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63-TIEJI METAI

Antanui Gustaičiui paskirta 
Rašytojų draugijos premija

Lietuvių Rašytojų dr-jo» literatūroj premija paskirta 

Bostone gyvenančiam rašytojui Antanui Gustaičiui už jo 

satyros-humoro eilėraščių knygų ”Ir atskrido juodas

varnas

Lietuvių Rašytojų draugi- liuose išleistame Varpų lite- 
ja kasmet skilia literatūros ratūros almanache, ir dau- 
premiją ($500) už geriausią giau mažesnių vaidinimų, 
tais metais išleista dailiosios
literatūros veikalą. Tai yra 
lyg ir nepriklausomos Lietu
vos valstybinės premijos tę
sinys.

1956 m. Gabija čia išleido 
jo humoristinių eilėraščių 
rinkini "Anapus teisybės“, 

j kuris jau seniai išparduotas. 
1 Gi dabartinė 1966 m. Santa-

Šiemet komisija premijai j ros-Šviesos išleista jo satyri- 
skirti buvo sudaryta New nės poezijos knyga ’Tr at-
Yorke iš rašytojų — pirm. skrido iuodas varnas“ buvo
Prano Naujokaičio ir narių išparduota per porą mėne- 
Pauliaus Jurkaus, dr. Kosto šių.
Ostrausko, Leonardo Žitke
vičiaus ir dr. Prano Bagdo. Antanas Gustaitis, kaip 
Ta komisija spalio 14 d. sa- kūrybos vertintojai sako, 
vo posėdy premiją paskyrė: savo satyrine-humoristine 
Bostone gyvenančiam rašy-: poezija lyg botagu plakda- 
tojui Antanui Gustaičiui už mas ir žadindamas visuome- 
jo pernai Santaros-Šviesos nę, atlieka toki pat reikš- 
Algimanto Mackaus Fondo minga patriotini darbą, kaip 
išleistą satyrinės-humoristi-; ir seniau Maironis, savo pai
nės poezijos rinkinį ’Tr at-! riotinėm eilėm keldamas 
skrido juodas varnas“. Tai tautinę sąmonę. Tai pripa 
pirmas kartas, kada tokia 
premija buvo atžymėtas lie
tuviškosios satyros kūrėjas, t 
tuo pripažįstant šio poezijos' 
žanro aukštą meninį lygį.

žino ir Rašytojų draugija, 
suteikdama jam premiją.

Mes sveikiname Antaną 
Gustaitį ir linkime neužilgo 
prabilti vėl naujais satyri
niais kūriniais.

J. V-gas

Lietuvių delegacija 
pas Chicagos merą

Spalio 6 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininko 
inž. Antano Rudžio vado
vaujama delegacija lankėsi 
pas Chicagos majorą su pra
šymu tarpininkauti ir padė
ti lietuviams, kad JAV paš
tas išleistų pašto ženklus 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo 50 
metų proga.

Derybos su Fordo 
bendrove
Unija vėl pradėjo derybas 
su Fordo bendrove jau ant
rą mėnesį besitęsiančiam 
streikui baigti. Bendrovė 
davusi naują pasiūlymą, bet 
jis nesąs toks, kuris galėtų 
uniją patenkinti.

Vėl atgijo teroras 
Hong Konge

Komunistai Britanijos ko
lonijoje Hong Konge per 
pusantros paros išsprogdino 
23 bombas. 20 asmenų su
žeista.

Rockefeller nesąs
kandidatas

New Yorko gubernatorius 
Rockefeller kreipėsi į tuos, 
kurie agituoja New Hamp- 
shire už jo kandidatūrą į 
prezidentus, prašydamas su
stabdyti propagandą.

Sox garbingai
pralaimėjo

Praeitą ketvirtadienį Bos
tone baigėsi beisbolo rung
tynės dėl pasaulio čempiono 
vardo. Rungėsi Cardinals 
(St. Louis) su Red Sox 
(Boston). Varžybas laimėjo 
Gardinate.

Dideli ginčai dėl 
gimdymų kontrolės

Tam kataliku eina dideli

Antanas Gustaitis gimęs 
1907 m. kovo 12 d. Gustai
čių kaime, Marijampolės ap
skrity, Vytauto Didžiojo u- 
niversitete Kaune studijavęs 
lietuvių literatūra, germa
nistiką. pedagogiką, teatro 
meną ir dramaturgija, vė
liau vadovavęs Klaipėdos ii
Vilniaus radiofonams bei pnčai tuo klausimu. Smar- 
buvęs Vilniaus Valstybinio; kiai ginčytasi dėl to ir Ro- 
Dramos teatro direktorium.! Tn0Je susirinkusiame katali

kų pasauliečių kongrese.
Eilėraščius pradėjo rašyti Dalis atstovų aiškiai sakė, 

1924 m. Jis yra vienas lietu- »<ąd katalikų bažnyčia turi 
viškos radiofoninės drama- keisti savo nusistatymą tuo 
turgijos pradininkų, parašęs reikalu. Tokios nuomonės
eilę radijo vaidinimų. Jis 
sukūrė pirmajam Lietuvoje 
dail. Ušinsko suorganizuo
tam marionečių teatrui ei

vra ir daug aukštų dvasiš
kių. Bet kitaip galvoja po
piežius

Popiežius praeitą sekma-
liuotą pjese Silvestras Dūde- dieni pasakė visiems tiems 
lė. komediją Slogučiai, kuri, protestantams smarku pa- 
rež. Romualdo Juknevičiaus mokslą. Jis liepė klausyti 
buvo pastatyta Klaipėdos j dvasiškių ir nemėginti kištis 
teatre ir išspausdinta šiau-iį jų reikalus.

Indijoj viesule žuvo 51 as

muo ir 300 žvejų dingo.

( lement Attlee, įžymus Brita- 
1 n i jos valstybininkas, buvęs dar

bo partijos vadas, ministras pir
mininkas, miręs Londone š. m.

| spalio 8 d.

Majoras William Knight grįžta nuskridęs per valandą 
4,534 mylias. Tai naujausias rekordas.

Jungtinės tautos ir Vietnamo 
bombardavimas

Ka. už ir ka. prieš bombardavimo nutraukimų. Kų 
.ako Australijos atstovas.

Jungtinių Tautų sesijos Sovietai plečia
prasideda bendrais deba- J 
tais, kuriuose atskirų valsty- kūTO tarnybą 
bių atstovai pasisako svar-'
blausiais šios dienos klausi
mais. Taip buvo ir šios sesi
jos pradžioje. Aišku, tuose 
debatuose buvo paliestas ir 
Vietnamo klausimas.

Aukščiausias sovietas nu
tarė karo tarnvbon šaukti 
nuo 18 metų ir įvesti priva
lomą karinį paruošimą mo
kyklose nuo 16 m. amžiaus.

Padidėjo bedarbių I
skaičius

Rugsėjo mėnesį smarkiai 
padidėjo bedarbių skaičius. 
Jis pakilo iki 4.1' <. Toksai 
aukštas bedarbių procentas 
bėra buvęs 1965 m. lapkri
čio mėnesį. Nedarbo didėji
mas reikštų ūkinį atoslūgį, 
bet darbo statistikos virši
ninkas Ross sako, kad kiti 
faktai rodo. jog ūkinio ato
slūgio nesą ir kad tas bedar
bių procento padidėjimas y- 
ra laikinis reiškinys.

Sovietiški rinkimai 
Ispanijoje

Ispanijoj į parlamenta bu
vo renkami 102 atstovai. Tie 
rinkimai tesiskyrė nuo So
vietų Sąjungoje praktikuo
jamų tik tuo. kad kandidatų 
buvo 315. bet jie visi buvo 
vieno plauko — diktato
riaus Franco rėmėjai.

Kitus 462 atstovus paskirs) 
vyriausybe arba jos kontro
liuojamos darbo unijos ir sa
vivaldybės.

Surado komunistu 
sandėlį Vietname

Tik 50 mvlių nuo Saigono 
surastas žemėj 5 aukštų ko
munistų Įvairių ginklų san
dėlis. Ten buvo net patran
kų. Įėjimas ’.abai klaidus.

«»»<*♦*♦********•*****♦**********■

Varšuvoj vienoj krautu
vėj už zlotus pradėjo parda-

Ekvadoro vyriausybė paprašė 
atšaukti JAV ambasadorių 
Wimberly Coer, nes jis viešai 
kritikavęs Ekvadoro prezidentą.

Jungtinėse Tautose dabar 
yra 122 valstybės. Debatuo
se dalyvavo 110. iš jų 47 
pasisakė už besąlyginį bom
bardavimo nutraukimą, 8 
valstybių atstovai palaikė 
JAV. o 55 atstovai arba vi
sai neminėjo bombardavimo 
ir Vietnamo, ar pasitenkino, 
pareikšdami taikos pageida
vimų.

Tuo būdu iš 122 narių 
38.5% kalbėjo už besąlygi
nį bombardavimo sustabdy
mą. Tarp jų buvo 18 Afrikos 
valstybių, 9 Azijos, 11. ko^ 
munisfinio bloko valstybių 
ir 8 Vakarų Europos.

6.5% palaikė JAV politi
ka. Tai Australija, Tautinė 
Kinija, N. Zelandija, Filipi
nai, Singapūras, Tailandas 
ir Britanija.

Krašto apsaugos ministras 
marš. Griečko, siūlydamas 
pakeisti karinės prievolės į- 
statymą. aiškina, kad tai da
ryti verčia didėjantis pavo
jus iš JAV pusės.

45% valstybių pasitenki
no bendrais taikos pageida
vimais, o 10% visai nedaly
vavo debatuose.

Bolivijoje žuvo
Ernesto Guevara

Bolivijoje kovose su ka
riuomene žuvo partizanų va
das Ernesto Guevara, Kubos 
diktatoriaus Castro dešinio
ji ranka. Jis kartu su Castro 
-Kuboje jvykdė perversmą, 
buvo Castro vyriausybės mi- 
nisteriu. Vėliau jis išvyko 
revoliucijos kelti į Boliviją, 
kur ir galą gavo.

Turkijoje lėktuve 
žuvo 6G žmonės

\ew Yorko mokytojų unijos 
pirmininkas Albert Shanker nu 
baustas kalėti 15 dienų ir sumo
kėti $25( už tai, kad nepaklausė 
teismo Įsakymo streiką atidėti 
l'nija už tai nubausta $150.000

J ..

Ketvirtadieni į Vidurže
mio jūrą prie Turkijos piet- 
vakariij kranto nukrito Bri
tanijos bendrovės lėktuvas.

Paminėtinas Australijos! ^Vv.° .v’s’ Juo ke-
užsienio reikalų ministro leiviai.
Haslucko pareiškimas pra
eitą penktadienį. (Vietname 
kariauja 5,000 Australijos 
karių). Jis Vietnamo bom
bardavimo priešininkus pa
vadino iliuzijų ir prietarų 
aukomis, sensacijų prekiau
tojais ar propagandistais.
Jis negailestingai plakė 
tuos, kurie, reikalaudami 
besąlyginio bombardavimo 
sustabdymo, verčia JAV ka
riauti viena ranka ir klaup
tis prieš nieko nevaržomą 
priešą.

Hasluck smarkiai kritika
vo Europos valstybes dėl jų 
pasyvaus laikymosi. .Jos, sa
kė Hasluck, mokė. kad rei
kia gerbti politinę nepri
klausomybę. teritorijų ne
liečiamybę, vykdyti-padaly
tas sutartis ir tt. Bet tai turi 
būti taikoma ne tiktai Euro
poj, bet ir Azijoje ir kitur.

Vidury Frank

teisių kovotojų nužudymą. Jis

Hasluck įspėjo dėl gre- 
I siančio komunistų pavojaus 
ir kvietė visus, kam brangi
taika, paveikti Š. Vietnamo'sl(( aamelu) |l(11.ie |t.Mami Me. 
vyriausybę, kad ji sustabdy- ridiane. Misa., už trij, civilini,

Atstovų rūmai nutarė pa- 
vinėti užsienio kosmetiką ir kelti algas 2.4 mil. federali- 
drabužius. Moterys taip ėmė nės valdžios valdininkų, jų
veržtis, kad išdaužė langus tarpe J700,000 pašto tarnau-) tų savo agresiją P. Vietna-
ir apgadino visą krautuvę. tojų. Pakils ir pašto tarifai.

i trrrrrrn *#**<*eeeee*eeeeeeereeeeeeeeeree*r«

vienas

me ir ginčytinus klausimus apsivilkęs pižama, nes į teismą 
išspręstų taikiu būdu. * atvežtas iš ligoninės.

f
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Sveikiname Washingtono 
konferenciją

Į savo muilo kromeliu lipa 
ant LB stalo ir abiem alkū
nėm žeria šalin tuos. kurie 
per trejus metus šimtus ne
apmokėtų darbo valandų 

i sukrovė jos gerovei.
, - v M j- • KadiUioėra tušti žodžiai.!

ŠI šeštadieni ir <ni. spalio 21-22 dienomis, atsįver3rKjme Kultūros Fon-
Washingtone susirik, .s Lietuvos valstybės nepriklauso- do apyskaitos 14-tą lapą ir 
mybės atstatymo 50-mečio sukakties konferencija, kurioj j paskaitykime: Aktyvai: > 
dalyvaus Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, Lie- pozicijų bendra 46.336.24 i 
tuvos Laisvės Komiteto. Amerikos Lietuvių Tarybos. Lie- dolerių suma, pasyvai: 3 po-i 
tuvių Bendruomenės atstovai, Lietuvos diplomatai ir pa- j zicijų bendra 4.57 
kviestieji lietuvių laikraščių redaktoriai.

.80 dole-i
! rių suma. Grynas aktyvas! 
’ (turtas* 41.758.44 dolerių?

Konferencijoje, aišku, bus paliesti visi svarbieji mū-' Iždiniuko kasoje vėl gi 15 J 
sų kovos dėl Lietuvos laisvės klausimai. Jų tarpe visų pir- ?2^; ^Ol“ vlso ^er-^ra! 
ma yra tarpusavis bendradarbiavimas Lietuvos laisvinimo ° ‘ »-lb.84 c 
uždavinius vvkdant. : t

Kam nežinoma šventoji tiesa — vienybėje galybė~ O

doleriai. Iš dan-i 
gaus jie nenukrito, reikėjo1 
juos sukaupti ilgu ir sunkiu 
darbu. O kur dar švietime 
tarybos, Jaunimo sekcijos.

jr

Erich Rajakovic (dešinėje). Eichmanno padėjėjas, 
sugrūdęs milionus žydu Į konceni racijos stovyklas. 
Jis Austrijoje buvo tei-ta- ir bau>n»ę atliko, bet buvu
sieji kaliniai reikalauja ii i-duoti Olandijai, kur jis tu
rėtą būti taip pat teisiamas už ten padary tus panašius 
nusikaltimus.

★
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Kalendorius

Oartų turim, daug ir sunkių, o jėgų gausumu negalime da!.bai.
pasididžiuoti, todėl ir Lietuvos laisvinimo darbe reikia 
visas turimas pajėgas kuo-ėkpnomiškiau išnaudoti. Turi
me savo gretas taip surikiuoti, kad kiekvienas aiškiai ži
notų savo paskirti ir galėtų netrukdomas savo uždavinius 
vykdyti.

Opus reikalas ir laisvųjų lietuvių bendravimas su 
pavergtąja tauta. Ir čia reikalingas vienodas nusistatymas. 
Reikia žinoti, kas ir kaip daryti, kad nepakenktume mūsų 
pagrindiniam tikslui — laisrėsTtovai.

JTes linkime konferencijai tais ir kitais mums svar
biais klausimais rasti kuo geriausius sprendimus, kuriais 
visi galėtume vadovautis, stovėdami tame ar kitame Lie
tuvos laisvinimo bare.

Visa suėmus krūvon, tai 
milžiniškas darbas! O ką 
tie žmonės gavo už visa tai? 
Tik nedėkingumą iš tų. ku
rie nė pirito nepajudino tom 
vertybėm sukrauti ir po su
važiavimo vėl išgaravo kaip 
dūmai i savo gūštas.

Aišku, po šitokio Įvertini
mo gerų darbininkų nelauk!

Ir kai Bostono apygardos 
pirm. reiškė nepasitenkini
mą tokiais Tarybos atstovų 
veiksmais, tai net keli pasi-! 
šokėdami iš vietos bandė su

Kas kitur rašoma
NEPAKLUSNI LIETUVA

Ne mes kalti
A. Bimbai labai nepatiko, kad Keleivis ne taip verti

na velionį Rojų Mizarą. kaip jis norėtų (žiūr. Laisvę spa
lio 3 d.). Jis rašo: ”Ir vėl menševikai pasirodė iš visų mūsų 
politinių oponentų nedoriausiais sutvėrimais”.

Iš tikrųjų tik jau ne A? Bimbai derėtų kalbėti apie 
padorumą, nes komunistam' politinėj kovoj visos priemo
nės lygiai geros. Jų 50 metų šeimininkavimas Sovietų Są
jungoje parodė, kad jie be skrupulo net fiziškai socialis
tus naikino ir tebenaikina. Mat. socialistai komunistams 
yra pavojingiausi priešai, nes jie kiekviena proga primena

JAU RIŠYKLOJE f

Ji redagavo Stasys Michelsonai

Kalendoriaus kaina $1.00

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

”K E L E 1 V I S“

636 Broadvvay. So. Boston. Mass. 02127. ?

portacijas ir suėmimus yra 
saugiai palaidoti žemėje.

Nino Lo Beilo iš Vilniaus "Jei Kremliaus tironai 
parašė taip pavadinta savo kada nors atsistos prieš 

. . „ straipsni, kuri spalio 8 d. iš- "Niurnbergo teismą
trukdyti ^pareiškimą. Loliau-j spausdino Boston Globė. J.s "archyvai-bunkeriai"

rašo: lemiamų kaltinamųjų Įrody-
”Kai 1945 m. gegužė? mė- . . ... , . , ,

_ . ... i nesi pasibaigė karo veiksmai , . " ietai- įjodami, kad
. Tai suminėdamas tenore-i ir įį,-unginįnkai džiazavo OJ»
jau pabrėžti dažnai pasikar- dė, ;av0 d;dete tebūtų nukreipta;
tojant, faktą, kad žodžiais mažai Ras pasan!v težiro1o. karą- gintaro 
megstatne laidyti labai jau, kad -taikioje.. Lietuvoje te- < taip vadina dėl to. kad Bai- 
pamaldžius ar patriotinius- -- tijos juros oukstancios ban-

Ju trukdytoju pasireiškė ne 
koks prasčiokas, o medici
nos daktaras.

sūkius, kai tuo pačiu metu Į 
savo veiksmais barstome pa-; 
tylom tarpusavės nesantai
kos užkrėtas.

J. Jasaičio, kaip CV pir
mininko, pranešimas buvo Į 
labai trumpas:

tie
duos

dėmesys 
i “ramų 
krante“

gos išmeta Į krantą gintaro 
akaru skaityto jam - ->e- gabalus), pasiuntė prieš lie

tuvius enkavedė (slaptąją j 
nolicija), o ne kariuomenę.

veik visiškai nežinoma, kaip 
po karo Lietuvos Dovv ia-
nepakluso sovietų Galioto Tuo būdu Kremlius gudriai
galybei.

“Lietuvos laisvės
išvengė galimų tarptautinių 

kovot - komplikacijų.“

pasauliui, k<.ip komunistai iškraipė socializmo idealą. į kuriuos at liko CV ir išsakvti amžiaus 
kaip sukūrė darbo žmonėms pragarą vietoje žadėto ro-! rūpesčius, kuriais CV gvve-

— Įvardinti visus darbus.! jai. kuriuos sudarė Įvairaus Straipsnio pabaigoje idė
vvrai ir moter

jaus, kaip vykdo imperialistinę politiką ir pavergtų tautų 
rusinimą vietoje žadėtos laisvės ir lygybės. Kaip galima 
garbinti Rojų Mizarą, kurištam komunizmui tarnavo?

Dar apie L B. suvažiavinią
S. GRIEŽE 

(Tęainyi)
TL*' A

Cv. pranešimą paskutinis pranešti, kad Į šią Tarybos 
daro pats pirmininkas J. Ja-* sesiją neatvykstu. nes. mano 
saitis už save ir neatvykusi" manymu, kai kurių Tarybos 
iždininką MečĮ Šimkų. Abu t- narių paslapčiomis daromi
pranešimai paruošti rastu, 
padauginti Į daugelį eg
zempliorių ir. kas norėjo, 
galėjo juos pasiimti ir išnag
rinėti.

žygiai neduoti sprendžiamo 
balso CV nariams šioje se-

no, pranešime neįmanoma.
neteko daugiau kaip 30? ■ <■ 
žmonių. Negavę iš lais\ '

ta M. A. Suslovo nuotrau
ka su parašu “malšintojas". 
Suslov buvo atsiustas vado-

— Trejų metu darba bai- Pasaulio .jokios paramos — ' auti Lietuvos partizanų su
rėmė. Dirbdami vadovavo- nei medžiaginės, nei mora- naikinimui, kaip po 1863 m. 
mės principu: sutelkti visus'Iinės ~ ’>*“ pasaliau nutarė sukilimo buvo atsiųstas gen. 
lietuvius i sąmoningą bend- nutraukti savo pasipriešini- Muravjovas, lietuvių korikuąmonmgą-----
rtiomenę tautinei gyvybei ma ginklais .ovietų 
išlaikyti ir Lietuvai laisvės "ab
siekti. i ”Nors Lietuvos armija r.e-

Toliau J. Jasaitis reiškė pajėgė Įvykdyti savo svar- 
padėką visai eilei LB veikė- biausio uždavinio, ii savo
jų, buvusios Tarybos prezi 
diumui. visiems Tarybos na 
riams, apygardų ir apylin- apsaugoti nuo užliejimo, 
kių valdyboms, centrinių in- paliko daug su. inktos istori- 
stitucijų nariams ir talkinin- nės medžiagos, už kurią 
kams, spaudai, radijo valan- Maskva viską atiduotu, iei

ąjun- pramintas.

^archyvuose - bunkeriuose", 
kurie buvo gerai paslėpti ir

dėlių vedėjams ir ypatingai 
buvusiems C V nariams M. 
Rudienei, Z. Dailidkai. J.

tik gagėtų ją gauti. Dabar 
duomenys apie lietuvių de-

ŠVIESOS-SANTAROS

VADOVYBĖ

Paskutinio suvažiavimo 2 
metams Į valdybą išrinkti: 
V. Adamkavičius, D. Bulga- 
rytė, dr. G. Gedvilą. R. Mie
želis, dr. J. Valaitis. L. Vė- 
žienė ir P. Žygas.

sijoje nesiderina nei su ’ Ignatoniui. J. Jurkūnui. J. 
.Bendruomenės Įstatais, nei Paštukui. M. Šimkui. V.

..... su turėtomis tradicijomis? Kleizai, K. Januškai ir tal-
Iždininko pranešime, kaip] Atvykti Į New Yorką ir da-! kininkams A. Regiui ir S 

savaitme suprantama, visa L iyvauti tik stebėtoju mano *-«««««<
į ir iš-1 laikas yra perbrangus. Lin-virtinė skaičių pajamų

laidų skiltyse, kurias čia su- kiu kuo geriausios sėkmės 
j------- —inĮjiai lb Tarybos sesijai. A-minėti užimtų daug vietos, 

todėl aš jų ir nekartosiu. Aš 
tik noriu atkreipti skaityto
jų dėmesį į kai kurias 
smulkmenas. Iš tos apyskai
tos matome, kad pinigai lai
komi dviejuose Chicagos 
bankuose, kad sąskaitos ap
mokamos tik čekiais ir tik 
pagal Cv nutarimus, užpro
tokoluotus posėdžių proto-j Ras gi tie organizatoriai?
kolų knygoje, ir kad solida-j §iųo tarpu po vieną ar gru

Šiaučiūnui.
Pirmininko pranešima?

raštu apima 8 lapus.
Kai kas iš skaitvtojų gali

čiū. Pas. M. A. Šimkus, JAV paklausti. kodėl CV nariai.
LB CV iždininkas, Chicago, 
Ilk, 1967 m. rugsėjo 18 d.“

Kaip jau skaitėme anks- 
tyvesniame mano praneši
me, šis iš anksto organizuo
tas sąmokslas Įvykdytas 23 
baisais prieš 19.

kuriems buvo atimta balso 
teisė, nesusikrovė savo apy
skaitų ir neapleido suvažia
vimo?

— Tarybos nutarimas ne
leisti dabartinei CV veikti 
iki pareigu perdavimo skau
džiai Įžeidė trejus metu? 
dirbusius CV narius. Bet 
Bendruomenės idėja vra

rūmo Įnašus moka tik 40 a-, pėmis jų neieškant ir neiš- daug didesnė ir darbas daug 
pylinkių. Taigi, daugiau ne-1 vardinant, tegalima tik pa- svarbesnis, nei asmeniniai . .... .... .. . .. - CV nariaisiosgu trečdalis apylinkių 
prievolės neatlieka.

Po šios gražiai parengtos

sakyti, kad jie kerta šaką, i jausmai, todėl
ant kurios patys sėdi. LB, darys pranešimus, kaip dar- 
šunkiai gimdyta ir labai ap- botvarkėje numatyta, atsa- 

apyskaitos iždininko M. Į dairiai ir rūpestingai ugdy-! kinės Į klausimus ir steng- 
šimkaus pastaboje padary-^, iki šiol laikėsi papročio1 sis, kad sesija būtų Kalbin
tas prierašas daugelį atsto- .apvažiavimuose ir susirinki- ga ir naudinga, — pareiškė 
vų nežinėlių stačiai nustebi-1 muose partinius krepšius pa-I CV pirmininkas J. Jasaiti 

likti už durų. Bet dabar at
sirado jau tokių, kurie su

vų nežinėlių 
no. Va, ji, toji pastaba: 

”Su apgailestavimu turiu

pirmininkas 
po anų balsavimų.

(Bus daugiau)
Jacųueline Kemiedienė lankėsi tarptautinėj parodoj 
Montrealy. .Ją vbur sekiojo minia smalsuolių.

★

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

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 ĮDOMIAS KNYGAS!

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

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu KAS SKAITO SAMI 

DUONOS NVRAM.

Kas naujo Ralfe 'Ji
KAS GIRDĖTI NEW YORKE ĮDOMIOS KNYGOS

• i » X

Romanai
DETROIT, MICH. 

Buvo sėkminga gegužinė

NEW BRITAIN, CONN.

Banketo spalio mėnesį 

nebus

:u ■-
a' — »

i kejais ĮJuivydųb?. PalinkėtaAlto rūpesčiai
Buvo galvojama, kad 352 

New Britaino Lietuvių $LA kuoĮ
F Armjinipnp« varlnvania 1 Vyrų ir Moterų Auksinio Ju- mokytojų pagerbimo nepa 

D i v • •«. . Armamenes vadovauja- .... . nu.-mpt>nia sisexs. bet publika pasidali-Balfo vadovybei sus,taras, ml s. m. spal10 1d Lietuvių “'‘‘^irkime nutX s, a P“*“- ir “teko jos mo- 
s,ų metų dnektonato šuva- saleje pradėjo Balto vajų, ™ ^‘"?”aX0 „ebe k5d°« gerbime ir Lūži-
ziavimas saukiamas spalio; surengdami filmų vakarą ir 110 menesj DanKeto neoe
28 d. Detroite, Lietuvių na--vaišes. Gerai šimtinei Balfo ruo^k Toks banketas buvo ' lankė kuklus asmenų skai- peracijos Veteranų ligoninėj 2IAI, 301 psl.7 kaina $3.00

ruošiamas kasmet per 6 m£ Mokytojo pagerbimas su- eius. Seniau tokia proga at- grįžo namo ir sveiksta žmo- 
tus. be. paskutinis davė $69 tap0 ?u gLA gegužine dėl eidavo žymiai daugiau. i nos slaugomas. Linkim grei- 
nuostoho. Vietoje šio banke- rengėjų neapdairumo. Ga-. Susirinkusieji daug laiko' čiau sustiprėti.
to nutarta surengti Kalėdų Įėjo dar dvi savaites moky-! pravertė ne esminiams klau-1 
vakarą. Tie nariai, kurie bus tojo pagerbimą nukelti vė- simams. todėl nebebuvo lai-' 
sumokėję nario mokesti ir nau> nes jokių par&nSrįmų ko pasVarstvti dr. A. Bud- 
nores tame vakare dalyvau- Lietuvių namuose tą dieną recko kruopščiai paruoštos 
ti, turės primokėti oO centų. nebuvo. l^j norėjau aš ir programos lietuvis nepri- 
Piasome nano mokesti su- daugelis mūsų narių moky- klausomybės atstatymo pa
mokėti is anksto, nes jo ne- tojų pagerbime dalyvauti, skelbimo 50 m. sukakčiai at- 
sumokejusieji j minėtą va-,bet> deja negalėjome. Į žvmėti.

3 Metinis”' klubo ^susirinki-1 Vasara artėja į pabaigą.? J^aująją tarybą sudaro šie
mas bus spalio 27 d. Visi ir ruduo čia pat, oras nakti-i a s.ov T- , , . „

, mis gerokai atšaldavo, todėl I „ ^menkos Uetuvių Romos 
buvo baimės, kad geguži-! Katalikų Federaciipš — Ą. 
niauti bus šalta, bet rugsėjo1 Skc'ys' R- Gedelka’ D- A‘

•17 d. nusišypsojo laimė ir
i pasidarė šilta. Nors saulės
mažai pro debesis buvo ma-, XT,r T. , • A t-
tyti. bet temperatūra siekė , N X: Lie‘u'^ M°te^ 
net 80 laipsnių. Aš jau esu' dala«)»s. Klubo - dr- A- 
rases, kad Susiviejinimo ge-j °, ,nerlen®- . 
gužinėms dienos visada pa- Kovoto™ - A.
sitaikvdavo šiltos ir gražios, D snil?ls*

.. ... . .. ir štai, taip buvo ir siais me- ,ziaus kilęs is Šakių apylin- Svečiai buv0 patenkin. to - P Vytenis. _ 
kės. Jis yra daug prisidėjęs tj oru jr šeim,;ninkių vaišin. Ąi. Bendruomenes — Z. 
pne lietuvybės ugdymo šia- todžI lirksminos dai.| Diepinigaitis.
me krašte, kūręs ne vieną; nav0 ir iigi Vėiumos. ! A k; S“la!den;okra^ S"** 
organizaciją, nemažai prisi-! I—st. Briedis. J. Gaidvs, Br.
dėjęs prie šv. Andriejaus5 Turėjome ir šiokių tokių Spūdienė ir J. Vilkaitis.

Direktoriai suvažiuoja 

Detroite

Filmų vakaras Baltimore je

Baltimorės baltininkai, dr.1
Pn^io d Lietuviu Jiems.gęrąi įsikurti jų naujoj Kugsejo jy d. Lietuvių pasįri„ktoi vietoj _ Flori- 

doje.
uos gegužine dėl pasirinktoj . vietoj _ Flori-

sudarančių politinių ir 
suomeninių organizacijų at
stovai Lietuvių Tarybai ki
tiems metams išrinkti.* Atsi-

VI-

V. Barčiauskas jau namie

Vladas Barčiauskas po o-

'(Ti

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

Jeronimas Ignatonis, LŪ-

muose. Suvažiavimas prasi-J rėmėjų buvo parodyti trys 
dės 10 vai. centro valdybos filmai: du iš Sibiro lietuvai 
eiliniu posėdžiu, o 11 vai.
patie

čių maldaknygės, trečias iš' 
uvažiavimo pradžia, į lietuvių kongreso P. Ameri-

_ i koje. Vajaus atidaromąją
Balfo direktonate yra 31 kaibą pasakė Balfo reikalų

asmuo, iš jų 12 pristatyti 
Balfo kūrėjų —keturių gru
pių. — kiti rinkti dviems 
metams Balfo XIII seime.
Šalia direktorių dar yra 
rinkta trijų asmenų revizijos 
komisija.

Balfo direktoriatas pirma
me savo posėdyje išrenka j 
centro valdybą, kuri vado-j Baltui paaukojo dar vieną 
vauja direktoriatui, visiems egzmepliorių Sibiro lietuvai-
Balfo skyriams (63) ir visai 
Balfo veiklai.

vedėjas kun. L. Jankus, pa
žymėdamas, kad Balfo a- 
ruodai labai tuštėja, o šalpos 
prašymai nemažėja. Balfo 
programai vadovavo C. Sur- 
dokas, svečių tarpe akty
viai dalyvavo Baltimorės ar- 
kivysk. informacijų direkto-
rius kun. K. Pugeviėius (jis! kviečiami atsilankyti ir su- 
n • _____ , - j____ ' mokėti nario mokesti. Ta-

čių filmo). Poetas N. Raste
nis Įteikė Balfo centrui cavo 
meno kūrini „Širdžių šir
dis“. Prel. L. Mendelis va
jaus pradžiai paaukojo sa- 

100

Šiuo metu Balfo centro 
valdybą sudaro pirm. kun.
V. Martin kus, vicepirminin-į v0 kasmetinę duoklę 
kai dr. E. Armanienė, E.i{ioierįu>
Čekier.ė. dr. A. Skėrys ir Br. I
Spūdienė. Nacionalinis sek-j Philadelphija miršta 
retorius vra A. Dziįvonas, Kadaise garsi Philadel- 

phijos lietuvių kolonija visai 
miršta. Gyvų lietuvių dar y- 
ra. tik jie pabirę, kaip Grigo 

Nei už posėdžius, nei ūži bitės. Daugelis persikėlė gy-

iždininkas — A. Senikas ir 
J. Gerdvilienė — protokolų 
sekretorė.

kelionę į suvažiavimus Bai 
f o direktoriams neatlygina
ma. Jei direktorius negali 
pats suvažiavime dalyvauti, 
jis gali Įgalioti kitą asmenį, 
Balfo narį. ir jam perleisti 
visas savo teises. Balfo di
rektoriai pagal tradiciją kei
čia suvažiavimų vietoves, 
norėdami jas pagerbti, veik
lą paskatinti. Detroitas ypač

venti uz upės“ į 
sey valstijos krantus. Dėl to 
ir Balfo skyriui Philadelphi
joje veikti labai sunku.

Spalio 3 d. Rukščių rezi
dencijoje (ne Philadelphi- 
joj, Pa., bet Delrane. N.J.) 
įvyko aktyviųjų balfininkų 
pasitarimas Balfo ateities 
veiklos reikalais. Nors sąly
gos ir labai sunkios, balfi-

mokėti nario mokestį. Ta
me susirinkime bus renka
ma 1968 m. valdyba.

Mirė J. Gerdauskas

Nuo š. m. sausio 1 d. iki 
spalio 5 d. jau mirė 43 lietu
viai : 23 vyrai ir 20 moterų.

Mirusiųjų tarpe yra ir Jo
nas Gerdauskas, 86 m. am-

verka ir St. Dzikas. 
Šviesos-Santaros —

Gureckas.
Al.

New Jer- parapijos steigimo ir bažny- pramogų. Dovanas laimėjo; A.L. Tautinės Sandaros

vertas visų Balfo direktorių ninkai tikisi ir ateity savo 
pagarbos, nes ten proporcin- pozicijas atlaikyti, bent jau 
gai yra daugiausia Balfo na- tūkstantinę Balfo šalpai sū
rių (per 600). Balfo rėmėjai rinkti.
kasmet Detroite suaukoja 
per 3.000 dol. bendrai lietu
vių šalpai.

Spalio 28 d. Balfo vado
vybė turės progos ir vietos 
rėmėjams padėkoti ir ypa
tingai iškilmingoje puotoje 
pagerbti Z. Arlauskaitę- 
Mikšienę. kuri su Detroito 
Dramos Mėgėjų Sambūriu 
yra Balfo labui surengusi be 
atlyginimo daug vaidinimų 
ir tuo būdu sutelkusi lietu
vių šalpai daug tūkstančių 
dolerių.

Detroito Balfo skyriui pir
mininkauja K. Jurgutis, uo
liausias visose JAV -se finan
sų sekretorius yra Cėsys Ša- 
deika. Detroite taip pat gy
vena ilgametė Balfo direk
torė E. Paurazienė, daug sa
vo darbo skirianti Balfui 
nuo pat jo veiklos pradžios.

Balfas gavo "Naują Veidą“

Rašytojas A. Mironas pa-

Č3a apsigyveno 

dr. V. Kaupas

Dr. Vladas Kaupas apsi
gyveno New Yorke ir dirba 
Bird S, Coler ligoninės ad
ministracijoje.

Kitos naujienos

Iš Australijos atvykusi 
Ramunė Rataitė, skautų pa
dedama, ruošia savo tėvo 
grafiko kūrinių parodą. Gra-. 
fikas V. Ratas yra plačiai ži
nomas lietuvių menininkas, 
iškilęs jau senesniais laikais.

Ramunė Rataitė eina sa
vo motinos balerinos pėdo
mis. Ji jau 10 metų šoko 
Australijos balete.

New Yorke ji yra/sustČR 
jusi Daunorų šeimoje'.

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

Laisvės Žiburio radijas' 
pranešė, kad kitų metų bir
želio 2 d. Nėw Yorkan at
vyks Chicagos lietuvių ope
ra su „Gražina“.čios statybos. Jis daugeliui G. Palioms, Joe Prsag, P.'—Al. Kynastas, J. Navasai- 

tautiečių padėjo tapti šio Balinas, S. Maliešius ir P. L. ? tis, A. Ošlapas ir V. Stepo- 
krašto piliečiais. į Smith. Buvo vaikų progra-i nis. Į Lapkričio 14 d. reoBi&ma?

J. Gerdauskas buvo suma-, ma. Gražiai pasirodė mer-Į A.L. Tautinės S-gos—j Pavergtum Tautu orgahi8»> 
nūs žmogus. Jis Belnine,! gaičių kvartetas: Birutė į Kiaunė. K. Bačiauskas, J. ci jos viesas mitingas, kuna- 
Conn., buvo įsteigęs reflek
torių dirbtuvėlę, išrado prie
taisą patogiau automobilių

♦ ♦ ♦
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liUAndriu* Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, II tomas, ‘¥ 
428 psl, kaina $4.00. ’:u

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

Pelr. Taruiis, VILNIAUS 
.RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15.

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

Albina* Baranauskas, 
KARKLUPCNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kmųa, $2.50.

Almenas, UPE | 
RYTUS, UPE J ŠIAURE, 
romgnas I dalis. 325 psl., II 
"dalis 302 psl.. kiekvienos da
lės kaina $3-00.

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

. Vvtauta* Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. kai
na $2.50

„ Vytautas Volertas. UPE

>r?
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Zubrickaitė. Rūta Naumavi-į Bagdonas ir A. Vakselis. Į me _ var^u
čiūtė. Birutė Januškaitė ir J Pagal sena paprotį pirmi-! Pre‘*?’* Balkūnas m V. SmzL 
Alma Naumavičiūtė, šokėjai ninkauti tenka Sandaros at- kauskas. # # *

padangoms užmauti, vėliau V. Zubrickas ir V. Zubric-i stovui A. Ošlapui. Jo pava- _ e .....
vertėsi dailidės amatu, re-, kaitė, akordeonistas D. Pu-jduotojas bus A. Vakselis. T uisvės Žiburio radnojig- 
montavo namus. Nebepajėg- selak ir būgnininkas V. Pa-Į sekretorius J. Gaidys, ižd. tuviškos programos vedėjas Į TEKA VINGIAIS, romanai

••j

Kt

Posėdžio dalyvius šeimi
ninkai gražiai pavaišino.

Vargas Balfo centrui

Balfo centras niekada 
„nesilinksmino ant stogo“, 
o vis kunkuliavo lietuviškų 
emigr aciniu vargų dugne. Į- 
vairiems lietuvių fondams, 
statyboms ir vajams užplū
dus Amerikos lietuvį. Balfas 
jaučia aruodo tuštėjimą. 
Praeiti 1966-67 metai už 
baigti su 5.000 dol. trūkumu, 
o vasaros (liepos, rugpiūčio, 
rugsėjo) mėnesiai dar nu
skriaudė Balfo iždą visais 
6.000 dol. Mat, per paskuti
nius tris mėnesius gautai 1, 
852 dol.. o išleista 17.766.

Kur Balfas deda surinktus 

pinigus?

Ogi išleidžia tiesioginei 
lietuvių šalpai. Per tris vasa
ros mėnesius Balfas siunti
niais sušelpė 77. daugiausia 
Sibiro lietuvių, šeimas. Už

damas dirbti, išėjo į pensiją, 
paskutiniuoju metu gyveno 
prieglaudoje, kur balandžio 
10 d. ir mirė. Palaidotas be 
bažnytinių apeigų Rocky 
Hill rožių kapinėse.

Paliko žmoną, dvi dukte
ris ir du sūnus.

Pranas Naunčika*

CHICAGO, ILL.

Averka, iždo ęlob. A. vra F K»zvs. o aneliškos— I ‘Bg.ps!., kaina JS.50
Bėrimo varžvbas laimėjo •lGoe,dnerienž’ A- Kynastas A. Mažeika. Gerai paruošta K...Ii6n.«. KAL-
Bėgimo tarz> oas j ir programa duodama kas sek GIESME, premijuotas

Šios tarybos laukia sun- madiepj nuo 9 vai.. Romanas, 20) psl.. kaina
Antrą lietuviu radiio nfO- [52.50,

gramą veda profc Jt StuRas »• 3^,
< Fll I va

statymo paskelbimo. Ta su-j 
kaktis turi būti tinkamai at- i 
žymėta. Ji plačiai primin-' 
tina ir svetimiesiems, kurie

šaitis D.

, I vietą — V. Petronytė ir A.
Naumavičiūrė. II vietą —P.
Petravičius. III vietą —R.
Naumavičiūtė ir V. Petravi- .. , . , .

tat - . v tuvos nepriklausomybes ataus. IV vietą—Z. Visilaitei , , 1 , „ .
ir J. Viraila.

sun
kus darbas. Kitais metais 
sukanka 50 metu nuo Lie-

aukojo Brifo'šalpai And-j^tinius sumokėta grynais 
liaus Norimo novelių rinki-, °*eriais 6,942.
nio „Naujas Veidas“ 290 Pasiųsta 10o lietuvių sei- 
egzemulioiių, kurių vertė y-im?ms Lenkijoje drabužių ir
ra 726 dol. Balfas lietuviš-1 v.a,sty-.V,en Past.™ “,t“os 
kas knygas siunčia į visa pa-; siuntimus sumokėta 987 do- 
šaulį tiems lietuviams, kurie F1!31* 0 verte sleRe 4,6o0
jų negali patys nusipirkti. 
Ypač daug knygų siunčia į 
Pietų Ameriką.

dol.

R. Laniausko paroda

Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje spalio 14 d. 
atidalyta dar jauno, bet jau 
pasižymėjusio dailininko 
Rimo Laniausko kūrinių pa
roda. Ji tęsis iki lapkričio 
10 d. Atidaryta kasdien nuo i 
1 iki 4:30 vai. popiet. Įėji
mas be mokesčio.

Visi programos dalyviai 
buvo apdovanoti.

Konkurso komisijoje da- 
j lyvavo Petras Januška. Ge- 
{novaitė Norienė ir Jonas 
Brokas.

Padėka

CHICAGO, ILL.

Baronas,
J. Vlks. I CJJOJI MOTERIS, premijuo- 

“^ta^rtfmanas. 196 puslapiai, 
kaina $2 50.

Pamažu, bet Balfo skyriai 

juda

Pagal jau nusistovėjusią 
tradiciją Balfui aukos tel
kiamos rudenį. Vajus jau 
pradėjo visa eilė skyrių: 
Bostonas vakariene, Brock- 
tonas pobūviu. Baltimorė — 
filmų popiete ir pan. Visai; 
rimtai vajaus darbams pasi-! 
rengė Detroitas, Chicaga., 
Clevelandas. New Yorko,

Vokietijon ir į kitus kraš
tus pasiųsta vien pinigais 
6.155 dol. Visa nelaimė, kad 

Aukas Balfui knygomis I vasarą, kai Balfo rėmėjai ir 
ar drabužiais galima nusira- aukų rinkėjai atostogauja,
syti nuo pajamų mokesčio! lietuvių vargelis niekad nei-1 Brooklyn, N.Y. 11211. 
rinkos kaina. Į na atostogų. K.LJ.

' Kazy* Plačenis, PULKIM
ANT KELIU..., romanas iš 
kūn. ‘IStrazdeilio gyvenimo. 

Elena Lapieūė; besireng-1 H'laĮcIa, 160 psl. kaina $2.00 
dama spalio 3 d. su

nežino, kokių skriaudų pa
darė Lietuvai jos okupantai 
ir kaip pavertė ją išnaudoja
ma kolonija.

Okupantas nesnaudžia. 
Jis ruošiasi skleisdamas me
lą įrodyti, kad Lietuvos gy

įvairios naujieno*

savo
dukra Stase Lapaite-Semė- 
niene aplankyti mirusio duk-| 
terš vyro Alfonso Semėnc 
kapą, buvo ištikta širdies! 
smūgio ir skubiai nugaben-

Jurgi* Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
•migrantų gvvenimo, 268 
ori., kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas. TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
'Otnanas, 205 pust, kaina 
$2.50:

ventojai patys pasirinkę to- 
dėkoja visiems atsilankiu-i kia padėtį, kad jie jau 1918

isiems ir dalyvavusiems lai-'metais norėję Lietuvoj i ves- ta į miesto ligoninę, kur dr 
! mėjimuose. Didžiausia pa-į sovietinę santvarką, tik A- F. Kauno labai stropiai pri- 
1 dėka vyr. šeimininkei E. Jo-! merikos ir Anglijos kapita- žiūrima jau sveiksta ir ne- 
, dinskienei ir šeimininkėms' ristai padėję tada Kapsuko trukus gris namo.
B. KriščiūnieneiirP. Juškie-; Maskvos įsakymu sudarytą į E. Lapienė su vyra pęr- 
nei, bilietu platintojams J. i valdžią nuversti. gyveno taip pat skaudu smū-
Griniuvienei. S. Narcišaus-! Tie okupanto melai turi kilus 1941 m. vokiečių- 
kienei. E. -Jodiskienei, B. Į būti išsklaidyti, ir ju kėslai bolševiku karui, nes tada žu- 
Burbai, E. Kilikevičienei, S. , alkiai visiems parodyti-, Vo vos baigęs inžinerijos 
Sirutienei, A. Skarulienei, : - • . jį mokslus Prancūzijoje jos
M. Kankalienei. F. Motuzui, i LDD susirinkimas ( sūnus Viktoras, kaip parti- 
O. Pusdešrienei. V. Kaslaus- Spalio 8 d. buvo Lietuvių zanas besikaudamas su bol- 
kui, G. Norienei, B. Janus- Darbininkų Dr-jos ktKyjhos: še'ikais Kaune.
kienei, M. Brazauskienei ir pjrrnasig po atostogų -šusi-l Kleofas Girvilas, LietųvnriRIAI PLAUKIA, romanas 
visiems kitiems. rinkimas. Jame dalyvavd prekybos rūmų ir kt. organi-Jiš knygnešio kun. M. Sida- ” ■

Taip pat nuoširdi padėka beveik visi kuopos nariai? ; zacijų Įgaliotas;-renka mė*- Savičiaus gyvenimo, 233 psl., 
už dovanas P. Padolskiui. V.1 Kuopos pirm. Br. Spūdiė- džiagą Ap/fę rhihlsio dr. Ka-( kaina $2.50.
Paužai ir V. Zubrickui. *i nė ir adv. S. Briedis pranešė zio Drangelio visuomeninę J«®zaą JO SU-

! apie Balfo veikla, .o J- Cm-! veikla. Dr. K. Di angelis sa- | {^OCTINC, premijų o t > a

romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina :

SLA 352 kuopos valdyba - K V?
nn
7fl

Aloyza* Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
| DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
ousl., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: Ž1OB-

4

balfininkai jau kelis kartus
posėdžiavo vajaus reikalais? Iš gegužinė? pelno skyrė- dys apie orgaizacijų atstovų vo testamentu tam reikalui 

Daugelis lietuvių ir tolo- me abiem fondam: SLA susirinkimą, kuriame buvo paliko atitinkamą'pinigu su
kai nuo lietuvių kolonijų gy- Tautiniam 
venančių prašomi savo au 
kas pasiųsti tiesiai į Balfo
centrą. 105 Gfand Street, papildysime tuos fondus dar lūs, kukliais užkandžiais at- tad dabar reikės kitais ke

po $50.

Rtanas Naujokaitis: U- 
PELfAI NEGRĮŽTA I

sisveikinta su New Yorką. liais rinkti, reikalingas žl- KALNUS, 509 pusi., kaina

1W- A. Sukauskas Į apleidžiančiais kuopos vei- nias, 15.00.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lankėsi Donelaičio „Metų“ 

vertėjas

Žemės ūkis taip "pakilo“, 

kad net svogūnų reikia 

iš kitur atsivežti

"Trūkstamą svogūnų, čes- 
s Budezingas, Do- nakų ir kitų daržovių kiekį 
„Metų“ vertėjas i reikia supirkti už respubli-

Antrąją rugsėjo mėnesio 
pusę Lietuvoje lankėsi dr.
Hermanas
nelaičio „Metų“ vertėja
vokiečių kalbą. Iš Vakarų kos ribų ir atsivežti“... — 
Vokietijos atvykęs svečias Taip skamba dalis dvilypės' 
buvo gražiai pagerbtas uni- valdžios (vietinių partijos ir 
versiteto ir lituanistikos irs- administracijos viršūnių) į- 
tituto pareigūnų, kurte ši sakymo, paskelbto Vilniuje 
vertimą uoliai garsina, ka- š. m. spalio 4 dieną 
dangi yra prie to darbo kiek Atseit, svogūnai, česnakai 
prisidėję (K. Korsako pave- ir šiaip daržovės Lietuvoje 
dimu, pažodini vertimą pa- jau importuotinė prekė: Lie- 
rengė Eduardas Astrams- tuvos žemėje jų nebeužauga, 

kiek reikia. O ko dar užau
ga pakankamai (pav. bul-

kas).
Dr. H. Budezingas su. Lie

tuva susipažino Pirmojo'pa- 
saulinio karo metu. Lietuvoj 
tada buvęs kaip vokiečių ka
riuomenės kavaleristas ir 
susibičiuliavęs su Adutiškio 
apylinkių lietuviais. Tada • 
pirmą kartą ir Vilnių njatęs.,

Nadas Rastenis, "Metų“ 
vertėjas i anglų kalbą, tuo 
pačiu metu buvo Amerikos; 
kariuomenėje Prancūzijoje. 
Abu yra maždaug vienodo 
amžiaus. Abu yra taip pat* 
išvertę ir A. Baranausko „A- 
nykščių šileli“.

Nado Rastenio vertimai 
Vilniaus lituanistams taip 
pat yra žinomi, kaikurie juos 
yra ir matę bei gražiai Įver
tinę, tačiau viešai apie juos 
mažai prasitaria. Gal ir to
dėl kad Budezinga? atvyko 
Į Vilnių, o X. Rastenio.darbo 
pagerbimas vyko (spalio 
14 d.) Baltimorėj... Ir gai 
todėl, kad prie Budezingo 
darbo K. Korsakas turėjo 
progos prisidėti, nes Bude
zingas tik vidutiniškai mo
ka lietuviškai (todėl jam 
reikėjo tikslaus pažodinio 
„Metų“ vertimo i vokiečių 
kalbą), o N. Rasteniui tos 
pagalbos, suprantama - ne
reikėjo. darbas atliktas" be 
„tarybinės santvarkos wao- 
pelnų“... d L.

(ELTA)

Jeruzalėj prie Raudų sienos žydai meldžiasi, pradėda
mi 5718-sius metus.

KIEK VERTAS DOLERIS KAS KALTAS: STALINAS

LENKIJOJE

Neseniai iš Lenkijos at-

AR SISTEMA?

Daug kraujo gadina

Išsikėlė "Baltic“ krautuvė

Kankartėmis apiplėšta ir
ko-

vykę žmonės pasakoja to-į munistams iš sovietų 'To
kias Įdomias aplinkybes, ku- jaus“ pabėgusi paties Stali- 
riomis Lenkijos piliečiai iš-' no duktė Svetlana. Jie nori 
vyksta iš savo krašto. Į visaip ją suniekinti, vadina 

nepilno proto moterim, to- 
‘““r" i dėl, esą, jos žodžiai neverti 

dolerj nei rublį j jokjo dėmesio. Bet tai nieko , g ‘ 
Oficialus Lenkijos zlotas nepadeda ir nepadės. Žmo-

Lenkijos komunistai labiau; 
vertina

yra labai menkas pinigas, 
netvirtai stovi ant savo ko
jų. Tačiau Lenkijos valdžia 
duoda tik 22 zlotus; už dole
rį, kai tuo pačiu metu už pri
vačiai pristatytą dolerį mo
kama jau 72 zlotus, o juodo
je rinkoje už doleri galima 
gauti 100 ir daugiau zlotų.

lės skaito, ką Sta&naitė pa-

Žmonės tapo drąsesni

Rašytojas Jonas Dovydai 
tis savo pareiškimuose Lite 
ratūros ir Meno redakcijai, 
tarp ko kita. sako savo nuo
monę apie šio meto gyveni
mą Lietuvoje:

"Mano nuomone, reikš
mingiausia tai. kad žmonės 
tapo daug savarankiškesni 
ir drąsesni, vis garsiau taria 
savo nuomonę, aktyviai da
lyvauja gamybiniuose susi
rinkimuose, atvirai reiškia 
sveiką iniciatyvą prieš su
stabarėjimo liekanas. Jie 
nepakantūs dogmų pelė
siams. iš esmės domisi visuo
meninėmis ir
problemomis.“

"Seno sukirpimo propa
gandistų mėgiamas arkliu
kas, kad visos be išimties 
mūsų gyvenime sutinkamos 
blogybės — užvakarykščios 
buržuazinės atgyvenos... I 
Betgi mes sutinkam-' gyveni
me (irapstokai) tokių ariti- 
visuomeninii; tipų, kurių nči 
tėvai nepažino buržuazinės 
santvarkos... atseit, negalėti) 
ir savo vaikų užkrėsti anais 
mikrobais... Deja. beveik 
neturime literatūrinių kūri
nių, kurie ne bendrais 
džiais, o iš esmės ieškotų 
tikrųjų to blogio šaknų4”...

(E;"

Įvairia’ terorizuojama lietu
vio maisto gaminių krautu^ 
ve apleido Superior gatvės 
rajoną ir išsikėlė Į rytinę 
miesto dalį. kur jau apsigy
veno daug lietuvių ir Įsteig
ta lietuviškų prekybos Įstai-

šė ir laukia, ka dar para-( 
>. Jie mato ją televizijoje į 

sąmoningai.^ atsakinėjančią 
Į laikraštininkų klausimus, 
ir jokia propaganda neįti
kins, kad ji vra beprotė, 
kaip to sovietai norėtų.

Čia duodame tris Svetla-

Baitic“ 
Astrauskui

1 naujoj vietoj.

savininkui St. 
linkiu sėkmės

A. Plavičius

Keisčiausia, kad Lenkijoj Inos atsakymus i žurnalistų 
daugiau nei kur kitur pasi-j jai pateiktus klausimus 
rodo ir

pasklindagreičiausi
įaudonu i ublių. Jie į j Kaip manote: ar Rusi- 

ls bO~ jai buvo lengva ar bloga gy-

Maskvos pažadai
KAIP MASKVA ŽADA 

„PAKELTI GEROVĘ“

vių) ar užauga perdaug 
(kaip šiemet vaisių), tai 
miestuose vistiek sunku gau
ti.

Maskvos vietininkai Vil
niuj paskelbė, esą, jie "nu
matė priemones“ tam reika
lui sutvarkyti. Tos jų neva 
numatytos "priemonės, pa
sirodo. besančios visokios 
"ministerijos“, valdybos, di
rektoriai, bazės, parduotu
vės, vadovai, specialistai, 
tarnautojai, darbininkai — 
tūkstančiai "priemonių“.

Tiems tūkstančiams iš 
valdžios viršūnių išėjo Įsa
kymas, kad jie visi... "turi 
.imtis visų reikiamų priemo-i
nių“... i Brežnevas su Kosyginu

Reikalingiausios konkre-' lygsėj^ 26 d. paskelbė nuta- 
čios priemonės daržovių tie- iam3- žadantį pakelti gero- 
kimo būtu—daugiau supir-i v?“ visiems savo pavaldi- 
kinėtojų. daugiau sunkveži-i njams: nuo metų sau-
rr. iu ir daugiau sandėlių. Į-I si° 1 d- padidinsią visus ma- 
sakantieji "imtis visų reikia-! žuosius ir kaikuriuos net ir 
mu priemonių“ puikiai žino. • didesniuosius darbininkų ir 
kad tų dalykų kaip tik nėra i įmauto jų atlyginimus. Tas 
iš kur daugiau bepaimti, y-j nutarimas liečia ir Lietuvos 
pač nėra kaip tų priemonių ; gyventojus.
"imtis“ dabar, spalio mene- > ^su didži
si, kai vaisių, bulvių ir dar-

vietimų įgulų, tačiau uz rau
dona įubli lenkų valdžia 
noka keturis kartus mažiau, 
negu už doleri, nors oficia
lus dolerio kursas yra tik 90 
kapeikų.

Proletaru valdžia£
apgaudinėja proletarus

Lenkai beveik

venti. jūsų tėvo valdomai?
— Jūs atsakymą rasite 

mano knygos paskutiniaja
me puslapy. Aš taip mariau, 
kai tą knygą rašiau, ir šian
dien tSipl tebemanau. Nors 
aš visada'buvau prisirišusi!

i prie tėvo, bet niekada nesi 
niekada džiaugiau tuo, kas priimta 

neparduoda už zlotus emig-|Xa^^n^ stalinizmu. As ir.a- 
rantui lėktuve ar laive vie- nau’ ka^ tai klaidinga siste-
tos. Tačiau už dolerius visu ma. Ji niekada nebuvo pa-

TORONTO, ONT.

Pavykęs Lietuvių namų 

banketas

Toronto Lietuvių namų 
banketas spalio 7 d. buvo 
labai nusisekęs, nes visos 
namų patalpos buvo pilnos 
publikos, kurios dauguma 
buvo vyresnė už jaunimą. 
Orkestias buvo geras, šoko 
net gerokai pagyvenę. Kas 
nešoko, tas turėjo progos 
pasišnekučiuoti su seniai 
matvtais pažįstamais.

šis ir seniau buvę meti
niai namų parengimai rodo, 
kad Lietuviu namai Toronte 
yra reikalingi, todėl ir jų 
parengimai
lankomi.

rra taip gausiai
da kelionės bilietą gali pirk- zan^s veiksniu. Ji atnešė 
ti. Be kelionės bilieto lenkų dau£iau blogo, negu gero. 
valdžios organai nė nesvars- ^avo knygoje aš vengiau 
to išvykimo bylos.

Kai žmogelis juodojoje 
rinkoje po 100 zlotų už dole
ri pasirenka tu doleriu bent

Čia oat SLA banketas

ŠĮ šeštadieni, spalio 21 d., 
bus SLA 236 kuopos banke
tas Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje (1021 College 
St., netoli Dovercourt St.).

šiandien retas lietuvis A- 
merikoj ar Kanadoj nežino,

nors oficiali bilieto kaina buvo stalinizmu vadinamosi Kas vra Si«\. Toronto kuopa 
60 rublių per mėnesi uždir- tiktai 6.600 zlotų. Visa ne- tvarkos kūrėjas ir kiek ji su- Įsteigta prieš 30 metų. Kol 
hąs asmuo, paklaustas, kiek laimė, kai valdžia išvykti ne- pusieji žmonės kūrė tą sis- čia nebuvo Lietuvių Bend- 
reikia vienam asmeniui leidžia, nes tada už 30,000 temą? j ruomenės, SLA 236 kuopa
maistui per dieną, paaiški- zlotų doleriais pirktas bilie- —Aš visada maniau, kad j buvo vadovaujantis veiks- 
na, kad maždaug’ dviejų tas priimamas atgal už ji visa ta sistema ir pati ideo-Į nys Toronto lietuviams, 
rublių užtenka, " arba net grąžinant tik oficiale kaina logija buvo klaidingi, o ma-i Kuopa jau eilę metų spa- 
šiek tiek ir lieka, jeigu mai- 6,600 zlotų. ! no tėvas buvo geriausias Į-, lio mėnesį rengia banketą ar

pakelia-malusžs atlyginimą: 
mas iki 70 rublių.

Ka tai praktiškai reiškia, 
spręstina iš tokio apskaičia- 
vimo. Dabar (šią vasarą)

300, jis gali gauti lėktuvo 
bilietą, kuris šiuo atveju kai
nuoja jam jau 30.000 zlotų,

būti savo tėvo teisėja ir at
sisakau ja būti ir šiandien. 
Bet aš turiu teisę turėti savo 
pažiūrą i Įvairias politines 
sistemas ir Įvykius mano tė
vynėje.

2. Kiek jūsų tėvas pats

tiniesi ekonomiškai, tai yra, Kiek Lenkijoje kainuoja ' raakis visai tai sistemai vys- Į kitokį pobūvi. Vietos lietu- 
ne viešose valgyklose, o pa- J J J I tytis. Ašgeraj žinau savo tė-j vių jie gausiai lankomi. Šie-
sigamini namie ir atitinka- žmogus? įvynės politinę istoriją. Dvi-1 met jis pavadintas "Rudens

laukia tu kurie gauna atlv- mai noiipuodamas maisto Daugelis Lenkijos žmonių dešimtųjų m. gele buvo lai- balium ir. kaip minėta, bus 
- - ® ' kokybę. Tik visa bėda 60 gauna leidimus išvykti i už-; kas, kada mano tėvas parti-

didžiausia malonė

ginimo minimumą ar ne-,, ,, , . . ~ - ■ ... ., ..
daug daugiau kaip minimu-l ™billi įgaunančiam. kad siemus. Geroka jų dalis ne-| JOJ nevaidino įžymaus va.d-

ūkio šakų' mėnuo turi 30 arba 31 die- benori ir negrįžta į Lenkiją. - mens. Bet vėliau, vidaus
tarnauto-! na“' Vąsąrio mėnesį išeina Norėdama sustabdyti toki konflikto pasėkoje, partijos

jam« nuo sausio 1 d turės kiek geriau... Kitiems daly- nelegalų išvykimą, paskuti- frakcija, kuri palaikė mano
į būti mokama ne mažiau 

nerupes- kaip rubliu per mėnesi.

žovių derliaus nuėmimo me
tas baigiasi, nes jei tų prie
monių ir būtų. tai šiemet nė- į 
ra laiko joms pasiimti.

Valdžia, tačiau, 
pasirodyti esanti
tingu ir"neveikli Tad eme i Dabar vadinamieji „eili. 
ir nusiplovė rankas rašalu:! niai.. eauna tik ;J5 al. 40 rub_ 
paraše tipišką markslstiską- jmžnesj L y 24 al. 28 
leninmistiską įsakymą, kuris Į
sezonui praėjus bus pamirš
tas. o kitąmet šiuo metu ir

nenori

Būtent, visų
i darbininkams ir
i

vėl galės būti pakartotas.
(E)

Pastangos nubaltinti 

"istrebitelius”

Pokario laikotarpyje Lie
tuvoje nelemtai pasireiškę 
"stribai“ <enkavedistų ar
mijos talkininkai prieš Lie
tuvos laisvės kovotojus, de
da pastangas kaip nors iš- 
sigirti ir Įamžinti savo var
dą. Žinoma, nei neužsimena 
apie a uo metu pagarsėjusi j

kūrybinėmis savo vardą, tariamą su siau- 
i bo ir paniekos mišiniu — 
"istrebiteliai“ (naikintojai, 
ar stačiai "stribai“. Jie da
bar — „liaudies gynėjai“...

"Tiesa“ rašo. kad „Viena 
pirmųjų respublikoje susi
kūlė Alvtaus rajono buvu
sių liaudies gynėjų taiyba. 
Ji suruošė susirinkimus su 
moksleiviais, kolūkiečiais“. 
Atseit. stengėsi išbaltinti 
save jaunimo akyse. Toliau 
sako: "Jų iniciatyva buvo 
atidengtas paminklinis ak
muo žuvusiems liaudies gy
nėjams ir aktyvistams“.

kams reikia pakombinuoti. niu laikų lenkų vyriausybė tėvą. padarė jį tuo, kuo jis
Sunkiau, kai neviena burna, reikalauja 2,500 dolerių už- vėliau tapo.

si šeštadienį, spalio 21 d. 
Prisikėlimo parapijos salė
je. Reikia tikėtis, kad ir da
bar jis bus gausus ir visi da
lyviai bus juo patenkinti.

kapeikos už darbo valandą. 
(Mėnuo ten yra vidutiniškai 
143.5 darbo valandos).

Minimalųjį atlyginimą 
gaunančių yra daug. Tai vi
si darbininkai bei tarnauto
jai, kurie dirba specialybės 
nereikalaujanti ar mažai te
reikalaujantį darbą. Pavyz
džiui. net ir ligoninių slau
gės įeina į tą tarnautojų rū
šį-

Kaikurioms darbininkų 
bei tarnautojų rūšims mini-

Įsteigimu ženkliukų "kovo
tojams už tarvbu valdžią“...

(ELTA)

Taip kukliai aiškinasi da- stato. Jei į svečius išvykęs 
bar 60 rublių per mėnesi už
dirbantieji. Kaip verčiasi su 
40 rublių, arba su. sakysim.
16 rublių pensijos — paša
liečiui pasilieka mįslė.

Paskelbta ir dar šiek tiek Kafla re,Ka*auia ,s \avo 
pagerinimu. Mažiesiem dar- ir;Iglal}tM fO" uzftat0 
bininkam bei tarnautojam.
dabar gaunantiems atostogų

lenkas negrįžta, jo palikta: 
užstatas prapuola. Tai gana 
gudri prekyba žmogaus lais
ve. j

Meksikos vyriausybė kai; 
kada reikalauia iš savo e-'

3. Jūs norite pasakyti, kad 
jei jūsų tėvo nebūtų buvę. 
tai jo vietoj būtų turėjęs 
būti kitas Stalinas?

— Aš manau, kad taip.
Vadinasi. Stalinaitė 

smerkia visą komunistų 
tema.

12 darbo dienų, bus 15 die
nų atostogų. Tose vietose, 
kur įvedama penkių darbo 
dienu savaitė, atostogų bus 
jau trys savaitės vietoj dvie- 
ju-

Uždirbantiems nuo 61 iki

tui. kai jis gauna teisę pasi
likti JAV-se arba grįžta i 
Meksika, nenadares Ameri
koje jokių šunybių. Mat, 
JAV-biu vyriausybė Meksi
kos piliečių padarytus nuo
stolius Amerikoje, pagal 
specialią sutarti, išreikalau

CLEVELAND, OHIO

OA . • i - • la ne iš svečiu, bet iš Meksi-80 rubliu per menesi busią , - • '_ -■ j , - • - kos vvriausybes. Pasaulis;sumažinti darbo pajamų mo- J, «<« • i, • o- -• -• • ‘ n . tikrai margas K.L.J.kesciai 2o nuošimčiais. Bet ®
tas mokestis ir taip nedide--------------------- ------- ----- - į
lis, tad jo

Pagerbs kun. Ažubalį

Yra sudarytas komite
tas kun. Petrui Ažubaliui 
pagerbti jo kunigavimo 25 
metų sukakties proga. 

Pagerbimas Įvyks gino- 
pa- džio 17 d.

Kun. P. Ažubalis yra 
veiklus visuomenininkas. 
Kur tik dirbamas koks nors 
lietuviškas darbas, ten yra 
ir kun. P. Ažubalis.

Jo rūppesčiu lietuviai ka
talikai turi savas kapines, 
kuriose jau ilsisi per 400 
tautiečių. Tokių kapinių ne
turi nei lenkai, nei ukrainie
čiai. nei kitų tautybių kata
likai.

J. N.

J. Višniauskas sužeistas 

Vietname

JAV karys seržantas Jo
nas K. Višniauskas, vado
vavęs karių grupei, užėjo 
ant priešo minos ir buvo 
sunkiai sužeistas. Kariuo
menės vadovybė telegrama 
pranešė tėvams, kad pavo
jus jų sūnaus gyvybei praė-

Studentas Robert B. Smith tei
siamas Phoenixe. Ariz. Jis per
nai lapkričio mėn. įsiveržė į gro
žio salinną, nušovė 5 ir sužeidė 
asmenis.

umazinima.'
virtadaliu praktiškai mažai tos ryšium su darbu, numa-, 
teturės reikšmės. Mokesčių tylas kiek apčiuopiamesnis! 
svoris glūdi apyvartos mo

ket-

lytas kiek apčiuopiamesnio. e - T ,1 ... berz. J. v įsniausko pnva-padidinimas: nuo 18 rubliu , . , , 1 , .kesčiuose, kurie neregint Į 30 rublių. Kitiems invali-į (^m^S-.t ybos ai^.ba1' 
mokami, kai perkama bet dams iš 15\ublių didins iki g.iaf‘ ga %TlkinJaj
kokia prekė, neišskiriant nė 25, iš 14 iki 20 iš 12 iki 16..; S1'.kaf J1S iąu sveikas gale- 
maisto. Kada tas apyvartos ]6 rublių per mėnesį pensL nam° ,r tęstl nUtrauk'
mokestis sumažinamas ar ja numatvta ir invalidams iš
padidinamas, žmonės nie- prigimties, kai jiems sueina 
kada nežino. ifi metu amžiaus. .M '*•

Sumažinamas pensijai Tai tik ryškiausių "gero- 
biografija prasideda tik po; gauti amžius kolchozuose: vės pakėlimų“sąrašas. Iš vi-
„didžiojo tėvyninio karo“,’ vyrams 60 metų vietoje 65, so tu pakėlimų daug. tik di-j 73 m. amž., JAV gyvenusi
kai pradėjo karjerą Žara- moterims 55 metai vietoje džiuma jų numatyta kariam, j nuo 1913 m. Iš abiejų vedy-
suose). Aleksiejus Mylniko- 60. Bet pensijos jiems ir to- karininkam, arba ilgesnį lai- bų velionė paliko 2 dukteris
vas apdovanojimą nusipel-Į liau pasilieka tokios pačios, ką dirbantiems tolimuose ir 3 sūnus, kurių vienas, Ed.

Lazdijuose irgi įsisteigė to- nė, kaip čekistų įstaigos sky-; keliolika rublių per mėnesį, šiaurės rajonuose. Bet ir ten; vardas, šiuo metu sunkiai
kia stribų baltinimo taryba, riaus viršininkas Vilniuje. į Tik kolchozininkams inva- priedai tik — trupiniukai serga. Lietuvoje liko 3 bro-

Rusai viršininkai

Špalio 3 d. Vilniuje pa
skelbti apdovanojimai gar
bės raštais vėl primena porą 
rasų, įsitaisiusių svarbiose 
pareigose Lietuvoje. Pašto 
ir transporto darbininkų 
profesinei sąjungai viršinin
kauja Ivanas Ivanovas (jo!

ta? studijas.

' Mirė K. Karpavičienė
. . ‘ ‘ J • i

Rugsėjo 28 mite Kotryna 
Garpavičienė - Mickūnienė, j

ši tuo tarpu apsiribojo tik. (E) Į lidams, netekusiems sveika- prie trupinių. (Elta) liai ir 1 seserys.
i
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1 Maikio sn Tčvu

Iš Tolimųjų Rytų
RAŠO VABALAS

(Trečia* laiškas liepos 23 d.)

Mielas Bičiuli,

ALIASKAI 100 METŲ

Spalio 19 d. sukaks 100
šė Valstybėse buvo nusista-,rią atliks svečiai iš Chica- 
tę prieš Aliaskos pirkimą, gos.

melųrkaiAlilskru^bAV dabar,'- Kas dar neturite įsigiję
dalis. Tada ji priklausė Ru- £*»• Įel«u t* I,r.Č paskubėkite jstgyti

I sijai, bet šiai tas kraštas pa-, klall-'J'-li Sov,et,J SW«<W»*Tis valdybos nanų arba Lie- 
I sirodė nuostolingas, ir ji į *“««» klube 1S V' Mataičio.

N ROCKFORD, ILL. Meninei programai pasi- 
. baigus, bus šokiai, veiks i-

Balfo pietūs jau čia pat vairill gėrim4 bufetas.
Tai iki pasimatymo Balfo 

. Nep$^ųjĮfi$yų.‘, kad vBaUo pietuose spalio 22 d. 2 vai.

’ pardavė jį Jungtinėms Vals- ' 
Į tybėms už 7 milionus 200; 
: tūkstančių rublių.

Aliaskos plotas 571,000'
Iš dalies Tokyo yra egzotiškas tuo. kad jame V akarų 

pamėgdžiojimas ir vakarietiški "skoliniai“ maišosi su nu- 
Į sistovėjusiomis japoniškomis tradicijomis. Vaikščiodami 
siauromis gatvelėmis vakarais, matome pro praviras du
ris visą japonų šeimą, sėdinčią ant glindų ("sėdėjimas“ 
reiškia atsiklaupti ir nuleisti kūno svorį ant kulnų) aplink 
žemą staliuką. Japonai niekad nežengia Į kambarį su ba
tais — prie durų matome eilę sustatytų batų ir šliurių. 
Šeima iš vyro, žmonos ir kelių vaikų. Vyras ir žmona — 
su kimono, o vaikai — 6-8 metų — tokiais pat rūbeliais, 
kaip ir amerikietiški vaikai.

Japonų kambariai labai paprasti — beveik jokių 
baldų. Grindys išklotos "tatami“ — tai specialus pintas 
iš šiaudų audinys. Vienoje sienoje yra niša. kurioje kabo 
"Scroll“ — japoniškas ant popierio ar šilko paveikslas, 
siauras ir ilgas. Prie paveikslo kartais yra puokštė gėlių 
vazoje. Tai ir visas kambario papuošimas. Paprastumas, 
išdirbtas iki tobulumo. Na, ir nišoje, prie japoniško pa
veikslo — televizija. Japonai atskirų miegamųjų kamba
rių neturi. Nakčiai jie pakloja matracus, kurie yra plones
ni ir be spiruoklių, ant grindų ir miega. IPeną matracus 
sulenkia pusiau (jie yra minkšti, lankstomi) ir padeda 
į sienoje padarytas spintas.. Paprasta, patogu ir švaru. 
Tik moderniškuose japonų namuose, kur turima išteklių 
pamėgdžioti vakariečius, matyti ne vien televizija, bet ir 
rašomi stalai bei foteliai ir kitokie vakarietiški baldai.

Einame į tikrą japonišką restoraną, kuriame lankosi 
tik turtingesni japonai, biznieriai, Įstaigų vadovai ir šiaip

— Maik, ar turi alupką? ninkus — taip, kaip seniau aukštesnės klasės žmonės, nes ten vakarienė kainuoja apie
— O kas yra "alupka“? mano vaiskus laidydavo ply- 10-12 dolerių. Restoranas prie uosto gatvėje, kurioje yra
— \ ot tebe raz! Mėgsti tas į socialistų langus. jjr lūšnų, ir sandėlių, ir kitokių prie uosto matomų pastatų, 

mane mokyti lietuviškai, o — Bet tai buvo chuliga- Paskendęs jis tarp medžių, dideliame sode. Japoniškam 
nežinai, kas yra aupka! nizmas, tėve. Nejaugi tėvas Sode nėra gėlių. Ten—medžiai, akmenvs. uolos ir natūra-
. — Bet tai nelietuviškai norėtum ir vėl grįžti į tuos )us {ontanas> ne jj žemės trykštantis, bet vos vos nuo bam- 
žodis. teve. ! laikus?

— Maiki, aš Lietuvoj už-j _ Mislinau, kad reikės, 
augau ir žinau, kad visi. kas aje nereikėjo. Turbūt, paju- 
tik būdavo gramotnas, rasy- į0< kacj a§ pribuvau į salę. 
dayo alupkomis. Tik Ameri- taj įr prasižiot ruskai nepra

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

1
' Pietūsšf : sekmadienį,« popiet Lietuvių klubo di

džiojoje salęje, 716 Indian

mylių, tai yra 12 kartų di 
dėsnis už Nevv YorkO-vals-' -atiją. bet gyventojų £a nė į sl,aho ~ '1' 2 val' W,et 

300.000. J į 'Be' gardžių pietų bus ir
Daug kas tada JuAftinė-' graži meninė programa, ku-

Ave.
Perkūns

WORCESTER, MASS.

Įvairios naujienos

Spalio 5 d. susirinkime
iš šokėjų. Savotiškam muzika (japonai vartoja kitokią) 
skalę, negu vakariečiai) mūsų ausiai dažnai rėžianti iri
nemaloni, bet mes plojame, rodydami savo dėkingumą) §LA 57 kuopa atstovais į
ir Įvertinimą jų pastangų mus palinksminti. Nors mūsų 
grupėje apie 10 žmonių, o kambarys neperdidžiausias. 
nesijaučia spūsties, kadangi sėdime atsiklaupę, nejudė
dami. Susidaro rami ir intymi nuotaika. Nepajuntame, 
kaip nuleidžiame balsus, kalbame tyliau, negu paprastai, 
kažkaip nejučiomis pasiduodame japoniškai atmosferai.

Japonų gracijos ir stilizuotų, simboliškų, iš kaitos i 
kartą perduodamų šokių vertinimas prisidėjo prie profe- {tonus Antanas T amkus per 
sinių šokančių ir dainuojančių mergaičių — geišų atsi- j rugsėjo mėnesį prirašė 15 
radimo. Vakariečiai turi dažnai klaidingą įsitikinimą, kad 
geiša — tai brangesnė, kiek pamokyta prostitutė. Japonų 
kalboj ”gei“ reiškia pasilinksminimą (entertainment), 
o ”sha“ — žmogų, asmenį. "Geiša“ — reiškia profesinį 
artistišką žmogų. Geiša yra labai pagrindinai išlavinta kė iš jo turėtų pareigų įvai- 
"linksmintoja“, kuri turi ilgai treniruotis ir mokytis, kol riose^organizacijose. nesjlėl 
pasidaro profesionalė. Pirmiausia, ji turi tobulai mokėti 
atlikti "arbatos ceremoniją“.

Nesijuokite ir nemanykite, kad taip lengva išmokti 
paduoti arbatą. Arbatos ceremonija japonams nėra pa
prastas arbatėlės gurkšnojimas. Jiems tai "pašnekesys be 
žodžių“, kuriame kiekvienas judesys yra per amžius nu
sistovėjusių tradicijų nustatytas. Arbatos ceremonijai yra 
specialūs puodai, puodeliai, maišykliai, poza. net specia-

SLA II-sios apskr. suvažia
vimą išrinkti Vincas Mitri- 
kas, Juozas Dvareckas, An
tanas Tamkus ir Juozas
Krasinskas.

* ♦ »

SLA 57 kuopos orgar.iza-

narių. daugiausia jaunuolių.

Keleivio skaitytojas My
kolas Žemaitaitis pašitrau-

paralyžiaus negali valdyti 
dešinės rankos ir kojos.

♦ * *

lūs "arbatos namelis“. Čia kiekvienas judesys turi savo 
buko geldelių lašnojantis. Toks yra tikras japoniškas) prasmę ir vietą. Japonės moterys dažnai d ve jus-tre jus me- 
sodas. Japonai žinomi visame pasaulyje savo savotišku tus mokosi arbatos ceremonijos.
"landscape gardening“ menu. kurio esmė yra ne dirbtinės 
ir rafinuotos gėlių, lysvių ir apkarpytų medžių ir krūmų

Kasdieniniame gyvenime japonai vartoja suprastin-

Spalio 8 d. banketu užda
rytas vadinamosios Apšvie- 
tos bendrovės Olimpia par
kas, kuriame anais laikais 
čia buvo mokomi agitato
riai, kaip sakyti pamokslus 
Stalino garbei. Komunistų 
misionieriai čia sakydavo 
karštas kalbas, jomis steng
damiesi suminkštinti klausy

tą ceremoniją, bet kiekviena išauklėta japonė stengiasi! tojų širdis, kad dosniau au-
koje lietuviai alupkas prade-' gižiojo. Bijojo, kad negautų formos, o natūralios gamtos imitacija. Akmenys, medžiai, išmokti pilną tradicinę ceremoniją. Geišos yra tikri arba- 
jo vadinti pensiliais. j kiaušiniu. ’ smėlis ir vanduo — tai pagrindiniai japoniško sodo ele- tos ceremonijų ekspertai. Be to, geiša turi mokėti groti tra-

— Matau, kad tėvas kal-į

kotų Stalino ginklų fondui.
* * #

Worcesterio Lietuvių Dr- 
j’ų Taiyba, kuriai vadovau
ja Pranas Stanelis, išsiunti
nėjo kvietimus draugijoms 
atsiųsti atstovus į komitetą 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo 50 m. 
sukakčiai paminėti.

SLA 57 kuopai ten atsto
vaus pirm. V. Mitrikas ir 
Julija Lendraitienė su Juo
zu Krasinsku.

Sandaros kuopos atsto
vais bus pirm. Jonas Stan-

buvo mada ir geras tonas reikalavo, kad generolai, vals- kevičius, Kleofas Zurlis ir 
tybės vyrai ir biznio pasaulio galiūnai turėtų savo globoje) Antanas Tamkus. 
pasirinktas geišas. Tos geišos pasižymėjo grožiu, elegan-; ♦ * *
cija. rafinuotumu, geru išsilavinimu muzikoje, literatūro-1 c , __, - - - - .... „ ... .... , , ., , Spalio o d. musu namuose

! niais japoniškais skanumynais — žalios nevirtos žuvies | je, įvairiuose žaidimuose ir šiaip malonaus laiko praleidi- janj<gS; jg Bostono geri bi- 
gabaliukais (labai gardi su soja padažu I. visokiomis ma-J mo menu. Dažnai, svarbių pasitarimų metu, kurie buvo čiuliai inž. A. Čaplikas ir J. 
rinuotomis daržovėmis, įvairiais būdais paruoštais ry- atliekami privačiai, restoranuose, bet ne įstaigose, geišos Lekys. Klube turėta pasita-

gracingai ir tyliai patarnaudavo, stengdavosi •sudaryti ma- rimas su kitais sandariečių 
lonią atmosferą, o kada pokalbiai pasidarydavo perdaug veikėjais. Vėliau aplankėme 
aštrūs, jos mokėdavo atkreipti į save dėmesį ir tuo būdu serganti J. Dvarecką, 
neleisti kilti kivirčui. \ * * *

Geišų profesijai padėjo plėstis ir tai, kad japonai,1

diciniais styginiais instrumentais "koto“ ir ’shamisen“, 
o taip pat ir dainuoti. Be to. ji turi būti sąmojinga, švel- 

iš tikrųjų nėra? Tai yra ne- natūraliai pasekta, jog atrodo, kad sodas yra natūralus. naus būdo, mandagi ir labai taktiška, sugebanti ne tiktai 
sveika vaizduotė. Užuot ve- kad akmenų išdėstymas, upelis, mažas plūdas ir kurnekur klientus palinksminti, pakelti jų nuotaiką, bet ir taktiškai

t Kodėl tėvo galvoj vai- mentai. Japoniško sodo menas reiškiasi tuo. kad jame ne- 
bi apie pieštuką. Tai yia ra- denas tokios šmėklos, kurių matyti žmogaus rankos. Mažame plote gamta yra taip 
šomasis įrankis. ------ - - . _ .

— Nu. tai pasakyk, ar tu 
turi toki tulšį?

— Turiu, bet kam jo rei
kia?

— Noriu, kad tu aprašy
tum įspūdžius iš mano kelio
nės. Juk žinai, kad dabar vi
si tokias istorijas rašo. To
kia jau mada.

— Bet tėvas niekur neke
liavai.

— Jes. Maiki, buvau Ka-

žiojęs kišenėse kiaušinius. |ajpvų vietoje pamesti natūralios formos plokštūs akmenys
tuiėtum nueiti pas gydytoją ^uvo suformuoti pačios gamtos, o ne įgudusio sodininko 
n- jam savo hg, išdėstyti , rankos

— Maiki, tu mano kiausi-Į _ _ . . . , . i.v, .
niu nekritikuok. Jeigu bū- Pasitinka mus 3-4 vakarietiškai apsirengę vyrai -
čiau nuvažiavęs į tą koncer-į kelneriai ir numauna batus, duoda šliures. Moteiys — 
ta be kiaušinių, tai biesasži- padavėjos ir hostess* — visos su tradiciniais kimono, 
no, ką • Montrealio lietuviai! Mes gauname atskirą kambarį, kurio dvi sienos — langai, 
būtų išgirdę. Gal būtų kokia‘ išeiną į sodą. Tylu, ramu. atrodo, kad esame kaime, o ne 
"Ei. dubinuška“, arba "Kak( pačiame triukšmingojo Tokyo vidury. Monotoniškas van- 
prijechali dva brata iz' dens čiurlenimas sukelia ramią, beveik mieguistą nuo-

išsisukti iš bet kokios nemalonios situacijos taip. kad 
klientas nesijaustų pažemintas ir net nesijaustų, kad per
žengė ribas. Pirmoje eilėje jos buvo artistės.

Geišų elgesio taisyklės ir jų pareigos keitėsi su Japo
nijos istorija. Po 1867 metų perversmo, kada buvo atsta
tyta imperatoriaus valdžia ir Japonija plačiai atvėrė du
ris Vakarų įtakai, stengdamasi mokytis ir pamėgdžioti 
Vakarus, kad ekonomiškai ir militariškai galėtų su jais 
konkuruoti, geišos pasidarė lyg "business hostess“. Tada

nadoj, buvau Čikagoj, daug: Mosk da na Liw< 
svieto mačiau, daug naujie-| * .. . !

— Matyt, tėvas nežinai, t Japonišku papročiu suklaupiame apie žemus staliu-
kad ii as bmau nuvykęs to: ^ug 0 padavėjos, irgi atsiklaupusios, vaišina mus tradici 
koncerto pažiūrėti i ’ i j . s 1

— Meluoji!

nų sužinojau, ir noriu, kad 
tu parašytum apie tai į ga- 
zietas.

— O ką darei Kanadoje?
— Norėjau pamatyti Lie

tuvos artistus.
— Kokius artistus?
— Nu. ar nežinai, kad so

vietų laivas "Puškin“ iš 
Kauno į Montrealį andai at
vežė didelį būrį dainininkų?
—Žinau, tėve. Tai buvo an

samblis "Nemunas“. Mont
realio lietuvių Vytauto Di
džiojo klubas surengė tam 
chorui koncertą.

— Vot, vot. kaip tik dėl 
to koncerto aš ir nuvažiavau 
tenai.

— O kodėl jis tėvui parū
po?

— Matai, mūsų gazietos 
rašo. kad maskoliai prakai
tuodami rusina mūsų Lietu
vą. Sako. Maskva panaikino

— Buvau, buvau.
—Tai kodėl aš tavęs ne

mačiau?
— Gal dėl to, kad buvo 

daug žmonių.
— Nu. tai kaip tau viskas 

atrodė?
— Didingas buvo koncer

tas, tėve. Jis buvo sudalytas, 
suderintas iš įvairių meno 
dalykų ir atrodė labai graži, 
spalvinga kombinacija. Įdo
mūs buvo įvairūs lietuvių 
liaudies muzikos instrumen 
tai. Artistai buvo apsirengę 
tautiniais kostiumais, kurių 
spalvos ir stilius meistriškai 
suderinti giažiai scenoje at
rodė. Tautiniai šokiai taip 
pat darė labai malonų įspū
dį. Daug šokių buvo visai 

net ir mūsų tautišką himną naujų, Amerikoje dar nema- 
"Lietuva. tėvyne mūsų“, o tytų. Liaudies dainos buvo 
jo vieton įvedė kažkokią ra-’atliktos srerai suderintais 
seiską dainušką, pritaikytą! balsais ir labai gvvu ūpu.
Kremliaus muzikai. Taigi, Malonu buvo klausytis. Kon- 
norėjau išgirsti, kaip tas o- certas užbaigtas patriotiška 
kupantų himnas skamba, lietuvių giesme "Lietuva 
Prisidėjau ir kiaušinių į ki- brangi“, kuri ištraukė ne 
senes. Sakau, jei tik už- vieną ašarą. Koncerte buvo tą užbaikim, Maiki. Kitą 
trauks "Sovietskaja Litva, apie 1,200 žmonių. Montre- sykį aš tau pasakysiu, ką aš 
lodina moja“, tai ir palei- alyje dar niekad tokios pub- girdėjau Čikagoje, kur bu
siu kiaušiniais į tuos daini- likos nėra koncertuose buvę. vau nuvažiavęs iš Kanados.

žiais, na, ir žinoma, "sukyaki“ — tai čia pat ant staliukų 
virš mažų gazinių plytelių pakepti ploni mažiukai jautie
nos "steikai“ su visokiom daržovėm. Tai lyg savotiška

saKe tai iš"beef casserole“. Gurkšnojame karštą 
ryžių pagamintas japoniškas vynas.

Mūsų palinksminti ateina šokėja su kimono ir vė-į ... . .... .. ___ _____________ ______
duokle ir dainininkė, kuri skambina japoniškas tradicines i ^yra’ biznius atlieka viešbučiuose, restoranuose su geišo- tor;Us Motiejus Civinskas.

, . . , , , , . . . . Spalio 5 d. mirė seniau-
kaip taisyklė, nedaro savo namuose biznio pasitarimų.; siag vjetos laidotuvių direk-

dainas savotišku styginiu instrumentu, vadinamu "shami- 
sen“. Dainininkė gana pagyvenusi, o šokėja taip pat ne 
jauna, bet gana graži. Vakarietiškame restorane tokio 
amžiaus moterys tikrai negalėtų būti dainininkėmis ar šo
kėjomis, bet čia ir matyti skirtumas tarp vakarietiško ir 
japoniško pasilinksminimo. Japonai ateina į restoraną ne 
pamatyti "nuogybės“, bet gerame restorane laukia este
tinio pasitenkinimo, kuri gauna žiūrėdami į grakščiai at
liekamą tradicinį šokį. kur kiekvienas švelnus rankos ju
desys. vėduoklės pasukimas, priklaupimas ir nusilenki
mas turi savo prasmę. Nustatytų šokio judesių gracija, 
lengvumas ir tikslumas — tai yra ypatybės, reikalaujamos

mis, bet ne namuose, ir todėl geišos su laiku pasidarė lyg mj,.g juruis Maš-
tokių pasitarimų neoficialios šeimininkės. Intymesni san- činskaš. Ona Keršvtė, 52 m. 
tykiai tarp geišos ir jos "globėjo“ priklausė nuo susitari- amž.. Viktorija Senulytė. 
mo tarp globėjo ir geišos šeimininko ir nuo pačios geišos. Marijona Tulauskienė, Ber- 
Kuo daugiau išlavinta geiša, tuo ji daugiau jautėsi artistė, nardas Tamkus ir Ona Ma- 
o ne perkama linksmintoja. ) liauskienė.

Šiuo metu geišų profesija pradeda nykti arba išsi-; 
gimsta į ribotą prostituciją. Su didėjančia vakarietiška' 
įtaka keičiasi ir japorijį'-pasilinksminimo būdas. Vakaruo
se ar Amerikoje studijavę japonai daugiu mėgsta "topless 
entertainment“, negu tradicinius geišų šokius ir dainas.
Vietoje japoniškos mužikos. ir nostalgiškų dainų, jie mie
liau klausosi "Jazze“ ir žiūri "stiip teas“ programų. Da
bar geiša darosi atgyvenusi linksminimo forma, labai

O tėvas vežeisi kiaušinių ar
tistam. Galvoj negerai!

— Nu, tai apie tą koncer-

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE. St Michelso 

no vaizdžiai parašyta šif 
krašto lietuvių ,'stori ja 
500 puslapių, kaina mink
stais viršeliais $4.00, r 
kietais $5.00.

J. Krasinskas

DOVANA MOŠŲ

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės

brangi, prieinama tik turtingiem biznieriam ir pareigu- ,Bindokienė* knygelė 

nam. kurie gali leisti kau palaikyti šią tradicinę pramogą. "BALTOSIOS PELYTĖS 
Pačios geišos, negalėdamos išlaikyti konkurencijos su savo KELIONĖ į MĖNULĮ“.
mažiau talentingomis, bet dosnesnėmis seserimis, irgi turi 
žeminti savo elgesio lygi, ir pasidaro sunku išvesti ribą 
tarp geišos artistės ir geišos — perkamos džiaugsmo mer
gaitės.

(Rus daugiau)

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
įstaigoje-
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Balvs J^i-ctosro.
• KALBA IŠ D E Š I ’ i T M E ČI U

(KONCENTRACIJOS LAGERIS)

Gyvenimo kelionė jų — baigta... 
Troškinamųjų dujų kamšatis...

Po valandos visas suries mėšAngis...
Užims alsavimą... Suslėgs krūtinę... 
Pamėlynuos veidai... SuaL-'s lūpos,
Kurios kadais žydėje ir mylavo...
Ką bloga jos padarė?.. Kam?.. Kada?..

O slenka tartum šmėklos į skerdyklą!..

Neverkit, moterys! Galvos nelenkit!

Iš budelių atojautos ne'.a- kit!
Nė jūsų žvilgsnio skriejančio pro šąli 

Jie neverti, vergų vergai niekingi!
Nedings be pėdsakų karčia mirtinga! 

lr kankiniu mirtis paliks per amžius 

Kaip kiykiantis nedūžtamas paminklas — 
Kaip dvidešimto amžiaus sarmata!

Likimas lėmė tapti jum aukom 
Žmogaus-žvėries, pai.Ls; t o žvėries... 
Taupykit ašaras neišb’alkytas,
Kad jas begerdamas, ji - pats paspringtų! 

Neverkit, moterys! LL/.-..L ženkit!

Te jūsų prakeikimas paskutinis 
Per amžių amžius at aidės! —

Kaip varpas belsis ši J s ta monių 
įdegins sąžinę, ir siaus, ir griaus, —
Kad žmogus žrnogi je ne imirtu!
C i-v

Iš Balio Sruogos k 'L : avinės le
gendą "'‘Pajūrio v- '.--mas vyksta
1943-45 metais voki- ! ; .. '.racijos stovyk
loje Stutthofe). '

Prie didžiojo dramaturgo šešėlio
Spalio 16*ją dieną sukanka lygiai 20 metų. kaip Vil

niuje mirė mūsų talentingasis poetas ir didysis dramatur- j 
j gas Balys Sruoga. Taip bent norėtume sakyti senu Įprati

mu tokiais atvejais. Mirė...

Deja, šį kartą negalime paprastai ir kasdieniškai tarti I 
tą grėsmingąjį žodį mirt, kaip jį tariame amžinai 

i atsisveikinant su mumis artimajam ar tolimajam, vienos j 
ar kitos ligos pakirstam, praradusiam gyvybę nelaimėje j 

i ar užgesusiam senatve.. Balys Sruoga buvo mirčiai išduo
tas, — sąmoningai ir iš lėto nacių marintas jau nuo 1943 
metų Stutthofo koncentracijos lagery. Jis buvo kankintas,' 
badu ir vergo darbu alintas, gyvuliškai plaktas ir žvėriš- 

j kai žudytas dvasine prasme. O vėliau pavergtojoj tėvy-|
[ nėj atskirtas nuo savųjų jis tik pabaigė mirti, kaip pašau
tas aras, paskutiniam kraujo lašui išlašėjus.

• ’■ - "M . .
Balys Sruoga yra mūsų tautos didžioji auka žmogui- 

žvėriui, — jo sukurtam politiniam stabui, vienodai bai
siam rudam ar raudonam pavidale, gobšiai ryjančiam 

i tautų laisvę, paskirų individų sparnuotą mintį ir talentą
i ir milionus nekaltų žmonių gyvybių.
I
1 • Ilr mūsų didysis kūrėjas žuvo, o ne mirė, žuvo kaip ir 
anie tūkstančiai laisvės kovotojų, nukankintųjų kalinių

; ir Sibiro tremtinių, palaidojusių savo dienas ir viltį sve-| 
: tūnos žemės pūgoje.

Ir tik su giliu skausmu šiandien tegalime atsigrįžti) 
i anas laisvės ir kūrybinio džiaugsmo valandas, pasiliku
sias toli už mūsų laiko tiksėjimo, j anuos vaizdus, jau Į 
vien tarsi žydram vandeny atsispindinčius, ir į Balio Sruo
gos šiapus amžinybės ribos pasilikusį milžinišką šešėlį..

Štai, prieš mūsų akis dar jo poezijos rinkiniai: “Dei- j 
vė iš ežero“, „Saulė ir smiltys“, „Dievų takais“. Dar jo į 

skambus žodis, į saulę atsiremianti mintis, žaismingos 
nuotaikos spalvingi posmai...

7. Pociene gavo 
j f V PREMIJĄ

ieva Pocienė, Australijo
je gyvenanti lietuvė skulpto
rė, gavo pirmą premija Pie
tų Australijos dailininkų 
diaugijos (Povai South 
Austi adau S y of Arts) 
pavasainCje dailės parodo
je už metalo -k ulptūrą. Pa- 

a buvo Adelaidėje rug
sėjo 5-15 d. (Australijoj'tai 
pirmas pavasario mėnuo).

I Teisės patarimai
Advokatė M. Sveika uskienc sutiko atsa

kyti į keleivio skaitytojų klausimus Veisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paišinėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausinius prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:

Parodoj dalyvavo 60 dai
lininkų su 84 kūriniais. Da
lyvavo ir dar vienas lietu tis. 
Leonas Žygas. Mūsų Pasto
gė pažymi, kad Adelaidės 
dienrašičių. dailės kritikai i 

[irgi pripažino I. Pocienės kū-į 
rini parodoje geriausiu ii j 
pelnytai premijuotu. Nese- i 
niai I. Pocienė yra gavusi 
I premiją ir lutoje parodoje 
Queenslande.

(E)

MIAM! MOTERŲ KLUBO 

AUKA

M. Šveikauskas, Attorney at Uiw, 
fo-operative Bank Plaza 
1S64 Centre Street 
Boston, Mass. 02132

O jo paties

Ant mūsų stalo jo dramos — „Milžino paunksmė‘ 
„Radvila Perkūnas“, „Baisioji naktis“, „Kazimieras Sa
piega“, „Apyaušrio dalia“, — galima sakyti, visi puošnie- 

■ ji. iškilieji ir ebrakteringieji jo kūrybiniu žodžiu atgaivin
tieji mūsų istorijos personažai ir laikotarpiai. Jo nemirš- 

i tami veikėjai šiuose suglaustuose gausių knygų lapuose 
j dar ir šiandien kovoja, mylisi, išdaigauja, verkia ir kva
tojasi, kad amžinai gyventų mūsų tautos sieloje.

Miami Lietuvių Moterų 
Klubas per Eleną Verbelie- 
nę atsiuntė K< leiviui pai m-

Klausimas

šią vasarą mūsų artimus 
kaimynus ištiko labai skau
di nelaimė. Jie yra trečios 
kartos lietuviai ir, nors lie
tuviškai sunkiai kalba, vis
tiek ya labai geri žmonės 
ir pasižymi tikrai lietuvišku 

i vaišingumu. Jų sūnus. 13 
metu amžiaus, žaisdamas a- 
merikieeių taip pamėgtą 
“baseball“, buvo skaudžiai 
sužeistas. Kaip akmuo kie
tas sviedinys sužeidė vaiko 

Dar

kas jiems turėtų apmokėti 
bent už vaiko gydymą išlai
das? Svarbiausia, — jeigu 
vargšas vaikas pasiliks su 
viena akim, kas jam padės 
užsidirbti pragyvenimą, kai 
jo tėvų jau nebebus?

D. A.
Massachusetts.

Atsakymas

skauda,Kai žmogui ką
. . - , • ta . .. . .. i būtu sunku iamti $10. Kluoas tai naro kas-. Dai neia žinios, ai ji.-; nuo įo skau?rno nėra 

met. I apate ar ne. salia rūpesčių vaist0. Tačiau dažnai

pasakyti.

oiga- ir s 
veik

irdgėlos, jie išleido be-i 
visas savo santaupas.Nedaug tėra tekių

nizaciju. ku i - būtų
susirūpinusios mūsų spaudos! , ,. .. .i - ko a«i. .Motina turėjorelengva padėtim. Nuosir-į J
džiai dėkoj ime 
teru Klubui.

Tik didžiojo jų kūrėjo jau nebėra tarp mūsų.
į

Jo kritikos straipsniai — tarsi būtų mūsų laikui rašy
ti, jo asmeniško gyvenimo įvykiai ir nuotykiai — tarsi bū
tų tik vakar prasidėję ir dar šiandien nepasibaigę, ir jo | 
žodžio balsas — tarsi tik dabar ausin pasakytas...

L L A' stengdamiesi išgelbėti vai
noki ,

Miami Mo- toki draudimą, bet jo toli
.-ražu neužteko specialistam 

! ir kitiem dalykam apmokėti.
-Jie buvo nuėję ir pas vie

tini advokatą. Jie pasakoja, 
kad ju advokatas visuomet 
šaltas ir neprieinamas. Jų vi- 

Kolor.oziuirkas. atidavęs .-iškai neužjaučia ir. jam pa- 
visas -av .• jė -as sunkiai skambinus, dažnai atsisako

Bet Balys Sruoga jau tėra tik mūsų dvasios akyse, 
ir jis niekados nebesugrįš pasakyti mums dar vieno už-! 
įniršto žodžio, pabaigti baltame lape staiga nutrėkusio sa- Į 
kinio, pastatyti taiko paskutinėje veikalo eilutėje.

Taip pat, kaip amžinai išėjusieji jo draugai ir jo laiko Į 
mūsų didieji literatūros klasikių Kazys Binkis, Vincas j 
Krėvė, Vincas Putinas-Mykolaitis^.

Ir mus šiandien siaubia tik vis skaudžiau juntama) 
graudinanti tyla ir tuštuma. Nesgi nieko nėra skaudesnio, 
kaip apie žavius laikus ir mylimus žmone jau tenka tarti 
žodį: Buvo

NIKITA C’IEUŠČIOVAS 

IR KOLCHOZ1NLNKAS

diibdamas kcictioze ir išė
jęs i pensiją, gauna per mė
nesi 12 rublių pensijos. O 
Nikita Ch u-' ienas, pašalin
tas iš valdžios, gauna pen
sijos per mėnesi 609 rubliu. 
Be to, jis gauna veltui butą 
Maskvoje ir asai narni re-, 
toli Maskvos, valdini auto
mobili su š•:feriu, tat nūs 
ir kitus patogumus.

DAUG KUNIGU META 

KL NiGYSTĘ

' S mai šiai auga kunigystę 
metančiu skaičius, šiuo me
tu vien Nev. Yorko rajone 
tokių katalikų kunigų yra 
per'2.C’;o. Dalis jų vi a sukū
rę šeimas su Senuolėmis.
Paskutinė mėnesiais ret
15 k 
mo

telefonu kalbėti.
Kai jie nuėjo pas ji pirmą

pasi
taiko ligų, kurių ir mūsų 
dienų medicina nepajėgia 
išgydyti. Skaudus, bet neiš
vengiamas faktas, kad to
kiu dalyku kasdien pasitai- 
ko ir medicinoj, ir teisėj.

Pirmiausia. — tėvai nėra 
atsakingi už savo vaiku el
gesį, kuris gali turėti teisi
nių pasekmių (torts). Jei ir 
galima būtų įrodyti, kad kai
mynų vaiką sužeidęs berniu
kas buto neatsargus (negli- 
gent) ir kad tokio neatsar
gaus elgesio pasėkoj kaimy-

kartą ir papasakojo, kas į- nų vaikas buvo sužeistas, jo 
vyko. jis jiems atsakė nei tėvai vistiek nebūtu a ur- 
šiaip, nei taip. Sakėsi pažiū- T. Kiekvienas asmuo, nors 
lesias, ką bus galima pada- ir nepilnametis, pagal ang
lyti. Daug kartų jie jį klau- losaksų teisės pagridinius 
sė, kas galu gale apmokės dėsnius, yra atsakingas tik 
išlaidas, bet jis vis vilkino ir. už savo paties veiksmus, 
matyti, nieko nedarė. Da- Antra, —jei šis reikalas 
bar. tiK praeitą savaitę, jis jr atsidurtu, teisme, prismku- 
pianesė laišku, kad nieko šieji (jury) vargu ar būtu 
negahs padaryti. Girdi, ap- tos nuomonės, kad sviedinį 
svarsčius reikalą jam pasi- metęs vaikas buvo “neatsar- 
rodė. kad jie nieko negalės gus" teisine prasme. Jei iis 
gauti. neturėjo noro savo draugo

Tiesa, tas vaikpalaikis, užgauti ir metė sviedinį 'pa
kulis metė sviedinį į kaimy- gal žaidimo taisykles, tai kui
nų vaiką, yra turtingų tėvų čia būtų galima rasti "kal- 
vaikas, ir jo tėvai turi mies- tę“? Kaimynu vaikas, daly- 
telyje visokio turto. vaudamas žaidime, privalė-
*. Ar- Tamsta negalėtum žinoti, kaip ir kiti žaidi-

uni zų iš 'ėzultų valdo- mum? pasakyti per laikraštį. 
Porukam o universiteto kedėl mūsų kaimynai gavo 

tokį beširdišką atsakymą irmete Kumgvste

JONUŠO RADVILOS DAINA

Pamilau aš tą merginą.

Kur tėvelis neaugino, —
Kur močiutė duk’-oi savo 

Nečiulbėjo, ne’ingavo...

Man saulutė ją augino 

Kaip aguoną, kaip jurginą, —

Ją rasa sietynais laistė.
Kol pražydo kaip m šlaite.

Ar ji gulė, ar ji kėlė.
Kaip laukinė voverėlė. —

Ar šiaurys per lauką pūtė.

Ji kukavo kaip gegutė!

Ar daržely, ar seklyčioj 

Dieną naktį ją lankyčiau!
Negailėčiau žirgui rūtų,
Kad jinai tik mano būtų!

Jonušo arija iš Baliu Sruogos n.uzikalinės pjesės 
„Radvila Perkūnas“.

(VILNIUS)

Užgęsta žvaigždės... Perdega širdis...
O Vilniaus bokštai, kaip stebuklas šventas. 
Kaip jie atsimuša dangaus mėlynėj! 
Lengvučiai, balzgani, perregimi, —
Lyg ne pūslėtos rankos statė juos,
O geras burtininkas meilėj pynė 
Iš pasakų ir iš dangaus malonės...

Kaip aš norėčiau Vilnių aplankyti! 
Pasivaikščiot paunksmėee bažnyčių, 
Prieš Gedimino kalnų nusilenkti...
Nors vienai dienai, valandai trumputei.. Poetas Vincas Mykolaitis-Putinas, miręs š. m. birželio 

7 d., pasirašo Į svečių knygą per Balio Sruogos vardo 
muziejaus-bihliotekos atidarymą Kaune 1%6 m. spa
lio 16 d.

mo dalyviai, kad yra tam 
tikros rizikos, susijusios su 
žaidimu. Teisiškai tai vadi
nasi „assumption of risk“.

Tamstų kaimynu advoka
tas. mano nuomone, juos tei
singai painformavo. Jei jis 
pradžioje sakė reikalą ap- 
svarstysiąs. prieš duodamas 
atsakvmą. tai jis pasielgė 
teisingai. Juk iis nieko kon
kretaus jiem? nepažadėio. 
Jis norėjo surinkti reikalin
gas žinias ir reikalą tinka
mai apsvarstyti. Man rodo
si. kad už tai jis neturėtu bū
ti nei jų, nei Tamstų peikia
mas. Esu tikra, kad jis 
Tamstų kaimynus ūžiančia, 
nors to ir nerodo. Deja. nei 
Tamstų, nei advokato užuo
jauta reikalo nepakeičia.

Iš Balio Sruogos trijų veiksmų dramos “Apyauš
rio Dalia“.

PIRMOJI EISMO AUKA

Londono Times pranešė, 
kad neseniai sukako 70 me
tų, kai automobilis Londone 
pirmą karta užvažiavo ant 
moters. Paeal ano meto su
pratimą. tas automobilis va
žiavę? neįtikimu greičiu — 
7 mylias per valandą.
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Vietinės žinios
TAUTOS FONDUI $500

Lietuvių Bendruomenės 
Philadelphijos apylinkė yra 
visose Jungtinėse Valstybė
se konkrečiausiai veikianti

200 dol. Lietuvių Fondui

Jonas ir Bronė Kuodžiai
paaukojo LF 100 dol. ir Įsto
jo Į ji nariu.

Nors J. ir B. Kuodžiai gy
vena Arlingtone, bet neuž
miršta Bostono ir aktyviai 
dalyvauja lietuviškoje veik-': rms) šiomis dienomis perda- 
loje. daugiausia reiškiasi at- ve Liet. įsi. Tautos Fondui

Grįžo Mickūnai

Irena ir inž. Česlovas 
Mickūnai, praleidę 2 savai
tes Cape Code, grižo Į savo 
namus Dorchestery.

Atostogaudami jie baigė
iš lauko ir vidaus statyti ir * .
puošti savo naują vasarvie
tę.

Bostono

Slapta*J ėŠiw2!‘*ABENGIMv “alenbokicsi

eitininku 
se

sendraugiu vieto tos apylinkės sudėtą 1967 
metu inaša — 500 doleriu

J. Kuodis vra diplomuotas! Toki Įnašą sudalyti ši Bend- 
inžinierius ir 1936 m. Vieno-! ruomenės apylinkė tesi jau 
je, Austrijoje, Įsigijo dakta- treti ^metai. Tiksliau tariant 
ro laipsni. Profesoriavo V. i praėjusiais metais tesėjo net 
D. Universitete Kaune h-' su kaupu, nes pernykštis šios 
1941 metais buvo pakeltas apylinkės Įnašas buvo 600 
i e. o. profesorius ir buvo
tiltų konstrukcijų katedros

dolerių.
Stambus — 100 dolerių —

vieno asmens Įnašas šiomis
dienomis gautas irgi iš •1S

vedėjas. JAV dirba vienoj 
didžiulėj inžinierių firmoj. 
projektuotojo darbą. į Pennsylvanijos. iš DuBois

LF Bostono Vajaus komi-!šr- Juozapo parapijos klebo- 
tetas sveikina Joną ir Bro-i no prelato (teisių irhmnam- 
nę Kuodžius, isijuneusius tarinių mokslų garbes dakta- 
LF nariu gretai. ir linki ii™ ™ ' Mykolo J. Urbono. Prel. 
geros sėkmės iu darbuose ir Į-rbonas yra „■ Philadelphi- 
lietuviškoje veikloje. i Jos vyskupijos treciosios a- 

■ pygardos dekanas.
Morta Šaparnienė, seno-! TF valdyba didžiuojasi

sios kartos ateivė, prieš po
rą metų Įsirašė i LF nariu, 
Įmokėdama 100 doleriu. Vė
liau ji Įrašė i LF sūnų Pi aną 
ir šiomis dienomis sūnų An
taną, įmokėdama už juos 
po 100 dolerių. Tai yra gra
žus vienos mamvtės pavvz- 
dys.

Morta šapamienė kartu 
su vyru atvvko Į -JAV 1912 
metais. Ji dirbo ištaigų pa
talpų valvmo darba. o vyras 
cukraus fabrike. Jos vvras 
mirė 1944 metais. Jie užau
gino ir išmokslino du sūnus: 
Antanu ir Prana. kurie da
bar dirba pirmasis savo spe

z

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

Lapkričio 5 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Sandaros našlių ba
lius.

Du JAV kariai, atostogaujantieji Sydnejuje, su gra
žuole Lesley Hutchinson.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

tokių ypatingųjų (premijuo
jamų) rėmėjų sąrašo papil- 
dvmu.

(ELTA)

Bostone svečiavosi poetas 

Juozas Mikuckis

Praeitą savaitgelĮ Bosto
nan iš Baltimorės buvo at
skridęs poetas Juozas Mi
kuckis. Jis čia svečiavosi A.

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

* * ♦

Lapkričio 12 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. dr-jos III', 
aukšto salėje Lituanistinės; 
mokyklos tėvų komiteto me-1 
tinis banketas. i

SPORTO SĄJUNGA

RENKA VALDYBĄ

Šiaurės Amerikos Lietu- 
vių Fizinio Auklėjimo ir 

j Sporto Sąjunga renka val- 
' dybą ir revizijos komisiją. 
! Kandidatai turi būti atsiųsti 

Lapkričio 19 d. Lietuvos ne vėliau kaip lapkričio 6 
kariuomenės atkūrimo mi- d. šiuo adresu: SALFASS 
nėjimas So. Bostono Lietu- Garbės Teismą.', c o A. 
vių Pil. Dr-jos III aukšto sa-; Kleiza. 10316 Ker.neth Avė., 
Įėję. Oaklavn. III. 60453. telefo-

* * • į nas (312)—425-1255.

* * *

Lapkričio 26 d. ivvks So.
. . . Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos Kiek atsieina rinkimai

St; ir A:?LA-’ metinis ”Šurum-burum“ sa- Skaičiuojama kad 10
madsn^ kelTonkTir toiriu V° PatalPose-Bus traukiami kandidatu i Bostono majo-1 

P„°2el^LU *1™?? laimėjimo bilietai ir išdali- pikiams rinkimams 
narnos Elevatoriaus Fondo išleido apie $800,000. Lai-
dovanos. mėjusieji White išleido

• * * $125,000, o Hicks $44.000.
' Vėliau sužinosime, kiek jie

...... ??lne 3i amžiaus, neseniai po sunU Gruodžio 10 d. 3 vai. po Skis dar IM rinkimų, ku-
mergaites ir 1 berniuką. Su-į kios ]jgOs mjrus žmonai,! pietų Jordan Hali kompozi- "e bus lapkričio . (1.

" pasiliko vienišas, net buvu- j toriaus Jeronimo Kačinsko į
siu draugų retai aplanko-) kūrinių jubiliejinis koncer-’------------------------
mas. Suprantama, kad dar! tas. * * * I PAIEŠKOJIMAI
g\ V Os minties Žmogui tokia j , Paieškomas Antanas Pociūnas.

sunkių asmeniškų išgyveni
mų.

Šis senesniosios kartos
cialybėj cukraus fabrike,, o; pOetas jr plačiai žinomas ka-'
antrasis — laivų statykloje. 
Sūnus Antanas rys, dabar jau arti 76 metų;

nūs Pranas dar nevedęs ir 
gyvena su močiute.

Morta Šaparnienė aktin
gai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje, nuolat lanko lietu
viškus parengimus ir remia 
lietuviškas organizacijas.

Jai patinkąs Lietuviu Fon- apiankė Lietuvoje" savo sū-Į su programa So. Bostono 
das todėl. Kad suaukoti pi- nu, dukrą ir vaikaičius ir vėl• Lietuvių Piliečių Dr-jos sa- 
nirnu noiSUidžiomi ir tikini grjž() Baltimorėn j tUŠČią i Įėję.

savo pastogę. 1 * * *
a,- i • i j- Iš Bostono jis išvyko ge-i Gruodžio 31 d. So. Bosto

nas doleriu parodvsias, kad rnT™ atąip-avps ir žadėda- t * • m— rv •■ictuviai sugebą atlikti di, ^^Si" , ^M^sudSm^

Juozas Mikuckis buvo į Vo salėje.
Santvarų ir Gustaičių kai
mynas ir Lietuvoje

nigai neišleidžiami ir tiktai 
procentai naudojami lietu 
viškiems reikalams, ir milio-

džius darbus.
LF Bostono Vajaus komi

tetas nuoširdžiai dėkoja
-Mortai šaparnienei už auka 
Lietuviu Fondui ir gilu ver
tinimą lietuviškų reikalų ir 
jų rėmimą.

LF Bostono Vajaus 
Komitetas

Rinksime naują karalienę

Siųskite Pinigas į
LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRANERCY
Įteikiami gavėjui kaip Į 
PINIGAI per Bank for

pilka senatvė yra skaudi ir 
laužanti nuotaiką. Gruodžio 25 d.

ĮSimo sūnus, išvykęs iš Lietuvos 
Žalgirio, 1936-38 metais. Gyveno Panevė-

T Miknrki« šia vasara1 tunto skautų šokiu vakaras žio apsfc’’- Raguvos vaisė.. Ja J. MIKUCKIS Šią vasalą. c ‘p + napolio gyvenvietėje. JAV yn

Sužeidė M. Vaitkevičienę

Magdaleną Vaitkevičienę 
spalio 11 d. ištiko nelaimė. 
Ji dirba Brocktone ir, kaip 
paprastai, po darbo su ke
liais darbininkais grįžo au
tomobiliu namo. Pusiauke-

Sandaros Moterų KlubaspY vairuotojas, vengda-
lapkričio 5 d. 5 vai. vak. So.! mas susidurti su kitu auto- 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos | mobiliu, suko Į salį ir nebe
sate je rengia banketą, ku- * suvaldė mašinos.^ Ji^apvirto 
riame bus renkama nauja
našlių karalienė. Bus skani 
vakarienė, gros F. Smito or
kestras.

Valdyba kviečia visas 
našles ir našlius iš Bostono 
ir kitų vietų atsilankyti. Ne
sigailėsite. Visi būsite pa
tenkinti linksmai laiką pra
leidę.

J. Arlauskienė,
pirmininkė

ir apsisuko kelis kartus. Ma 
šina visiškai sunaikinta, bet 
nė vienas keleivių neužmuš
tas. Nuvežus Į ligoninę, tik 
tris rado su sulaužytomis kū
no dalimis, todėl jie palikti

* *

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
ninko Iz. Vasvliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

* * *

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

* « •

gyvenęs San Franci-co. Calif. 
Ką nors apie ji žinantieji ma

loniai prašomi rašyti šiuo adre-! 
su:

Anlhonv Schalk 
5212 — 18th .Ve., N.E 
Seattle. Wash. 98105

IšNl OMOJAMAS 
APARTAMENTAS

Petersburg-Gulfport. Fla.. ar- į 
ti mainų nių ir meškeriojimo til
to prieinamomis kainomis išnim- j 
mojamas apartamentas ir atski
ri kambariai prie gero susisieki 
mo linijos.

Kreiptis laiškais — M. Ku- 
čmskienė-Kasin, 5102 — 31st 
Avė. Petersburg-Gulfport. Ela. 
33707. . (41)

roreign Trade.
PRISTATOMA

PER 2 SAVAITES.
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 
JŪS ESATE SAUGOS 
TIK SU FIRMA, TURIN-1' 
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-TĮ METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos neriai los pilnai carantuotos 
ir apdraustos.
T ri Bankų Pnpart. leidimą ir ap- 
’rau 'ą. Apsidrandę $29,000.00. O 
ficia’ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
sravėjo
Kursas: 9 rubliai už $10.00.

Iki 330.00 — 32.75.
Virš $20.00 — 10%

GRAMERI Y SHIPPING, INC. 
7!' Bref»ę St.. N'ewark. N. J.

SPECIALUS ŠVENČIŲ 
PASIŪLYMAS

Visiems automobiliams, televizi
joms, tranzistiniams radijams, 
tane rekorderiams ir kai kuriems 
aiotociklams — duodama

10 NUOLAIDA 
švenčių proga

Užsakymai Šitom specialiom šven
čių kair.om turi mus pasiekti ne 
vėliau kaip . ,~j

iki 1967 M. GRUODŽIO 29 D. 
Pasinaudokite šituo pasiūlymu. 
Raašy, irę. prašydami mūsų nemo
kamu katalogų.

ORAMERCY
(Įsteigta 1945) 

lis E. 2S St. New York, N.Y

ligoninėje, o kiti, suteikus
pirmąją pagelbą, paleisti na-j tono Ūet'mJu p’ii.''rir-jos ša
mo. Paskutiniųjų tarpe yra., . k-į Minkų (]i.

Vaitkevičienė Bet spalio 15 į^'^Z blHus ' 
dieną ir ji atsigulė New J 
England ligoninėje.

Linkime jai greičiau pa
sveikti.

Be M. Vaitkevičienės, nu-'Jordan Hali salėje smuiki- 
siuntė sveikinimų iš Tarp- kentėjo ir dar viena lietuvė ninko Iz. Vasyliūno lietuviš- 
tautinės parodos Montrealy.1 —Šidlauskienė. i kos muzikos koncertas.

Sveikino ii Montrealio

Kotryna Namaksienė at-

Balandžio 28 d. So. Bos-

GRAŽIAUSIA DOVANA 
KIEKVIENA I ROGA 

tai geriausios autentinės ilgo 
gra jimo lietuviškos plokštelės, 
rražiai Įpakuotos, paprastos ir 
stereo, gaunamos iš

REOUEST REUORDS. 
Nepriimkite pakaitalu. Kreipki-! 
tės i artimiausią krautuvę arba ! 
įrašykite veltui katalogų adresu . 
R e q u e s t R e c o r d s, Ine. i 

fifi Mechanit St.
New Rochele. NA . 10S01

GREITA PAGALizA
Nenusimink, gau f pagalbą.

.Vaistai, kurie buto ilgai lau
kiami, nuo reumati/mo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo

DĖMESIUI !

PALENGVlNK’TE
DARBĄ

MOŠŲ

• ♦ •

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu 
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa- 
♦vs. be paraginimo, prieš 
atsiųstu reikalingą suma-

Esame labai dėkingi tiem 
kurie tokiu raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 

įau yra, vis mažiau bebus tokių, ku-
l'uojaa siųsk ši skelbimą ir riems reikės siųsti primini 

savo vardą su antrašu, ir mes
atsiųsime vaistų išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North SUu, P.O. Bos 9112
Nevirk 4, Nev Jane?

mus.

E

Keleivio adm-ja

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

SLA—didžiausia Dėtuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje ptšalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus sąyitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę — En 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyveninio pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudę: už $i,vvv.C0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje lab?; 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 joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psi., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkai.v abi dalis kaina tik ...................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama....................................................... $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Čicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina........................................................ $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ....................................................... $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00. o dabar tik................................................$2.00
Dan Kui tičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla- 
oių. laba/ įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais puotykiais. Kaina ............... $3.00

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 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, sesen s, giminės ir 

! draugai. Knygos kaina —
' 75 centai.

oooeeooooeooooaoooooaooaaa
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Komp. Jeronimo Kačinsko 

kūrinių koncertas.

Tarp eilės jubiliatų, ku- Spalio 21 d. 7:30 vai. vak,.
riems šiemet sukako 60. m. ALTS-gos namuose. 484 4tlv 
amžiaus, yra ir mūsų Įžymu- St., §o. Bostone, rengiama.*’ 
sis kompozitorius ir dirigea- sezono antrasis kultūri 
tas Jeronimas Kačinskas. • nis subatvakaris. Programa 

Bostono lietuvių visuome- Je — Mass. universiteto pro-jl 
nė, atsisakydama tokiom fesoriausdr. J. \ engrio pa-j 
progom Įprastų jubiliato žo- įkaita: Modernusis žemei 
dinių garbinimų prie dešrų ūkis j° problemos“, 
ir kopūstų stalo, pasiryžo Subatvakaly tai bus pir-!
cia surengti jo kūrinių kon., mojj kaita žemfe ūki' 
certų, kuris bus pau uųka-, klauiimais 
miausia dovana siadpęūiy-'

pos aerodromą. Ten buvo Jau yna susiorganizavęs i -------------—— ——
galima laukti paskyrimo i 20 Vyčių būrelis, kurie. sa-[rnoMną PAnrP| e 
Tolimuosius Rytus, bet ka- vo mokytojo padedami, mo-!
ras baigėsi, ir ten skristi ne- kosi lietuvių kalbos daug E X P R E S S CORP* 
reikėjo. geresniu būdu negu seniau, ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

E. Ketvirtis ir po karo pa- kai tekdavo naudotis tiktai’
siliko aktingame rezerve, magnetofono juosta. Tokių i siunčia betarpiškai 
kur pakilo iki pulk. Įeit.: norinčių mokytis savo tėvų 1§ BOSTONO I LIETUVĄ 
laipsnio. t kalbos nori prisijungti prie1

E. Ketvirtis jau 35 metus šio būrelio ir daugiau, 
yra sėkmingas verslininkas: Gero pasisekimo šiem gy- 
jis So. Bostone (379 Broad-! vos dvasios lietuviam ir jų

ir kitu* Rusijos okupuotus 
kraštus

bingam menininkuiĮ ’̂Tas! 
koncertas, kaip jauypaųdo- 
je skelbiama, Įvyks poodžio 
10 d. 3 vai. popiet Jegrdan 
Hali patalpose.

Telieka tik pageidauti, 
kad bostoniefrai saVo~at?i-' Mt. Vernon gatvėje 
lankymu Į rengiamą jubilie-

Atidarė McCormacko 

vardo mok v kia

Pulk. Įeit. E. Ketvirtis 

išėjo į pensijų

' JAV oro pajėgų pulk. Įeit. 
' Edmundas Ketvirtis. 28 me- 
: tus išbuvęs aktingame re- 
; zerve Įvairiose pareigose, 
į spalio 16 d. išėjo i pensiją.

way) turi brangenvbių par 
duotuvę. Be to. jis veiklus 
Amerikos legione., vra So. _ 
Bostono Lietuvių Pil. D-jos’ 
valdybes iždininkas ir šiaip- 
aktingas Bostono lietuvių vi-į 
suomenes narys.

Linkime jam 
ateitv.

profesoriui ’

Kas nori pagerbti 

N. Jonušką?

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

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

o šeštadieniai*

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavis Gydytojas ir CUrargaa 
X RAY

534 Broadsray,
So. Boston, Mase.

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

sėkmės

Pasisekė ivkdyti 

sumanymą

ITieš kuri laiką 
kreipėsi Lavvrense.

Kas nori dalyvauti Lietu- į nuo 8 val. ryto įfcį 2 vai. p.p. 
i vių Darbininkų Dr-jos 21!

.J kuopos spalio 22 d. 2 vai. 
popiet Sandaros salėje (124 J 
F St.) rengiamame pokyly 
N. Jonuškai pagerbti, prašo-; 
mi Įsigyti bilietus iš Jane- Vedėja* J. 
liūnu (404 K St.. So. Boston, 
tel. 269-1730).

n

gerą

niU;
Mass.,> Antrojo pasaulinio karo

Dorche<erv nietu B. Ketvirtis kuri laiką Vyčių kalbos komiteto pir-, 
atįda tarnavo signalizacijos dali- mininkas Emil E. Grenda, Į

lankymu i rengiamą juDiue-: rvta ,)Va(p>į0S mokvkla Vu 1 — Gvi-ė’ l)ia9(?ama: patarimo. dur
imi koncertą irodvtu kad - moKvtUa,_ku 1944 m_ rUgSej0 men. rasti lietuvių kalbos moky-
jie ne tik nėra kurti sukak- n Pavaclinta Atstovų rūmų jjs tapo karo lakūnu ir 1945 toją. kursai jų būreliui pa- 
tuvininko muzikai bJCfr jpBgamecio pirmininko John m. kovo 15 d. su bombone- dėtų išmokti geriau rašyti 
patį už ilgų metų kultūrinę McCormack
veiklą su dėkingumu prįsi- noma. McCormack yra gi . .
mena. męs ir augęs So. Bostone. • pa&ibaigus Eui opoje. E. Ket-

Sekmadieni

k vardu. Kaip ži- šių grupe buvo pasiųstas Į ir kalbėti lietuviškai. Dabar! į 
Cormack vra gi- Angliją. Karo veiksmams pirmininkas dėkodamas ra- s

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

331 VV. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vaičaiti*

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

(PC DINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
Seuth Boston. Mass

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Atvykę j susirinkimą 
bus pavaišinti kavute

So. Bostono Lietuvių Pil.' 
Dr-jos mėnesinis susirinki
mas bus ketvirtadienį, spa
lio 19 d. 8 vai. vak. Visi da-

. Dabar| ly^iui bus pavaišinti kavute yra vienintele oficiali jstai-
,, . _ ga VVorcestery, kuri siunčia

- - so’ kad. mūsų nurodymu, • lų(alaus. Ta proga galės at- slunllmus įic#iog - ’,Vcrces-
virtis grižo j, JAV ir čia su jie kreipęsi Lawrence i prof. silyginti ir uz atsiųstas lai- terjo į Lietuvą į, Rusi-
savo B-17 nusileido Bradley Alfon 
Field, Cor.n. Po 30 dienų a 
tostogų turėjo atvykti i Tam- kyti.

kuris Į mėjimų knygutes (Laimeji-, L^ėinska. Kur.Sį —jo, valdomas ,riti* Ci. ImJ-!
maloniai sutiko juos pamo-, m.ai bus traukiami lapkričio lietuviškai patarnau-'

1’LSStSiSSKS
VIENINTELE LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ j f*
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, Kanu sutvarkyti viešbučiu? ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLOKiBĄ.

, ...,
Per TANS-ATLANTICTRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos. I

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL- į 

DOMO MOKESČIO.

M A R T U f 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, SKARYTĘ MEGZTINIUS
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA musų įstaigoje, a r
JSTAIGA LIETUVIŠKA; - kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

Mokėkite grynais ir taupykite!

FUEL 01L

paren- . ..........................
jama greitai ir sąžiningai. 

__ Siuntiniai nueina greitai ir
sststssisaai "" tvarkingai.-a——** IŠNVOMOJAMAS BUTAS ....

> | . „ . . Cia galima gauti ivainau-
! kambariai, centrinis šildymas ,1’I imP°' tuotų~ ir vietine* 

tik suaugusiems. gamybos medžiagų ir kitų
Skambinti 6-9 vai. vakaro te- daiktu, tinkamu Lietuvoje, 

lefonu 268-1847.

26 d. šurum burum 
gimė).

H
<g gazu.

: Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
! R&peetingni taisome laikrodžius 

Uodas. papuotelus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Įstaiga atdara:
• t

kasdien rųio 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

Rašyti ar skambinti: z -

9 vai. iki 7 vai. v.
8 vai. iki 12 vai. dn.

$14.90 už 100 galionų 

Veltui dalys
Alyvos degiklis ir kontrolė

Veltui taisymas
Patarnaujama 24 valandas per parą

B1 - RITE FUEL CO.
132 Harvard Street 

Brookiiiic, Mass. 02 i 46 

Telefonas

232-4110
po 5 vai. popiet

734-3900

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worce*ter, Mas*. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worceslerio siun- 

1 ciam įvairius siuntinius j Lietu. 
j vą ir kitus Rusijos valdomus 
’ plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap- 

l avė, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 

i prekių iš kitu kraštų visai že- 
į momis kainomis. Be to, siun*»a- 
i me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 

i gimines čia pas save į svečius

labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė Dažau ir Taisau :

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675

Namus ii lauko lr viduje.« 
! Lipdau popierius ir taisau! 
! viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savi* Hill Ava. 
Dorcheater, Mase.
TeL CO 5-5854

v

390 West Broadvray j South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A* 
domo Varno pieštą Lietuvos 

ar nuolatiniam apsigyvenimui, nepriklausomybės paskelbi- 
Patarnavimas atliekamas grei- mo akto pasirašytojo Stepo* 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- no Kairio spalvotą portretą
kinsite. 8x6 colių dydžio už 80 cnt

Vedėjas A. Schyrinski

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray 

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

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS

pilnas visokiu skanėstų

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas

iV/.U.G-
Kasmetinis išvalymas

FORTUHA FUEL Co.
487 Washing<bft Si, Dorchester, Mass.

1204

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausia* visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina
ii talko* perkant naują ar vartotą mažiną su

nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j 

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

RADUO PROGRAMA

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

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

B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
l^arduodama tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 

ceptua ir tarime visu* gatavus vaistu*.

Jai reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiaą.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.
i

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

Tabfoaaa AN 8-6020 i;

Na* 8 vai. ryte iki 8 vaL v^ išskyrus šventadieniu* ir

A. L N AM AUST ;
Real Estate & Insurance ;

321 County Club Rd- 
’Nevton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Bardware Co.
Isvistakaa K. J. ALEKNA
l» EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141

Bsnjsmin Moore Dažai 
Popieroa Sianoma

Stiklas Lan 
Visokio reikmenys

Reikmenys plamberiamo

Z


