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Sovietų Sąjunga nesiryžo 
ginklu užpulti Čekoslovakijos

Prasidėjusios dramos antras veiksmas pasibaigė: 
Sovietų Sąjunga šiuo metu nesiryžo ginklu užpulti Čeko
slovakijos. Pastaroji tęs reformas toliau. Kiek ilgai tas 
veiksmas truks ir kuo baigsis — tik ateitis tepasakys. So
vietų kariuomenė apleido Čekoslovakiją.

Jei Čekoslovakijos ir So- yaidžia ir plieno 
Vietų Sąjungos santykius
pradėsime nagrinėti su Sta
lino aklo pasekėjo Novotnio 
nuvertimu ir tą faktą laiky
sime dramos pirmojo veiks
mo pabaiga, tai Čekoslova
kijos komunistų vadovybės 
ir Sovietų Sąjungos politbiu
ro konferencijos Ciemoj ir 
po to Bratislavoj jau kartu 
•u kitais Maskvai paklus
niais satelitais — R. Vokie
tija, Bulgarija. Vengrija ir 
Lenkija — galime laikyti 
antrojo veiksmo pabaiga.

falinę pakėlimas
Pakėlus kainas dviem di

džiausiom plieno bendro
vėm. ta pat padarė jau ir ne
viena mažesnė bendrovė.

Krašto apsaugos sekreto
rius įsakė nepirkti plieno ka
ro reikalams iš tų bendro
vių, kurios pakėlė plieno 
kainą. Vėliau prezidentas 
liepė tą pat daryti ir visom 
kitom valdžios įstaigom, ku
riom reikalingas plienas ar 
jo gaminiai.

Ar ta valdžios reakcija 
paveiks plieno magnatus, 
dar nežinia.

Seeond-class postage paid at Boston, Massachusetts

Tai StatlerHilton viešbutis New Yorke, kuria n;t rugpiūčio 30—rugsėjo 2 d. posėdžiaus Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Treciasis Seimas.

Kas yra respublikonų partijos 
pasirinktasis kandidatas ?

Rašant šiuo* žodžiu*, to negalima pasakyti, bet kai 
laikrašti* patek* į jūsų ranka*, ta* jau bus žinoma. Šian
dien tik spėliojimai. O jie mini Nixoną, Rockefeller į ir 
Reaganą.

Miami Beach vasarvietėj miltinai nauju
Floridoj prasidėjo respubli
konų konvencija, kurioje butu 
bus išrinkti kandidatai į pre-' . .....
zidentus ir viceprezidentus.! Prezidentas pasirasė labai

svarbų įstatymą, kuris nu-
Rinkimai bus trečiadienį, mat° Per J metus pastatyti 

Jodei kas bus išrinktas dar ar suremontuoti 1 mil. 700 
negalime pranešti. Šiandien,! tūkst. butų nepasiturintiems 
rašant šiuos žodžius, tik spė-i gyventojams. Federalinė 
liojama ir vedama propa-, valdžia duos paramą norin- 
ganda. ' tiems įsigyti našaus, kurių

numatoma pastatyti 500,
Kandidatų šalininkai ne 

abejodami garsiai skelbia, 
kad laimės jų kandidatas.

000.. Bus pastatyta 700.000 
butų mažas ir vidutines pa
jamas turintiems žmonėms.

•fr— Britanija nebeturės
1
i kolonijų

Atrodo, kad kolkas čekai 
laimėjo. Sovietų Sąjunga 
nedrįso šiuo metu ginklu 
pulti Čekoslovakijos ir pri
versti ją vėl viską daryti
taip, kaip Maskva nori. Šį ,,
kartą Maskvą susilaikyti gali Buffalo policija 
daugiausia paveikė didžiau-1 .
šių komunistų partijų—ita-ygrasina streiku 
lijos ir Prancūzijos — vadų 
griežti pasisakymai prieš 
ginklo pavartojimą ir už Če
koslovakiją. Bet tas dar ne
reiškia, kad Dubčekas nebe
turės sunkumų.

Dabartiniam Maskvos val-

Buffalo 1,400 policinin
kų grasina streiku, jei nebus 
pakeltos jų algos 20 G . Da
bar policininko alga $5,825 
—$7.285.

Valstijos įstatymas drau
džia streikuoti valdinių į-

dovam demokratija yra pei-1 staigų tarnautojams, bet 
lis po kaklu. Jie be cenzu- kartais tų įstatymų nepa
ros negali gyventi. Jie ne-1 klausoma.
gali pripažinti laisvės opo
zicijai ir kitų laisvių, kurių 
trokšta normali žmonių vi
suomenė, bet kurios yra pa-j 
piūtis diktatūrai.

DEL TARNAUTOJŲ ATOSTOGŲ KITAS KELEIVIO 

NUMERIS TEIŠEIS RUGPIŪČIO 28 DIENĄ

Rugsėjo 6 d. nepriklau- Bet jo priešininkai Nixo- 
t somybę gauna paskutinė no galimybes yra linkę ma- 
į Britanijos kolonija Afrikoj.
Tai Suaziland. esanti greta 
Pietų Afrikos. Ji teturi viso 
labo 300,000 gyventojų, iš 
kurių 8,000 yra baltųjų.

Ta proga vėl prisimintina, 
kad sovietai savo kolonijom 
Europoje nė nemano duoti 
net ribotas laisvės ir siekia 
dar daugiau kultūringų tau
tų pavergti.

Štai Nixono vyrai sako, kad. ^ai prez. Johnsono sumany- 
Nixono niekas negali sulai-, mo pradžia. O visa jo pro- 
kyti, kad jis turi per 700 aiš-! gramą numato per 10 metų 
kių balsų, o tereikia tik 667.! pastatyti 6 mil. naujų butų.

Minėtas įstatymas numa
to, kad valdžia padės per
kant namą. Už įkaitą teteks 

žinti. Rockefellerio šalinin! mokėti 1%, o kitus mokės 
-kai sako, kad Nixonas tetų-į valdžia. Tokio namo savi- 
rįs tik 535 balsus, todėl pir-j ninkas teturės mokėti ne 
majame balsavime jis nega-j daugiau kaip 20% savo pa
lįs būti išrinktas, o kai vė- Į jamų, o skirtumą parūpins 
liau visos delegacijos bus
laisvos balsuoti už ką nori, 
tai į pirmąją, vietą iškils Ro-

Kanadoje paštas dar
dreikuoja

Kanados pašto tarnauto
jų streikas dar tebesitęsia.

i

Maskva sutiko kol kas 
leisti Dubčekui vykdyti re-1 io * a ~formas, bet ar ilgai tai pa-Į subrinko keliolika Pmilionų| 

kęs? Ar ilgai seksis Dubče-1 laiškų. Tad nelengva

Rusk atsakymas ' Hitleris ne nusišovęs, 
Vietn. komunistams \bet nusinuodijęs

milionų | pusų praeitą savaitę pareiš-

kui tenkinti » varžtų atpa- uos laiškus išnešioti ir strei-1 šia(lrfe Vietnamo bombar- 
laiduotos savo visuomenės j kui pasibaigus. Toks strei- 
vis didėjančius laisvės rei-1 kas labai paralyžuoja admi- 
kalavimus ir tuo pačiu metu nistraciJ air pirvatinį gyve 
neišvesti iš kantrybės Mask * nim^
vos? Juk Dubčeko pasiseki
mai ir naujai susiklostęs Če-| Meksikos studentai 
koslovakijos gyvenimas bus 
pavyzdys ne tik artimes-Į nerimauja 
nieins satelitams, bet ir pa- Ke„ tokstanžiai
čiai Rusijai, kurios intelek-1 kos sostinės universiteto stu- 
tualai jau seniai net viešais J dentų pasmerkė valdžios ki- 
pareiškimais reikalauja pa-lšimąsi į universiteto vidaus 
našių reformų ir laisvių.. Į reikalus, nes esą tuo būdu 

j pažeidžiama universiteto 
Tikėsime, kad čekoslova- autonomija. Studentam pri- 

kijoje prasidėjusio laisvės I pritaria ir universiteto rėk 
sąjūdžio nebepavyks už-’tonus
gniaužti, ir jis pamažu už- 
krfc, kitas komunistines vab-Į Lįktuve iu,,0 
tybes ir pačią Sovietų Są-|
jungą, sprogdindamas ko- /J keleivių

davimo tol, kol tenykštė val
džia nesumažins savo kari
nių veiksmų. JAV jau suma
žino bombardavimą, bet Š. 
Vietnamo komunistai ne tik 
nemažina karo veiksmų, bet 
dar ruošiasi didesniam puo
limui.

Nuteisė Venecuelos
diktatorių

Buvęs Venecuelos dikta
torius Marcos Perez Jime- 
nez nuteistas kalėti 4 metus, 
bet kadangi jis jau tiek bu-

ckefelleris.

Nėra praradęs vilties bū
ti išrinktu ir pats dešiniau- 
sias iš respublikonų — Ka
lifornijos gubernatorius Re- 
agan.

žodžiu šiuo metu ranko
ves atsiraitoję dirba kiek
vieno kandidato šadininkai, 
ieškodami savo globotiniui 
balsų delegatų tarpe.

Neabejotina, kad šituose 
politiniuose ”turguose“ pa
tys svarbiausieji veiksmai 
vyksta užkulisy, kur yra ta
riamasi, prašoma, žadama 
ir gal kartais kai kas ir per
kama...

valdžia.
Numatoma padėti mies

tams statyti daugiau naujų 
butų.

Atominės bombos tėvu vadina, 
mas vokiečiu prof. Otto Hahn. 
miręs Goetingene, sulaukęs 89 
metų amžiaus. Jis surado ato
mo suskaldymo būdą 1938 m. 
1914 m. gavo Nobelio premiją.

Bezimenskis savo knygo
je ”Adolfo Hitlerio mirtis‘‘į 
rašo. kad Hitleris ir jo mei
lužė Brown nusinuodiję cia
no rakštimi. Tai esą ištyrę 
sovietų gydytojai.

Iki šiol buvo tvirtinama,
kad Hitlerį- nušovęs Brovvn Mass. šen. Edward Brooke, vie 
ir pats nusišovęs. Gal taip ninlelis negras senate, bus lai 
buvo aiškinama, kad tokia kiniu respublikonų konvencijos 

mirtis fuereriui yra lyg ir
garbingesnė, negu nusinuo/ 
di jimas.

pirmininku. Pirmą kartą negrui 
suteikiama tokia garbe

Zemė dreba Maniloj
ir Meksikoj į

. !
Filipinų ostinėje Maniloj 

vo iškalėjęs, tai iš teismo'buvo smai us žemės drėbė-; 
ramų išėjo laisvas ir išskrido ! jimas. .Jis trako tik minu

tę. bet nuostolių padarytai 
daug. Yra per 200 žmonių 
aukų ir jų dar vis ieškoma 
po didžiulių namų griuvė
siais.

gyventi į Ispaniją.

Jis nuteistas už pasipel
nymą. naudojantis savo tu-munistinės vergijos ir rusiš-, v .. .. .. .... T. .... ... . - Kelios mylios nuo Milano reta valdžia. Jis algos gau-

kojo imperializmo pančius, aerodromo nukrito lėktuvas, davo $35,000 per metus, o 
Jame buvo 95 keleiviai ir 10 per kelerius metus turto su- 
įgulos narių. Žuvo 15 asme- sikrovė apie 60 milionų do
nų ir yra sužeistų. lerių..

kuriais jau 50 metų surakin
ti milionai laisvės trokštan
čių žmonių.

Žemės drebėjimas stip
riai sukrėtė ir Meksikos sos
tinę.

Demokratų partijos pirmininkas 
John Bailey.

Pagąsdinimus davė
gerų vaisių

Paštų viršininkas buvo 
paskelbęs, kad susiaurins 
paštų patarnavimus, jei bus 
sumažintas paštų tarnautojų 
skaičius. Jis buvo žadėjęs 
tuo atveju uždaryti kelis 
šimtus mažų paštų, uždary
ti paštus šeštadieniais ir ki-1 
taip apriboti pašto patarna
vimus.

Visa tai kongresą išgąsdi
no. ir jis sutiko paštų žiny
bai padaryti išimtį, maži
nant kitų valdinių įstaigų 
tarnautojų skaičių.

Nebus mažinamas ir 
tarnautojų skaičius.

FBI

Bostone jau vieną šešta- 
• dieni paštas buvo uždarytas.

Charles Stephens sako. matęs, 
kaip buvo nužudytas dr. Marti
nas Kingas ir kaip žudikas bė
go. Jis taip pat sėdi Memphis 
kalėjime ir viską, ka matė. tu
rės progos papasakoti teismui, 
kuris prasidės lapkričio 12 d.

i



Puslapis antrai

Popiežiaus žodis apie gimdymo 
kontrolę visur sukėlė sąmyšį

Gimdvmu kontrolės klausimas vra jau seniai labai
aktualus, nes milžinišku tempu vykstąs žmonių skaičiaus 
didėjimas ypač ekonominiai ir kultūriniai atsilikusiuose 
kraštuose visiems regimai didina skurdą, dažnina bado 
mirtį, riaušes ir kelia net karo grėsmę. L toliau natūraliai 
žmonių sk tčiui didėjant, nėra jokios abejonės, kad . įsos 
iš to sekančios blogybės dar žymiai padidės, iki jos žmo
niją nuves į pasaulinio masto katastr tą. Į

i
Gimimų skaičiaus apribojimu vargstančiuose kraš

tuose sistemingai rūpinasi -Jungtinės Taut s ir paskirų 
valstybių vyriausybės, o taip pat ir iškilūs visuomenės 
vadai bei kultūrininkai, bet iki šiol tuo klausimu dar vis 
nebuvo savo nuomonės pareiškusi katalikų Bažnyčia. Tas 
opus klausimas studijuoti buvo pavestas atitinkamai ko
misijai dar popiežiaus Jono XXIII. Tos komisijos daugu
ma po ilgesnių svarstymų pasisakė už gimdymų kontrolę, 
ir tebuvo laukiama tik dabartinio popiežiaus žodžio. Ir 
štai tas žodis buvo pasakytas šiomis dienomis išleistoj 
enciklikoj "Apie žmonijos gyvenimą". Bet popiežius 
Paulius VI čia pareiškė visai priešingą nuomonę, negu 
anoji komisija ir negu buvo tikimasi.

Savo enciklikoj jis griežtai pasmerkia gimdymų 
kontrolę ir visas tam reikalui naudojamas priemones. Jis 
kreipiasi ne tik Į katalikus, bet ir i visas pasaulio vyriau
sybes. ragindamas gimdymo kontrolės akciją ir vaito ja
mas priemones uždrausti. Vadinasi, šis jo žodis taikytas 
žmonijai net už katalikų bendruomenės ribų. Tai. kaip ir 
galima buvo laukti, sukėlė didelį sąmyši ir tokio sprendi
mo kritiką ne tik katalikiškoje visuomenėje, bet ir kitu 
tikėjimų sluoksniuose, su kuriais katalikų Bažnyčia pa
staruoju laiku siekia bendradarbiavimo.

Mūsų maskvinėms davat-' "Kaip ten bebūtų, reikia 
koms iš Laisvės ir Vilnies tikėtis, kad ši krizė bus nu- Tai tebuvo tik specialiai su 
špitolės Sovietų Sąjungos galėta. Viskas rodo, kad Ta-1 galvota, kad Stalinas galė- 
vadai visada buvo teisūs, jie rybų Sąjunga. Rylų Vokieti- tų pasigrobti tai. ką su Hit- 
visada viską gerai darė. ja. Lenkija, Vengrija ir Bul- leriu buvo slaptai susiderė- 
Laisvė ir Vilnis lenkė galvą garija deda didžiausias pa- jęs.
ir garbino Staliną, vėliau stangas padėti Čekoslovaki- Tokios

Prieš sį popiežiaus nutarimą jau pasisakė visa eilė bučiavo vyžą Chruščiovui, o jai išeiti iš šios krizės ir at- tas "patvirtintas praneši-
katalikų teologų ir net kardinolų. 87 Amerikos kolegijose dabar jau pamaldžiai šlovi- steigti namie stabilizaciją, mas" apie rastus ginklus.,
dėstą Romos katalikų teologai pareiškė nuomonę, kurios r.a Brežnevą-Kosyginą. To- laiku susidoroti su pakėlu- kuriuo norima sudalyti kiai-’karą. pasidalino Lenkiją ir yra demokiatų partijos tau- 
išvestinė mintis—popiežiaus pareiškimas gimdvmu kont- dėl jau galite spėti, kad tos šia galvą kontr-revoliucija”. dingą Įspūdi, tarvtum kokie'kaip Sovietų Rusijos karo tybių skyriaus lietuvių ko- 
rolės reikalu nėra pažangus, jis reikalingas dar išsamių raudonosios davatkos ir į Iš tiesų nors kiek savo "buržuaziniai gaivalai“ ren- j Jėgos okupavo Lietuvą, Lat-
diskusijų ir turėtų būti pakeistas, kaip ir daug kitų en- dabartinius Čekoslovakijos protu galvojantis žmogus, giasi nuversti Dubčeko vai-' viją ir Estiją. !

Įvykius žiūri Maskvos vado- skaitydamas. tokias Laisvės džia. kai tuo tarpu tą val-j
vų akimis ir juos aptaria "litanijas“, galėtų tik juok- džia ir pati Dubčeka
Kremliaus patriarchų liežu- tis. Bet Laisvės redaktoriai kiais gąsdinimais, kariuome-■
viu. štai liepos 26 d. Laisvė ne dėl juoko tai rašo. Jie są- nių manevrais ir reikalavi-
šitaiprašo: moningai skleidžia maskvini mals įsileisti raudonąja ar-į

"Kad Čekoslovakija gyve- akiplėšišką melą. norėdami mi ją neva Čekoslovakijos 
na sunkius laikus, kad joje sukvailinti savo skaitytojus, sienai saugoti verčia patys* 

besąlyginiai, o ją vertinti pagal savo sąžinę. Šiuo Klausi- kontr-revoliucija kelia gal- kad jie ir toliau liaupsintų sovietai, o visa čekų tauta; 
mu suskilo ir visa eilė kitų Bažnyčios vadų. kai kurie iki Vą. kad iš to susidaro rimtas sovietų vykdomą agresiją. Dubčeka palaiko jo pastan- 
pareikšto viešo nepaklusnumo popiežiaus autoritetui. Taip pavojus visam socialistiniam Ir kokios plikos nesamo- gose atsispirti Maskvai. To- 
pat suskilo ir eilinių katalikų nuomonės. Anglikonų Baž- pasauliui, aišku kaip diena, nės skelbiamos! 1 ki permatomą melą Laisvė
nyčia tokį nesiderinanti su tikrovės reikalavimais popie- Patvirtintas pranešimas. štai. Čekoslovakijoje ko- gali pasakoti tik tiems, ku- 
žiaus nutarimą visiškai atmeta, kaip i jį nesiruošia atsi- kad prie \ akaių \ okietijos munistai vykdo kontrrevo- rie tik vieną Laisvę ar \ ilnį 
žvelgti nė tos vyriausybės. į kurias kreipiamasi. sienos surastos net keliose liuciją. Maskvoj išsimoksli-; ir teskaito ir net radijo nėra

vietose amerikinių ginklų nęs dabartinis Čekoslovaki-1 ištisus metus girdėję.
‘ gūžtos“, ryškiausiai paro- jos komunistų vadas, refor-Į Pagal Laisvę. Maskva iri 

jai paklusnios komunistų; 
valdomos valstybės eina Če-j 
koslovakijai į pagalba... Gi*4 1 I rt,’

ciklikose pareikštų nuomonių ouvo vėliau pakeista, nes 
jos dar nėra jokia tikėjimo dogma.

Kardinolas Cushingas manąs, kad popiežiaus nuta
rimas turįs galioti kol kas. Olandų kardinolas Alfrink ma
nąs, kad katalikai neturėtų priimti popiežiaus nuomonę

kreipiamas

Šia proga spauda ir net katalikiškieji popiežiaus kri- -g , . •- . , - , - , , . i.ai „*i' • • .i- • • -v , . i do. kaip rimtas ir aktualus mu vykdytojas Dubcek —tika1 vei atkreipia dėmės,, auganti burnų skaičių ir ma-. vra pavojus « kont Revoliucionierius... O
zejancms kąsnius. \ a, tik Pietų Amerikoj, kurią popie- - -bereikia stebėtis, kad kodėl jis kontrrevoliucio- 
zius ruošiami vizituoti, pnes septynerius metus buvo 218, žja situacija yra labai susi- nierius?
milionų gyventojų, dabar yra jau 260 milionų. o šio am
žiaus pabaigoje jų bus 600 milionų. jeigu jie elgsis pagal 
popiežiaus encikliką. Ir didžiausia jų dalis yra badmiriai. 
Jei dar pažvelgsime Į Indiją ir Į kitus panašius "žmonių 
gamybos44 kraštus, turėsime tikrai išsigąsti šios gimstan
čios, badaujančios ir nelaikr mirštančios masės.

Žinoma, pasaulis ne pagal popiežiaus žodį tvarkosi, 
nebus jis lemiamas ir dabar. Bet visuotinai sutariama, kad 
šis jo pareiškimas yra nevykęs, nepažangios minties ir tu
rėsiąs neigiamų pasekmių net pačiai katalikų Bažnyčiai.

Kas laimėjo ir kas pralaimėjo
Plieno pramonės darbininkų unija susitarė su darbda

viais. sutartis pratęsta 3 metams. Pagal ją, darbininkai lai
mėjo (vidurkį imant) 6.5'R. Atlyginimai grynais pertą 
laiką padidės 44 centais valandai (per I metus 20, antrus 
12 ir trečius dar 12 centų), ir daugiau nei dvigubai darb
daviams atsieis įvairūs kiti priedai — už atostogas savai
tei mokės daugiau 830, pensijos kasmet didės ne poS5, o 
po $6.5, darbdaviai kas mėnesį mokės į pensijų fondą 810 
daugiau, draudimas padidinamas 81,000. papildoma ne
darbo savaitinės pašalpa padidinama iki $52.50 (buvo $ 
43) ir tt. \

Darbdaviai skaičiuoja, kad kiekvienas darbininkas 
laimėjo nuo 90 et. iki 81 per valandą, todėl per tris metus 
11 plieno fabrikų turėsią atlyginimams išleisti pusantro 
biliono dolerių daugiau, negu iki šiol. Pakėlimas palies 
ir 150,000 darbininkų, dirbančių kituose plieno fabrikuos. Vienintelis pralaimėj’ęs yra plieno gaminių vartoto- gesiu gyvena visos sovietų 
Taigi, iš viso pagal tą sutartį 11 plieno bendrovių per tris Į jas. kuris dabar turės daugiau tiem jam reikalingiems da- pavergtos tautos ir net patys 
metus išlaidų turėsiančios daugiau nei bilioną dolerių, A-j lykams išleisti ir apmokėti visas sąskaitas. ' rusai, išskyrus valdančiųjų

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vaizdas iš Čekoslovakijos ir Sovietą Sąjungos pasitari
mu. Tai sovietu delegacija, dešinėje pirmas —Brežnev.

Kas kitur rašoma
KĄ MŪSŲ KOMUNISTAI SAKO APIE ĮVYKIUS 

ČEKOSLOVAKIJOJE

rūpinusi Tarybų Sąjunga ir Maskvai ir Laisvei jis yra 
kitos socialistinės šalys. Če- kontrrevoliucionierius dėl 
koslovakija gali būti pavers- to. kad jis nori čekoslovaki- 
ta naujos agresijos placdar- ją, palikdama? ją komunis- 
mu... Gaila, kad čekoslova- tinę, tvarkyti taip, kaip jo 
kijos vadovybė šio jai pačiai galva diktuoja, o ne kaip 
ir visam pasauliui pavojaus Maskva įsako. Bet ar jau ir 
nemato ir nenori matyti, tai yra kontrrevoliucija. ar

pie'550,000 darbininkų gaus didesnius atlyginimus, dides
nes pensijas ir kt.

Bet nespėjus nudžiūti sutarty parašams, jau dvi di
džiausios plieno bendrovės US Steel irBethlehem pakėlė 
plieno kainą o' i (vidurkį imant). Tą patį stengiasi pada
ryti ir kitos bendrovės.

Prezidentas Johnson tėviškai papeikė plieno fabri
kantus, bet šie į tai nekreipia dėmesio. Vienos bendrovė? 
prezidentas pasakė, kad kelsią kainą, kaip tik jiems rei
kėsią, visai nežiūrėdami Į Washingtone keliamą triukšmą.

•-E*' H > .1 j!'
Ar buvo reikalo kelti plieno kainas? Į tai atsako ant

rosios pagal didumą Bethlehem bendrovės pelno sąskaita: 
šiemet per 6 mėn. bendrovės grynas pelnas buvo 41 r'r 
didesnis, negu pernai per tą patį laiką. Vadinasi, bendro
vė galėtų ir atlyginimus kelti, nepakeldama plieno kainos. 
Bet ji ir kitos bendrovės, priverstos atsiminti savo darbi
ninkus, nepamiršo ir savęs.
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dėl to kyla pavojus čekoslo- komunistų kliką ir enkave- ”Respublikonų partija ir
vakijai ir tariamiems sočia- distų armiją, kurie 
listiniams kraštams? Negi' dėl savo kailio. 
Maskva geriau numato, kas

dreba buvusi respublikonų admi
nistracija iki šio meto nepri- 

atleisti Pa^r-° nelegalaus Lietuvos■ . . -.................... Galima kartais .. . ~ .
, Čekoslovakijai pavojinga ar jei žmogus klysta dėl žinių Įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
naudinga, negu patys čeko- stckos jeįgu jįs nesugeba Altas Pražė platformos ko- 
slovakai fr net jų komunis- .Jr c;_ mitetą rekomenduoti
tai? Negi mūsiškiai Bimba

į su Andriuliu irgi tai geriau 
• žino. negu čekų vyriausybi
ninkai?

Nesąmonė.
O koks įrodymas. kad Če

koslovakijai gresia sukilimo 
pavojus? Mat. esą. "patvir
tintas pranešimas, kad prie 
Vakarų Vokietijos sienos 
surastos amerikinių ginklų 
"gūžtos”... Tai vra senas so
vietinių grobiku išradimas 
savo numatomai aukai ap
kaltinti. Juk 1940 m. buvo 
taip pat "patvirtintas prane
šimas”. kad lietuviai grobia 
raudonosios armijos karius, 
kad tie kariai gelbėiosi pa
bėgdami ret per vandentie
kio vamzdį, tiesiog beveik 
per praustuvo krana išlįsda
mi... Ir toks "patvirtintas 
pranešimas" buvo oficialiai 
pateiktas Lietuvai, kaip 
priežastis visam kraštui už
imti. O iš tikrųjų tada nie
kas tu raudonarmiečių ne
grobė. ir niekur jie netgi 
pro'langą, ne tik pro van
dentiekio vamzdeli nelindo.

politinėj ar kurioj kitoj si- reKomenauoti res-
tuacijoj susiorientuoti ir i- publikonų partijos konven- 
vertinti tikrų faktų, bet jo- cUa* *r tc-kau nepripažinti 
kiu būdu negali būti patei- pavergtos Lietu\ os prijungi- 
sinami mūsų komunistai, mo Pr*e Sovietų Sąjungos, 
kurie meluoja tyčia, tam ”Alio atstovai prašė dau- 
reikalui įpareigoti ar pa- giau. Jie prašė nacionalinę 
amdyti Maskvos viršininkų, respublikonų konvenciją į- 

pareigoti josios atstovus ad
ministracijoje ir kongrese 

! dalyti Įtakos, kuri priverstų 
1 ^nviptii Sa įlinka atšaukti

PRAŠO PADĖTI 

IŠLAISVINTI LIETUVĄ

Naujienos liepos 30 ir 31

jovietų Sąjungą at; 
savo karo ir policijos jėgas 
iš Lietuvos. Latvijos ir Esti
jos. Taip pat prašė, kad leis-

, T. . _ , tu (turbūt, reikalauti, kad
kos Lietuviu Tarvbos atsto- - . . T_- , , . . .* . •_ -- outų leista. Kel. red.i vietos

be jokios už
sienio itakos. sudaryti jų pa- 

or-
ganus

d. laidose rašo. kad Ameri-

va. P1™. inž. Eugenijus ro.
Bankus ir vicepirm. dr. Pi-
ius Grigaitis buvo nuvykę j irinktus val(lžio5
Miami Beach. Fla.. ir iteike ? 
respublikonu partijos plat
formos komitetui iš anksto Amerikos Lietuvių Ta- 
parucštą pareiškimą. į ^a. besikreipdama į res-

Apie dr. P. Grigaičio liu- publikonų platformos komi- 
diiima platfoimos komitete atliko dideli ir Lietu- 
Nauiienosšitaip rašo: vai naudingą darbą. Netoli-

”Pradžioje dr. Grigaitis ma ateitis parooys. ką res- 
trumpai išdėstė respubliko- publikonų partijos vadovy- 
nu komiteto nariams Ame- bė įtrauks į savo partijos 
rikos Lietuviu Tarvbos sa- platformą. Respublikonai 
statą ir tikslus. Vėliau jis r.u? negalės sakyti, kad jie nebu- 
rodė liūdniausią Antrojo pa- vo 
saulinio karo išvada — visą 
eilę Rytų Europos tautu, ka
ro eigoje okupuotų, iki šio
meto neatgavusių laisvės, ba rengiasi liudyti ir Demo- 

pat vertės yra iri Jis faktais nurodė. kaip So- kratų partijos konvencijoj.
vietų Sąjunga, susitarusi su platformos komitete. SLA
Hitlerio Vokietija, pradėjo prezidentą- P. Dalgis. kuris

informuoti apie padėtį 
Lietuvoje ir apie Amerikos 
lietuvių pageidavimus'4. 

Amerikos Lietuvių Tary-

Nukelta i 3 pusi.

Maloni naujiena 
knygų megejamsi

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 nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomą?. 416 psl. 

. Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
loh. >taį tik Mask\os grasi-, laikotarpis j]^ 1995 metų. Priede daug dokumentų 82.00 
rimu priversti cekoslovakai

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
H tomas, 480 psl.

Kama buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

tiesu Maskva ir jos sateli-
tai eina į "pagraibą“, kurios 
Čekoslovakija ne tik nepra
šo. bet visomis jėeromis kra-

?utiko su sovietais tartis, bet 
’r tai natvs nesutiko važiuo
ti į Maskva tos "pagalbos“ 
prasyti, o atvyko net visas 
sovietu politbiuras to? "pa
galbos“ prievarta siūlyti. 
Be to. kad Dubčekas ta so
vietų "paeralba“ greičiau 
priimtų, aplink Čekoslovaki
jos sienas sukoncentruotos 
milžiniškos sovietų karo pa
jėgos, pasiryžusios kiekvie
ną valanda savo "paeralba“ 
tankais atvežti lvgiai taip. 
kaip tai buvo padaryta dar 
visiem? gerai atmenamu bū
du Vengrijoje.

Jei Laisvė dabartines če- 
koslovaku pastangas vadina 
"kontr-revoliucija“, tai tie
sa yra tik ta, kad komunis
tinė revoliucija — tai vergi
ja. elgetos gyvenimo lygis, 
dvasinė prievarta ir melo 
propaganda, o kontrrevo
liucija — tautos siekimas 
žodžio ir minties laisvės, e- 
konominės gerovės ir poli- 

I tinės nepriklausosomybės. 
j šitokios kontrrevoliucijos ii

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 "pamokslai44, 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 Broadvray, Se. Boston, Mass. 02127
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KAS NUEKO NETBIK1A. 
TO NIEKAS NBPBKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas

u

Baltimore, Md. PLB SEIMO ŽINIOS VASAROS PABAIGAI VISIJ NEW YORKĄ! *, , --------------- ------- -------- . ,
į Rugsėjo 1 d. 10 vai. ryto 1968 m. rugpiūčio 30, 31 dienomis ir rugsėjo 1 ir 2 
! ILB seimo intencija vysk. dienomis STATLER - HILTON, 32 ir 33 St., New Yorke

šaukiama*
Lankyt Lietuvos ąžuolą i tuvos vėliava, o mokyklose

. l ; aiškinama. kas ir kur yra V. Brizgys Šv. Patriko ka-
Annapoiy | Lietuva Gubernatorius Har- tedroje laikys pamaldas.

Marylando lietuviai. Bal- ry W. Nice (respublikonas,! JAV viceprezidentas H. 
timorės Lietuvių Draugijų kuris ir Vincą F. Laukaiti B. Humphrey, atsakydamas 
Tarybos vadovaujami, lan- paskyrė teisė ju) pasirašė tą 2 komiteto kvietimą daly- 
kys Lietuvos ąžuolą Mary- ”Joint Rezoliuciją“. Ir iki yautiti PLB sejmo bankete 
lando sostinėje Annapolyje šiol Vasario 16 yra Lietuvos i*' kituose to seimo parengi- 
sekmadienį, rugpiūčio 25 d. Respublikos diena, kasmet muose, atsiuntė sveikinimų
Tarybos pirmininkas adv. švenčiama ir skelbiama gu-Hr goriausių linkėjimų, ap- 9 Val. ryto Schvyler room.
Tomas Grajauskas, sekreto- bernatoriaus nroklamaci io- gailestaudamas, kad seime Iškilmingas seimo posėdis rugsėjo 1 d. 3 vai. po pietų 1

nr T> ttt • 1 . Schvyler room. !
PLB III seimo komiteto

prezidiumo ir komiteto na- SEIMO BANKETAS
riai rugpiūčio 2 d. buvo iš- Rugpiūčio 31 d. 8:00 vai. vak. STATLER-HILTON. ■ 
vykę to seimo reikalais Į N. Terrace — puota, žymūs svečiai amerikiečiai, Miss Lithu- 
Jersey. o rugpiūčio 10 d. jie ania finalisčių pristatymas, vainikavimas ir dovanų įteiki- 
vykstaį Hartfordą. mas. ŠOKIA’. Groja Joe Thomas orkestras (vakariniai

PLB III seimo reikalais rūbai). BILIETAI: $12.50. Jaunimui — studentams tik 
lietuviškose radijo progra- j banketo šokius 10 vai. vakare $3. Staliukų užsakymai 
mose Nev A 01 ke kalbės eilė priįmami iki rugpiūčio 26 d.

Siunčiu $............... čeki.
(Siųsdami užsakymus, pridėkite sau adresuotą su pašto ženklu 
voką)
Prašau prisiųsti bilietų:

P. L. B. III • sis Seimas

Pirmasis

5 Grajauskas, sekreto- bernatoriaus proklamacijo-■ gailestaudamas, kad seime 
rė Lucė Laskauskienė, iždi- je. Po to ir Baltimorės mies- negalėsiąs dalyvauti. g(
ninkas Juozas Bradūnas ir tas skelbia tą dieną šventa-'
nariai Genė Austrienė ir į dieniu, o ir kitų Amerikos 
Vladas Bačauskas ir kiti de-i miestų lietuviai gauna ati
da pastangas, kad tas lan- tinkamas gubernatorių ir 

merų proklamacijas.
Spiro T. Už visa tai Marylando 

Agnevv davė leidimą naudo-j valstybei dėkingumui pa- 
tis seimo sale valstybės rū-Į reikšti Baltimorės lietuviai 
muose. Apeigos visuomet es- prašė Lietuvos atstovą pulk. 
ti pradedamos prie Lietuvos Povilą Žadeiki gauti iš Lie- žymių veikėjų

kymas pavyktų. 
Gubernatorius

ąžuolo ir baigiamos Seimo tuvos ąžuolaitį, kuri 1936 m. 
salėje. i gegužės mėnesi atstovas ža

Per Lietuvos Atsiminimų 
radiją rugpiūčio 10 d. kalbės

Į Seimo koncertą ........................
J Seimo banketą........... ■■............
. ekskursiją laivu ............
JLiteratūros ir kamerines
muzikos vakarą................................. po.

eimo atidaromasis, posėdis rugpiūčio 30 d. — —— — —— — — — — — — —- —. — .
Bilietų užsakymams prašome pasinaudoti šia atkarpa. 
Siųskite šiuo adresu:
A. Uaventas, 87-66 95th St., Woodhaven, N.Y. 11421. 

Telefonas (212) 441-9725.
P. L. B. III SEIMO KOMITETAS

P ROGRAMOJ E 

SEIMO POSĖDŽIAI

po......... .dol., viso......... .dol.
po......... .dol., viso......... .dol.
po......... . dol., viso......... .dol.

po......... .dol., viso......... .dol.

IŠKILMINGOS SEIMO PAMALDOS !
Šv. Patriko katedroje rugsėjo 1 d. 10 vai. ryto, Fift

Jaunutis ąžuolaitis, gal deikis, teisėjas Laukaitis PLB seimo komiteto pirm. Avė., NA. š\. MIŠIAS atnašauja vyskupas Vincentas | 3 
, . . — . . .............................. daiiai/ct \ Ta„ ct ♦porametis. buvo atgabentas Taiybos valdyba ir dalyviai 

1936 metais iš Lietuvos į A-j iškilmingai pasodino šalia 
meriką. Per trisdešimt dve- Many lando kapitoliaus rū- 
jus metus jis suspėjo suly-Įmų Annapolyje. 
ginti savo petį su brolių A-j šiemet vietos Taiyba iš- 
merikos ąžuolų ir seserų kilmingai aplankys Lietuvos 
guobų pečiais. J ąžuolą. Sekmadienį, rugpiū-

Tas ąžuolas savo atvyki-į čio 25 d., 10:30 vai. rytą 
mu atžymėjo įvykį, kuris iš-: prie Lietuvių Svetainės. 851 
judino platesnę Amerikos Hollins St., pradės organi- 
lietuvių veiklą Amerikos lie-: zuotis iškilminga kelionė, 
tuvių gerovei ir Lietuvos la-; Autobusas bus papuoštas A- 
bui. j merikos ir Lietuvos vėliavė-

Kai 1934 metais Marylan- lėmis, o taip pat ir visi vyks- 
do gubernatoriumi buvo iš- tantieji kartu automobiliai 
rinktas Harry W. Nice, ku- bus pažymėti žvaigždėmis ir 

trispalvėmis vėliavėlėmis.
Prie ąžuolo žada šokti 

tautinių šokiu grupė. Buvo 
nutarta kviesti Lietuvos at
stovą Juozą Rajecką, buvu
sį Baltimorės pašto viršinin
ką. Vincą F. Laukaiti, kuris 
vadovavo Lietuvių dieno? 
Baltimorėje paskelbimo ir 
ąžuolaičio sodinimo bar
barus. Baltimorės lietuviai

ris buvo palankus lietuviam, 
to meto Tarvbos valdyba — 
pirm. Jurgis Žigas, vicepirm. 
Kazys Laukaitis — vado
vaujant adv. F. Laukaičiui, 
per senatorių Joseph M. 
Wyatt (dem.) pravedė re
zoliuciją, kad Lietuvos ne
priklausomybės diena. Va
sario 16, Marylande būtų 
laikoma legaliu šventadie
niu. Tą dieną šalia Ameri-.’ rengiasi šiose iškilni
kos ir Marylando vėliavų 
turėjo būti iškeliama ir Lie-

PRAŠO PADĖTI
(Atkelta iš 2 pusi.

miteto pirmininkas, kreipėsi 
į demokratų partijos vado
vybę, prašydamas leisti Al
to atstovams inž. E. Bartkui 
ir dr. P. Grigaičiui liudyti 
platformos komitete. Reikia 
manyti, kad jo prašymas 
bus patenkintas ir Alto at
stovai galės ten pareikšti, 
ką demokratai turėtų įtrauk
ti i savo platformą Lietuvos 
reikalu.

Naujienos rašo: 
”Džiugu. kad Altas laiku 

susirūpino, pasiruošė ir pa
vergtos Lietuvos reikalus 
gina ten. kur juos reikia 
ginti. Įrašius aiškius ir griež
tus pareikalavimus į partijų 
platformas, bus daug leng
viau prasyti atsakingus pa
reigūnus padėti pavergtai 
tautai išsilaisvinti“.

Čia priminsime, kad plat
formos komitetas paruošia ir 
aiškiai nusako partijos sie
kimus ateinantiems ketve-

e?e gau
siai dalyvauti, o taip pat ir 
Washingtono broliai ir sesu
tės neabejotinai į jas atsi- 
lankvs prisiminti, kaip ta? 
ateivis ąžuolaitis buvo čia 
svetingai priimtas ir tarpe 
vietinių medžiu brolijos 
garbingoj ir aukštoj vietoj 
pasodintas.

Jei kas iš Wa?hingtono 
lietuvių panorėtu atvvkti 
tiesiog į Annapoli, tai ten 
turėtų būti 11:45 vai. lyto 
šiauriniame State House šo
ne, pakalnėje, kur lankyto
jai susispies. Prie ąžuolo y- 
ra akmuo su pažymėjimu.

Iš Annapolio grįžtančiu 
Baltimorės Lietuvių Svetai
nėje lauks bendri pietūs a- 
žuolo lankymui užbaigti.

Girdėjome dainoje "Kaip 
ąžuols drūts prie Nemunė
lio..,“ Pamatykime, kaip 
”drūtas ąžuolas“ auga prie 
Česapyko užlajos Annapoly.

J. Šlepetys; rugpiūčio 17 d. Brizgys. PAMOKSLĄ sako Tėv. Gediminas Kijauskas,SJ. 
—PLB seimo garbės pirmi-; JAUNIMOMOTORKADA
ninkas prel. J. Balkūnas;) Antikomunistinė demonstracija. Šūkis: LAISVĖS 
rugpiūčio 31 d. PLB seimo LIETUVAI! Motorkados sutikimas: Flushing Meadows 
komiteto muzikos sekcijos Park> N y STATE PAVILIOK. Queens — rugpiūčio 31
Le™aitienė onus ai e'. d. 3 vai. po pietų. Visi dalyvaukime drauge su jaunimu — 
^er ’ Laisvės Žiburio radi-' nepalikime jo vieno, nes gi tariame: jis mūsų ateitis!_ '

ją rugpiūčio 11d. — prel. J.' FUTBOLO RUNGTYNĖS i
Balkūnas; rugpiūčio 18 d.— Rugpiūčio 31 d. tuoj po jaunimo motorkados sutiki- 
V. Jonuškaitė-Leskaitienė; mo, KISSENA PARK aikštėje. Rungtynės tarp svečių iš 
rugpiūčio 25 d. — PLB sei- Chicagos LFK LITHUANICA ir LFK (Lietuvių Atletų 
mo komiteto naiys Z. Didž- klubas) komandų vyrų ir jaunių. Kviečiame valandėlei 

staptelti gryname ore ir pasekti rungtynes. Paremkime 
sportuojantį jaunimą! i

MENO KŪRINIŲ SKAIDRĖSE PARODA <
Rugsėjo 1 d. nuo 4:30 iki 6:30 vai. popiet PENNTOP 

Illinois gubernatorius Sha- SOUTH ROOM, STATLER-HILTON.
piro, kuris yra gimęs Estijo- LITERATŪROS IR KAMERINĖS MUZ. VAKARAS , 
je ir iš ten išvežtas 11 mene-' Rugpiūčio 30 dieną
siu amžiaus, dalyvaudamas Dalyvauja lietuvių rašytojai ir kamerinės muzikos 
A. Rudžio suruoštame prie- ansamblis iš Bostono, vadovas Iz. Vasyliūnas. Į
mime, dr. P. Grigaičio pa- Programoje: poezija, proza ir lietuvių kompozitorių 
klaustas apie sovietų konsu- kūriniai vakaro pradžia 7:30 vak vak. STATLER-HIL- 
lato steigimą Chieagoje. at- Tox Schvv]tr room Po programos šokiai, Miss Lithua- 
raldžia3 viUaKkia'i' priešin! nia rinkimai. Groja Joe Thomas orkestras. BILIETAS: $3.

d tokio konsulato steigimui.! Didysis Seimo koncertas
Rugsėjo 1 d. 8:00 vai. vakare 

LINCOLN CENTER—PHILHARMONIC HALL 
Lincoln Center Plaza

SIMFONINĖ MUZIKA: Banaičio, Gaidelio, Kačins- 
amerikiečių — Sovietijoje. ko j^ū^ėno kūriniai, pirmą kartą atliekami. Simfoni- 
Sovietų Sąjunga numato to-j . erkeslrai diriguoja prof. VYT. MARIJOŠIUS. 
ki konsulatą steigti ir Chi
cagoje.

WASHINGTON, D.C. ) muzikas ALF. MIKULSKIS, kanklių vadovė ONA MI-1 
Lietuvos atst. J. Kajeckis ' GALIŪNĄITĖ ir ALGIMANTAS GRIGAS. Ansamblio! 
po operacijos sveiksta Į GALIŪNĄ IT V ir ALGIMANTAS GRIGAS. Ansamblio!! 
Lietuvos atstovui J. Ka-i pilname sąstate: chorai, kanklės, liaudies instrumentai.I!

pinigaitis.
CHICAGO, ILL. 

Gubernatorius priei
sovietų konsulatą

Kaip žinoma, JAV ir So-; 
vietų Sąjungą vra pasirašiu-; 
?ios sutartį, pagal kurią bus 
Įsteigti konsulatai keliuose, 
didesniuose miestuose čia ir

jeckui liepos .19 d. Providen
ce ligoninėje Washingtone 
buvo padaryta operacija. Po 
pavykusios operacijos at
stovas liepos 29 d. grįžo iš 
ligoninės pasiuntinybės 
dabar sveiksta.

Solistai: STANKAITYTĖ, BARAS ir VAZNELIS. | 
ČIURLIONIO ANSAMBLIS iš Cievelando, vadovas

Specialiai III seimui paruošta programa. BILIETAI —| 
4,5,6.8,10 ir 12 dolerių.

EKSKURSIJA LAIVU APIE NEW YORKĄ 
Laivas išplaukia rugsėjo 2 d. 10 vai. ryto iš Batery) 

Park. Grįžta 5 vai. vakare. Ekskursijos laivas priplauks | 
lr prie Laisvė? Statulos. Ten bus padėtas vainikas — specia

li programa ir ceremonijos. Laive — šokiai, alus ir užkan-Gydvtojų nuomone, su o-, , . ...
neraciia suriie negalavimai GziaL Bilieto kaina uz viską —$o. 
užtruksią apie porą mėnesių. NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS VISUR DA- 

LYVAUTI. PADEMONSTRUOKIME LIETUVIŠKĄJĮ 
RYŽTĄ IR SUTARIMĄ!

BILIETAI GAUNAMI:
Į VISUS PARENGIMUS: Antanas Reventas. 87-66 95th, 

WORCESTER, MASS. pasibaigė birželio 30 dieną, i St., Woodhaven, N.Y. 11421, telef. (212) 441-9725. i 
i JAV vyriausybei buvo nuo-1 TIK Į BANKETĄ: Marija Kregždienė, 104-28 89th Avė.,Į 

Richmond Hill, N.Y. 11418. telef. (212) 847-6475.

Jule M. Rastenienė NUOSTOLINGIAUSI 
METAI

Pernykščiai metai, kurie

Atvyks SLA prezidentas rt‘olingįausi, nes maidM bu
SLA prezidentas Povilas vo 25 bil. 400 milionų dau- L. Sperauskienė, 307 West 30th St., New York, N.Y. 

t Dargis atvyks į SLA 4-sios giau. negu pajamų. Tik Ant-) 10001, telef. (212) CH 4-2642. 
riems metams. Konvencija apskr. gegužinę, kuri bus rojo pasaulinio karo metais BILIETAI I VISUS PARENGIMUS dar gaunami: 
tra-tma komiteto paruoš-! rugpiūčio 11 d. Lietuvių par- deficitai buvo didesni: 1943 Juozas Andriušis Insurance - Real Estate. 87-09 Jamaica
ųC^enZh rodn k.d ta' p’’. ž ' ro,, 't0 • ,oh ' Woodhaven, N.Y. 11421, tel. (212) VI 7-1477.

Gyvenimas rodo, kad ta East Hartforde. 1944 m. — 51.4 bil. ir 1945 v-n n i t „ n i r * * m , ,Aplatforma svarbi iki rinki-1 SLA kuopu veikėjai kvie-m. — 53.9 bjl. dol. Vitas Geiu aitis Insurance - Real E^ate .• Travel 94-10
mų, o po rinkimų ji dažnai čiami gegužinėje dalyvauti. Ilgai vis daugiau išleis- A\e.. Woodhaven,^ 11421, tel. (212) 847-5522.
pamirštama. Opozicijai ta-( čia bus gera proga pasikardamas, negu gaudamas, ga- J"* Lietinių Bendruomenės apylinkėse pas platintojus 
da yra medžiagos kibti prie! bėti su 4 mil. dolerių turin-li ir turtingas subankrutuo- Bostone. AAorcestery, Hartforde, Waterbury, Elizabethe, 
valdančios partijos ir jai, čios organizacijos viršinin- ti. todėl ir didelės valstybės Washingtone. D.C., Philadelphijoj ir Baltimorėje. 
priminti, ką ji žadėjo prieš, ku.
rinkimus.

valstybės■ f vairuotojai turi stengtis ga- Į Didįjį konc< įtą bilietai gaunami prie kasos Lincoln Cen-
J. Krasinskas lūs su galais suvesti. ter Philharmonic Hali nuo rugpiūčio 5 dienos.

Jeigu jūs iš anksto apmokėtu muitu siunčiate

SIUNTINIUS į LIETUVĄ
ir kitas USSR dalis
Jums gali kilti kai kurie
KLAUSIMAI:

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

Valstybėse ?
Kuo Globė Parcel Service, Ine., pasižymi,, patarnaudama 
savo klientams?

Jūsų informacijai tokie
ATSAKYMAI:

1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai autori
zuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto apmokėtus dovanų 
siuntinius j visas Sovietų Sąjungos dalis.

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

supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų laike.
b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvieno 

siuntinio sudėtį bei leidimą siuntiny esamiem daiktam.
c. Globė Parcel Service. Ine., apdraudžia nuo bet kokios 

rūšies rizikos kiekvieną siuntinį jo pilnoje vertėje.
d. Globė Parcel Service. Ine., parūpina kiekvienam siunti

niui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INCW autorizuota prnaitl 
dovnanu užsekvmus sovietą gamybos daiktams, pvc., 
autnmohiliai. šaldytuvai, televizijos priimtuvai, drabužiai, 
avalvnė. maistas ir t.t.

Jeifim jūs nesinaudojote mūsų natarnavimn. — įsitikinkite 
natvs. Aplankykite arba susisiekite su bet kuriuo mūsų 
skvrium svarbesniuose JAV-biu miestuose (kurie, iūsu pa
togumui. turi dideli prekių pasirinkimą), ir jūs turėsite daug 
naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street 

Philadelphia, Pa. 19106 
Telephone: 215-WA 5-3455

3

PUTI ADELPHIA. Pa. 19123 
632 W. Girard Avenue 
VVAlnut 5-8878
BALTIMORE. Md. 21224 
3206 Eastern Avenue 
DI 2.2374
So. BOSTON, Mass. 02127 
390 West Broadway 
A N 8-8764
CHICAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Avenue 
FR 6 6399

CHICAGO. II.L. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
CLEVELAND. Ohio, 44119 
787 East 185th St.
486-1836
Detroit, Mich. 48210 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560
ELIZABETH, N.J. 07206 
943 Elizabeth Avenue 
201-354-7608
HAMTRAMCK, Mich? 48212 
11415 Jos-Campau Avenue 
365 6350
KANSAS CITY. Kan.66102 
18 S. Bethany 
AT 1-1757

LOS ANGELES. Cal. 90026 
2841 Sunset Blvd.
213—382-1568
VINELAND, NJ. 08360
Parish-Hall
West Landis Avė.
609—691-8423

MTLWAŪKEE. Wis. 53215 
1036 S. 13 Street 
414__ EV 3-1485
MINNEAPOLIS, Minn.55414 
217 E. Hennepin Avė.
FE 2-4908
NEW BRITAIN, Conn. 0G052 
>7 Shuttle Meadow Avenue 

224-0829
NEW fORK. N. Y. 10003 
101 — First Avė.
)R 4-3930

OMAHA, Nebr. 68107 
5524 So. 32nd Street 
731-8577
FARMA, Ohio 44134 
5432 State Rd. 
749-3033
PITTSBURGH, Pa. i5222 
346 Third Avenue 
GRant 1-3712
’^CHE8TER. N.Y.~1462?

683 Hudson Avenue 
BA 5-5923
SAN FRANCISCO, Cal.94122 
1236—9th Avenue 
LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th St.
ME 3-1853
SOUTH RIVER, N.J. 
168 Whitehead Avė. 
201—257-2113

08882

SPR1NGFIELD, Mass.01103
«4O M«in Street

736-9636
RE 4-8354
rRENTON. N.J. 08611 
730 Liberty Street 
LY 9 9163
VORCESTER. Mass. 01604 
S2 Harrison Street 
617-798-3347

CENTRINĖ IŠTAIGA 
220 Park Avė. South (corner 18th Street)

New York, N.Y 10003 
Tel. 212—982-8410

»M**ee**««*****e*«************MM*ee***e««e»e*ee«*«**««««e**M*MiM«iM

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



Poslapis ketvirtag Xr. 32 1968 m. rugpiūčio ?

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

12 RUBLIU PENSIJOS t Pramonės miestai

’T93 tūkstančiams senųjų Sovietų Lietuvos žiniomis 
mūsų respublikos žemdirbių dar 1958 
kas mėnesi laiškanešiai at- no ir

Vilniaus. Kau-. 
Klaipėdos pramonė"’

neša pensijas. — tai dar vie
nas Įrodymas, kaip Komu
nistų ir Tarybinei vyriausy
bei rūpinimasis žmonių ge
rove — aukščiausias tiks
las“....

Tokią naujieną Tiesa pra-

Įmonės gamino apie 66*5 
viso kra?.o pramonės gami
niu.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Po riaušių Clevelande. Kairėje majoro komiteto narys ragina jaunuoliu.- nurimti. Dešinėj majo
ras Carl Stokes (negras) su tautinės gvardijos vadu gen. maj. Del t orso ir policijos vadu Blaek- 
welJ. Riaušėse žuvo 11 asmenų, jų tarpe 3 policininkai.

10 knygų už $2 LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Demokratinio socializmo
pradai, (S Kairio Įvadas), Atsiminimus visuomet Į- 
64 psl.. kaina 50 centų. domu skaityti, todėl siūlome

‘Įsigyti šias mūsų žinomų 
Lietuvos socialdemokratų žmcniu gvva; parašytas at-

partijos programines gaires, giminiin knygas:
32 psl.. kaina 20 centu. i * ..o™.. »* . . . • NEPRIKLAUSOMA LIE-

Tavo kelias Į socializmą.1 JUVA. Ii.
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

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

nešė, lyg

Daba’- =:engiamasi lygiau 
išdėstyti pramonės Įmonesj 
visame krašte. Atlikus Įvai-į 
rius tvrimus. prieita išvada, 

g ir ne pagirti, nore- kad rjksliat^ia turėti 10 pra
monės centrų. Tie centrai, 
be jau minėtu Vilniaus. 
Kauno, Klaipėdos. jau šian
dien yra Šiauliai ir Panevė
žys. todėl dar reikėjo pa-

dama. o ta proga iškelti dar 
pastebimas dėmeles tame 
skaisčiame paveiksle. Bū
tent, priekaištauja, kad dėl 
pareigūnų apsileidimo, rbe- 
rūpestingumo pensijų pripa
žinimas esti užvilkinamas, 
žmonės be reikalo ilgai var
ginami. kol sutvarko visus

Kas yra tas Dubček ?
rinkti . b pramonei. dabartinis Čekoslovakų ko-
y\>tyti. Lobiais pannkti A- muni5tu vadas. Savo 
Ijius. Jurbarkas, kapsukas ir iWmokdinta,u.
(Man,ampulė), t tena ir Maskvoje jis turttų

Šiandien žinome, kad tai- Čia veikdamas, jis buvo 
vienas iš tų. kurie sudarė o- 

kilme: poziciją Novotniui ir paga- 
Įgytui liau ji nuvertė. Dubček tapo 
būtiį partijos vadas, pasiryžęs 

laisvesni irpensijai gauti reikalaujamus P’liro-p . ....... . , -formalumus. O kitur pensi- | maskvinės linijos komunisoj i vešu kraštą ■
jos esančios pradedamos S:UG metu labiausiai pie-į vado pavyzdys, ištikimas žmoniškesni gyvenimą,
mokėti ir tokiems, kuriems čiamas Alytus, čia statomas j partijos- narys, kuriam bet
dar nepriklauso... Bet apiej žambus medvilnės kombi- koks Maskvos Įsakymas —

KANADOS PAŠTUI 

STREIKUOJANT

Kanadoje nuo liepos Iš d. 
streikuoja pašto tarnauto
jai. JAV paštis nepriima nei 
laiškų, nei kitų siuntų į Ka
nadą. Jau antra savaitė su
laikytas ir Keleivio siunti
mas i Kanada.

tipicio atsimi
nimų II tomas. 476 psl., kai
na $7.00.

Viktoras Eiržiška, DEL 
MŪSŲ SOSTINES, atsimi-

pačią didžiąją dėmę tame natas, šaldytuvų gamykla, 
paveiksle vargšų užtarytoja mėsos kombinatas, netrukus 
Tiesa — nė pusės žodžio.
Tyli. kad iš visų tų pensijų 
žmogui nė po porą pusrub
lių per diena neišeina. Tyli,

masbus stat 
džiagų fabrikas 
rykla. Spėjama, 
1970 m. mieste

Socialdemokratija ir ko-jnimai (1920-1922 m.), 512 
munizmas (K. Kauskio), 47 PSL, kaina mirkstais virse- 
psl., kaina 25 centai

Ar buvo visuotinis tvanas.
64 psl., kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos
supratimas. 80 psl., kaina 
20 centų.

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

i
Juozas Stalinas, 32 psl.,! 

kaina 25 centai.
Žalgirio mūšis, parašė dr.

Daugirdaitė-Sruobienė, 24 
psl.. kaina 50 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.10. bet visos kartu par
duodamos už $2.

ĮSIGYKITE ŠIAS

Poezijos knygos

liais $2.50, kietais—$3.75.

PASKUTINIS POSĖDIS,
•Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina..........  $4.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B.
Končius, 404 psl., daug 
iliusfacijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antar.o Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psi. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimu (19't9-'.9i> ,■ IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 

; viršeliais ................... $3.75,
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

j SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
i atsiminimų (1915-1940) V 
! tomas, 295 p<i„ kietais vir- 
. šeliais kaina $3.75.
i LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416 
psl.. kaina................... $2.00

! TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^sb, kai- 

i na ........... ................ $2.00

Kanadiškiai dali tų reika
lų. kurie buvo atliekami laiš
kais, dabar atlieka telefonu, 
telegramomis. Daug Įstaigų 
ir Įmonių stengiasi savomis į 
priemonėmis nugabenti laiš-

šventas. Deja taip nėra.
Alexander Dubček šian- 

neaustinių me-1 dien yra visų Čekoslovakijos 
vilčių simbolis. Jame Čeko
slovakija mato savo išlais
vintoją iš Maskvos viešpata
vimo. iš jo laukia laisvesnio 
gyvenimo, nors ir komunis
tinėje santvarkoje, sovieti-

vvno da- 
kad iki 

gyventojų
kad seniau net ir elgetos bū- bus beveik tris kartus dau 
tų streikus skelbę, jei tiktai giau 
tiek tęsusi elgetautų. Tyli. 
kad „senieji respublikos 
žemdirbiai" viską, ką buvo 
kadai turėję, atidavę nau
jiems dvarams — kolcho- 
zams-sovehozams — išeina 
senatvėj iš jų ne turtingesni 
už "buržuazinių laikų" elge
tas. Moka pensijas, tad vis-

Utenoje paleistas Į dar
bą didelis trikotažo fabri 
kas., ruošiamasi štatui siu 

mė-

Krašte Dubček turi visų. 
išskyrus mažos grupės, pa
sitikėjimą dabartinėse savo 
pastangose sukurti laisves
nę santvarką. Bet prieš ji. 
kaip širšės, sukilo ne tik So
vietų Sąjunga, bet ir jos
paklusnūs satelitai — Rvtu KUS i pirmąjį pastą ir) 
Vokietija, Lenkija, Bulgari- ten pasiųsti. Montrealy iri 
ja, Vengrija. Toronte jau yra neviena;

Jie piestu stoja prieš Dub-' firma- kuri apsiima nuvežti
paštą. Žino-• kizCl-, ; čeko pradėtas vvkdvti refor-, mo bloko biuiokiatų *uzlug- ma& Ikuriog> anot Maskvog j ma, uz tai ima iki $1 už laiš-

i dyto ekonominio gyvenimo 
1 pagerėjimo.

kada če-
vimo - trikotažo fabriką.

. sos kombinatą. Gyventojų! Buvo laikas,
. skaičius iki 1970 m. padidė-. koslovakija nepasitikėjo 
sias daugiau r.ei du kartu, i Dubčeku dėl jo kilmės. Tik 

; prieš 5 metus jis buvo tapęs 
Kapsuke manoma statyti; Slovakijos (Čekoslovakijos 

dalies, kuri sudaro apie trečkas labai puiku. Kaip impe- baldu dirbtuve, outliuju ver- 
ratoi iu dvariškiams, taip da-: ,,alu ‘fabriką. ‘pieno k ’ 
bar "partijos-vj-riausj-bės“! R]ah. Rt_
didžiūnam, bebraukiantiem
Į kišenes triženkliais ar ke-; Manoma, kad ir žemaičių 
turženkliais skaičiais skai-į sostinė persikels iš Telšių Į 
čiuojamas algas, nė Į galvą Plungę, čia statomas dirb- 
neateina pasidomėti, kaip į tinių odų fabrikas, didina- 
sekasi gyventi laimingam mas dar nepriklausomoj Lie- 
pensininkui su 12 ar 16 rub
lių mėnesinės pensijos.

Panaši padėtis yra ir su 
stipendijomis moksleiviams 
specialinėse mokyklose (ar
ba ir aukštosiose). Štai ofi
cialus aukštojo ir specialinio; 
mokslo ministerijos skelbi-j 
mas:

''Pažangiems mokslei
viams mokama 20 rub. sti
pendija. Statybos organiza- Py tun (Baltic Appeal to 
ciju, tarybiniu ūkiu ir kol-!the United Nations) liepos 
ūkiu stipendininkams mo-; 31 d- surengė protesto de- 
kama 23 rub. Labai gerai! monstraciją prie JAA atsto- 
besimokantiems stipendija v>'bes Jungtinėse

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,
Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50.

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

HENRIKO RADAUSKO' DIENOJANT, Kipro Bie-

RINKTINĖ, 237 psl, kai- linio, 464 psl., kaina....$2.00 
naS° 00' į PENKTIEJI METAI, Kip-

Ką.

A'ra būdas gauti ir atsa
kymą. Laiškas siunčiamas Į 
nurodytą JAV paštą "Gene
ral delivery", o iš ten Kana
dos "privatus“ paštas visa

sudarančios pavojų visoms 
komunistinėms valstybėms. 
Dubček, esą, to pavojaus 
nenumatąs.

Aišku, tokie Maskvos 
tvirtinimai yra išgalvoti, nes 
Dubčekas visokius pavojus 
pats gerai numatytų, jeigu 
jie tokie būtų. Šiuo atveju; 
Dubčeko

konser-j dali krašto, be to, slovakai Į įjp tokie būtų. Šiuo

tuvoj Įsteigtas audinių fab
rikas.

Chemijos pramonės cent
rais numatyti Jonava ir Kė
dainiai.

STALINAS GYVAS 

BERLYNE

visą laiką jaučiasi čekų 
skriaudžiami) komunistų 
partijos pirmuoju sekreto
rium. Jis sugebėjo rodytis 
ištikimas partijos linijos 
saugotojas. Įtikti net tada 

i Čekoslovakiją staliniškai 
valdžiusiam Novotniui ir 
tuo pačiu metu apsaugoti 
Slovakijoje pasireišikančius 
opozicijos balsus.

vykdomos vidaus

Tautose.

, . v l ŠERKŠNO SIDABRAS, M , R , -tai pasiima ir nugabena, kur{ VaitIfno 8(J pgJ, k’aina ro Bielinio,
reikia.. Žinoma, sunkiau pa-, 
siekti toliau nuo JAV sienos?

santvarkos reformos gresia esančias vietoves, 
ne Čekoslovakijai, o Mask- 

f vai ir jos satelitams. Mat,. 
maskviniai vadai dreba dėl organizavo jaunuoliai, kurie
savo kailio. Jie bijo. kad to
kių pat reformų, kurios yra 
vykdomos Čekoslovakijoje, 
neužsigeistų ir Sovietų Są
jungos ar kitų satelitinių 
kraštu komunistai, kad ir te-

Dubček gimė 1921 m. lap-? nai neprasidėtų revoliucija
kričio 27 d. vakarinėje Slo
vakijoje. Jo tėvas buvo su
sižavėjęs komunizmu. Jis 
1925 m., pasiėmęs 4 metų A- 
lexandrą ir 5 metų broli, iš
važiavo Į Sovietų Sąjungą ir 
apsigyveno Kirgizijos res
publikoje.

Ten Ale.xandras mokės so
vietinėje mokykloje. 1938 
m. senis Dubček nutarė griž-

padidinama 20 proc.“ (įkR Demonstrantai turėjo pla-} ti Į Čekoslovakiją. Po metų
25 rub.).

20 rublių — tai vargu ar 
pusė skurdaus pragyvenimo 

O

katu su šūkiais: „Stalinas 
gyvas ir gerai jaučiasi Ber
lyne. Valstybės departamen
tas prieš latvius studentus,

minimumo u tai reiškia,i jokn Kennedv pažadėjo
kad mokykloje gali issilai-j Berlyne žodžio laisvę, Rai
kyti tik tie, kam padeda tė suokite, kad bailiai būtų pa

šalinti iš valdžios" ir tt.
Kaip jau buvo rašyta. Va

karų Berlyne turėjo būti lat
vių jaunimo kongresas. Vy
riausybė jam leidimą buvo 
davusi prieš metus, bet vie
ną dieną prieš kongresą 
miesto majoras ji atšaukė. 
Tas nutarimas apskųstas 
JAV. Britanijos ir Prancūzi
jos komendantams Berlyne,

! bet ir tie sutiko su majoru, 
nes. girdi, kongresas erzin-

Ant Vilnelės tilto, Vilniaus tų rusus.
legendos, parašė Paulius p,.;^ u sąjungininkų ki

ši'

vai ar kiti globėjai. Bet pa
dėti gali tik tie. kurie patys 
uždirba daugiau, negu mini
mumas. Ta<l mokslas priei
namas ir vėl tik geriau — iš 
uždarbio ar kokiu kitu šal-z c
tinių — uždirbančių bei pa
siturinčių tėvų vaikams.

(Elta)

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Jurkus, 206 psl., kaina — 
$2.50. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas (4545 W. 
63rd St., Chicago. Lll. 
60629). Knyga gaunama i’ 
Keleivyje.

kyseną ii- buvo surengta 
protesto demonstracija.

Alexandras ir jo brolis j- 
stojo Į tada slaptai veikusią 
krašte Slovakijos komunistų 
partiją. Čekoslovakijoje jis 
pradėjo studijuoti mechani
nę inžineriją.

Kai Čekoslovakiją užėmė 
naciai, abu jaunieji Dubče- 
kai Įsijungė Į komunistų po
grindi. Jų tėvas buvo suim
tas ir pasodintas Į kalėjimą, 
kaip Slovakijos komunistų 
partijos centro komiteto na
rys. Kalėjime jis išbuvo per 
visą karą.

1955 m. Alexander Dub
ček buvo pasiųstas Į Maskvą 
mokytis aukštojoj komunis
tų partinėj mokykloj, kurią 
baigė 1958 getais.

Sugrįžęs iš Maskvos, jis 
pradėjo greitai kilti partijos 
eilėse, ir pagaliau. Mask
vos laiminamas, jis tapo Slo-

iš viršaus, nuo pat komunis
tinės hierarchijos galvų. O 
gyventojai jau seniai 
vesnių dienų laukia.

Taigi, šiandien Dubčekas 
gina savo krašto reikalus, 
o Brežnev. Kosygin, Gomul- 
ka, Ulbricht ir kiti tik savo; 
kailį, kuri jiems neabejoti-j 
nai numautų bet koks lais-; 
vesnis sąjūdis. Bet kuo ta 
kova baigsis, šiandien dari 
nežinia.

Minėtuose miestuose susi-

civiraciais išvežioja laiškus, 
imdami už juos po50-75 et. 
Toronte vienas studentas 
tokiu būdu per savaitę už-į

Vaitkų 
$1.50

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

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

slapiai,
,......... ....................... $2.00

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

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

592

dirbąs $500. 

Vis dėlto

DERLIAUS VAINIKAS, J.
Mikuckis, 359 psl., kainai VYSKUPO P. BŪČIO 
$2.50. ; ATSIMINIMAI, 1 tomas,

' 320 psl., kaina $3.50, II to-CHAPEL B., Algimantas! Ps
; Mackus, 64 psi.. kaina $3. i mas Fsk- kaina $3.50. 

atrodo, kad DAINOS APIE LAISVĘ,; SIAUBINGOS DIENOS, 
siais laikais pašto tarnauto-j Alf. Giedraitis, 32 psl., ■ 1944-1S50 .netu atsiinini- 
jų ir valstybės ginčas ture-' kaina 75 centaiginčas ture-’ mai. parašė Juozas Kapa-

lais- būti sprendžiamas kito- SIELOS BALSAI. J. Smals-i činskas, 273 pusi. kaina $3.
kiu būdu, negu streikas. Juk 
jei gali streikuoti pašto tar
nautojai. tai gali tą pat da
ryti ugniagesiai, policinin
kai. pagaliau ir kariuomenė, 
nes jie visi yra lygūs valsty
bės tarnautojai. O kas tada 
ivvktu?

torius. 221 psl. kaina 75 c. i GYVENIMO VINGIAIS, 
VYNUOGĖS IR KAKTŲ-!dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-

SAI, Julijos Švabaitės ei- jnės, 360 psl.. kaina . .$3.50. 
lėraščių rinkinys, 96 psl.., i VIENIŠO ŽMOGAUS 
kaina $2.00. i GYVENIMAS (acie Dėdę

SIDABRINĖS KAMANOS I Šerną), Antano Rūko, 206 
Kazio Bradūno eilėraščių psl., kaina ..................... $2.

vakijos komunistų partijos 
Latvių jaunimo kongresą vadu ir Čekoslovakijos ko- 

teko perkelti Į Vakarų Vo- munistų partijos centro ko-' 
kieti jos miešta Honnnvorj- miteto nariu.

t >
..ii.

I

Ką tik gavome:

premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotry

KĄ LAUMES LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet- 
onėlės Orintaitės, 234 psl.,

nos Grigaitytės eilėraščiai 'kaina ............................... $3.

NAUJOS „AKĖČIOS“

premijuota knyga, 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, 

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra 
žiai Įrišta, kaina... $2.50

80 psl

tasic

Gavome humoro bei sa
tyros leidinio „Akėčių“ nr.;
13 Jame yra daug aktuali- pLAUį MANO LAIVELI 
jų. linksmų ederascių ir pa-' - - - - --- •
našios medžiagos. Kaina —
tik 50 centų.

Petro Segato eilėraščiai 
111 psl., kaina......... $2.0(

DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė

KĄ LAUMĖS LEME

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy- 

"BALTOSIOS PELYTfiS Į „e, 2S4 pusi . kaina $3.
Čekoslovakijos užsienių reikalų KELIONĖ Į MĖNULĮ“. j Knygą išleido Chicagos 
ministro pavaduotojas .lan Pud- Jos kaina $1.50 Pasku* Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
lak laikraštininkams Romoje pa bėkit pradžiuginti savo vai- ji lengvai skaitoma, prade- 
reiškė, kad lūžis tarp čekosk»va kus nupirkite jiems tą kny-, jęs ją norėsi ir baigti, 
k i jos ir Sovietų Sąjungos būtu gėlę. Ji gaunama ir Kelei vlb
visiems didelė nelaimė, įstaigoie-

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

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

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina ...............................$1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ............................... $5.

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, 
K- Žuko, 476 psl., kai
na ................................... $ -5

Visos šios knygos yra gra
žiai Įrištos.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje

Knyga gaunama ir Kelei- (636 Broadway, So. Boston, 
vio administracijoje. Mm*. 02127). __ _
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

VOKIETIJA i
’ *• i

i
Įsteigta Lietuvių Sočiai* 

demokratų Draugija
i

Liepos 13-14 d.d. Bad 
Godesberge Įvyko Vokieti-1 
jos Lietuvių Socialdemo- 

1 d. (Darbo dienos savaitga- kratų Draugijos (VLSDDĮ. 
■' steigiamasis suv’ažiavimaš. į

Atvyko senų ir jaunų sočiai-1

BUS VILNIEČIŲ 

SUSIRINKIMAS

J

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos centro valdyba 
praneša, kad sąjungos JAV 
ir Kanados kraštų visuotinis 
suvažiavimas įvyks į-ugsėjo

lį) Detroite, Lietuvių Ug
niuose (Detroit Lithuanian
Home), 3009 Tiliman St., demokratų. Iš tolimesnių į 

8216. vietų negalėję atvykti ir no- !t Detroit, Mich. 48216,

Suvažiavimas pradeda
mas pamaldomis, kurios į- 
vyks 10:30 vai. Šv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčio
je, 3565 West Vemor St. 
(kampas 25-sios g-vės). Po 
pamaldų 12 vai. Lietuvių na
muose atvykusiųjų registra
cija, vėliau darbo posėdžiai, 
o 9 vai. vakare pobūvis.

Suvažiavime 
kviečiami visi

rį draugijai priklausyti at
siuntė pareiškimus. į

Steigiamąjį suvažiavimą! 
laiškais ir telegramomis į 
sveikino: Lietuvos Sočiai-Į 
demokratų Partijos Užsie-Į 
nių Delegatūra. Amerikos į 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos Centro Komitetas, 
New Yorko Lietuvių Darbi
ninkų Draugija, Londono 
Lietuvių Laboristų grupė ir 

dalyvauti I bičiuliai iš Londono, Stautt- 
vilniečiai, | garto, Berlyno, Huettenfel-

nors ir nepriklausą skyriam.: do, Lubecko. Sveikinusiems 
bet nenutolę nuo vilniečių! nuoširdžiai padėkota, 
reikalų ir kuriems laikas bei I Steigėjai supažindino ?u- 
sąlygos -leis. Suvažiavimo: sirinkusius su draugijos už- 
svečiais kviečiami spaudos
ir organizacijų atstovai bei

Detroito lietuviškoji visuo-i demokratų veikla Lietuvoje! 
menė. Atskiri kvietimai, ir užsieniuose ir LSDP Už

uomazga ir tikslais, 
pat supažindino su

Tiek 
social-

spaudai bei organizacijoms! sienių Delegatūros gairėm.
i__  •_ ••___• r i o j __i.1nebus siunčiami. Liepos 13 d. vakaras buvo, 

skirtas statutui svarstyti.
Visais suvažiavimą lie-1

Tai bent laimikis. Prokuroras David Satz (kairėje) ir slaptosios policijos viršininkas Woud ro
do Newarke. N-J., rastus ir konfiskuotus netik rus pinigus po $20. viso labo apie 3 mil. dol. Su. 
imti 8 įtariami tą biznį varę asmenys.

Grupė senatorių, kurie palaiko N. Rockefellerį kandidatu į prezidentus. Iš kairės į dešinę: llugh 
Scott (Pa.), Jacob Javtys <N.Y.), John Sherman (Ky), Thruston Morton (Ky) ir James I’ear- 
son (Kan.). Kai gausite šį numerį, gal jau bus aišku, ką respublikonų konvencija bus pasirin
kusi kandidatu, taigi bus žinoma, ar tie senatoriai laimėjo ar pralaimėjo.

Draugijos tikslas — Įgy
vendinti socialdemokratines i 
idėjas lietuvių tarpe ir ap-Į

. ~ • lamai pasaulvje.! 868o Bessemore St., Detroit, i ' ....
j Mich. 48213, tel. WA4-6469.į , VLSDD savo veikloje va- 

,, , į dovausis Lietuvos Socialde- 
VKLS-go» Centro Valdyba mokratų Partijos Užsienio 

Delegatūros veiklos gairė-į

_________ į čiančiais reikalais kreiptis į;
i sąjungos centro valdybos 

.skirti jų kandidatai prezi- pirmininką Kazį Veikutį, —i , • i • I r> „ , o4 TAs-i— Alou, Maik!
— Laba diena, tėve! dento rinkimam
— Sei, Maik, kada mudu' į

eisim balsuoti? į — Ale pasakyk, kaip tu
— Ką balsuot? 1 išfigeriavai, kad demokra-
— Nu, rinkti prezidentą, tai nenominuos McCarčio?;

ar nežinai. Juk kito prezidento jie ne-Į
— Prezidento rinkimai. turi. į

dar toli, tėve.
— Bet aš girdėjau, kad' —Jie, tėve, turi dabarti-Į

jau prasidėjo.
— Ne. tėve, negalėjo pra

sidėti, nes ir kandidatai dar 
nėra paskirti.

— O kas juos skirs?
— Vieną skirs respubli-1

ANGLIJA

Keleivio Atstovo 

adresas

liaujas
nį viceprezidentą Humph-j 
rey. Jis yra Johnsono politi-Į
kos sekėjas, galima sakyti,! Keleivio atstovo Anglijo
jo šešėlis. į je j. Venskūno naujas adre-

! sas yra šitoks:
Ale žmonės tokios po-'

mis. Socialistų Intemacio- 
i nalo 1951 m. liepos 2 d. de- 
! klaracija. Jungtinių Tautų 
Į Charta, Žmogaus Teisių De- 
, klaracija 1948 m., Lietuvių 
j Charta.

VLSDD toliau kovos už 
demokratine Lietuvos vals-i

konai, o antrą — demokra-i Htikos nemyli, Maiki. A a. Į
tai.

— Bet aš girdėjau, kad 
bus ir komunistų kandida
tas. Jie stato nigerį. Ar tei
sybė?

— Kandidatų yra apie 
pusė tuzino, tėve, bet jie 
nieko nereiškia, nes Jungti

nėse Valstijose viešpatauja 
tik dvi kapitalistinės parti

jos — respublikonai ir de
mokratai, ir tik viena iš jų 
galės laimėti prezidento 
rinkimus.

— Ale tu dar nepasakei, 
kada bus rinkimai.

— Tai bus lapkričio 5 
tą dieną. tėve.

— Nu, tai kaip tu rokuo
ji, kas bus išrinktas?

— Dar niekas nežino, tė
ve.

— Ale man reikia žinoti.
— O kam?
— Maiki, aš jau subeči- 

nau. Už McCarthy padėjau 
5 dolerius.

— Nereikėjo spekuliuoti, 
tėve. Demokratu konvenci-c
ja gali jo ir nenominuoti.

— Nu, tai kaip bus? Ar 
tai tu rokuoji, kad mano 
penkinę šuva nuneš ant vuo- 
degos?

— Galės nunešti, tėve.
— Ale gazietos rašo, kad 

McCarthy žmonėms geriau
sia patinka.

— Bet kandidatus ne 
žmonės nominuoja, tėve.

— Tai kas nominuoja?

J. Ventkūnas 
19 Glenmore Avė., 
Bellshill, Lanarkshire, 
Scotland.

| jis nuvažiavo anądien į San 
J Franciscą ir kai pradėjo į 
apie tą politiką kalbėti, tai! 
nigeriai ėmė švilpti, baubti,
ir išvijo is salės. Jes, Maiki.j iajs nuo šiol prašome kreip- 
žmones jo nemyli.

Tad visais Keleivio reika-

tis į jį šiuo nauju adresu.

— Taip, tėve. tikroj de- Kelehrio administracija 
mokratijoj žmonių valia tu
rėtų triumfuoti. Bet mūsų 
Amerikoj tokios demokrati
jos nėra. Pavyzdžiui, res- ja, tėve. Ją kritikuoja ir se-Į t0””is‘
publikonų konvencijoj daly- natorius Mansfield, pačių
vauja 1,333 delegatai, o de-j demokratų vadas. Jis sako, 
mokratų suvažiavime Chica- kad žmonės turėtų tokią ga
goje ketina būti 2,622 dele
gatai, bet už juos kalbės ir 
balsuos tik pąrtijų bosai. Tie 
bosai paskiria ir preziden-

lią iš partijų bosų atimti. 
Kandidatai į prezidentus tu
ri būti nominuojami visuoti
niu balsavimu, ir paskui iš

tinius kandidatus, o Į žmo-i tokių kandidatų jau turi bū- 
nių valią tik nusispiaut. ' *« —----- —

— Na 
mat. ir spiaus...

Prezidento Johnsono pusbrolis J. B. Peck yrą labai pa
našus į prezidentą. Jis ir vaidins prez. Johnsoną filme 
’’House of Seven Joys“. Su juo sėdi tame filme vaidi
nanti aktorė Elke Sommer.

M1AMI, FLA.

Atvira* išsikalbėjimas 

buvo naudinga*

Liepos 13 d. buvo Lietu- 
tvbę ir už kieiTviėno piliečio vi« klu.bn susirinkimas, ku- 
sįžinės. minties. Įsitikinimų, name lš 300 nan« daly'avo 
religijos, spaudos, susirinki- aPle 3d*
mų, draugijų ir politinių par-! Tomas Aleksynas praįž)
įjų aisvę. , kafĮ pirmininkas dr, Surbis

VLSDI) artimai bendra-! nevengtų lietuvių kalbos ir 
darbiaus su vokiečiais so- kalbėtų lietuviškai. A. D. 
cialdemokratais ir kitų tau-: Kaulakis perskaitė, ką Mia- 
tybių socialistais, bet ypač mi lietuvių korespondentas 
sieks glaudžių ryšių su lietu-! parašė apie tai ir dėl ko pir- 
viais užsieniuose ir Lietuvo-' mininkas jaučiąsis įžeistas, 
je. Susirinkusieji pasisakė ir( Tada pradėjo triukšmauti 3 
statutas numato bendradar-1 raudonųjų ir 2 juodųjų 
biauti su lietuviškomis ir ki-, ’ skaplierninkų“. bet pirmi- 

demokratinėmis, o j ninkas juos sudraudė, ir to- 
taip pat religinėmis organi-j-liau susirinkimas buvo dar-
zacijomis. i bingas.

Vėlai vakare statutas bu- _ .
vo apsvarstvtas. I . E- Virbeliene ir P. Krau-

T. ' . , .... i sienė prašė, kad klube būtų
Liepos 14 d. buvo lsklau_, Tada pirm. dr. Surbis.

yti ref ei arai apie socializ-į U2iejdęs savą. vietą vicepir- 
a.ištini judėjimą, minįnkui, atėjo pas A. D.

Kaulaki, padavė jam ranką 
ir gražiai lietuviškai atsipra
šė,

syti 
mą ir sočia.

' Lietuvoje nuo jo pradžios.
VLSDD statutas ir steigia

masis aktas vienbalsiai pri
imtas.

... ..... Nustatytas nario mokes-liom savaitėm pnes rinki-',. , ,,m , • . F u-* j tis. Atlikti vykdomųjų orga-mus. Tokia tvarka butų d e- ... .'c, • *\ n« virL’imoi o n
mokratiškesnė, ir linkimų 
kampanija būtų trumpesnė.
Prezidentas turėtų būti ren
kamas šešeriems metams ir

ti renkamas pats preziden 
tas. Politinių partijų kon- 

jau, na jau! Imsd vencjjos turį būti visiškai 
| panaikintos. Nominacijos 
turėtų būti daromos tik ke-

— Tėve, anglų kalboje to
kia nuotaiką, pasakoma ki
tokiais žodžiais: "the peoplt 
be damned*‘, arba: "dam- 
ned be the public‘*. Politikoj 
toks išsireiškimas vartoja
mas dažnai. Ir Bostono dien
raštis "Globė", kalbėdamas 
anądien apie partijų kon
vencijas, sako: "Politicians 
wiH choose the presidential 
candidates—and the people 
be damned". Vadinasi, nu
sispiaut i žmones. Tai yra 
graudus faktas, tėve

nų rinkiniai. Sumanymuose 
ir sugestijose aptaifa: pasi
keitimas spauda, bibliote
kos organizavimas, informa-

tik vienam terminui. Rinki<inio klausimas, ak-
mų tvarka jau buvo sykį kei-l >VUS.PLE ,r apylinkėse da- 

J ■ lyvavimas. studijos Lietuvos
statuso klausimu ir rvšių su į

ciama. Seniau prezidenti- > 
nius kandidatus nominuoda
vo kongreso lyderių'susTHn-i 
kimai, bet prezidentas Jack-

Lietuva klausimas. 
Užbaigiamąjį žodi -Itarė

Buvo išklausyti valdybos 
pranešimai. Ypač malonus 
buvo fin. sekr. Dumkienės 
pranešimas, iš kurio nariai 
patyrė, kad klubas auga.

Po susirinkimo visi ėjome 
šalto alučio ragauti prie pui
kaus baro.

Karsta vasara

sonas perkėlė'šitą procedū- seniausias narys J. Glemža, 
rą į partijų konvencijas. Bet pareikšdamas labai pribren- k. 
nėra įstatymo, kurio kon- dusį socialistinės minties irj o

Liptų vo j sakydavo, kad 
karšta, kaip per šienapiūtę, 

pas mus 85-95 laipsnių

— Partijų politikierių su
važiavimai. vadinamos kon-j žmonės, ar ne? 
vencijos. Respublikonų kon

vencijos turėtų laikytis. Jų siekių ugdymo reikalą. tikė-į karščiai tęsiasi istisą mėne- 
vistiek, Maiki.I operacijos paliktos partijų damas, kad lietuvių visuo- į si. net vanduo sušilo kaip vo- 

išrenkM vadams. Todėl tose konven- menėje ir vpač jaunimo eilė- ™oj — iki .ri laipsnių. Mes-
— Nu. ale

prezidentą išrenka patvs! vadams. Todėl tose konven- menėje ir vnac jaunimo
cijose būna daug nešvarios se draugija ras palankia dir- kenotnjai nebegali žuvų pa- 
politikos. Apie tai galėsime, vą savo tikslams siekti ir pa- gauti prie kia nto, nes vin 

sidžiaugdanias suvažiavimo deniui atšilus, žuvys nuplau 
dalyvių skaičiumi ir darbiu- kia toliau i vandenyną, sai
ga bei pilna ryžto ir vilčių to vandens ieškodamos.

BUVO $4, DABAR 1 IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
vencija susirinko šią savai*! — Išrenka, tėve, bet tik i dar pakalbėti kitą kartą, 
tę Miami mieste, o demo- tokį, kokį partijos bosai pa-!
kratai suvažiuos Chicagoj stato rinkimams. Savo kan-’, — Olrait,, Maiki, būk 
25-tą šio mėnesio dieną. To-,didato žmonės negali pasta- sveikas, o ąjš eisiu burnelę nuotaika, 
se konvencijose ii bus pa- tyti. Tai ne t^kra demokrati- išgeni, _____ _____1 JG1, L. J. Staniulis i

KEL EIVI S 

636 Broadway

So. Boston, Mas*. 02127
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MOTERŲ SKYRIUS
BUTKŲ JUZĖ

Ant mono Barbelės kapa
Butkų Juzė gimė 1893 m. liepos 9 d. Kretingos apskr. 

Kulių valse. Pažvelskio kaime, mirė 1947 m. balandžio 22 
d. Klaipėdoje, palaidotas Telšiuose. Velionis yra išleidęs 
apie 10 savo kūrybos leidinių. Kaiką jis rašė ir žemaičių 
tarme. Vienas toks kūrinėlis yra čia spausdinamas.

• •

Kožnus žmogus tur sava palinkema. Veini mėgst 
kortoms grajite, kiti — burną išlenkte, vo dar kiti — pri 
toncių yr kap sudegę. Monei nieks kits tep ont svietą na- 
patink, kap jodinėte. Kad kas monei pasiūlytų pinigų 
maišą ir gerą jojimu arklį su balnu, aš, nieką nelaukdams. 
pastaroji imtio.

Juk su pinigaas yr gyva bėda — ir teik. Nagalėtumi 
žmogus nu tų biaurių mislių ir atsikratyte: veina už kitos 
tep ir lįstų į ton bėdną galvą. Če rodytumes, kad razbai- 
r.inkaa pri pinigų ateet. če apie gaisrą mislytumi, če vėl 
pinigu atpigims į galvą lįstų (juk dabar — tikra Deiva 
rykšti. — kap tei pinigaa atping ir mainos), vo če — naži- 
notumi kur dėte teik daug pinigų. Veinu žodžiu sakont. 
galva tep isunkėtų, kad nė ont spronda anos nabgalėtų 
nulaikyte. — Žmogus gyvs numiręs paliktumi.

Vo turėdams gerą arklį su balnu gali sau gyvente — 
kap pri Deiva už pečiaus. Jodinėjont, visas biauriosės 
mislės iš galvos išbirst ir užpakalie paleikt. Ir vis naujės, 
vis veina už kitą puikesnes, veina už kitą malonesnes, tavi 
aplonka. Rodos, kad žirnees tavi apibertų. Vo dar joti 
naktį, kumet mėnou šveit, kumet krūmalee ir girales su 
tavim rodą brauk, kumet koks upalis pakelie kažkon tau 
pliaušk, — rodos, kad treteme dongou esi. Nie pats Adoms 
ro jou tep geraa naši jaute! . I

Ir anon naktį mon ba jodinėjont, visokes visokiauses! 
misles į mona galvą tep linda ir linda... Rodės, kad gončų 1 
išbaidyti zoikee iš visa svietą į moną galvą pasikavote Į 
bėga... Bet iš visų tun mislių, kokes bėga į moną galvą, j 
veina atsistoję priš moni tep didilie — kap Ararata kai- ’ 
nas, tep balta — kap Elijošiaus arklee ir tep skaudi —kap 
čystiaus munkąs. Vo tata bova mislis apie moną — omžina 
atilse — Barbelę...

Je če bova merga na ont jouka! Vo koks anos, tata. 
puikums, vo anos, tata. malonums, vo anos, tata. nasvie- 
tišks gerams!.. Kožnus vaikis, anon pamatęs, nė seilių bur- 
no nabgalėję nulaikyte. Pri kožna veina ana pritika tep — 
kap šonei votegs. Veinu žodiu, ba veina gala bova vykęs' 
sutvėrims ta mona Barbele!

Vo balsą ana turėję tokį, kad geriauses dainininkes 
anos nė znoka nastovėje! Kad lioub rėks ar kon padai- 
niuote, ar kalnus kur pageidote, — tad vis ba mona Bar
belės nė pėdos nalioub žengte. Lioub ana pritikte, kap 
saka, — "ir pri tonciaus ir pri rožončiaus“. Dar ir šendei- 
na mona galvo tabskomb anos dainiavims:

Voi, Jozi, Jozeli, kame vendravoji?
Delko tu pri mones grįžte naatboji? (bis) 
žadėję sugrįžte ir moni paimte. •
Vo dabar nabnori žedele priminte... (bis)
Ak, kur ta dyna. kur ta laimes deina,
Kad aš po darželį bovijaus na veina (bis)
Tu rūtelius skynė, aš vainiką pyniau 
Ont galveles dėte, tau pasižadėte... (bis)
Atplaukė žuvele geltonas sparneles,—
Atjoję Jozelis geltonas ousteles. (bis)

Pastipuse puike lioub dainioute!
Kad tei parkas vakytee būt naatėję į mūsų kraštą ir 

tos kruvinoses ligos būt naatnešę, tad aš ir po šios deinos 
už visą svietą būt laimingesnis besus!.. Kap kokes peilees 
piausta mona širdį Barbelės žodee:

Geriau monei būtų aukštus kalnus kašte,
Vo na Barbele mylėjus praraste... (bis)
Aukštus kalnus kasęs gali pailsėte —
Su sava Barbele meilingaa kalbėte... (bis)

Ir didilee skaudee atsiduksėjęs, pasukau savą arklį 
ont mona Barbelės kapą. če vėl prisiminė žodee:

Vondenelis teka, par akmenius šoka,
Kas namok mylėte, ton mylėt pamoka... (bis).

Degontioms ašaroms aplaistęs Barbelės kapą, grįžau 
nomei liūdnaa niūnioudams:

Sunku akmeneliou ont Rele gulėte, —
Sunku našlaiteliou ont svietą gyvente...

Anglikonų bažnyčios kunigas Peter Rushton su savo 
žmona ir 2 dukterimis. Jis perėjo į katalikų tikėjimą ir, 
popiežiui leidus, bus Įšventintas katalikų kunigu.

\ Butkų Juzė

ŽEMAIČIŲ DAINA

Žemaičiai! Mes — darbo valstiečiai. 
Mes — ramsčiai stipriausieji svieto! 
Širdyse mums kraujas taip kviečia, 
Tarytum ten saulė tekėtų.

Mūs’ gyslos ugniakalnifci verda.
Mums žemė — kovos tik arena. 
Vartojam teisybės tik kardą —
Te laimė pasauliui sruvena!

Beauštant pradėjom sukilti 
Visoj mūsų žemėj Žemaičių —
Ir nešti tik laisvę, tik viltį 
Trobelėms ir miniai našlaičių.

Ir jungas prakeiktas nupuola, 
Skriauda jau duris užsidaro.
Mes virtom į kietąją uolą — 
Nebėgsim iš lemiančio karo.

Žemaičiai! Mes — darbo valstiečiai. 
Mes — ramsčiai stipriausieji svieto. 
Širdyse mums kraujas taip šviečia, 
Tarytum ten saulė tekėtų.

Jadvyga Tamavičienė -

i Statler-Hilcon Terrace Ball- 
į room patalpose įvyks iškil- 
Į mingas Seimo banketas. 
! Banketo metu Įvyks Miss 

Adrokati M. Iveikauskienš sutiko atsa-Į Lithuania rinkimu finalai 
kyli j Keleivio skaitytojų klausimus teisės Į bei karūnos ir premijos įtei-

Teises patarimai

reikalai*. Tie klausimai turi būti bendru 
infornacinio pobūdžio. Klausimus ir a t 
enkymua spausdinsime šiame skyriuje : 
Laiike reikia paūmėti, kad esate Keleivio 
skaitytu jas.
Klausimus prašome siųsti tiesio* 
adrese:M. Šveikauskas, Attorner at Law,

(’o-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mase. 02132

Klausimas • ras, sužinojęs apie Tamstos
! elgesį, Tamstai yra už ji do- 

Esame vedę 22 metus. Tu- vanojęs (condonation) ir 
rime tris suaugusius vaikus: sutikęs su Tamsta tęsti ve- 

’ du vedę ir vienas dar mo- dybinį gyvenimą, nepaisant 
kykloje. Visuomet buvau Į tokio elgesio, tada — sky- 
gera ir ištikima žmona ir ge- j ryboms gauti pagrindo nė
ra motina. Tik vieną kartą bėrra (condonation). Žino-
nusidėjau savo vyrui, ir jis 
apie tai sužinojo. Klausė 
nanęs, ar tai teisybė, ir pri
vertė mane prisipažinti. Jis 
mane kamavo mėnesiais, vis 
išmetinėjo ir grasino su ma
nim išsiskirti. Verkiau ir 
maldavau, nes aš tikrai kal- 

' ta jaučiausi ir savo vyrą 
i nuoširdžiai ir giliai myliu. ■ 
‘ Jis sutiko man atleisti ir 
adėjo to nelemto įvykio ne
beminėti. Keletas mėnesių 
praėjo, ir mudu sugyveno
me dar geriau, kaip anks
čiau. Paskui palaipsniui vėl 
prasidėjo pragaras, ir jis vėl 
pradėjo mane vadinti bai- 

į siausiais vardais ir sakė, kad 
; jis būtinai nori su manim 
i išsiskirti.
! Po visokių tąsymųsi vėl 
susitaikėm, bet šį kartą jis 
mane privertė jam prisipa
žinti savo kaltę raštiškai, 
jam adresuotame laiške. 
Spyrė, kol prispyrė, ir jis 
man pasakė, ką aš turiu ta
me laiŠKe parašyti, ir aš pa
rašiau.

Dabar gyvenu nuolatinėje

kimas. Jury komisijos spren
dimai yra galutiniai. Kandi
datės dalyvauja su ilgom 
balinėm sukniom. Kandida
tėms įėjimas i banketo šo
kius ir dalyvavimas Miss 
Lithuania finaluose yra ne
mokamas.

Kandidatės turi dalyvau
ti visoje aukščiau minėtoje 
programoje. Jos registruo
jasi šiuo adresu:

Mrs. J. Kiaunė

180-24 Grand Central
Parkway

Jamaica Estates, 32, L.I.

New York, 11432.

Telefonas: OL-7-0350

Registruotis reikia iki
ma. jei toks elgesys pasikar-j rugpiūčio 25 dienos (išimti- 
totų, vyras turėtų pilną tei- nais atvejais kandidatės ga- 
sę skyrybų ieškoti, ir tada lės būti užregistruotos vie- 
Tamstos "praeities klaida“ toje rugpiūčio 30 d.) Yra 
taipogi galėtų teismo būti pageidaujama, kad kandi- 
priimama dėmesin. datės atsiųstų savo nuotrau

ką. Su kandidatės sutikimu 
pagal sąlygas nuotrauką tal
pinsime spaudoje.

Norinčios gauti smulkes
nių informacijų prašomos 
kreiptis aukščiau minėtu ad
resu.

A.G. Califomija

Patarčiau Tamstai nueiti 
pas vietinį advokata ir nusi
nešti savo draudimo kont
raktą (insurance policy). 
Paskaitęs "smulkias raides“! 
(small print) ir jas interpre-j 
tavęs, advokatas galės tada i 
Tamstai pasakyti, ar yra; 
vilties išieškoti iš draudimo j 
kompanijos yž turėtus nuo
stolius.

Nėra abejonės, kad drau
dimo kompanija nesutiks 
mokėti, jei ras "kabliuką“ 
nuo tokio mokėjimo išsisuk
ti. Jie su malonumu priima 
klientų mokėjimus (pre- 
mium), bet kai reikia klien
tams mokėti, jie nėra tokie 
patenkinti ir malonūs. Tam-

PLB III Seimo Komiteto 

Jaunimo Sekcija

Ką dovanoti?

baimėje, kad jis gali bet ku-i stos advokatas atstovaus ir 
riuo laiku su manim išsiskir-Į gins Tamstos pusę, draudi-
ti (divorce gauti), nes jis 
turi gatavą laišką, kurį gali 
pateikti teismui, ir aš nebe- 

' galėsiu pasiteisinti, nes pati 
prisipažinau.

i Norėjau pas advokatą nu- 
! eiti ir su juo pasitarti, bet 
mes gyvename mažame

mo kompanija savąją pusę 
visuomet gins.

MISS LITHUANIA 

RINKIMAI
‘veiklumą. Susivienijimas miestelyje ir nenorime gan-
Lietuvių Amerikoje ir jo ge- du. ypatingai dėl vaiku la- 

55-tasis SLA seimas Chi- rovė jai yra arti prie širdies, bo. Aš bandžiau ieškoti to
cagoje padarė daug svarbių Šiandien ji džiaugiasi, kad laiško ir j! suradus sūriai-

' nutarimų z jis nepamiršo pu- Susivienijimus taip gerai kinti, bet vyras, matomai, jį: Laimėjusiai Miss Lithuania
; gerbti ir nusipelniusiu savo stovi, kad gąli net ir divi- saugiai laiko banke ar kur; titulą lietuvaitei bus įteikta
: narių. Didžiausia pagarba dentus mokėti. į kitur.
teko bostonietei Jadvygai Taigi per didelį pasišven- Mano gyvenimas pasida- 
Tumavičienei. 328 kp. narei, timą ir sunkų darbą ji yra tlkru„ Pfa^aru- K>’\enu
kuri dėl sunkios artričio Ii- pilnai užsitarnavusi SLA flięna \s su amžina
gos šį karta jau nebegalėjo garbės nario titulo. Gaila, baime ir nežinau, kas man 
seime dalyvauti. Nors ji sei- kad mes nedaug turime to- daryti. Gal Tamsta man pa- 
me ir nedalyvavo, bet buvo kių veiklių moterų. (artumei, kaip iš vyro atgau-
paskelbta SLA garbės nare.
Tai didelis asmens įvertini
mas. Garbės nario vardas 
yra suteikiamas už nuveik
tus darbus SLA naudai. Re
tas veikėjas to susilaukia, o 
Jadvyga Tumavičienė, ro
dos, yra pirmutinė moteris 
to užsitarnavusi. Būdama 
nepaprastos energijos ir pa
sišventimo moteris, ji yra „„-i- .....dautr Susivieniiimui nasidar-' v. ia ir savo J®8a8 aikvoja. Nenoriu kistis
havusi Pndos kad iki šiol Yra P^avusi tūkstančius asmeniškus reikalus, nors patalpose r.uo 5:00 vai. vak. roes/* parašė ^Tu yraįm daugiau kaip kit’ pasakytu kad po 22 iki 7^ vaL vaksyta Miss kaina M.7S.

SLA GARBĖS NARĖ

1.000 naujų narių suradusi.

PLB III seimo komiteto 
Jaunimo sekcija skelbia 
Miss Lithuania rinkimus.

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je gaiite gauti šias tinkamas 
knygas:

Tundra Talės, Manyland 
Books leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a- 
pie gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

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

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95. 

Lithuanian Quartet“ (A.
pereinamoji gintaro karūna Baronas, M. Katiliškis, A. 
ir $300 piniginė dovana. ' Landsbergis ir I Šeinius), 
Antrą vietą laimėjusi gaus 209 psl., kaina $4.95.
$100 dovaną ir trečią $50. J ”The Ordeal of Assad Pa- 

Kandidatėmis gali būtil»ha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kiekviena lietuvaitė (bet kur kaina $2.00.
gimusi), nejaunesnė kaip 18 Vytautas the Great Grand 

. T , ilaišką. Ar galėtų advoka-' metų amžiaus ir netekėjusi. Duke of Lithuania by dr. Jo- 
Tik nemanykite, kad Jad-į tas jej ag jj (arn reikalui1 Kandidačių skaičius iš bet seph B. Končius, 211 psl- 

vyga taip atsidavusi vien tik' - - .
SLA veiklai. Anaiptol. Daug jajgką man grąžinti, 
darbo, pinigo ir rūpesčio ji
yra paskyrusi Balfui. trem-| Nelaiminga žmona
tinių šalpai ir jų garantijom. ! Ohio.
Būdama sandarietė, ji ir 
Sandaroj nemažai dirba. Ji 
priklauso ir prie kitų orga
nizacijų ir visose energingai

draugijų pramogom.

paimčiau, priversti vyrą tą kurios vietos neribotas 'kaina minkštais viršeliais 
| Kviečiame lietuvaites da- $3, kietais $4.
J lyvauti varžybose ii kiekvie- Introduction to modern 
Į nos vietovės. Lithuanian, parašė Damb-
; Miss Lithuania rinkimų riūnas, Klimas ir Schmal- 
j programa yra tokia: , stieg, 471 psl, didžiausias
į Rugpiūčio 30 d. (penkta- ir moderniausias angliškai 
dienį) Hotel Statler-Hilton, kalbantiems lietuvių kalbos 
7th Avė. ir 32nd St., New vadovėlis, kaina $7. 

į Tamstų York, N.Y., ”Le Petit Cafe“; "Lithuania land of h« 
“-------L Valiukas,

Atsakymas

_ . , . . _. Tikra nelaime, kad negai- būti pakankamai subrendęs
Bet tai dar ne viskas. Ji ]esting-a artrįčio liga pakir- protiniai ir dvasiniai, kad 

yra suorganizavusi keletą t0 jog kojas ir tai trukdo jai tokie epizodai jo gyvenime 
kuopų, surengusi dau^b? _ „s laimin. nepasitaikytų. Ne mano vie-
Įvairių pramogų ir sutekusi į1J™ “,m>" u duoti Tamstai moralinių
šimtus dolerių SLA kuopų £a- aad išauklėjo takias ge- parnoks]u
ir apskričių naudai. Ir dabar S® ^^nrižim?8 34 Teisiniai — Tamstos el-

jos kuopa yra turtingiausia P ‘ gesys, žinoma, yra užtenka-
Bostono apylinkėje. Retas As ją sveikinu ir linkiu mas pagrindas nuskriausta- 
seimas buvo be Jadvygos geresnės sveikatos ir dar jaj pusei, atseit Tamstos vy-
Tumavičier.ės. Ji niekam ne- daugiau pagarbos.

j sigaili duoti "pipirų“ už ne-Į M. Miebabonienč

metų vedybų žmogus turėtų Lithuania susipažinimo ka- Awakening Lithuania, a
vutė. Įėjimas nemokamas. ' study on the rise of modern 

Tą patį vakarą 9:30 vai. Lithuanian nationalism by 
tame pačiame viešbutyje, l Jack J. Stukas, 186 psl., kai-
Terrace Ballroom salėje bus na $5.00. 
jaunimo šokiai. Šokių metu Vytautas the Great Grand 
bus pirmieji kandidačių į Duke of Lithuania, dr. J. B. 
Miss Lithuania rinkimai. Končius, iliustruota. 211 
Apsirengimas kandidatei psl.. kaina kietais vilteliais 
nėra nustatytas. Įėjimas ne- $.4.00. minkštais $3.00.

rui, prašyti ir gauti skyry
bas. Tačiau, jei Tamstos vy-

mokamas.
Rugpiūčio 31 d., šeštadie-

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES. parašė Juzi

nį, 8:00 vai. vakare Hotel Daužvardienė, kaina $2.50.

i
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Vietinės žinios
Bostone lankėsi PLB Seimo 

atstovai

Viešnia ii Hartfordo

Praeitą šeštadienj į Bos- į.10, lSt^g0 
toną buvo atvykę Pasaulio Kalasnikov 

• Lietuvių Bendruomenės
| Seimo komiteto atstovai Jo

MIRĖ ONA GEGUŽIENĖ

Rugpiūčio 3 d. anksti iš

gyveno iki 1950 m. Vyrui nas Rūtenis ir Algirdas Spe
niu us, Ona nepasitraukė iš. rauskas, kurie L. Bendrao- 
visuomeninės veiklos. Ji bu
vo veikli Sandaroj. Lietuvių 
Darbininkų Dr-joje, uoliai 
rėmė Balfą. Laisvės Varpą,
Altą ir kt.

.Ji buvo vigų žymesnių pa- 
rengimų dalyvė, dažnai uo
li talkininkė, padedanti ren
gėjams kuo tik galėdama.

Ona Gegužienė buvo ne 
tik geros širdies moteris, pa
siruošusi visiems padėti, bet 
ir aplamai šviesios dvasios 
žmogus. Nors ir nėjusi daug 
mokslu, ii domėjosi visa tuo,

Praeitą šeštadienį Kelei
vio įstaigoje lankėsi Ona 

ienė iš Hartfor
do. Ta proga ji čia įsigijo 

nygų ir rijiko J&ikio tė- 
,’ui penkRįi

I I

menės apygardos pirm. A.‘
Skudžinsko sukviestam ne
mažam būriui bostoniečių ĮRENGIMŲ KALENDORIUS 
padarė pranešimą apie rug-!
piūčioąO-russėjoąd.Neyi RugpiQfi0 „ d. Mink 
Yorke įvykstant! seimą. čia ,jjo žil.f Romuvo*
nekartosime, ka jie P™?-. parke Montelloje. 
se, nes kitose šio numerio 
vietose yra apie seimą smul
kių informacijų. Čia tik pri-

stono

• • *

tą Bostone mirė ilgai sirgu- kas tik susiję su kultūra, me
si Ona Gegužienė. 75 metų nu? švietimu. Ji buvo nuola-
amziaus.

Velionė buvo kilusi iš Pa
svalio mažažemių šeimos, 
todėl jos jaunystės dienos 
nebuvo lengvos. Turėdama 
šviesų protą, ji numatė, kad 
namuose pasilikus bu? sun
ku geresnio gyvenimo su
laukti. todėl pasiryžo vykti 
į didelį miestą laimės ieško
ti. Išvyko į Rusijos sostinę

t i nė N. Anglijos Baltų Dr-jos 
rengiamų koncertų dalyvė 
kai tuos aukšto lygio koncer
tu? net nedaug vadinamo
sios ’’aukštesnės klasės“ lie- 
v
ka
'aukštajai klasei“, visada 
lankė čia buvusias paskai
tas. vaidinimus, minėjimus.

. . , a. , - - . Rugsėjo 8 d. Lietuviųminsime, ko atvykusieji at-|Enciklopedijosren^amasl? 
stovai prašė: kuo gausiau at-Į teratQros vakala# So Bos.

tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje. Programoj dalyvauja 
rašytojai Pulgis Andriušis 

, a . x- x • e .. (iš Australijos). Bernardas
kas taip arti, taip .eng\a JI { Brazdžionis, Amanas Gus- 
pasiekti, o seimas toks ne- taitis> Stasvs Santvalas. 
paprastas įvvkis. Didziulia-

vykite į seimą ir jo parengi-
mus!

Tikrai, turėtume seimo 
rengėjų neapvilti. New Yor-

me koncerte gražiausioje 
Lincoln Centre rūmų salėje, 
ižymiam dirigentui prof. V.

• e *

Rugsėjo 15 d. So. Bostono
amsės ne- įžymiam uuigemui proi. v. T iptuvin Pil Dr in? ?fllėie M-M ,iu telanko Velionė Ona, Marijošiiii diriguojant. busi Lietuv^ Bendl uomenės pa-i Fred Ahmed

<ad ir nepriklausydama tai atlikti bostoniečių muzikų j rengimas i nacionalistą v

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIU

AMERIKOJE

J. Gaidelio ir J. Kačinsko 
kūriniai: literatūros vakare 
muzikinę dali atlieka I. Va- 
syliūno vadovaujamas ka
merinės muzikos ansamblis:

Su Onos Gesružienės mir- 
Petrapilį. Ne pyragų kalnus timi Bostono lietuvių visuo- 
ji ten rado, teko sunkiai menė neteko brangaus na- 
dirbti, išgyventi revoliuciją, rio. .Tos ilgai bus pasigenda- 

1921 m. Ona grįžo į Lie- ma, ir ji ilgai pasiliks atmin- 
tuvą, į gimtąjį Pasvalį. Bet tyje tų, kurie ją pažino ar 
jos gyva nerimstanti dvasia ?u ia kartu vieną ar kitą 
neleido jai čia ilgiau pasilik- darbą dirbo.
ti. Ji pakėlė sparnus ir 1923 Zaleskienės koplyčioje at- 
metaig išskrido į Ameriką sisveikinimo su velione žo-

Apsigvvenusi Cambridge, dį tarė J. Sonda, o Forest bose dalyvauti. 
Mass.. ji tuoj įsitraukė į lie- Kilis krematoriume P. Švei- 
tuvių visuomeninį sąjūdį, i- kauskas.
sirašė į Vytauto, šv. Kaži- Lietuvoje jraliko velionės 
miero draugijas, Sandarą, sesuo Uršulė Baikienė. o 
Gabiją ir kt. Bostone pusseserė Stela Jo-

1926 m. ji ištekėjo už Ke- nuškienė ir Chicagoj'e Pranė 
leivy dirbusio Vinco Gegu- Urskienė. Joms reiškiame

Evans, .Juodųjų 
nacionalistų vadas, kuris laiko
mas rasinių riaušių Clevelande 

, svarbiausiu kaltininku. Jis su- 
Spalio 6 d. So. Bostono: jmtas Viršuje vienas iš riaušių 

Lietuvių Pil. Dr-jos salėje! .
Balfo banketas.

Jaunimo kongrese išrinktoji 
iškilioji lietuvaitė Giedrė 
Galinytė pereinamąją ginta
rinė karūna perduos nauja, 
išrinktajai, gali būti ir vėli to salėje P. Viščinio veda- 
bostonietei. nes tokių iškiliu ™)S Lietuvių radijo valan- 
mergaičių mes turime, tik 
reikia jas paraginti varžy-

Spalio 27 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Drjos III aukš-i

dos parengimas.
8 * t

O kada besame rirdėjęj Lapkričio 10 d. Lietuvos 
Čiurlionio ansambli? Ar; kariuomenės atkūrimo minė-
daug mūsų yra dalyvavę jimas So. Bostono Lietuvių ' 

Pil. Dr-jos salėje.

žio. su kuriuo laimingai iš- gilią užuojautą.

PASKUTINIS ŠIOS VASAROS DIDYSIS

Lietuvių radio piknikas
SEKMADIENI, RUGPIŪČIO 11 DIENĄ

romantiškame lietuviškame ROMUVOS PARKE,

71 Claremount Avė., Brockton-Montello.

Programa prasideda 4-tą vai. po pietų:

Estų šokėjai, vadovaujami Jaan Veenpere

1— Bostono lietuvių 
tautiniai šokiai, va
dov. Ona Ivaškienė

2— Svečiai šokėjai 
estai, vadov. Jaan 
Veenpere

•>—Gražuolės "Miss 
Lithuania of N.E.“ 
rinkimas

4—šokių kontestai 
su dovanomis

3— Klounas vaikam

fi—laimėjimo ir f- 
žangos dovanos

7—šokiai, grojant 
F. šmito orkestrui, 
iki 8 vai. vakaro.

S—Skaniausi ' val
giai ir gėrimai

Autobusai išeis nuo S. B. Lietuvių Piliečių Draugijos 

E ir Broadvray, So. Bostone 1:30 vai. popiet- 

JŽANGA j pikniką — suaugusiems $1.00, vaikam 50 c. 

Iki malonaus pasimatymo!

♦ ♦ *

MAIKIUI IR TĖVUI 
AUKOJO:

Parduoda

MUZIEJAUS

RETENYBE!

Parduodamos Lietuvos mo
netos: 5 litai — J. Basana
vičius. 10 litų — Vytautas 
Didysis, 10 litų — prez. A. 
Smetona ir kitos, 

į Kainoraštis — pareikalavus.

P. Zablockis,
P.O. Box 4642 Stn. C. 
Vancouver 10, B. C. 

Canada

premijų rašytojam? įteikimo 
iškilmėse? Visa tai, iau ne
kalbant apie kitus idomius 
parengimus, bus seimo me-į Lapkričio 16 d. Lituanisti- 
tu. ir mums nesunku būti tų į nes mokyklos puota So. Bos- 
įvykių dalyviais. į tono Lietuvių Pil. Dr-jos III

aukšto salėje
Autobusai į seimą

LB apylinkė, rūpindamo-
si, kad kuo daugiau bosto-i
niečiu nuvyktų Į Pasaulio L. J
Bendruomenės seimą New* Po e10-P Fkelevich \e-
New Yorke, nutarė pasam- • t v TonVoi, v, • - r> 1 wark, N.J, ir J. ir V. Jankai,dyti autobusus, kūne iš Bos-; ’. -J
tono įsvvks šeštadieni ( rug-i ’
piūčio 31 d.) ir gris pirma-1 Po$5: č. šadeika, Far-
dienio vakare. Suinteresuo-! mington, N.Y.. J. Puniška, 
tieji tuo reikalu kreipiasi Į Į Tampa, Fla.. N.N., So. Bos- 
Oną Ivaskiene (328 E gt.J ton, Mass., N. Nevis. Miami, 
teL AN 8-4618) arba i H. Fla., J. Januška, Paterson. 
Čepą (Baltic Realtv. 389 N.J.. J. Jakaitis, Flushing, 
Broadway, tel. 268-6930). ' N.Y.. J. Doba. Hamton, NA.
D a . ............. . . | Po $3: K. Bukaveckas,
Bostoniečiai ir čia dalyvaus HoKywood, Fla.. P. Lakavi-

Ruemiūčio 31 d. jaunimas čius. Rochester. N.Y., L.B.. 
New Yorke rengia mot orka- So. Boston, Mass. 
dą. Tai politinė demonstra- Po $2; j jankauska?, 
ciia, kurios šūkis —Laisvės Chįcago, Ilk, M. Bagdon, 
Lietuvai! Atitinkamais p!a- Miami Fla, v. Selivonči- 
katais papuoštu automobiliu kas> So Bo?ton> Mass j
vilkstinė trauks New Yorko Bliumas. Camlaehie, Ont., 
gatvėmis ir susirinks Flu- 
shing Meadows parke 3 vai. 
popiet, kur bus ir meninė 
programa. Joie dalyvaus ir 
Onos Ivaškienės vadovauja-

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

.Vaistai, kurie buvo ilgai bu- 
*iami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
iao y™.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta, P.O. Boa 9112
Nowark 4. New

T. Apanavičius. Ancaster. 
Ont., J. Gudas. Norwood. 
Mass.,Ch. Walad, So. Bos
ton, Mass., P. Glaveckas. 
Baltimore, Md.. J. Petkūnas,

mas tautinių šokių sambūris. Brockton, Mass.

Cape Code susižeidė 

Marija Jansonienė

E. Barčius, Jamaica Plain, 
Mass. $1.50.

Imkite ir skaitykite!
Ketvirtoji pradalgė, Ni

dos išleistas literatūros met
raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.

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

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

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

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė
Parašė Pranas Naumiestiš*
kis. Kaina..................$3 50

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė-

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

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

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

SLA—jaunimui duoda geru Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuaniaa Antante ef 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 Lietuvoj* bbs< daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

LAISVES VARPAS

NAUJOSKm AMUUJOS LIETUVIU - 
KULTCRINft RADIJO PROGRAMA*

Sekmadieniais S-S rai. ryta 
FM Bangomis 105.7 me<aciklq
U WKOX. Framinabam, Maaa.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON, MASS. 02402 

TsL JUniper ą-7209

i Po $li.;A. Masalsky, Ba- 
Audronės vilos savininkė yohė, N'.J., J. Trušas, Brigh- 

Marija Jansonienė. nelai- ton,- Mass../,, A. Yąinorius, 
mingai paslydusi, nusilaužė Ptytgburgh Pa.. At Bartulis, 
ranką ir porą šonkaulių. Tai. Blue Islmm/fll.. J. Vaidelis, 
įvyko paties vasarotoju ant- Žeigler, BĮ., J. Vinaitis,. Ak- 
plūdžio metu. bet ir dabar ron, Ohio, A. Songaila, Har- 
kaulai dar nėra sugiję, ir rison, N J., A. Duoba. Ma- 
liga trukdo darbuotis. • nastee, Mich.. V. Sales, Los 

Linkime greičiau pagyti. Angeles, Cal., A. Chesnaus- 
Dr. Ed. Jansonas, rūpin- kas, Hollywood. Fla. 

damasis svečiu vasaroto™ M Gragtaiti? N. Conton. 
reikalais. Tane Code pralei- c ,050
do net penkias savaites savo
atostogų ir tik praėjusį pir- Keleivio admiųistraeija lis mokiniams, bet ją su įdo- 
madieni trrižo i darba John visiems aukojusiems nuošir-Į mumu skaitys ir suaugusieji. 

STEPONAS IR VALENTINA MINKAI H^k bendrovėje | džiai dėkoja. I Kaina .................... ....... $6.

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

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

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama......................................................................  . $2.06

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

Cic&gietės {spūdžiai komuni*tų pavergtoje Lietuvoj 
15 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 učio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės j Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina............  $3.00

I
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MMM*M*M*****MMM,Ml*MlM***M*MM*M***MM*******M********M<| I inž- J. Valiukoni*

Vietines žinios
Dėl tarnautojų atostogų kitas Keleivio numeris teišeis 

rugpiūčio 28 dieną

Priminimas l įdomi vieta Bostone

Nepamiršo per 20 metų

Inž. Jurgis Valiukonis, i ...
' šiuo metu dirbąs jūrų van- Jadvyga Tumavičienė yra 
dens, dugno bei pakraščių n.e'.lenaiP’ :iOrįnčiam atwk- 
tyrinėjimuose Pietų Amen- I JAV, parūpinusi reika- 
koje, dalį savo laisvalaikio “n?as•-garantijas. Jų tarpe 
pašvenčia ”Glen Burnie Fu- ^uv0 ir E. ir S. Pakalniškiai, 
ture“ mėnesinio laikraščio jj^?pai pagyvenę
redagavimui, thikiaščio pa-’ į Kalitomiją ir
skirtis yra ugdyti Glen Bur- Serai įsiKūrė. 
nie (Marylando vietovės)1 Bet ir ten begyvendami, 
jaunų profesionalų saviveik-Jje nepamiršo savo gerada- 
’ą. i kurią įeina ir labdaros rės. kuri'jiems atvėrė duris 
darbai. Grįždamas iš Pietų j šį kraštą. Iš spaudos patv- 

! Amerikos pakraščių, jis sa- rę, kad J. Tumavičienė ne- 
vo tėveliams, gyvenantiems sveikuoja, Pakalniškiai su-

sodvba* ^°‘ bostone, parvežė įdomių manė ją aplankvti. Ir štai 
“ - medžio skulptūrų, kurias nepos n j jie *su savo at.

i

Primename, kad ši sekma- 7 * Tai Andersonų
dienį, rugpiūčio 11 d.. Ro- prie Jamaica\vav Pond šiau-I c - • - —
muvos parke Brocktone- rjnį0 kranto. Ten yra ypačP.6” -K? - 1 s g>vent°- žalynu — 3 dukrelėmis
Montelloj bus seniausių N. įdomūs automobiliu rinki-; •’aiT ai'- • -• . atvyko į Bostoną. J. Tuma-
Anglijos -radijo programų niai Ten rasite ir Hitlerio! - jaunam. mzinie- vičienei buvo labai malonu
metinis piknikas. Mercedes 770. kuns sveria! PV1 J-' ' a.ll“ko?luJ.lr atel7 tokių svečių susilaukti ir dar

Kas turite laimėjimų bi- JOOOO svaru, išmuštas nlie-! . ~ingai darbuotis aiPen’ su dovanomis. Tik gaila, kad 
lietus, prašome šakneles n0 lapais, turi 7 bėgius, gali ’ kPClų tarpe,’. svečiai negalėjo ilgiau pa
grąžinti su savo vardais, pa- įšvvstvti per valanda 120 j dalyvauV “ Į^tuviskojo jau- būtt

mylių greiti. Ten yra ir se-j 
niausiąs automobilis pašau-1 
Iv — 1866 m. Dudgeon.

vardėmis ir adresais. Kas 
norite šias programas pa
remti, įsigykite tų bilietų 
patys ir kitiems pasiūlykite. 
Šakneles atsįvežkite į pikni
ką.

t Plastikiniai narvai 

vairuotojams

Turėsime vėl naują šeimą

Sodybą apžiūrėti galima 
veltui, bet už automobilių 

Sekmadienį baigsime šią apžiūrėjimą suaugusieji mo-’ šiami iš Dudley stoties ei- 
vasarą linksmai su draugais ka 75 centus, vaikai 25 st. , nantieji autobusai ir jų vai

ruotojai, tai siūloma šofe-
Lankyti galima nuo 1 iki riams pastatvti plastikinius 

5 vai. vak. išskyrus pirma- narvus, kurie juos apsaugo- 
dienius. ‘ tų nuo užpuolikų.

susituoksRugpiūčio 24 d.
, . , . . Birutė Rentelvtė ir Bronius

-- Kadan?l VLakara3S.tP]PLt Banaitis. Jie abu yra Tauti
nių šokių sambūrio uolūs šo

Romuvos parke.
Visus kviečia
Steponas ir Valentina 

Minkai

kėjai. abu dalyvavo ir šokių 
šventėje Chicagoje.

Linkime jiems ilgo ir lai
mingo gyvenimo!

Keturi gengsteriai baigs , 

gyvenimą elektros kėdėje
j

Praeitą savaitę baigėsi 
ilgai užsitęsęs gengsterių 
teismas, šeši gengsteriai bu
vo nuteisti už gengsterio 
Deegan Edward. nepaklau
siusio gengsterių boso, nu
žudymą. Mirties bausme nu
bausti keturi: H. Tamello.
L. Griego, P. Limone ir R. 
Cassesso. Kalėti iki gyvos 
galvos nubausti J. Salvati 
ir \V. French.

Kad jie nuteisti, gali pa
dėkoti savo buvusiam drau
gui Joseph (Barboza) Ba- 
ron, kuris kartu su jais dir
bo. bet kai gegsteriai nužu
dė jo draugą, viską papasa
kojo, kam reikėjo. Tik tuo 
būdu tebuvo galima kalti
ninkus surasti ir pagaliau 
juos nubausti.

Už Deegan nužudymą 
Baronui buvo davę §7,500. 
Kadangi ne jis vienas tą 
darbą atliko, tai ta suma bu
vo padalinta tarp 4: tiys ga
vo po §1,500, o vienas §750.

Kai Deegan buvo nužudy
tas. tai N. Anglijos gengste
rių organizacijos Cosa Nost- 
ra vienas svarbiausių vadų 
pagyręs už gerai atliktą 
darba. i

Onos lvaškienės vadovaujamas tautinių šokiu sambūris dalyvaus 
Minkų radijo gegužinės programoje šį sekmadienį, rugpiūčio 11d. 
Romuvos parke Brocktone-Montelloj.

Bostono ore — vėžys

Bostonas yra vieas iš tų 
100 JAV miestų, kur oras 
labai užterštas. Fondas vai
kų vėžiui tirti paskelbė, kad 
Bostono oras perdaug už
terštas chemikalais, kurie 
yra vėžio ligos sukėlėjai.
V. Galdikaitės mergvakaris

Rugpiūčio 3 d. buvo Vi
dos Galdikaitės mergvaka
ris. Rugsėjo mėnesį ji išteka 
už Gedimino Margaičio.

Auga nauji jūrininkai

Antanas Bacevičius, gyv. 
Newtone, nusipirko didoką, 
stiprų ir greita laivelį su vi
sais moderniais įrengimais, 
kurių dėka jį lengvai valdo 
ir Bacevičių sūnus Leonar
das, 11 m. amž. Nuo jo ne
atsilieka ir dukrelė Sigita.

Bacevičiai į žvejybos iš
vykas pasikviečia ir vieną 
kitą iš senų meškeriotojų iš 
So. Bostono ar Dorchesterio.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai ž e nio s kainos vykstantiems į F 1 o r i d ą— 1
MIAMI—t i š Bostono, — tik $65.-
* *
VISŲT LĖKtUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TICKETS) IŠRAŠO

MI BELAUKIANT — 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.

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

KARTU (RA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikat u s.

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTIMAMS VILNONES SKARYTES 

IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10% NUO. 
LAIDA.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway„ South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Dabar moka 5*
už visų rūšių taupomu* pinigus

— r;-

Reikalingas antrame aukšte. 
butas su cen traliniu apšildymu.

Trys ramaus būdo asmenys

Praneškite laišku:

Keleivis, c/o B. M^
6.36 E. Broadway

So. Boston. Mass. 02127 
(34)

Peter Maksvytis
Carpenter Jfc Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus patai--/nio, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamu namų ir 
biznio pastatų, pagal Jū«ų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

{staiga atdara: kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

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

8 vai. iki 12 vai. dn.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO J UETUVĄ'

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštus

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

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

o šeštadieniais
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. Į | 

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mas*. 02127 

Tel. 268-0068

Telefonas: AN 8-2805

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

IPC D1NIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

•S********************************
a********************************

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

I'arduodame tiktai vaistas, iipildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit i ttetuviiką vaistiaą.

Sav. Emanuel L. Rueengard, B. S., Reg. Pharm.

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

'h - Tetefoms AN 8-6028
Noo * ral. ryto iki 8 vaL e„ išskyras šventadienius ir sekm.

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

Fuel Chief FORTŪNA FUEL Co.Dovanų 55 
certifikatas 164

Ofisas ir 

pavyzdžių 

kambarys

24 valandųa.
aptarnavimas

Ypatinga nuolaida 
apšildymui alyba

Fortūna Fuel Co.
nu'eis

40 metų 

patyrimas

KKUOOct ’IOO”
perkant bet kurią karštu vandeniu ar šiltu oru ’baseboard* 

šildymo sistemą.
' C.'

Išsimokėti iki 8 m.
(I-mas mokėjimas 1968 spalio m.) 

Pasiūlymas baigiasi
1968 m. rugpiūčio 31 d.

By T iikyhI (P. c/vrlu na

Nėra rankpinigių
487 VVashington Street 
Dorchester, Mass. 02124

436 1204

Ketvirtis * Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisoma laikrodžio* 

Žiedus, papuoiahia

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Td AN 8-4649
z#****#*****###**#*##*******#**#**.

Vedėjas J. Va ičaiti*A. J. NAMAKSV
Real Estate A Insurance

321 County Club Rd*
Newton Centre, Mass. 021591

Tel. 332-2645 
>♦###♦#♦#*#****************♦#*#♦♦»
ATLAS PARCELS CO.

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

Tet. 798-3347

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL 

1VORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia

Tiesiai iš Morcesterio siun- wuntiniu> tiesiog jg VVorces- 
čiam įvairius siuntinius į Lietu, j lerio • Lietuvą ir kita* Rusi-

jo* valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau-

vą ir kitus Rusijos valdomus 
pintus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia-

V m . 4«<: Dažau ir Taisau

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 

; sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už-

Joje smulkiai aprašyta 
tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsų

sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per

tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius

jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikiienė

> Namus iš lauko ir viduje. < 
Lipdau popierius ir taisau:

’ viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savia Hill Ava 
Dorchester, Masa, 

TeL CO 5-5854

broliai, seserys, giminės ir ^r nuolaiiniam apsigyvenimui, 
draugai. Knygos kaina —
75 centai.

Patarnavimas atliekamas grei 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Sehyrinskimoooooaouoooooooso.1 -J
STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
galima gauti dailininko A

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijc 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 kk 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikla sekmadie* 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. dia

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvay 

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

Flood Sąuare a 
Hardicare Co.

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- 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gaun» 
maa ir Keleivis.

K. J. ALEKNA
OS EAST BRO ADV AT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Beejamin Moore Dažai 
Popieroe Sienom*

Stiklae ‘
Visokie reikmenys

Reikmenyi plumberiama
Vtookie geležiee daiktai

Turime Lietuvos žemėla- 
- pių — už 50 centų, už $2.50 

akto pasirašytojo Stepo- (sulankstomas) ir už $3.50 
palvotą portretą (sieninis).

domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybė* paskelbi

Skelbtis Keleivyje yra pigu ir naudinga *8x6 colių dydžio už 80 cnt.

1

f


