo sūnus. Todėl 

-au. kai reikia buvo kurį laika toj pačioj 
nuoiaiiKiai reikšti "besąly- Ukrainoje praktikavęsis 
gini pasitikėjimą“ tokiems Maskvos patikėtinio 
svetimiems nežinomiems at
ėjūnams ir pripažinti juos 
savo atstovais ir vadais.
Maskva
syklės —

1 žmonių su iems duodamais 
, vadais bei viršininkais. Ne-

parei-
gose.

Tas šarkovo kaukės (nors 
ir permatomos) nuėmimas 

laikosi tokios tai- tik po mirties irgi padirgina 
nesupažindinti opią vieta. — primena ir tai, 

kas tokie yra tie Popovai, 
Charazovai ir visa eilė at
siųstų direktorių, pavaduo
tojų ir kitokių prižiūrėtoju 
kuriais Maskva neatlaidžiai 
aprūpina vietinius bolševi
kus. vis dai besistengiančius

Popovas. Šio vietoj atsirado supažindint: bent tol. kol jie 
Chaiazova?. Maniusi? pir-į gwi. gtai, su vienu tokiu 
mą vietą javo, bet ne parti- buvusiu (i<(3M1) Lietuvos 
joje. o administracijoje, kai komisaiu Borjsu šaikovu 
Paleckis^ J-'IP0 paspirtas Lietuvoje gauta kiek arčiau .........
aukštyn. į Maskvą, o j Ia- susipažinti tik dabar, kai ta- įtikinėti save ir kitus, kad

ginklu tramvboje izraelitams , .į ' M.• I • X* . r * * Isunaikinti. nors tie vargšai 
arabai nė supratimo neturi, 
kieno jie duoną valgo, nes
iiems aiškinama, kad tai vra •. *
Ki •emliaus raudonųjų dė
džių dovana. Dėdė Šamas

tais viršeliais $2.50, minks-

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustluota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

negaili ir kitiems arabų________________________
kraštams, jų skaičiuje gai 
daugiausia Jordanijos kara- 
liukui-nykštukui Husseinui.
Nėra užmiršti ir vadinamie- Geri

žodynai

ji "socialistiniai kraštai“, 
bet kur ten visus ir beišvar- 
dinsi!

Na. ir trečia mėgiamiau
sia Dėdė? Šamo išlaidu po
zicija— tai "Didžioji visuo
menė“ arba "Kova su skur
du“ namie. Ir šiai pozicijai, dynas, redagavo Karsavi- 
iš kurios daugiausia tenka naitė ir Šlapoberskis. apie 
juodam žmogui, paklojamos' 27.000 žodžių. 511 psl., kai* 
tokios sumos: sveikatos rei- na — $5.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo-

leckio vieta pailsėti Įsodin
tas Šumauskas. Bet stebėto- rė kažkur Rusijoj ar kokioj sų valdžią“, "mes viską tvar-1 
jai Vilniuje dai neisitikinę, pakraštinei Rusijos koloni- komė““.. Kvislingų vaidme- 
ar pavyko Sniečkui apgmti joje, nors ana]-s m.etai< ne hi apsiėmbsieji atlikinėti 
savo padėti pakankamai kartą teko už jį atidavinėti vietinišibedševikai il?a laika 
tvirtai. 1 ”99.96 M“ balsų. Tik da- laikėsi labai nuolankiai dėl

Išbuvęs vyliausio komu- bar, iš laikraščiuose paskelb- tų atsiunčiamųjų prižiūrėto- 
nisto Lietuvoj pozicijoje per to. 28-nių viršūnių Lietuvos jų. O aplinkui vis dažniau 
30 metų (nuo pogrindinių bolševikų pasirašyto nekro- pasigirsta nepasitenkinimo 

nuo 1936 metų), — logo (yra ten ir Sniečkaus kupinas klausimas: "kodėl 
nų 5 metų. kurio nelaikė į- o tai yra ilgiau, negu bet ’parašas“) paaiškėjo, kad ir kam čia jų reikia?“

j koks kitas respublikinis tas anuomet skelbtasis ’ge-Į (Elta)

Policija suėmė abu Puen- 
pavaduotojas. te ir patraukė atsakomybėn. 

Milenskij — poli- Teisme turės paaiškėti, ko-
technikos instituto šiluminės 
energetikos katedros vedė
jas...

(E)

dėl tėvai taip kankino tą sa
vo vaiką. Jie turi antrą su-J laikų, 
nų 5 metų. k
kiše i nnrva.

sai rugsėjo 12 d. staiga mi- dabar Lietuvoje esanti "mū-jkalams (neskaitant tyrinėji-
mų) 1 bil. 100 mil. 
butų nuomai užsimokėti 275 
mil.; gimdyvių ir kūdikiu 
globai (tik iš federalinio iž
do) 264 mil. dol.: viešosiom 
mokyklom federalinės pa
galbos 2 bil. dol.; mokyklų 
priešpiečiams bei pienui 347 
mil. dol.: darbininkams nau
joms specialybėms paruošti 
295 mil. dol.; pašalpos rei-

d 1 . | Lietuviškai angliškas io* 
’ " dvnae, Viliaus Peteraičio, 11

laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių,, 586 psl., kaina $7.00,

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ...... .............. $12.00
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

' tas, smarkus kalbėtojas ir į 
kytras lojaris. Nuvažiavęs * 
Maskvon net su Chruščiovu; 
susikirto. 1

— Taigi, tėve, jis per
daug karingas. O Amerikos 
žmonės karo nenori, išsky-

| rus tik vadinamuosius “ka-i 
vanagus“, kurių nėra j 

daug. Be to, Nixono fiziono 
mija nelabai patraukli.

— O kas tas?
— Fizionomija reiškia 

žmogaus išvaizdą, tėve, jo 
veido biuožus.

— Sakai, jo feisas negra
žus?

— Nelabai gražus.
— Bet vyrui gražumas ne

reikalingas, Maiki, kad tik 
turėtų razumo. Matai, mano j 
feisas irgi nelabai gražus, 
ale visi mane myli.

— Nereikia taip daug a- 
pie save manyti, tėve. Nixo- 
nas dėl savo išvaizdos 1960 
metais pralaimėjo Kenne- 
džiui prezidento rinkimus.

— O kas tau sakė, kad jis 
pralaimėjo dėl savo išvaiz
dos?

— Kai kurie balsuotojai, 
tėve. patys pasisakė prieš jo 
išvaizdą. Kaip paprastai, A- 
merikoje prieš rinkimus re
porteriai klausinėja žmonių, 
kas už ką balsuos. Gavusi to
ki paklausima, viena mote
ris atsakė: “Aš visada bal
suodavau už respublikonus 
ir dabar balsuosiu už juos, 
išskyius tik Nixoną. Man

Vatikane dabar putsedžiavja Komos katalikų sinodas, kur dalyvauja ir 5 J A Y vyskupai. Iš kairės— 
Jgochesterio vysk. Fulton Sheen. Detroito arkivyskupas jSin Francis Dearden, Philadelphijos ar- į 
kiv. kardinola> .John Joseph Krol. Baltimorės arkiv. kardinolas Joseph Shenan ir Pittsburgho 

' vysk. John Jo>eph \Vright. Pačioje dešinėje su barzda kardinolų kolegijos dekanas kard. Eugene ! 
Tisserant.

Siųskite Pinigus į|
LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GR4MERCY
įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for |

— Na, kas girdėt, tėve? jos vienodos, tai kodėl jos i nepatinka jo išvaizda.“
— Zinai, žmones jau pra- pesasi, a 

deda kalbėti apie preziden- — Jos pešasi ne dėl prin- 
to rinkimus. Kur tik nueinu, cipų, tėve. bet dėl valdžios 
visi klausinėja, kas bus kitas stalo. Prie to stalo prieiti
prezidentas 
kad nežinau.

Kai atsakau, reikia laimėti rinkimus, 
tai sako: pa- tiem:

Iš Tolimųjų Rytų
RAŠO VABALAS

KAIP KOMUNISTAI 
VADUOJA

Jau 1925 m. profesorius 
Augustinas Janulaitis savo 
knygoje “Lietuva ir dabarti 
nė Rusija“ rašė:

(Antras laiškas, š. m. liepos 20 d.)

Mielas Bičiuli,

Jau savaitė, kaip negailestinga Tokvo saulė, slėpda- liucijas. Ateina kaip vaduo- 
mosi už miglos uždangos, dengiančios miestą, kepina be tojai, Įsivyraus kaip viešpa- 
atvangos. Dangus pilkas, pro miglas pačios saulės nema-1 čiai“.
tome, tik jaučiame jos negailestingą karšti. Dejuojame, j 

—Ne, tėve, neviena. Bos-1 kad nė mažiausias vėjelis nepadvelkia, kad nuo ryto iki 
tono mokyklose buvo pada-1 sutemos temperatūra arti 100. Karšta ir drėgna, bet tas

“Dabartiniai rusai sten
giasi plėstis, keldami revo-į

Tai gal tik viena tokia.

ryti “šiaudiniai balsavimai“, neatbaido mūsų nuo “turistavimo“. ir mes, vos kojas vilk-
Trinkiams laimlt?bald S ,dag\V.a!kšli"ėia,ne’ klaidži°jame’ žioplinėjame po To-'

veik visi balsavo už Nixoną_,į kyo labirintą.
klausk savo Maikio.— jis suotojams daroma visokių j ^et mergaitės visos pasisakė
viską žino. pažadų, kurie po rinkimų' Kennedi kuris turėjo1 Nuostabus miestas: šalia vakarietiškų cementinių pa-

Rinkimai dar toli. tė-' pamirštami. Pavyzdžiui, da-i jaunesnę išvaizdą. ' į statų matai už bambuko tvoros besislepiančius mažus ja
ve; dar kitą rudenį. bartinis prezidentas buvo ( — to negirdėjau, Mai- poniškus namukus, kurie mūsų akimis atrodo kaip lūšnos,

— Ale žmonės jau prade- išrinktas 1964 metais kaip , jęi. j o kitame kvartale — didžiuliai moderniški “apartment
da bečyt, kas bus išrinktas. taikos balandis, žadėjo pa-, — Apie tai, tėve. rašė» buildings“. Siauros gatvelės, be šaligatvių, kur automobi- 
Žinai, Maiki, Amerika be-j aigb įetnamo arą. "j laikraščiai ir skelbė radijas.1 lįai vos gali prasilenkti, ir plačios alėjos, kuriomis be par- 
tais gyvena. Beeina šunų ii njerl. ar}?1 P”® Buvo ir daugiau tokių pasi- traukos zuja rūkstančiai automobilių. Judėjimas toks pat,

sakymų. Reporterio užklaus- kajp jęew yorke ar Bostone. Prie didžiųjų viešbučiu yra 
tas gazolino stoty jaunas vy
ras. už ką jis balsuos, atsa-

arklių lenktynes; beeina, 
kuris kumštininkas laimės 
faitą, kuris futbolininkas to-

šingi, todėl išrinko jį milži
niška balsų dauguma. O res
publikonų kąndidatas Gold-

liau nuspirs futbolą, alei "ateris, kuris stojo už dar kė? „Vž Kennedį.< priduri krautuvių: kcju. P!ačiu0,^ languose viloja akis koralai, 
damas: “Man nepatinka 'gyvuoti Perla1’ sllkai- antique chma* m. aišku, laikro-
Nixono nosis“. Vieną vaka-i^žrii, foto aParatab patefonai, magnetofonai ir įvairūs 
i*a Nixonas kalbėjo per tele- elektros ir elektroniniai piietaisai. Motely s akių negali 
viziją apie savo kandidatu- atitraukti nuo perlų, o vyrai stovinėja prie laikrodžių, fo-

daugiausia pinigų sudeda | didesnį karo įtempimą, bu 
bečydami politikierių rinki- y° smarkiai sumuštas. Ta 
mus, ypač kai būna renka- čiau po rinkimų prezidentas
mas prezidentas. Valuk to 
kiekvienas nori iš anksto ži
noti, už kuri kandidatą be
čyt.

— Visų pirma tėvas turė
tum žinoti, kad “betus“ lie
tuviškai vadina lažybomis.

— Sakai laižybomis? Ale 
kad bečydami žmonės nesi- 
laižo.

— Ne “laižvbomis“, bet
lažybomis.

— Ar tai lietuviškas žo
dis?

— Tai vi a nelabai tikęs 
žodis, tėve, bet dabar lietu
viai jį vartoja.

— O iš kur ji vėjas atpū
tė?

— Jis yra padalytas iš 
lenkų žodžio “zaklad“. kas 
reiškia užstatą. Lenkas su 
lenku susiginčijęs sako: 
“Chodz o zaklad!“ Vadina
si: eikš užstato. Iš daikta

vardžio “zaklad“ seka veiks
mažodis “založyc“. kuris 
truputį iškreiptas pas mus 

• virto “lažybomis“.
— Nu. jeigu taip, Maiki, 

[tai jau verčiau vartoti ame
rikonu žodžius: betas ir be- 

jčyt. Ai beč jur laif.
— Tėve, kalbant apie rin- 

[kimus, pirmiausia reikėtų

Johnsonas duotąjį savo pri
žadą pamiršo ir, užuot karą 
baigęs, da»’ daugiau jį išplė
tė. žmonės, kurie už jį bal
savo. dabar prieš jį protes
tuoja.

— Tai tu rokuoji. kad 
antru kartu jo nerinks?

— Tai priklauso nuo toj 
tėve, kas bus antros partijos 
kandidatas. Jeigu respubli
konai pastatytų kami prie
šingą kandidatą, tai John
sonas nepraeitų. Bet jeigu 
jie pastatytų tokį karo va
nagą, kaip Nixonas, tai 
Johnsonas galėtų laimėti — 
jeigu demokratai jį nomi
nuos savo kandidatu.

— Tai tu rokuoji, kad asi
lo partija gali jo nenomi
nuoti?

— Šiandien, tėve. aš ne
noriu būti pranašu, nes rin 
kimai dar toli ir dabartinės 
nuotaikos gali dar pasikeis
ti. Ir tėvas be reikalo vadi
ni demokratus “asilais“, nes 
jie nėra tokie ilgaausiai, 
kaip karikatūrose atrodo jų 
partija. Ir respublikonai nėr 
tokie liurbiai, kaip jų parti
jos dramblys, kuris reiškia 
didelę jėgą.

— Nu, o ką reiškia demo-

rą. Milionams žmonių žiū
rint ir klausant, vienas re
porteris pastatė jam klausi 
mą:
kad

Žmogus. kuriam niekas 
nepatinka, yra žymiai nelai
mingesnis už tą žmogų, ku
ris niekam nepatinka.

■•e**#*#****#**#***##**#*#*****##**

Foreign Trade.
PRISTATOMA

PER 2 SAVAITES.
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 
JŪS ESATE SAUGOSI 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ' 
TARPININKŲ. JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA- 
VŲ. PER 20-TĮ METŲ| 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUMl 
GERĄ PATARNAVIMĄI
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap-Į 
draudą. Apsidraudę ()-
ficia’ūs SSSR kvitai, pasirašyti | 
gavėjo
Kursas: 9 rubliai už 510.00.

Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%

GRAMERCY SHII’PING. INC. 
744 Broad St., Neuark. N. J.

SPECIALUS ŠVENČIŲ 
PASIŪLYMAS

Visiems automobiliams, televizi
joms, tranzistiniams radijams, j 
tapė rekorderiams ir kai kuriems 
motociklams — duodama

10% NIOLAIDA 
švenčių proga

Užsakymai šitom specialiom Šven
čių kainom turi mus pasiekti ne
vėliau kaip

iki 1907 M. GRtOlržlO 29 l>.
Pasinaudokite šituo pasiūlymu. 
Raašykite. prašydami mūsų nemo
kamu katalogų.

GRAMERCY
((steigta 1045)

118 E. 28 St. New York, N.Y. I

tegorijos“ susimaišė, mums neaišku, kaip jie suranda rei
kiamus adresus. • » >

JėigU taksi" šoferiui parodysi japoniškai užrašytą
gatvę ir namo numerį, jis to adreso nesuras — reikia pa
sakyti kokį nors “landmark“ — geriausiai pasakyti aiti- 

vadinamos "shopping areade** — virtinės moderniškų; miausio požeminio traukinio stotį arba kokį nors žymų 
viešą pastatą ar krautuvę, ar kokios kompanijos įstaigą. 
Nežinau, ar tiesa, bet pasakojama, kad Tokyo mieste laiš
kanešys. kartą gavęs savo rajoną, niekad nėra perkelia
mas į kitą rajoną, nes jam reikia ilgų metų, kol tą rajoną 
pažįsta ir išmoksta tame labirinte be numerių ir net gat
velių pavadinimų surasti adresu^

Mes nesibaidome “paklysti“, nes japonai labai pa
slaugūs ir, pamatę bejėgiškai besidairantį užsienietį, su

dek tiek supranta angliškai, ir pasiūlys 
pagelbėti. Jų paslaugumas ir sąžiningumas yra stebėtini. 
Sunku mums pirmomis dienomis pažinti smulkius yenų 
(tai jų pinigas) vienetus, nesupranti iš karto, ar tai 5 ar 
50yenų (abi metalinės ir beveik vienodo dydžio), bet mes 
grąžos neskaičiuojame: žinome, kad tikrai neapgaus ir 
duos teisingą grąžą. Viena mūsų studentė, važiuodama su 
taksi į didelę “department store“, užmiršo taksiuke foto 
aparatą. I’o jos pasamdęs taksi japonas ir pamatęs apa- 
latą išlipo, pasivijo studentę jau beeinančią pro duris į 
krautuvę, ir grąžino jai aparatą. Mūsų grupės moterys,

to aparatų ir radijo. Dominuoja “Sony“ produktai. Elekt
ros ir elektroninių prietaisų pramonė išsivystė Japonijoj 
per trumpą laiką ir labai prisidėjo prie Japonijos atsigavi

’Ar tamsta nemanai. ; mo po kai0-1951 metais Japonija užėmė antrą pasaulyje ias ką nors* kui 
tamstos kandidatūrai; vĮetą teievjz;gamvboje. 32G pasaulio radijo aparatų ' 

gali pakenkt1 tamstos išvaiz-i m gamjnama Japonijoje. Japonija eksportuoja televizi- 
'r-731 buvo’. zinon?a’ *Įa' ios aparatus i Amerika. Didelis Toshidos fabrikas gamina 

biau^kaū N?xono°stoJ aPaiatus Seais Roebuck parduotuvėms, o taip pat gamina
vėjo ir jo žmona. Nixonas! Paskiras dalis General Electric kompanijai, ir jos loto a- 
prieš tą klausimą neargu-, palatai konkuruoja net su vokiečių Zeiss.
mentavo, tik atsakė: “Aš ne-i Tie, kurie ne tiek pasinešę pirkinėti, kiek susipažinti 
galiu savo veido pakeisti“. 1 su miestu, kiekvienoje gatvėje randa vis ką nors naujo.

— Tai tu rokuoji, kad dėl į Malonu yra. palikus didžiąsias gatves ir jų moderniškas 
to jis nebuvo išrinktas? , krautuves, pasukti į mažas gatveles, kuriose krautuvės

— Aš taip manau, tėve. i y,-a medinės, trijų sienų “būdos", o frontas —atviras.
Juk jis buvo daug tinkames
nis kandidatas už Kenedį, 
turėjo daugiau proto, dau
giau patyrimo, ir vis dėlto 
Kenedis gavo keletą balsų 
už ji daugiau.

— Nu, kai viską apkalbė- 
jom. tai dabar. Maiki, galim 
užbaigti. Tu eik savo lekcijų 
daryti, o aš eisiu išgerti. 
Gudbai.

turėti galvoje partijas ir jų, k,.atų asiias?
» xl 1 zl XV M XV * Xv4", I e

— Jis reiškia žemės ūkio 
darbininką, tėve. nes demo-

Įkandidatus, o ne “betus
— Nu, tai išvirozyk, ku- 

[ri partija geresnė: asilo ar 
[sloniaus?

— Tėve, man abidvi vie- 
Inodos 
[jos partijos.

Maik. ju rong! Jeigu

kratai seniau buvo laikomi 
žemvaldžiais.

— O kodėl tu rokuoji, 
tos pačios buržuazi- kad respublikonų Nixonas 

būtų sumuštas? Juk ;is buvo’ 
Eizenhaurio viceprezidcn-

•JETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St Michelao- 

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

tiek jaunos, tiek vyresnės, nesibaido vakarais vaikščioti 
Kokių tik čia nepamatysi išstatytų mažmožių ir prekių! nei po didžiąsias, nei po mažąsias gatveles. Japonai su 
Čia ir batai, ir sandariai, ir moteriškos suknelės, ir kimo- įdomumu į jas pasižiūri (juk jos tokios didelės, ir keisti 
no, ir vaisiai, ir žuvys, ir virtuvės įrankiai, vėduoklės ir geltoni jų plaukai), bet niekas jų neužkabina, niekas ne
dailūs lietsargiai nuo saulės ir nuo lietaus, ir iš plastikos, sekioja, nebando grobti iš jų rankų piniginių. O vakarais 
ir iš bambuke. Margumas spalvų, kvapų ir žmonių, žmo- vaikščioti po Tokyo gatves — malonumas, kurio ir labiau- 
nių, žmonių — minios. šiai nuvargęs turistas nenori atsisakyti. Dangus tamsus,

Kanalizacija Tokyo mieste veikia prastai, tad dažnai jokių žviagždžių. o į jį muša akinančiai margos reklamų 
jaučiamas išmatų kvapas, o ypač karštą dieną tas kvapas šviesos. Kaligrafiški japonu ženklai, mirguliuodami neono 
stiprus prie didžiųjų požeminių traukinių stočių, kur yra j spalvotomis šviesomis virš daugiaaukščių namų stogų, 
viešosios išvietės. Didžiosios gatvės ir požeminių tirauk* . matomi per keliasdešimt blokų; žėruoja apšviestos kiau
nių stotys apačioje japoniškų pavadinimų turi ir lotynis-* tuvių vitrinos (didžiosios department Stores užsidaro 6 
kom raidėm parašytus vardus. Tas mums padeda susigau- val- bet mažesnės krautuvės atidaros iki 9 vai. vakaro), 
(lyti. bet. patekus į mažas gatveles, tenka pasitikėti.savo ! vilioja prislopintomis šviesomis barai, prie kurių duių 
orientacija arba angelu sargu, kuris tokį turi, nes užgali, (viduje) dažnai stovi graži hostess“. Išsinėręs is gatve- 
suprasti pavadinimų, o kadangi namų numeriai yra tik' bu labirinto ir pasukęs į šoną, pamatysi tamsiame danguje 
kurnekur (ne visi namai turi numerius), tai negali žinoti!' šviečianti rausvomis lemputėmis Tokvo bokštą*. Tai 
į kurį gatvės gala eini. j Eifelio bokšto imitacija, 42 pėdomis už Eifelį aukštesnė.

" u-r i x •• x Mes nematome nei originalumo, nei grožio tame visai ne-Japonams budingas vra kategorizavimas: jie sten- • , , , - i„k„:. . , , ’• • x 1-1 reikalingame vakarietiškame priede, bet japonai labai
giasi surasti sąvoką grupei, o ne paskiram vienetui. to( e ........................ , . T- JoHa. t,-r,. A ... • , P.., . . , didžiuojasi šia vakarietiška imitacija. Is dalies lok\o 11ir gatves pe ruduoja pagal savotiška principą: kampas , .... . .7 . n- - , , • • • ?i - 1 ; yra domus tuo. kad Vakaių imitacija pinasi su per amžiusgatves, kur vra puodžiai, kalviai, šilkai, metalas ir pan., • / ,........................... . ,. .. , 1
p, , . . ,• , j .p , , >usigulejusiom iaponiskomtradiciiom.karijamelvgiagie-
Gal tas principas buvo naudingas, kada Tokvo buvo ma- . ; 1 .. . . •» . u ♦ 1 • •• - i - 1 -b -x ciai matai dvi Japonijas: senąją ir naująją.zas miestukas, bet kai jis pasidarė moderniškas miestas, 1
kurio gatvėse maišosi visokios krautuvės ir kuriame “ka- (Bus daugiau)

I
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MOTERŲ ; SKYRIUS j
LAZDYNU PELĖDA

Stebuklingcii tošelė
(Pabaiga).

Valandomis gailu jai buvo Juozelio. '.mis taip liūd
nas gaidas savo tošele vadžiojo, et.', i s toks buvo 
gražus, taip gražiai mokėjo kalbėt: i .... ’vyLjt> kažin kaip 
kitaip...

Suprato Juozelis. Prie kūdros nuėjęs ilgai gai žiū
rėjo i vandeni, kaip į veidrodi; lygin< savt vai .ir.ą su 
ponaičio švelnia ir laiba stovyla...

— Kur man su juo lygintis, — tarė "ūdras Juozelis 
ir, ant kūdros krantu atsisėdęs .ėmė 1. - irtas gaidas 
vadžioti.

Verkė ir guodėsi stebuklingoji tošelė, atkartodama 
širdinga Juozelio skunda ant savo ii'.imu. k".: is nieku.® _ i
daugiau jam neskyrė, kaip tik skurdų glėbi ir žaismingą j 
širdį, trokštančią laimės, trokštančią >; o teisių. Juozelis : 
kūdros vandenyje pamatė, kam tek. numylėtosios Onytės Į 
širdis... O kas jam?.. Minis tegali jo ; kausmą nutildyti ’

Liūdnai dejavo tošelė. Klausėsi jo.- dejavimo Onytė, 
ponaičio glamonėjama...

Ponaitis nepratęs buvo ko no; - sumanyto nepasiekti: i 
todėl, ko švelniais žodžiais Įgyti ne r-'.ėmė. » r prievartą Į 
sau ėmėsi... Kaip uždegtų šiaudu iby ra. m r< is kartoj 
aukštai pašoka, bet ir veikiai užgęsta, taip ponaičio meilė i 
veikiai pranyko...

Pritrūko Juozeliui vieko ilsiau b -krutėti. Nakties lai-. 
ku vaikinas pasikorė po ponaičio langu...

1
Užpyko baisiai ponaitis: liepė tarnams tuoj nuimti ' 

nuo šakos nelaimingąjį ir. į girią n vt žu-. užkasti.
I

Išėjo iš dvaro Onytė, apsistojo ties Bivainės giria ir: 
ėmė balsu raudoti.

— Kur aš dingsiu dabar našlaitė? Nėra visame pa- j 
šaulyje, kas mane priglaustų, ka.- maru vm gą paguostų’. ! 
Kur aš pasislėpsiu nuo žmonių ap.br n -?

— Eik šen, pas mane’ — sudejavo Juozelio tošelė... i
Onytė klausosi, pati savim netiki... Tai giria ūžia ir 

gaudžia, tai vėjas tarp šakų dejuoja...
Ne, tai ne giria gaudžia, ne \ėja* dejuoja: Onytė

KELEIVIS, SO. BOSTON

v - .-;

Aktorė-dainininkė \ekon pagimdė dvynukus. Jie labai 
panašūs vienas į kitą.

b Kazy* Inčiūra

BE TAVĘS

Su tavim ai ėjau — mum* be vėjo 

Mėlynžiedžiai varpeliai skambėjo.

Be tavęs nūn einu — gunkso medžiai 

Vieniši, susimąstę, bežadžiai.

Jau saulėlydžiai gęsta šile.

O, kad būtum keliavus šalia!

i^*\X«s T/e :^tzs Tz« r/« .izs'Tz)rTŽs\ė7<\ n

Teises patarimai
Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa 

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės i 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro > 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir rt- i 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. { 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:

Klausimas

gerai pažįsta tą balsą: tik viena t • b *; b deri-.‘i temoka, 
mielojo Juozelio tošelė...

Eina Onytė gilyn į gilią... eina. o rrėr'.nB iš aukštai
Kai tas arčiau

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative llank Plaza 
1S64 Centre Street 
Boston, Mass. 02132

Naujausios
KNYGOS

CHICAGOS ISTORIJA,
parašė Aleksas Anmbroze, 
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. HenrikoRodos, jis gaus procentus, 
bet šiaip nieko negalės išim- ‘ Radausko poezijos rinktinė, 

Mes esame čia gimę, ant- ti per dar kokius 7 metus. 237 psl- Poezijos mėgėjams 
rosios kanos lietuviai. Mes Alės vis prašome grąžinti tai yra nepaprasta siu j<’- i- 
skaitome lietuviškus laik- mums <kolą, ir jis vis prašo lauš poeto dovana. Kaina $5 
raščius, ir mums labai pa- palaukti. Susi py kome ir nu- BAIGUSIS BIRŽELIS-ši- 
tinka Tamstos klausimai ir ėjome pas advokatą. Sako- t01*e gųy pS] knygoje yra 3 

Birželis,atsakymai, nors mes dažnai me jau ”uždėk areštą pali- 
ne viską suprantame, nes, ‘ -
mūsų nuomone, jie vra rašo- sumokėta skola. Advokatas. paraį" Pranas Nai 
mi perdaug naujoviška kai- mums aiškina, kad jokio a-'n. v 
ba. ręsto palikimui regalime už-

Norime Tamstą paklausti dėti. Alums atrodo, kad jis

, . x , . , , -narnos: Baisusis
kimur4, tad mums tuoj busj Varpinėir §iaurėspašvaistė.

umiestiš-
kis. Kaina..................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir ju iš 
vengti. Parašė med. dr.

. . - J"! P'P y/.a ! Mrd M. Gertler. Šiais lai,
n-.es paprašysime atsakyti Mums daug kartu teko biz-;kafe Rada .su5ir2imai 
paprasta mums suprantama nvje uždėti aresta skolinm- (a!]) papHtf f> kllyga vbiem

reikalinga. Kaina........ $375.
! LIETUVOS ISTORIJA, 
i VT-ji laida, parašė dr. Van- 
! da Daugirdaitė-S»-JOgienė,
i 414 psb. daug paveik-’u. ke- 
I li žemėlapiai, tvirtai irišta. 
Knvga ne tik geras vadovė-

j vieną klausimą ir tikimės, kalba niekus, ir mes nesu- 
kad Tamsta neisižeisi. jei prantame, kodėl taip yra. M e-

šviečia, tartum, veste ją veda. ir toše-ė 
girdėti.

— Juozeli. Juozeli, tu mano
Šit. dar veja neapaugęs Ja eii-. b pa

nytė ant jo verkdama: gailesys draskė jus

Tošelė gaudžia, vis liūdnai dejuoja:

— Eik šičia. Onyte, mesk suteptąjį rūką: rūtelių aš 
savo tau duosiu: žiūrėk, kaip žaliuoja! Pakaks mudviem
abiem ’.

— Atleis Dievulis: Jo meilė didesnė už visos žmoni
jos nuodėmes. Nurims tavo bėdinoji širdelė ’ ...

Šit. artinasi Juozelis... ima Į glėbi... glaudžia...

— Ten viską užmirši, — dejuoja toš dė.
kam ledas, krūtinės,

T).a; krito O-
- li.

Kur eina Pittsburgho zoologijos 
sodo gyvulių prižiūrėtojas Jim 
McCurray. ten tarp jo kojų pai
niojasi ir maža beždžionikė Ho- 
nev.

MOTERŲ PADĖTIS 

ISPANIJOJE

Ispanijoje vis stiprėja mo
terų lygių teisių sąjūdis. Jį

kalba. Reikalas toks: kc turtui, tai kodėl čia nega
Alės čia turime vieną gi-

minaitį. Jis buvo vienturtis A. P.
sūnus mūsų pusseserės, kuri Massachusetts. 
buvo labai turtinga moteris.!
Turėjo ar aštuonis namus ir Atsakymas 
daug pinigų bankuose. Ji
buvo labai šykšti ir vyrui Matyt, Tamstų pusseserė i }S mokiniam5. bet ;a su itio- 
mirus, dabojo kiekvieną sudarė vadinamą spen.d-|morau skaitys irsuaueu5ieji. 
centą. Tas jos vaikas buvo thnft trust . lokiu atveju.• jęajna '
pramuštgalvis. bet neblogas turtą "laiko“ patikėtiniai ( LIETUVIU BELETRIS- 
berniukas. nors mokytis ir (trustees) tokiomis sąlygo- jiį;q§ ANTOLOGIJA. II 
nenorėjo. Dirbo salesmanu mis, kaip testamente numa-! omas redairavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab-, „ ... (pardavėju). Vėliau jis ve- tyta. Tas asmuo, kuriamP***?1“: “e‘ Paza^meji tofa-aJmereaitę. kįri jo turtag faktiškai 
kunigai. Kiek tam sambų n ui^.--‘ J -
seksis, parodys ateitis, bet ! '
is anksto galima pa>ar.\ti.; tuvJu p,et į0 motinai kam atiduoti. Taip pat jo
kad kova bus sunki, nes cial (,s ka(, .. kreditoriai negali turtui už
gyvento^ dauguma laikosi; . - S S džti arešt0. Teisiniai tai va.
senos kastilų patarles: Mo
teris turi pasilikti namuose 
su apkarpytais sparnais".

priklauso j aiMjęas 700 puslapių, kaina
otinai nepatiko. Alergaitė (beneficiary), negali to tur- «,in v ’ . fil'rašvto-
ivo visai neprasta, irgi lie- to užstatyti, perleisti arba '
viu kilmės, bet io motinai kam atiduoti. Taip pat jo 10 ,'Jr?b0S u1'? z(lz,a’- .

VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

Apsivedė, gimė du vaikai, dinasi "inalienable and un- 
Motina kiek atsileido ir su tachable“. , Į’rd5es priepuoliai- Ja pa-

, , . jais pradėjo bendrauti. AIū- Suprantama, kad kredi-’ ra^e dr. Alenard Gertler, o 
Ispanijos 23% daroingų giminaičiui, dabar jau toriui yra labai pikta, kad ų-?ar?us ;I"

gyventojų yra moterv.-. bet ?n?iveūusiam. dažnai truk- jis negali uždėti arešto ant sni specialistas 
faktinai jų tedirba tik 17'
nes moteris 
linga globos, 
tymai moteris
ja. Sakysim, vyras, sulaukęs neduodavo. Jis vis iš tyti tokias taisykles, kurios
21 m., gali a.pleisti tėv ų na- pasiskolindavo, kai jam atrodo reikalingos. Kai
mjis, o moteris turi laukti jam prireikdavo. Pasiskoli- kuriosevalstijoseši trustrū- 
2o metų. Anksčiau ga.i mm- nes atiduodavo^ 5 ; šis nėra pripažįstama, tačiau
ti ištekėjusi arba įstojusi i ' ' - ‘
vienuolyną.

Parlamer
tik 3 moterys. Pradžios mo
kyklose berniukų ir mergai-, , ,a» skaičius Nenortas, o g «>Ua«P>J.ne<iaug te- 
aukštesnes mokyklas mote.! t^ejo. Isememe .s banko, »

Prieš maždaug metus jie Pas mus tai nėra retas daly
ti i * - cnn užsimanė pirkti naujus na-į kas. ir mūsų auksčiausias
Parlamente iš 6C0 atstovu mug. Jiems buvo reftalinei teismas pripažino, kad tokia

2.000 dolerių rankpinigiam.

ru telanko 38’ ir tik viena
iš penkių universitetą. Tik 
trys moterys teprofesoriauja 
universitetuose.

savo santaupų, 3.000 dolerių 
ir paskolinome jam. o vėliau 
dar 700 davėme. Jis mums 
davė „promissory note“

trust rūšis pas mus galioja. 
Alan atiodo. kad Tamstų

advokatas Tamstas teisingai 
painformavo. Kadangi turi
te vekselį, kurį yra pasirašę

Ką dovanoti ?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

Awakening Lithuania, a

Jis glaudžia ją prie savo šalto 
šaltomis lūpomis palytėjo jos lūpas...

Nieko jau nejaučia Onytė: nurimo visi >kausmai...

Rytuose švinta... Vėversys. aukšt vbė.-o užsikoręs, 
svietą budina, garsina: vėjelis sujudimo medžių šakas; 
bunda visa gamta...

Onytė viena nebebunda: ii am kirai užmigo Juozelio 
glėbyje; jau niekas jai nebesopa ’.

Jos vėlė toli, toli nuo žemės pasikėlė: blizga baltas, 
gailesio ašaromis nuplautas rūbas: ant. galvos žaliuoja 
žalių rūtų vainikas, tartum, ką tik suskintas.

Čia nuo žemės, paskendusios tamsybėse, purvyne ir į 
kraujuose, nebegirdėti jau nei verksmų, rei keiksmų, vien 
girdėti skardas Juozeliu tošelės nuo ka. o...

Kodėl gi jis nenuėjo su Onyte sykiu prieš Dievo 
sostą? ,

Jam nevalia ten eiti, jo maištingoji dvasia negali kilti ^us* Aleksandra Perminov i* 
prie Dievo. Jis klaidžios čionai po svietą iki teismo dienos so\ie,_? ž'e^ ,aivo *wvo atvel* 
ir savo tošelės balsu budins ramiai miegančias širdis...

VYRAI SEKA MOTERIS

Vis daugiau moterų dėvi

ir Tamstų giminaitis, ir jo į
t____ __ _  žmona, Tamstos, žinoma, į ’hidy on the rise of modern

I (vekseli), kuri ir jis, ir jo galite uždėti arešta jų pačių'. Lithuanian nationalism by 
~ “ - - - Jack J. Stukas, 186 psl., kai

na $5.00.

dėti pastangas skolai apmo
kėti. Jei skola bankui (mort- 

o namu

žmona pasirašė. Nusipirko j namams. Dažnai tokia prie- 
: namus, juos gražiai apstatė monė paskatina skolininką
naujais baldais, o vėliau pa
sirodė, kad už namus gero-

perukus (wigs). Tos srities kai permokėjo ir, be to. bu-i gage) yra aukšta, 
biznieriams perukų preky- vo užsitraukęs gerą paskolai vertė nedaug didesnė, negu 
ba duoda gražių pajamų. tiems namams iš banko i ta skola bankui, giminaičių- 

; (mortgage). Vis prašė pa- savininkų dalis tuose na- 
laukti. o mes vis sutikome | muose (equitv) nėra didelė, 
palaukti. Po pusmečio, štai- ir neapsimokėtų dėti pastan- 

dirbtines barzdas "bei "ūsuši^iai susirgusi, mirė jo moti-įgų tiems namams parduoti, 
ir kad tas biznis vėliau busi na. mū«ų pusseserė. j Esu tikra, kad Tamstų ad-
dar didesnis, negu moteris-* šermenų ir laidotu-! vokatas uždės areštu gfmi-
kų perukų. ’ | vių ta- mūsų giminaitis pri-i naičio gaunamiems iš paliki-j ijiužvardieni, kaina $2.

Plikiui savo galvą pri-! ėjo prie mūsų ir. mums visai mo procentams, nes tai gali-
denati neniku dabar atsiei- neprašant pinigu, pasakė, ma padaryti, nepaisant to, 
na $225 ir brangiau. Barz-'Ka^ dabar jis mums atiduo-; kad pats palikimas yra 
dos kaina $50-70, juo didės- ?ias v^sa skolą iki cento. ””spendthrift truste“.

Praėjus keliems mėnesiams.
jis užėjo pas mus ir mums 
papasakojo tokią istoriją:

Bet kas arčiau to biznio 
stovi, tas sako, kad ir vyrai 
pradeda nešioti perukus ir

nė, tuo brangiau.

ta Į Knstonn miesto ligoninę ir Kartais vyrai malonu tu- 
čia pagimdė 2 svarų 2 uncijų reti pavyduKnfą žmona, 

Ir ligi šiolei, labiau mėnesienomis naktimis, dejuoja dukterį 3 mėnesiais prie* fadką. nes Tisnnmtl fkdi ją kai
po Bivainę ”Driskio“ tošelė ir žemės gyventoju širdyse Dabar dukrai gerokai užaugus, bnnt apie tai, ką ji myli 
budina ilgesį, mintis ir daugeli nesuprantamų troškimų... j* grįžta į .Maskvą.

land of he- 
parasč L. Valiukas,

"Lithuania 
«roes, 

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.

POPULAR LITHUANI. 
AN RECIPES parašė Juzė

TREČIOJI PRADALGĖ
Iš viso patarčiau nuodug

niai pasikalbėti su giminai
čiu. Juk jam esate labai gra- 

jo mama buvo sudariusi tęs-žiai pasitarnavę. Už septy- 
tamentą. Visą turtą ii pali- neriu metų jis bus turtingas 
ko ”trustees’tams“. Nors vi- žmogus, ir jam neapsimoka 
sas tur tas bu.? jojo, sūnaus, susigadinti sąvo kreditingu- 
kai jam sukaks 35 metai, jis mo (credit rating) ir gero 
dabar to turto negalįs liesti, vardo.

Tai Nidos Knygų Klubo 
literatūros metraštis, kurį re
dagavo K. Barėnas. Jame 
yra 16 rašytojų eilėraščių, 
atsiminimų, prozos ir kt. 
Knyga turi 411 psl.. kaina 
minkštais viršeliais $3.15, 
kietais $3.75.

f
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Vietinės žinios
BostonoBalfo piniginis vajus

Balfo skyriaus valdyba 
paskelbė pinigini vajų nuo 
spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.
Visi aukotojai bus apdova
noti sidabriniu Yvties ženk
leliu.

Aukas galima Įteikti:
Al. Baika, 883 Broadway,

So. Boston. Mass.
A. Andriulionis, 245 W. j no Lietuvių Piliečių dr-jos 

5th St., So. Boston. Mass. salėje Sandaros našlių ba-

k’ARENGIMŲ KALENDORIUS

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

* * *

Barbora Vizniene (dešineje) 
jos draugė Marytė prie a. a.

(nacionalistai), kurie rūpi 
nosi tik savo, o ne valstybės 
reikalais.

Valstybės prezidentas ge
nerolas Oskaras Gestido, mi
nistrams pritarus, siūlė 
"Greitosios pagalbos“ ista-Į 
tymą. k uriar numato priemo-i 
nes kraštta j noimaHas vė-j 
žes Įstatyti. Bet parlamentęį 
susidūrė su nacionalistų o-Į 
pozicija ir net kai kurių li
beralų pasipriešinimu. To
dėl daugiau nei pusė prezi-

ir dento pasiūlymų buvo at- 
A- mesta.

domo Viznio kapo Bridgeporte,, Tą opoziciją sudaro dva- 
Conn., kapinėse š. m. rugsėjo' rininkai feodalai, prekybi-

Knygos

jaunimui
SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lapkričio 5 d. So. Bosto- 8 dieną.

n

H. Čepas, V. Stelmoko Į- 
staigoje, 398 Broadway. So. 
Boston, Mass.

Inž. A. Škudzinskas. 61 
Alban St., Dorchester, Mass.

Keleivio administracija, 
636 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Visi prašomi paskirti sa
vo auka vargstantiems tau
tiečiams.

Valdybos vardu
A. Andriulionis,

pirmininkas

lius.

Lapkričio 12 d. 3 vai. 
popiet Jordan Hali smuiki
ninko Izidoriaus Vasyliūno 
lietuviškos muzikos koncer
tas.

♦ ♦ »

; ninkai ir kiti turtuoliai, ku- 
i tiems reformos Tepatinka.
| Jeigu ir toliau bus truk- 
į dcmos seniai pribrendusio. 
į reformos, tai buvusią iš visu 

Barborai Viznienei 80 metų' p. Amerikos resuubliku pa-
Barbora Vizniene, gyve-i'^mpausią. demokratinę.

nanti Bridgeport, Conn.. š.į gyventojų tur.n-
-• oi 1 čia Lrugvaįaus respublikam. rugsėjo 8 d. atšventė savo: 5 . son •• • \ t • t- • - matvsime vis giuau grims-i 80-jį gimtadieni. Ji vra prieš x ;. . . .. y .J • • tancia i praraia. iš kūno14 metų mirusio lietuviu vei- - t i

BRIDGEPORT, CONN.

Dramos sambūris grįžo 

po gero pasisekimo

Praeitą sekmadieni Bos
tono Lietuviu Dramos sam
būris “Nuodėmingą angelą

Lapkričio 12 d. So. Bosto- 
į no Lietuvių Pil. dr-jos III 
i aukšto salėje Lituanistinės 
: mokyklos tėvų komiteto me- 
į tinis banketas.

* ♦ •

kėjo ir spaudos darbuotojo: nei šve.canjos alp.n.sta. ne-
Adomo Viznio žmona. Bar- es I“5 ,
, • IA. Krasinskasborą visą savo gyvenimą pa
sižymėjo nepaprastu darbš- 
tumu. tvarkingumu ir blai
vumu, todėl ir tokio gražaus i 
amžiau? sulaukusi atrodo e-'

IšNt OMOJAMAS 
APARTAMENTAS

• - i • t- tz i Petersburg-Guilport. Fla„ ar-nerginga ir judri. Ji vra Re-L. . . . . ., . . v - •• • f- t : ti maudvniu ir irie-kenoiimo til-leivio. Nauuenu ir kitu lie-V *-
tuviški ... __ , . te prieinamomis kainomis išnuo-

t i m 4 r* * • • skaityto-, mojamas apartamentas ir atski-
Lapkncio 19 d. Lietuvos j ja, o jos vyias Adomas buvo ri kambariai prie gero susisieki 

kariuomenės atkūrimo mi-jtų laikraščių bendradarbis., mo jinijos
nėjimas So. Bostono Lietu-! Abiem Vizniam lietuviški ic_~snn« |n5ii.., >.

muii^ i . pil. Dr-jos III aukšto sa- reikalai buvo labai artimi,'.,vaidino New Yorke Darbi-! ... J -
ninko įuostame vakare.

Nors New Yorko lietuviš
koji publika paprastai yra 
sunkiai sušaukiama i gau
sesnį parengimą, bet ši kar
tą jos puvo pilnutėlė didžiu
lė salė, ir mūsų vaidintojai 
jos buvo nuoširdžiausiai su
tikti. apdovanoti gėlėmis ir 
palydėti nuoširdžiais padė
kos žodžiais.

Lapkričio 12 d. tą pati 
veikalą dramos sambūris; 
vaidina Waterbury L. Bend-Į 
ruomenės parengime.

Įėję.
* * ♦

nors jie Lietuvą paliko bū
dami visai jauni. Jie labai 
rūpinosi esančiais Vokieti
joje lietuviais tremtiniais, 
siuntė jiems siuntinius ir

Einskienė-Kasin, 5102 — 
Avė. Pet ersbu rg-(. ui f port.
33707. . (41)

Ku
li st 
Fla.

Išvyko į Škotiją

Vladas Jutinskas. 3 mė
nesius viešėjęs pas savo gi
minaičius Aleksandra ir Al- 
forsą Baikus. pirmadieni iš
važiavo namo Į Škotiją.

V. Jutinskas Škotijoje gy
vena jau 60 metų, iš jų 50 
metų išdirbo anglių kasyk
lose. Jis jau 79 m., bet dar 
tebėra stiprus, tik alsuoti 
kiek sunku. nes. sako, plau
čiai pritraukė dulkių...

Lankėsi Linkai

Praeitą savaitę, grįždami 
iš Montrealio parodos, Bos
tone lankėsi Janina ir Petras 
Linkai. Christina Lodge va
sarvietės Michigano valsti
joje savininkai. Iš Bostono 
jie išvyko i New Yorką sa
vo bičiulių aplankyti, o iš 
ten vyks namo.

SLA—jau 80 met į tarnauja lietuvių vi>uomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraud? tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki S10.C90.0C.

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

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

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

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

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

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stancikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny-i 
gos kaina..............$3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

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

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $L50.

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

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

iliustruota pasaka, 24 psl. 
ka>.ia .. .... ^^1*

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

SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai Įdomus pa 
sakojimas, gera dovan., 
vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

N.L. dabar pradeda duoti pranešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir jeie Lietuvių Dieną.

A d r esąs:
' NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalie—Montreal, Canada.

GRAŽIALSIA DOVANA 
KIEKVIENA PROGA 

tai geriausios autentinės ilgo, 
grajimo lietuviškos plokštelės. Į

Lapkričio 26 d. Įvyks So.
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos
metinis ”šurum-buram“ sa- . .. . eražiai ipaliootos ,„prastos
\o patalpose. Bus traukiami - - - »tT p.j p • stereo, gaunamos iš.
laimėjimo bilietai ir išdali-. 4LTo’ BAH o }i reqi ĖST records.

kitu. lietuviškų organizacijų Nepriimkite pakaitai?. Kreipki

sa 1 sten&ė?i kuo daugiau jų atsi-

narnos Elevatoriaus Fondo 
dovanos.

• • •

Gruodžio 10 d. 3 vai. po 
pietų Jordan Hali kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko 

! kūriniu jubiliejinis koncer
tas.

knygas, tai rastume, kad 
Vizniai lietuviškiems reika
lams yra gerokai paaukoję. 
Barbora, ir našlė likusi, kas
met Vasario 16 proara ati
duoda savo duoklę Lietuvos 
išlaisvinimui.

* « «

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

* * *

URUGVAJUS

Radijas minėjo 7 metu 

sukaktį

Rugpiūčio 6 d. Kultūros 
dr-jos patalpose buvo mi
nima Urugvajaus lietuvių 
radijo valandos 7 metų su
kaktis. Ją veda Juozas Vaš- 
takas, kuris daugiau rūpina-

Gruodžio 31 d. 3 vai. po! si Fatima ir parapijos, ne- 
pietų Jordan Hali smuiki-J gu Lietuvos reikalais. Lietu-, 
ninko Izidoriaus Vasyliūno. vą ir lietuvius liečiančius 
lietuviškos muzikos koncer-1 (aktus jis retai teprisime- 
tas. Tokie pat koncertai —Ina. Jo radijas vedamas is-!| 

panų kalba. Lietuviškai tik Į J 
grojamos plokštelės, kurias' 
užsako vietos lietuviai savo! 
draugams ar pažįstamiems! 
bet kurių sukakčių proga.

...

Sausio 21 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

* * *

Kovo 17 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje smuiki-

r, _ .„Į ninko Iz. Vasyliūno lietuvis-
Romas Ba.ka grizo is kos muzjkos ' koncertas. 

Vietnamo, ten išbuvęs 13 j
mėnesių. Paatostogavęs pas į • ♦ *
tėvus iki spalio 24 d., jis iš-j
vyks karinės prievolės baig-j Balandžio 26 d. 8:30 vai.

Grįžo R. Baika

ti jau čia JAV ribose. Sau
sio mėnesį jis tą prievolę 
baigs.

Losangeliečiai išvyko

Monika ir Pranas Lem- 
bertai. paviešėję Bostone ir 
kitose Atlanto pakraščio 
vietovėse ir aplankę savo se
nus bičiulius, praeitą savaitę 
išvyko į Los Angeles, kur jie 
dabar gyvena.

Ten pat išskrido ir poetas'

vak. Jordan Hali Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

• • •

Balandžio 28 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje, III aukšte, Minkų radi
jo talentų popietė ir N. Ang
lijos gražuolės balius.

• • •

Minėjo nepriklausomybės 

sukaktį

Rugpiūčio 25 d. buvo at
žymėta Urugvajaus nepri
klausomybės 142 metų su
kaktis dideliais kariuome
nės. moksleivijos ir kitų pa
radais.

Po šešių mėnesių

Jau tuoj bus pusė metų, 
kai šią šalį valdo raudonieji 
(liberalai), bet žmonių gy
venimas net pablogėjo. Kas
dieninių dalykų kainos taip 
pakilo, kad darbininkai ir 
tarnautojai iš savo algų ne
gali pragyventi. O ypač sun
ku pensininkams kurių pen
sijos net pusės uždarbio ne
siekia.

Tiesa, negalima norėti,

ir i

tės i artimiausią krautuvę arba 
prasy kitę veltui katalogu adresu -». — ▼ ,—,,, t? * v ttst tat ai 
R e q u e s t R e c o r d s, Ine. NT KARVELIAI, Alo

yzo Barono, 69 psl. kai- 
na • • • • •••••••• ••*••• $1.50.

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

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

Už šj veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
ji Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.
SNAIGIŲ KARALAITĖ, 

graži pasaka. V. Stanči- 
kaitės liustiAiota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina .......................  $1.

66 Mechanic St. 
New Rochele. N.Y. 10S01

SIUSKITE PINIGUS
I LIETUVĄ

Gausite už juos daugiausia 
ir nemokėsite už siuntimą.

TIK JAV DOLERIU 
CERTIFI RATAI

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

TIK DOLERIU 
CERTIFIKATAI

leidžia jūsų giminėms pirk
ti tai. ko nori — maistą, 
drabužius ir daug daug ki
tu dalyku — amerikinių. 
Vakarų Europ<»> ir vietinių 
tam tikrose Yne-hposyltor- 
go krautuvėse labai pigiom 
kainom. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

PILNA GARANTIJA 
VELTUI

PATARNAVIMAS
Nėra jokio mo
kesčio už šitą pa
tarnavimą nei 
siuntėjui, nei ga
vėjui, nes tas iš 
laidas moka 
V’ n e s h p o s y I t o r g.

UŽSAKYKITE TUOJ 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESS ( ORP.

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

Prašykite mūsų katalogų 
velt ui

American Expres^ Cbmpa- 
ny ir Podarogifts Ine. Įga
liotas atstovas.

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 
Perkam abi dalis kaina tik ...................................... $6.50
Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama........................................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina....................................................... $1.00
Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ....................................................... $1.00
Krank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................................$2.00
Dan Kuj Aicio Magiškuoju kilimu i Vilnių, 330 pusla- 
oių, laba/ Įdomūs 1962 meti) kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gau 4 pagalbą. 

.Vaistai, kurie hm o ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
Kojų nutirpimo ir skaudėjime 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir
z- , J V* 1 -a -‘avo vardą su antrašu, ir mesGegužes d. 3 vai. popiet kad nualintHs kinstas pei atsiysime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., p.o. Box 9112 
Neįtark 4, New Jersey

Bernardas Brazdžionis, Bos- Jordan Hali salėje smuiki- pusę metų atsigautų, būtų 
tone porą dienų paviešėjęs ninko Iz. Vasyliūno lietuvis-, atstatytas. O ji nualino 8; 
pas savo kolegas. I kos muzikos koncertas. metus valdžiusieji baltieji

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

*** ■* ^** ■ •"
Mūsų skurdi literatūra 

mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 

iBindokienė* knygelė 

"BALTOSIOS PELYTĖS 

KELIONĖ Į MĖNULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
įstaigoje*

VĖL NAUJA DOVANA 
VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do- i 
vana — Vytės Nemunėlio i
tik ką išėjusia knyga MEŠ-': 
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie. kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite savo vaikučius, Įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kertėjo ir žuvo mūsų 
broliai, sesen s, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

ooooooaeoooooeoaoaoeooooM
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kulturir.es


Puslapis aitunias Nr. 41, 1967 m. spalio 11 d.

Vietines žinios
Sandaros kortų popiete

Sandaros Moterų klubas 
šeštadieni, spalio 14 d. 3 vai. 
popiet Sandaros salėje ren-

Dvi šimtinės Liet. Fondui

Juozas ir Anelė Januške
vičiui prieš porą metų Įsira
šė i Lr nariais ir Įmokėjo

gia koltų popietę. Bus ver- 200 dolerių, šiomis dienomis , 
tingų dovanų ir gardžių už- jie dar i:.e>ė Į LF 200 dol., Ii ; 
kandžiu. padidindami savo inaša iki Jpauioi 

400 dol.
Aukos parapijos mokyklai

Jurgio Kropo iš So. Bos- ^irne n augę JA\ 
tono mirties proga, be anks
čiau suminėtu auku LF, dar dideli hetuviskų reikalų rė-e 

ingai dalvvau-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Red So\ savininkas Tom Yaukey su didžiausia koman
dos žvaigžde t ariu Yastremskiu.

Pagerbs N. Jonui ką , *

Lietuvių Darbininkų tlr-jCOSMOS PARCELS

J. ir A. Januškevičiai yra'; 
u o.i,. Jie kalba 

labai gerai lietuviškai ir vra

M
r

H

aukojo lietuvių šv. Petro pa- rnėjai. Jie aKiingai (laiyvau- įr lietuvybė:
rapijos mokyklai paremti So jajietuviskoje veikloje d ujame krašte.
Bostone Antanas ir Emilija: reikale padeda darbu ir lė-ĮB p pon..nr,n r9:9„. Ūmi 
Aleknos ir So. Bostono Lie- J
tuvių Pil. draugija
ir A. Pyragienė 
suaukota mokyklos 
mai 25 doleriai.

likimo' Audickų šeimos 
nepaprasta sukaktis

jai yra iš So. Bostono.

ja spalio 22 d. 2 vai. popiet 
Sandaros salėje rengia po
būvį Napoleonui Jonuškai 
pagerbti. Bilietai po $2.50 
gaunami iš S. Janeliūno.

Jonuška Į JAV atvyko 
m., o i Bostoną 1910

N.
1907
m. Čia jis tuoj Įsijungė i lie
tuvių veikla ir iš jos nepasi- 
tiaukia iki šių dienų. Jis a-

E X P R E S S CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvio Gydytojas ir Ckirargas 
X RAY

534 Broadvvay,
So. Boston, Mase.

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

nais laikais Įstojo i socialistu Atidaryta darbo Hienomis 
eiles, kuriose tebėra ir šian
dien. X. -Jonuška priklausė 
Birutės chorui. Teatralinei!

į žaibo grupei. D.L.K. Vvtau- nuo 8 vaL r>to 2 vaL P-*

331 W. Broadvvay

nuo 9 vai. ryto iki 5 vai* vak. 

o šeštadieniais

to. Lietuvos Sūnų ir Duktė-; 
i rų draugijom, ilgesnį laiką! 
buvo jų vadovybėje. Jis yra!
Alto skyriaus narys ir Kelei-; 

l Antani-J vio patikėtinių sekretorių

dirbo:

So. Boston, Mass. 02127 

TcL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis•patikėsite. ka<

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

JPID1NI8
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
S»uth Boston. Mase

Varpo ir Lie-; 
Valandos rė-

Tu esi amžinas, kaip am
žina saulė- o lietuviškas žo
di!

St. Santvaras

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM ETRISTft 
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
• SOUTH BOSTON, MASS.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury SL 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce»tery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVcrces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų*; 

i daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

oatikeii. voac žiūrint i An-; .t . t. 2. • • : ! pos sekretoriaus pareigas, itamna. Bet taip vra. ir ta ve- ? - . , • . \. f., , ‘ - , • - . _ kurias tebeeina ir šiandienųdybu sukaktis jau atšvęsta.
ir yra Laisve: 
tuvių Radijo
mėJaj- i , jjnkjme Audickam

Jeigu taip \įsi lietuviai. į Amerikos Lietuvių Tarv- gų laimingų metų.
senosios ir vėlesniosios kar- bog skyrįus spaii0 17 d. 8 Audickai turi 3 sūnus. I
lOs IHI, 1 t’IYItU lietinis- . I C* ty t • A1 HpvTmyvm o>’<>'.jJma vai. vak. So. Bostono Lietu- vjiesnj^is AiDena»\ia 0101

moti ir nuogąstauti dėl lie- yių Piliečių dr-jos patalpose šiuQ metu ,vvena
saukia draugijų atstovus pa- Japonijoje. Jaunesnieji - 
šitam, kaip geriau paminė- jonas ir jul•gis yra inžinie-į
ti Lietuvos nepriklausomy- i riai ir dirba savo srityse 
bės atstatymo 50 m. sukakti, Į Kalifornijoje.

Svarbus susirinkimas
dar ii- Šiuo metu jis yra tos draugi

jos centro valdybos sekre
torius.

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA .NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvą 
Unijoms, Kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ.

C o ’T
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikvitoti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL

DOMO MOKESČIO.

KARTŲ* 1 R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, ST.\R'."rT'L MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Ties kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI. /
įstaiga atdara: kasdien nuo

ketvirtadieniais nuo
šeštadieniais nuo

z.tv.t-
•Rašyti ar skambinti:

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

8 vai. ik; 12 vai. dn.

Mokėkite grynais ir taupykite!

FUEL 01L
$14.90 už 100 galionų 

Veltui dalys
Alyvos degiklis ir kontrolė

Veltui taisymas
Patarnaujama 24 valandas per parą

BI - RITE FUEL CO.
152 Harvard Street 

Brookiinc, Mass. 02145 

Telefonas

232-4110
po 5 vai. popiet

734-3900

PARDUODA M A S
7 KAMBARIŲ NAMAS 

SO. BOSTONE.
!Garo šildamas, nuolatinis šil- 
> tas vanduo, alyva, naujomis 
' plytelėmis išklota maudykla, 
i naujas alyvos burneris, gerai 
'sutvarkytas, galima tuoj ap- 
• sigyventi.

Skambinti po 6 vai. vakaru 
telefonu AN 9-1873.

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 

Worce*ter, Mass. 01604 

Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun- 
' čiam įvairius siuntinius i Lietu

vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 

; vietinės gamybos medžiagų, ap- 
l avo, maisto ir pramonės gami- 
! nių. Turime vietoje įvairių vie.
■ tinęs gamybos ir importuotų 
i prekių iš kitu kraštų visai že- 
j momis kainomis. Be to, siunta-' 
, me maistą, pinigus ir galite už- 
i sakyti jų gamybos prekes, čia 
j sumokėsite pinigus, u giminės 
į ten vietoje galės pasirinkti už- 
į sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
j tam tikras įstaigas atsikviesti 
į gimines čia pas save į svečius 

ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei-

Peter Maksvytis
Carppoter & Builder 
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi

Ketvirtis * Co.
—jeweleRs—

Laikrodžiai-Deimantal

Elektros Prietakai 
Rapeotingei taisome laikrodiioo, 

UochiSo pspootehis

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

vwwvwwvwvw
i ir Taisau ;

Namus ii lauko ir viduje. •
I Lipdau popierius ir taisar4 
; viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savim Hill Ava. 
Dorchester, Mass.
Tet CO 6-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay

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

390 West Broadway. South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8761

V ėdė ja: Aldona Adomonis

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS

pilnas visokiu skanėstų 

visiems mu^f'naujiem s pirkėjams

Veltui 24 valandų aly vos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

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

GE 8 1204

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSER1JOS REMONTŲ DIRBTUVE
l (BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

mo akto pasirašytojo Stepo- 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- j no Kairio spalvotą portretą 
kinsite. 8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Vedėjas A. Schyrinski

RADUO PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvą, 602 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Teleto 
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

R The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus Ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinų.

Sav. Emanuel L. Rusengard, B. S„ Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6020

Nuo t vaL ryte iki 8 vaL v, išskyrus šventadienine irm

MeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeMe

A. J. NAMAKSY ;
Reni Estate St Insurance :

321 County Club Rd- 
Nevvton Centre, Mass. 02159 

Tet 332-2645
«eee*e*e**eeeee»eeeeeeeeeee*eMeee

Flood Sąuare 
Hardware Co.

N. J. ALEKNA
KAST BROAOWAT 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141 

Beajamin Moore Datai 
Popieroe Sienome 

Stiklas
reikmenys 

plomt

r


