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Karo ugnis vėl ryja
Artimuosiuosius Rytus \

Nuo praeito šeštadienio žydai ir arabai vėl lieja i ■
i

c; ’:umos smėlį savo kraują. Žinios iš fronto labai skirtin- ,
I

gos. Izraelis buvęs užpultas netikėtai per šabasą. Jungti- ‘ 

nėse Tautose vyksta žodžių karas be rezultatų.

Žydų - arabų konfliktas, į Karui vykstant jau ketu- į 
1967 metais suliepsnojęs va-Į rias dienas, žinios iš fronto j 
dinamuoju šešių dienų karu. j yra visiškai prieštaraujam j 
kui.o metu arabai prarado; čios, kiekvienos kariaujam ■ 
daug savo teritobrijos. iki čių pusių skirtingos, 
šio! teuvo tik diplomatų už-j Izraelio štabas ir žinių a- - 
marintas, bet nei'ssįjręstas. genįūros jau nuo sekmadie-,' 
Izraelis, nors Jungtinių Tau-• nįQ skelbė. kad egiptiečių’ 
tų Saugumo Tarybos kelis■ veržimasis i rytus per Sbue-i 
kartus ir pasmerktas nęsu-:zo kanalą Stabdytas, kad5 
tiko nei Egiptui, nei Sirijai.! bene jr jį jų pastatytų 
nei Jordanui užimtų terito- ^}įu sunaikinta, kad atkirs-'

į žlniaus apygardos Ligoniu kasos vadovybė ir tarnautojai 19IO metais. Itl.’.O melų 
rudeni \ žinių su apylinke Įjungus i Lietuvos valstybę, reikėjo ir veikiančią pagal 
’.enkijos Įstatymą Ligonių kasą pertvar kyli pagal Lietuvos Ligoniu kasų Įstaty
mą. Tuo tikslu Į \ ilnių buvo pasiųstas šia ulių Ligonių kasos direktorius Jackus Son
deckis (sėdi iš kairės trečias) ir Kauno miesto Ligonių kasos buhalteris Norkus 
(sėdi pirmas kairėje). Kasos valdytoju, kuris veikė valdybos teisėmis, buvo pa
skirtas vilnietis V. Budrevičius. Darbas nebuvo lengvas. Reikėjo parinkti raštinės 
tarnautojus, gydytojus, susitarti su vaisti nė mis ir t.t. Nuo 1940 m. vasario 1 d. Son
deckis grižo i Šiaulius, o Vilniaus kasos direktoriumi buvo paskirtas Kauno apy
gardos Ligonių kasos direktorius V. Mar cinkus. Norkus pasiliko toliau Vilniuje. 
V. Budrevičius sėdi pirmas dešinėje.

»i jų grąžinti, o arabai, žino tas 400 tankų arabų dalinys,!
ma. nesutiko savo žemių ne egiptiečiai atstumti i buvu- 
pędos išsižadėti ir dėl to j jo- sjas paliaubų linijas, sunai- i 
kia? betarpiškas taikos de- kinta daugybė lėktuvų. To-į 
rybas su Izraeliu nesileido. į kje paĮ pasisekimai žydus l 
Tokioje situacijoje abi ka-i lydi jr Sirijos fronte, kur at- ‘ 
riavusios pusės nuo pat 1967 : siėmę sirijiečių pradžioj už-! 
metų paliaubų dar labiau or0btas Golan aukštumas ir ’
ki^in™ šio ginčo stiendi-1ap!aJ"ai ?U(Itavę-• Clecelande mirė 
Kiminam šio ginčo spienui sunkų smūgi ir stumia ji at- 
mui. Kadangi už šių amži-igap
nųjų priešininkų pečių sto- _
vėjo dvi didžiosios galybės Tuo tarpu arabų šaltiniai; RUgSėj0 28 d. širdies smū-i Karo korespondentas 
- JAV ir Sovietų S-ga, - l’>'‘>nesa- kad Egipto dalintai > „ „ Antan0 ■ si,.ijo; sostinės
tai arabus masiniai ginklavo «*mingai keliasi per Suezą. -K
sovietai, o žvdus amerikie
čiai. , . ra-Į laisvėn net Izraelio tos sn- (

Ir štai praeitą šeštadienį.’ ties kai o yadą su visu. dali-' įr aUgęS, Lietuvos nematę 
kaip tik didžiosios žydų niu ir atsiėmę kone visą tą ( ^et išlikęs geras lietuvis ir

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

(Ezeept for two weeks in July) 
PubUsbef in So. Boston, Ha—. 

8!ace r ebruary 9, 19M
KELEIVIS 

636 East Broadvvay 
South Boston. Mass. 02117

Atskilo numerio kaina 20 centų
69-T1EJI METAI

' Sovietų ir JAV žaidimas 
karui vykstant

J
Brežnevas užtikrinęs Nixoną, kad sovietai tenorj Ar- 

' timuosiuose Rytuose tiktai taikos ir teisingumo. JAV ad- 

j ministracija irgi tūpčioja, vengdama susikirtimo su savo
b
• atšildytu komunistiniu "draugu“.
II
J Kadangi Izraelio ir arabų ras gali ir šiuos priešingas 
’ kaias taip pat liečia JAV ir puses remiančius milžinus 
; Sovietų S-gos interesus, tai. supiudyti.
j>n8as dėmesyki>pbtaj rpuo tafpU atrodo. kad a- 
i",1 < •< va stybių re-; bu (lidieji (,ar ia t
akciją. Juk įskilęs karo gaiš-1 ........ .savio peštynių ir laukia, ku

rion kariaujančiųjų pusėn 
pakryps laimėjimas.

Kaip iš Washingtono pra
nešama. vos žydų-arabų ka
rui prasidėjus, prez. Nixo- 
nas ir sovietų kompartijos 
vadas Brežnevas privačiai 
pasikeitė nuomonėmis ir a- 
bu esą pareiškę norą Arti
mųjų Rytų konfliktą ko 
greičiau likviduoti, kad jis 

1 nepakenktų besimezgantiem 
_ . . .. .! draugiškesuieni JAV ii So
pa v., piaeitą sekmadienj j g_gO8 santykiams. At-

Bostone šaudo 
žmones

Bostonas, garsėjęs kaip Į- 
žymus JAV kultūros cent
ras, paskutiniuoju metu vir- 

i to tikru džiunglių lauku. Ja- 
i me žmonės niekšu jau me
džiojami kaip kiškiai.

Žydai subombardavo A. Rukšėnas gavo
. i •1
s dail. A. Vaikšnora covietų ambasadą premijąi :

lentas iš Vydūno Jaunimo Fondą
( _______ _ Damasko kasmet skiria premiją pasi-; voja dėl gyvybės. Paaugliai

avo selįmingai Keliami pei buezą,, yaik?noro gyvybę .jam tesu- praneša spaudai ir radijui, žymėjusiam jaunuoliui, šie-' j)a(Jūrė ir akmenimis pribai- 
iie-_ veJa gyčius -1 Sinajaus Pu’( laukus Vos 55*metu. (kad ten užskridę Izraelio met jis tą premiją paskyrė’^ 65 m. meškeriotoja. Dar

,_mA’,?ae.męny! ’ j bombonešiai subombardavę Day of Shame autoriui Al- įabiau sukrėtė visus 'žinia.
< krašto apsaugos mi-igiui Rukšėnui. Premija bu- J kad juodieji paaugliai api- 
ijos rūmus ir kitus ka-i vo iškilmingai Įteikta Chica-, pylė benzinu sudegino 24 m.

Velionis buvo čia gimęs, ne tik

buvo sunkiai sužeisti šūviais 
3 asmenys, vienas rš jų poli
cininkas. Pašautas krautu- 
vininkas i širdi sunkiai ko-

Yom Kippur šventės metu. 
prislopintas Artimųjų Rytų 
karas staiga vėl suliepsnojo 
nepaprastu Įnirtimu.

Kuri pusė tą karą vėl 
pradėjo?

Arabai ir visi komunisti
niai kraštai kaltina žydus. 
Mat, jie iki šiol atsisakinėję' 
grąžinti savo arabams kai-: 
mynams užimtų teritorijų, 
dar juos užpuldinėję ir var
ginę Įvairiais keršto veiks-

Sinajaus teritoriją. Sirijie-i dalyvavo lietuvių veikloje 
čiat^taip pat esą atrėmę vi-į j0 kūryba turėjo dideli pasi- 
sus žydų puolimus ir veržia- Į pekima kitataučiu tarpe, 
si pirmyn.

Taigi tikroji padėtis gai .M/rė garsus bėgikas 
paaiškės tik po kelių dienų.!
Tuo tarpu tegalima tik nu-j nUfflll 
įausti iš visu žinių sumos,! o .. ....
kad Izraelis turi persvarą o-; -uomiJos sOS meje
re. nes jo lėktuvai bombai- :į sinkvie mirė 76 1 •- •>

Hel- 
metu am-

davo Sirijos sostinę Damas-)I žiaus Paavo Nurmi, išgarsė-
ką ir Egipto sostinės Kairo- 
pakraščius, kur žuvę ir daug 
civiliniu žmonių. Bet žemės

mais. o kaio isvabkaiėse nu-. £fonįe aį-r0(j0 arabams ši 
skandinę kelis Sirijos laive
lius. Tokie reiškiniai priver-
tę arabus reaguoti sausumos 
fronte.

nister:
rinius taikinius, bet ir civi-; goję spalio 6 d. ,
l.mų gyventojų kva,valus, Minėtoje knygoje autoriu5 (ės -ja b»vę. į.tės dar čia nėra buvę.

aprašo Simo Kudirkos tra-, nusikaltėlio sugavimą mies- 
gediją ir jos kaltininkus. : to burmistras paskyrė 5000 

Knygą už $8 galima gauti ■ doleriu, bet nė vienas žudi- 
i kų dar nesugautas.

. jęs tarp pirmojo ir antrojo į ii 
pasaulinių karų savo bėgimo • žuvę 5 žmonės.

kur žuvo daugybė žmonių.i
į Jo žiniomis, žydai bom- 
! bom pataikę tiesiai ir Į te- 
• nykščių Sovietų S-gos am- 
į basadą, kur žuvę daug am- 
, basados tai nautojų ir jų šei- 
Į mos narių. Sakoma, kad jų< 
i žuvo apie 30. i-T ūdijam $50 mil.

Taip pat subombarduota Atstovų rūmai 313 balsų 
Lenkijos ambasada

ir Keleivyje.

Laisvojo žodžio

rodo. kad ši kartą Brežnevo 
suvaidintas santūrumas ir 
neva nenoras kištis i žydų ir 
arabu pjautynes Amerikos 
administraciją apramino ar 
net patenkino. Mat, Brežne
vas pasakęs, kad sovietu vv- 
riausvbė. nors "moraliniai“ 
ir nalaikanti arabu pusę ir 
žvdus? nrinažistanti am’eso- 
rifl’s b«t ^orinti, kad toie 
Artimu iu Rv+u erdvėie būtų 
o-ražmta "teisinsimas ir tai
ka viso terovei“.

Ta proga užsienio reikalų
sekr. Kissingeris pradėjo
dar garsiau reikalauti, kad

i kongresas pripažintų sovie-
į tams prekyboje didžiausio
į palankumo principą ir su sa-

. , , . .t .. . ' vo rezoliucijomis nesikištųArabu atstovai .Jungtinėse . . ... • ., ,

i Arabai reikalaujaf
savo kalbos

kur prieš 90 paskyrė S50.2 mil , Taut<)se- |j Sovietijos vidaus reikalus,
Radio Liberty ir RadioFieej, i u...,___ nereikalautu komunistiniokad jų kalba būtų pripažin-ilaimėjimais. Jisyi'a laimėjęs' .Jeigu toji žinia tikra, tai Europe, kurios savo pro^ra-j af ta v.

28 tarptautines varžybas, o- galima laukti labai kieto* rnas siunčia už geležinės už-ita °^lcia i^a ^a ^a‘
kartą geriau sekasi ir jie:. da]i 
tuo tarpu nors ir su didelėm Į 
aukom veržiasi Į prieki. > ___

, limpinėse žaidynėse gavęs
1 režimo sušvelnėjimo.

Senatas priėmė rezoliuci
ją, kurioje žydai ir arabai

T ,. • X • , Ji šio karo ateities vystymą-')
.IZrae?„1S...?L tV11įin^\„ka? j si sunku pranašauti. Gal ver- danas, Saudi Arabija ir kiti

karą atnaujino Egiptas ii ta jk atkreipti dėmesį Į ka- 
Sinja, ne> jį ii piadėjo Pel} naujančių šalių jėgų santy-

arabų kraštai, o, be to. ne
žinia. kaip apsispręs Jorda-

so\ ietų reakcijos prieš Izra- dangos. Panašiai nutarė ir1^*^ posėdžiuose galima kal-
e^i- senatas. Komisija pakuly ' 6ėti angliškai, pi ancūzūkai, . ................

mus dar suderins " j rusiškai ir ispaniškai. 1 ra, saukiami grįžti į prieš si ka-
I pasiūlymų tą teisę pripažin-i rą buvusias ribas ir pradėti 

Prieš lėšų paskyrimą ypač i ti ir kinų kalbai. { derybas taikiu būdu ginčuiMaisto kainos dar 
pakils

į nėr
i ' išspręsti. Nei JAV spauda.

, . Kt , .... J Arab0 pasiūlymas per- j nei kongresas dar nekaltina
ekonomines: A t b pollClJO S j duotas gen. sekr. Wa!dhei-! sov}etu> kad jie esą šį karą

i netiesioginiai užkūrė.
Bet sovietų spauda ir ra-

----  ------  --------- . dijas. nors ir neminėdami
bet iau|kauflė 16 policininkų už ky-!'algoniJs> bet Libijos dikta- 

kaio nGr į šių ėmimą. Jie per mėnesi7or’u:s za^as tas išlaidas su- 
1 gaudavę po $20.000 kyšiui m°kėti.
už Įvairius patarnavimus ari Arabaiškai kalba </pie 
akies užmerkimą prieš nusi-Į120 mil. žmonių, 
kaitimus. '

Generolams pietus

kovojo šen. Fulbrightas.

įja, nes jį

žydų šventes, ko Pa»-ys zy-j kj? nors jisgal ir nėra lemia- nas, kuris iki šiol i kaią dari tary^os pirmininkas Stein : ... .
dai niekad nebūtų i y zęM da- mag karo eigai. i nebuvo aktyviai Įsibjungęs. Įsuko, kad sunkiausią \d\ko- /cysiTlinklį
rytL , 1K- T i T *. ' I tarpi iau išgyvenome: mais-.

Šiuo atveiu tiesa greičiau sPau^a s^e^ia» ^z~ Izraelio stiprybe yra tikjt0 kainos per ateinančius 6, 01 ^?.^1:'1rna?
. įuo at\eju ue.a ^įeičiau( faejls tu 2<o,000 sausu- daus geresnis kariuomenės: a.,,. į baudė 16 policininkų u

Prezidento
Į mui susipažinti.
! Naujos kalbos Įvedimas; 

nu-b’ra susijęs su didelėmis iš-
. » . .. . ,---- is turis 275,000 sausu- daus geresnis kariuomenės: mčnocinc dar m
bus zy dų puseje,^ nes Iziae-i mog kariuomenės. 1,700 tan-i paruošimas, geresni lakūnai.! ne tajn 
!‘N™:ga™by ^pu-as "r,k«. 5,900 lakūnų. 488 karo-tarptautinis žydų solidaru- '
pakankamai pasirengęs, ne- Įėktuvu. 5.000 jūrininku irimas ir didžiulis kapitalas, 
susimobilizavęs. ir visuotine karo laivui " '
mnbiliyaeiia nindėta tik ka- I Ši naujai suliepsnojusį ka-! »,

pirmąjį
smarkiai.
pusmeti.

JAV-bių pagalbamobilizacija pradėta tik ka- * "7" „ i Si naujai suliepsnojusį.
ro veiksmams jau vykstant. • Egiptas turįs 260,000 že-! rą bando gesinti ir Jungtinės! . i
Be to, sakoma, kad apie bū- m.vno karių, 2,000 tankų.! Tautos, bet iš jose vykstan- Kitoms ValSlįjOems 
simą arabų užpuolimą Izra- '-3,000 lakūnų, 620 karo ■ čių ginčų maža naudos tega-
eli

Senatas 54 balsais
' Kanados kviečiai

Amerikos vardo, savo žmo- 
i nėm.s pastoviai kaia, kad tai 
Vakarų imperialistų išpro
vokuotas karas.

Įdomu tai. kad komunis
tinė Kinija, palaikydama a- 
rabus. lygiai keikia ir Sovie
tu Sąjungą, ir JAV-bes, nes 
JAV remiančios žvdus atvi-i vis už $1.00pnesj

tybių Kinijai
242 \ ...... Kengrsmanas Aspin iškė-į .

Sirijos pajėgos— 120.000. 11 UK Iaune- ! mil. doleriu. Atstovų rūmai« RaJada.j)al a.K!ni.'!al; lė idomu mažmoži. Pasiro-į niai. . . . ..
sausumos karių. 1.179 tan-' Dar pavojingiau, kad šis-yra paskyrę 1 bil. 600 mil.l"**.224 m,L ^^ido, Pentagono valgyklose ei- ruoti ir tuo stmrmdanu izra
kų. 10.000 aviatorių, 326 žydų - arabų karas apėmė, Komisija turės tuos nutari-! ^ain.a nePa^ke..a’ .etn^a_‘vjJiniai tarnautojai už pie-

. karo lėktuvai, 2.000 jūrinin- naftos šaltinių sritį, kur susi- mus dar suderinti. , bejojama. kad ji pia>ok> bi-Į tus rnoka tiek. kiek ir kitur, Į
kų ir 25 laivai. kerta didžiųjų valstybių in- Prezidentas prašė skirti; lloną dolei !ų. : o generolams pietūs tekai-; labai abe’otma. ar

Pridėkime dar, kad Egip- teresai. O toji nafta kartais į pusantro biliono. iš tos su- Kanados kviečių derlius 6 patiekalų. 8 užkandžių įr'cnv1Ptai nA»em* kokia 
i tui ir Sirijai kariuomene ir gali uždegti ir pasaulini ka- mos. numatyta išleisti 376 šiemet buvo didesnis negu nuo ja tik 1 doleri, l’ž doleri knmnromis’ne šaunumo *-

i prieš tris dienas painfor- lėktuvų, 15.000 jūrininkų ir! Įima sulaukti. Tikras spren- paskyrė kitu vaisi 
avė net sovietai, tikėda- 89 laivus. j dimas tur būt tegalės Įvyk-; įlb j vjena
• • j------- x.-__ • ___ ----- . —— ti tik karo lauke.

mav
miesi žydus pastūmėti i nuo 
laidas ir susitarimą su ara
bais be karo ir galimo di
džių valstybių Įsikišimo. De
ja. Izraelis to Įspėjimo ne
paklausė ir palaikė ji tik so
vietų provokacija.

rai o sovietai — netiesiosi- 
. leisdami žvdams emig-

eli ir silpnindami arabus, 
kuriu srityse siekia ismalėti.

Kaip gi tas karas vvksta kitokią pagalbą pasižadėjo tą, jeigu nebus suspėta pir- mil. dol. P. Vietnamui, Lao-j pernai. Jis 
ir kurios pusės persvara? ‘ teikti*Marokas, Alžyras, Su- mas kibirkštis užgesinti. sui ir Kambodijai pagelbėti, nūs bušelių.

siekia 622 nulio- jie gali pasirinkti valgius 
' 17 saldžiųjų patiekalų.

is r>°nt
! palankesnę Izraeliui.

V’-nf'' i-pvolnirti jo kiek
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Amerikos gėda
Iš seny laikų ir dar šiandien mėgstama pačių ameri- į 

kiečių ir Jų gerbėjų Raitoti, kad Amerikoje yra visko dau- į 
giausia, viskas didžiausia, laisviausia, viskas pagaminama •' 
ir suvartojama greičiausiai ir praturtėjama lengviausiai, j

J
Tai būtų tikrai pasigėrėjimo ir pasididžiavimo verti i 

reiškiniai, bet. deja, Į tąjį "viskas“ taip pat iskaičiuotina j 
ir politikierių suktybės, teisėjų paperkamumas, vieša ky- i 
šininkystė. rasinė neapykanta, narkotininkai, paleistuviai, ’ 
chuliganai, vagys ir žudikai. Stebint aukštųjų valdžios 
pareigūnų bylas, skaitant spaudoje dienos Įvykių kroniką, i 
apraudant net bažnyčioje vagių ištuštintą kišenę ir gydan- ’ 
tis gatvės užpuolikų Įmuštus galvoje guzus, susidaro Įspū- ■ 
dis, kad šio padugnių elemento Amerikoje jau yra net• 
daugiau, negu dar senoviškosios gerųjų laikų moralės pi- i 
liečiu, nes demokratiniuose rinkimuose sukčiai laimi bai-j 
sų daugumą. į

Tokių faktų akivaizdoje lenda i galvą net visiškai ! 
juoda mintis, kad šiame "visko pertekliaus“ krašte turtas i 
žmogaus netaurina, laisvė nedžiugina, mokslas netobulina, { 
skelbiama visų rasių lygy bė ir brolybė vieną nuo kito ati- j 
tolina, o atsakingos valdžios pareigos suartina valdan- ■ 
čiuosius su kriminalistais. Į

5
Į

Nors spaudoje ir valdžios viršūnėse vis pakartotinai' 
pabrėžiamas reikalas sustiprintai kovoti su kriminaliniais • 
nusikaltimais, bet tų nusikaltimų skaičius tokiais astrono- j 
miškais šuoliais auga. kad dar likusiems padoriems pilie-j 
čiams siaubas plaukus šiaušia. Visai neskaičiuojant kišen- ' 
vagių, kyšininkų ar šiaip naktinių Įsibrovėlių veiklos, štai • 
tik Bostone, JAV kultūros centre, ir tik per keturias die- Į 
nas juodžiai gatvėje sumušė ir sunkiai sužalojo lietuvaitę 1 
Daivą Kleinaitę, kuri ir dabar guli ligoninėje, Columbia ' 
Point pajūryje dar nepagauti piktadariai užmušė žmogų; 
akmenimis, o Dorchestery šeši juodi vaikėzai apipylė tik i 
prieš kelias dienas atvykusią čia moterį Wager benzinu• 
ir sudegino. Pridėkime dar, kad tuo pat laikotarpiu iš ka- • 
Įėjimo pabėgo visam amžiui nuteistas galvažudys, kurio j 
naujų "žygių“ dabar galime laukti. j

Nėra abejonės, kad, šiuos žodžius rašant, jau yra už
registruota eilė naujų panašių Įvykių, kurių garsas dari 
mūsų nepasiekė. O ką jau bekalbėti apie New Yorko Chi-i 
cagos ir kitų didesnių miestų nusikaltimų balansą?

Tokios dar nokino

Antanas Gustaitis

Viktoras Vizgirda

Varę blakę pešti. —
, Šiandien baigėm su garstyčiom
į Vienas kitą ėsti...“

Tiesa. Antanas Gustaitis nelabai džiaugiasi, kad

paštu atsieis 13 centų, o at- 
, virukas — 11 centų.

I Bus pakelti ir siuntinių ta
rifai. Žurnalu ir laikraščiu

i šiandien "Visi laimingi, visiems gerai“, nes, 
į Į ateitį taria:

"Praeis dar metai — kelei\ io kojas 
Iries Į lovį, šilkais išklotą.
Ir negirdėsi užsimiegojęs.
Kaip tave ger .... šunų Motą.
Bičiuliai, pri- -ai r da.i tarai, —
Visi graudingai, visi gerai...“

Bet vis dėlto, net tokio likimo akivaizdoje, poetas 
yra linkęs labiau apverkt; žirą raus gimimą, negu jo mirti. 
Jo žodžius kartojant, —

"Et, numirus bent atgarsiai skambūs;
Giria, geria ir vėlę užgieda.
Gimę — styrom, apnuogę lig; bambos,
Net prieš mamą pasiutusi gėda...“

Taigi, " Saulės šermenvs“ dar nėra ir Antano Gustai
čio šermenys, ir tuo tegalime tik nuoširdžiai džiaugtis.

Linkėtina, kad ir šis rinkinys taip pat greitai i si kirs- J

t , , pasiuntimas pastų, imant vi-zveigdamas k , . Z ,durki, padidės net 38 <.1
Nebūtų taip pikta dėl tų 

tarifų kėlimo, jei ir pašto 
patarnavimas taip pat gerė
tų. Bet to nėra Kaip seniau, 
taip ir dabar laikraščiai te- 
besiu.nčiami atkištinai. Bos
tone kitur leidžiamų dien
raščių negalima gauti kas
dien po vieną. Jie išnešioja
mi rurankioti po du, po tris, 
nors išsiunčiami kasdien.

PREL. J. BALKONAS 

ATSISAKĖ k

tytųpo skaitytojų lentyna k k 
net dvi laidos per trum;

• : >das varnas , kutm 

k po.
Jos kaina $7.00 ir pa-Knyga gaunama M ’k 

siuntimo išlaidoms 25 c; mm k kkmsaebusetts valstijoje gy
venantieji dar primoka mmkosčio 21 centą.

J. Jašinskas

JAUNIMO KONGRESAS 
BUS BRAZILIJOJE

Rugsėjo 23 d. Chicagoje 
, PLB valdybos atstovai ; iru:. 
B. Nainys ir vicepiim. Ii. 

i Kasparas tarėsi su Pasaulio

šaulio Lietuvių Jaunimo sei- 
r. . Jks atsieitu apie 8jO,ūvO. 

’ tos sumos pajėgtų su
kit; Brazilija, o antra pusė 
'■ubų ant PLB valdybos.

Pietų Amerikos lietuvių 
ir.-.mimui reikalinga veikliu

t dovii Lietuviu Jaunimo S-gos pir- _
! mininku kun. A. Saulaičių. Parūpinti ir pusmečiui

Sutarta, kad Jaunimo

PLB valdyba turėtų 
ar

metams po kelis pasiųsti Į
! jungos atstovas Įeis i PLB B^ziliją. Argentiną ir Uru- 
1 valdybą, kad "Pasaulio Lie- dxaJ^-
• tuvių Jaunimo“ žurnalas y- PABRANGS PAŠTAS
• ra reikalingas ir leistinas, U-
dėl PLB valdybai teks

PLB valdybai leista koop
tuoti 3 narius. Kol kas numa- 

; tomą kooptuoti vicepirmi
ninką kultūros reikalams ir 
vicepirmininką lieturiškai 
nekalbančios lietuvių išeivi
jos reikalams.

Tuoj po seimo Į valdybą 
buvęs pakviestas prel. Jonas 
Balkūnas ir jis buvęs sutikęs, 
bet rugsėjo 20 d. pranešęs, 
kad apsisprendęs i PLB val
dybą neiti.

Seime už prel. J. Baikūną 
L 90 atstovu balsavo 41.

ČIA YRA DARBOt
Vienoje Baltimorės dar

bovietėje po mėnesio bus 
darbo 3 darbininkams. Dar
bas lengvas ir nuolatinis. Ir 
aš ten dirbu. Kas tuo reikalu 
domėtųsi, kreipkitės šiuo 
adresu: Juozas Rimkus. 821 
Hollins St.. Baltimore, Md. 
21210.

J. Rimkus
■ Nuo kitų metų sausio 5 d. Į

pastas vėl pakels tarifus. Garsusis dirigentas Tosca-• pintis jo finansavimu.
i Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Algimanto Mackaus j Brazilijoje gyvena anie L'ž paprastą laišką mokėsi- nini būdamas 83 m. amžiaus 

Reikia manyti, kad šitoji Amerikos gėda laikui bė- Knygų . Leidimo Fondo paskutinė naujovė — Antano 70 tūkstančių lietuvių, jie me 10 centų, už atviruką 8 vadovavo NBC simfoniniam 
gant dar padidės, nes kriminalistams augti ir tobulintis Gustaičio jau trečias satyrinės ir humoristinės poezijos yra pajėgūs suruošti III Pa- centus. Uždaras laiškas oro i orkestrui.
čia sudaromos palankiausios sąlygos. Antai, televizija i rinkinys "Saulės š e r m e n y s“. • _____________________________ _______________________
kasdien pateikia vis naujų ii išiadingų kriminalinių susi-i <paj yra knVoU rinkos naujovė ne vienu požiūriu. » 
kaitimų pavyzdžių. Teisėjai nusikaltėliuose tik ir teieško; Nekalbant'aj)ie tai. kad ši satyrinės poezijos knyga
švelninančių aplinkybių . juos svelniai baudžia, o nu- v(a jaį,aj puošniai išleista. — drobiniais viršeliais, didelio 

baustus "už gerų elgesį“ ko greičiausiai paleidžia toliau _ tikIa])a atvertus, i akis krinta visiškai mūsuo-
sayo “darbo“ dirbti. Įvairūs valdžios samdyti psicholo- nejplasti dai|ini„ko Viktoro Vizgirdos satyriniai mūsų
gai uoliai nagrinėja nusikaltėlių sielos tiansformacųas, marg0 gyvenimo montažai, o toliau — ir satyriniai spai- 
matuoja jų gailestį už giiekus ir sveria žudikų atgailos voti dailįninko paveikslai, kuriais jis taiksto dar labiau
ašaras, visai nesidomėdami nukentėjusio žmogaus isgy- pal.vškinti autorių ar išsakyti savo paties humoristine pa-: 
venimais. Pagaliau. — ir kalimai turi savo uniją kuri ru- j viena a|. mfeu ••visuomeniškaji reijkini< :
pinasi, kad vagys būtų pakankamai gerbiami kalėjimo .. .................................... “•
administracijos ir kad žudikai nebūtų maitinami perkepu- Nesiimdamas čia šio eileiasčių linkinio paiaidžiui ii 
siais stoikais... Be to. už grotų uždarytiems kriminalistams pažodžiui 1 ecenzuoti. o tenoi ėdamas tik ti timpai naują lei- 
k artais pasiūloma ir moterėliu, nesgi vienatvė yra perdaug riinį paminėti, v.:s dėlto turiu pašaknį, ^ad Mos-skambiais 
kankinanti ‘ ' p1 Pradingais eilėraščiais atlaikytos "Saulės’ Šermenys“

yra ištisai graudžiai linksmas kūrinys, kaip ir kita Antano 
Žavus yra humaniškumas ir reikalingas šiame pašau- Gustaičio kūryba, už kurią jis yra ga; ęs Lietuvių Rašytojų ,

Iv. Bet kai meilė ir gailestigumas terodoma ne vargšams, Draugijos premiją.
ne beturčiams ir badmiriams. ne ligoniams, o tik krimi-| šermenys net ir prasideda rauda, kuri gal •
naliniams nusikaltėliams, kažin ar tokie veiksmai atitin- išreiškia ir pagrindinę sios satyrinės knygos minti:

-•S *

ka tą gražųjį humaniškumo žodi?

Revzultate — gėda visam kraštui nuo prezidento iki 
jo batų valytojo!

Ką kiti rašo?

TJielruthshuiit
0Kimrd6{wiwęiWahoard 
flKCutterY&itenldiiring 
BjeRussran-airarican 
confronlatian on 
Martna'sVjnsyard.

"Ko numirei. Saulyt. mums laimėn kelią svietus,
Kai nebaigta giesmė, neatšvęsti darbai?
Ar nebėra ir tau žydrioj tėvynėj vietos 
Ir, bėgdama dangun, i žemę sukniubai?

Tamsa. Juoda tamsa sunkius sparnus nuleido 
Ant pranašų galvos ir ordinų rūdies.
Tamsa ant negyvos baltos ramunės veido 
Ir atskleistos šilkuos jaunamartės širdies...“

Bet dar neverta ištisai liūdėti. Autorius rodo, kad
Mes manome, kad V. Meš

kauskui šiuo atveju tikrai *
"Dirvos* nuolatinių poli- nuodėminga mintis i mūgų tautiečiai dar linksmai gyvena ir po saulės užtėmi

tinių straipsnių autoi ius \ - . mo. nors nakties siautėjime tėvvne tik "nuogas pro nuogt
tautas Meškauskas rugsėjo visai neabejotina, kad, . . . - z • ? • t A 1 • ' J•J st-vu wi<ni TJAMivocnkuJ Plasti regimenors gimtojo kamio gaidelis, kuris zadr

KAŽIN AR TAIP?

21 d. numerv. priminęs, kad Maskva, jeigu Lietuvos oku .................................
JAV-bės iki šiol tik kartoja pacija būtu kitų valstybių no mus raro^ kur! £Ioste ir z-vdai ir kuni-ai • Jau musV 
nepripažįstančios Lietuvos pripažinta, spaustų Lietuvą akimis —’Aakar garbingas — šiandien gardus“, nors—j 
okupacijos, bet nieko nepa- savo čebatu dar kiečiau irj "Kontinentais ir seklyčiom
dariusios ir nedarančios tai visiškai nesidairydama, ką| ,,, ,,, , , _ . ----- _________

"Todėl peršasi nuodėmin- tų jau užtikrintas jos vienos1 yra mažiau persekiojami? je ar vyriausybės palangėje 
ga mintis, kad, rasit, dešimt- vidaus reikalas, šiandien.'Jie dar daugiau spaudžiami kelti. Be to. ir pats okupan- 
mečiams bėgant tas oficia- be kitu Maskvos "dovanų“,ir dar daugiau ju intelektu- tas. ir jo pataikūnai Lietuvo-

vo kaip JA\ sąjungininkus lyti. J pažinimo ir mūsų protesto tuvos visuomenėje tas nepn-•
konflikto atveju ir tuo pačiu ’ prieš okupantą balsas yra pažinimas, nors jis būtų tik1
žadino sovietu budrumą ir Štai. Ukrainos okupacijos dažniau laisvajame pasauly žodinis, vistiek dar gaivina 
Įtarimą kiekvienam lietuvių nepripažinimo niekas neke- girdimas, nes ir didesne tei- šiokia tokią tylią lasvės ar 
tautiniam sąjūdžiui“. į lia, o ar ukrainiečiai dėl to^sę turime jį laisvoje spaudo- bent kokios permainos viltį.

U - . ******

by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai arčiu ka 
tragediją. Tai jokiu rūdžių nesugraužia 
mui ir ji išda\u<ii> JA\ admirolu, kapi 
Geriausia dovana kitataučiui. To-* kaina 
galite gauti 11/ Ss.uil. Mass. valstijos gv

lba parašyta knyga apie Simo Kudirkos 
mas paminklas Simo Kudirkos heroiz 
tonu ir kitu biurokratu gėdai Įamžinti. 
SS.95. bet Keleivio administiaeijoje ją 
ventojai dar primoka 21 et. mokesčio.
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KAI SKAITO 

f AS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Su drg. S. Michelscnu 

atsisveikinant

! socialistų tarpe. Jų kviečia- 
I mas via pasakęs daugybę 
kalbų, nekartą buvo renka
mas į sąjungos vadovybę.

j Drg. Michelsonui mirus,
; Amerikos lietuviai neteko 
! našaus žurnalisto ir kovoto- 
; jo dėl žmogaus teisių ir jo

, . , laisvės, kartu ir dėl lietuvv-kaimynus. kurie gaiejo tuos ;
pasikalbėjimus perskaityti, j

adv. ZUZANA SALNIENĖ Tie kurie negalėjo auimin- Nuoširdi užuojauta jo gi- 
’ ti keleivio vardo, jį vadino m;nėms 

Ką galima pasakyti, kai ”Maikio ir tėvo gazieta“. i
galingas ąžuolas išvirto? j ‘
Mirtis ateina mums visiems.J S. Michelsonas buvo tvir- 
ir mes turime džiaugtis, kad tų įsitikinimų ir drąsus vy- 
Stasys Michelsonas gyveno ras. Po Rusijos revoliucijos 
ilgą ir naudingą gyvenimą JAV socialistai suskilo. Vie- 
ir mirė staiga, netikėdamas, na dalis tikėjo, kad socializ- 
kad mirtis yra arti. be ilgos mas gali būti atsiektas par
ūgos ir agonijos. Tačiau, kai lamentarine tvarka, o ko- 
mirtis ištinka mylimą šeimos munistai stojo už revoliuei- 
narį, visada yra labai skaus- ją. Michelsonas tvirtai atsi- 
mingas smūgis. Kitam sun- stojo komunistų priešų pil
ku suprasti to nuostolio jaus- sėje. O tai reiškė—nutrauk- r . ..
minj poveiki. Pazjstamas ti l>»us.su seua.s draugais; d^. gyvenimą. Jis 
zmgsnis, jaudinantis rankos ir kęsti ize.dinejimus ir plu-j tg b^-)ailtus * 
palietimas, balso garsas me- dimus.
kada daugiau nebus pajus-1
tas ar išgirstas. Velionio gyvenimas buvo

pavyzdingas, ir daugelio lie-

RUGSĖJO 25-26 D. J. LUBINO ŠERMENINĖJE 

Michelsonų šeimos draugė

SLA Centro iždininkė

EUFR. MIKU2IŪTĖ

Šio liūdno įvykio daly-, 
viai. liūdinti šeima!

Mes ęia susirinkome at
sisveikinti su mielu Stasiu
Michelsonų, kuris 
vo į amžinybę.

iškelia-

blogus
tančius darbininkus, rūpino
si jų gerove. Matė ir dalies 
savo siekimų, dėl kurių nuo 
jaunystės dienų kovojo. įgy-Velionio šeimai aš tegaliu tuvių ateiviu gyvenimas ta-į£““£.^sakyti: ”Aš noriu kad jūs P° pilnesnis ir turiningesnis. ■ jendmimą, bet apie tai pia

lotumėte, ioo- aš’ ūk L nes in takai susidūrė su Sta- «au kiti prisimins.pas
žinotumėte, jog aš jus su 
prantu ir užjaučiu“.

•
Velionio jau mirusią žmo-1 

na Margaritą aš pirmą kar-Į 
tą sutikau moterų organiza-i 
cijų darbe. Kai aš, tada dar j 
studentė, atvykau į Bostoną, 
ji pakvietė mane į savo na-. 
mus. kur aš pažinau velionį j 
ir jų dvi dukras. Jų namai
visada buvo man atviri, šią j ..................
brangią ir nenutraukiamą nepaprasta, kovinga asme- kitokios problemos. Visa tai 
draugystę aš turėjau garbės nybė jjs gimė Lietuvos ba- buvo nagrinėjama lengva 
palaikyti iki jų mirties. j jorų šeimoje. Jo vaikystės k.a,ba-. su. ^moru, todėl

Q, m* r, i • - metų visa aplinka buvo len-1 J^°s $kaityti. To-
Stasys Michelsonas gimė'* If patg buvo taip dėl ir Keleivis lietuvių tarpe

šio Michelsono keliu. ..........................As čia pirmiausia noriu 
kalbėti apie velionį kaip Ke
leivio redaktorių. Anais lai- 

j kais daug kas, kalbėdamas 
partijos Užsienio delegat. I apie Keleivį, vadino jį Mai- 

• kiu. Taip buvo išpopuliarėję
narys JONAS VILKAITIS 1 velionio rašomi ”Maikio su 

tėvu pasikalbėjimai“. Juose
(Kalba sutrumpinta) , .. ,.buvo liečiamos anų dienų at- 

Stasys Michelsonas buvo eiyių politinės, religinės ir

Lietuvos Socialdemokratų

Lietuvoje. jai esant caro o- J . j , A 
kupuotai, bajorų šeimoje.! k -^
Jis mokėsi Europoje ir atvy-; , Velionis Stasys ir jo žmo-
ko t JAV dar jaunas buda-.^r kalbos Tao bū(,u jis'na Marranta sunkia, dirbo 
mas. Čia jis buvo Keleivio jiau apsisprendė esąs >1^1 g andas, vns gertnda- 
redaktonus, o vėliau ir jo fje|uvjs. ’ Į nu Keleivi. Abu buvo laisvu
savininkas.

•_. turėjo didelį pasisekimą, 
suartėjo su lietuvių1

Bet jis jau vai-

KAS KUKO NEVMIA, 

VO NIEKAS N1PUK1A.

kalbos kursų Conn. valstijoj 
I organizatorius ir kt. Atvy
kus į JAV naujiesiems atei- 

j viams, jis palaikė ir su jais
Spalio 1 d. šv. Jono kapi- gyvą ryšį. organizavo Hali

nėse palaidotas Vladas Če- forde jų literatūros progra- 
kanauskas (Chase). Velio- mas. kvietėsi Bostono din* 
nis gimęs 1S94 m. rugsėjo mos sambūrio vaidinimus 
6 d. Alovės valse. J Ameriką Tai buvo nuoširdus patrio- 
atvyko 1913 m. ir apsigyve-į tas, šviesus ir kultūringas 
no Worccestery, Tarnavo, žmogus, kokių senoji lietu- 
diaudimo bendrovėse, karo vių išeivių karta nedaug te
metu buvo pašauk tas į ka- turėjo.
riuomenę. \ ėliau baigė te-Į Velionis daug rašė lietu- 
legafo ir geležinkelio buhąl- ių iaikiašeiams —Vienybei 
tėvijos kursus Valpareiso, j Lietuvninkų, Lietuvai, Tėvy- 

:chv.>«nas spaudus žmomu tarpe i ;♦«.> n,.~Ts 111., ir visą laiką iki pensijos Sandarai, Keleiviui ir 
P. (.risaitis, .1. Sonda. s. Michelsonas. \. Jo- tarnavo geležinkelių bend-: kt ’ dažniausiai pasirašyda- 

rovėse- ! mas V. K. Klausutis. Jis yra
,. . , , , ; paaręs ir pora scenos veika-\. Čekanauskas buvo ga-j £ k‘ £ iracija ir 

bus ve.kejas ir organizmo-1 « . ,aj j? b J sta.
'•US eSte">|tyti Hartforde. Parašė ir
jis pi iklauš e SLA o i kuopai, j - *< - a z*i »• t • n-i iii-- e i i knygele Musų Vilnius. Lietuvių Pil. klubui, Sanda-1 1
ios 16 kuopai. Tėvynės My-I 1^35 m. jis dalyvavo Pa- 
lėtojų 50 kuopai. Jis suorga-' šaulio Lietuvių Kongrese 
nizavo Lietuvos Laisvės Sar- j Kaune. Už nuopelnus Lietu- 
gų kuopą, kuri turėjo 2501va* buv° apdovanotas Gėdi
nai ių. Jis yra ir vienas lite-’ mino ordinu, 
ratui os - dramos draugijosi J. Krasin«ka»
“Aušrelės“ steigėjas. i ___

Velionis S'asj 
kairės i dv-ir- : 
nužka. O. kkmentinš (latviu žurnalistas). K- Bielinis

HARTFORD, CONN 

Mirė V. Čekanauskas

ros centro valdybos sekreto
Stasys Mkhe’son .s (kairėje) Keleivio 60 m. sukakties bankete j! Lis, 1 ėiynės Mylėtojų (l-jos 
IMS m. bandža, 25 d. Greta > dešinėie K. Bielinis. toliau dr. į pirmininkas. Vilniui Vadao- 
P. Grigaitis, — visi jau mirę.

Velionis veiklus buvo ir. Šiemet sukako 625 metai, 
vėliau. Jis yra buvęs Sanda- kai buvo įkurtas Prabos uni

versitetas. Vilniaus univer-

! t i S-gos

sitetas įkurtas prieš 400 me
tų, o Maskvos — tik prieš 

veikėjas, lietuvių 218 metų.

s (sėdi vidury) Keleivio patikėtinių tarpt 19«1 jStasvs .M i
gruodžio J d. . me posėdy jis buvo pagerbtas jo 90 m. sukakties 
proga.

i ir tokias idėjas skel
bė Keleivyje.Studijų metais lankė Ry

goje politechnikos institutą.
nkubnnuo .’otvi Kiztrvco n n Tai buvo prieš 1905 m. i evo-; . . ....cneisonas savo liKimą sujun- .... i, . ,, , ... su visa siela nnsideio nrieOf. Hu-hn i i<L lociją. Socialdemokratinis i . Nge s»u aaioo Ąpiogumi. Juie- , .... jo ugdymo,imi^n^i namnVaio SąjudlS J3U buVO gerokai J-, J g

leidęs šaknis ir į tą institutą, i Mano pirmoji pažintis su 
Ir draugas Michelsonas į jį! velioniu buvo SLA seime, 
įsitraukė. L žėjus reakcijai,: be{ apje Keleivi iš savo ma- 
ir Michelsonui nebuvo saugu J mvtės sužinojau dar jaunys- 
ne tik Rygoje, bet ir Lietu-;

todėl jis ir atsidūrė tgje mQsų šeimoj Mai-

Neatsižvelgdamas į savo 
bajorišką kilmę, Stasys Mi Jie abu nriklausė SLA ir

tu vių imigrantai nemokėjo 
anglų kalbos. Jų dauguma 
buvo iš žemės ūkio. Čia jiem 
reikėjo prisitaikyti prie 
miestų fabrikų gyvenimo.
Jiems teko sunkiausi darbai.

». v°Je’
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visos tailgos darbo valandos už ma- į R ,
žiausią atlyginimą. S. Mi- Bostone- kio su tėvu pasikalbėjimai užuojautą,
chelsonas buvo įsitikinęs,! . .. buvo skaitomi po kelis kar- širdingiausia
kad darbininkai geresnio' Kun laika čia dirbo dirb- tus per savaitę. Man buvo roms i.-
gyvenimo tegali pasiekti tik|tVv^e* 9.Iel^a! įmezgė ry- didelė garbė asmeniškai pa- vyrams,
per socializmą, todėl ir Ke-i?lus su buliais, kurie čia įminti velionį. įbeisvaiv
leivįs tapo socialdemokratų I iau buvo gei ai oi gamzuoti. j su žmona,
laikraštis. Jis rėmė socialis-*^a^ ėjo čia ir Keleivis. Ne-J Velionis Stasys Michelso-.
tu kandidatus, dirbo sočia- trukus jis buvo pakviestas 

Keleivio redaguoti. Paga-

ariu giliausią kai atsisveikinti su veįioniū.1 
Nartu ir mano'Ji palvdtsmie į amžinybę su 

įojauta dūk- giliu liūdes;u širdyse. Ame-i 
Violetai, jų rikos socialdemokratai ir vi-; 

io vaikaičiam si velionio darbams — žo-j
;i d;. A. Kapočiui dž.iu ir rastu — pritarusieji, 

i jausis lyg neturtingesni, nesi 
mi’ ė Stasvs .Michelsonas. i

lįstų organizacijose, skaitė 
paskaitas apie socializmą 
lietuvių kolonijose. tapo jo savininkas. Gegužiui 

mirus, Keleivis paliko jo
Keleivy buvo savotiška 1 vieno .nuo?avvb^.’ ko^ P.° 

skiltis, pavadinta "Pasikal-} ^n.tr?L° Pa>aypnio kaio ps 
bėjimas Maikio su su tėvu“, j pei leido Socialde-
Viršuje karikatūra — senas ’ mokl sąjungai, 
tėvas kalbasi su gana protin-

nas SLA nariu buvo nuo! Ilsėkis i am ai savo pąsi- 
jaunystės dienų. Mums buvo i rinkto Ja: > asto žemėje, 

liau drauge su St. Gegužiu garbė jį turėti Kontrolės ko-• Tu savo C pa-ibksi
misijoje, o vėliau Švietimo, gyva- ’i a- inime. Pasi- 
kurioje jis išbuvo iki mirties, i bksi kavi r . .aa; -yp>an- 

| tis mūsų v i-a laisvės trokš- 
Paskutinis seimas, kuria-j tančių ir .jus lekiančių Lie- 

me velionis dalyvavo, buvo Į tuvai draugą-.
Miami, Fla. Ir čia. kaip ir vi

gu jaunuoliu Maikiu. Senis 
atstovauja senajai iš Euro
pos atvykusiai kartai, o 
Maikis jau čia išprusęs. Jų 
pasikalbėjimai lietė įvai
riausius klausimus: ekono
minius, socialinius, etiketą.

Redaguodamas Keleivį, 
Michelsonas išgalėjo ir pa
ti laikrašti išgarsino savo 
rašomai

ATSIUNTĖ PAMINĖTI !
j

Vėjas gluosniuose. GIuos-1 

niai vėjuje, du stebukliniai; 
vaidin’mai. parakė Algirdas! 
Landsbergis, 126 psl.. kieti; 
viršeliai, kaina $5.00. Išlei-į 
do Algimanto Mackaus {

sada, jis davė gerų patari-! ALSS centro komiteto pirm. KnvrnĮ Leidimo Fondas (G. 

mų: nors jis buvo peržengęs Į ežys. 63 H
90 metų, bet jo galvojimas! JONAS PAKALKA
buvo aiškus. Jis tvarkingai f

Maikio pasikalbę-,'atliko visas pareigas. Jis ap-', Kai k m k - tęs dvejus

dora ir kt. Jie buvo kupini'' 'j.f’Ouos nasikalbėjimus ir, 
humoro. Klausimai soren- ■ k,tf>k”,s 'a'krastimus straip- j

jimais. kurie skaitytojų bu-lgynė SLA reikalus ir gilino- metus būvi u -u-m iii ;ę ps 
vo labai mėgiami. Įsi. kaip Susivienijimą palai- j gerbti ir ; a- ikinti Stasį

St. Michelsonas rašė ne j kyti ir stiprinti.

19 So. Artesian A- 
ve.. Chicago, III. 60629). 

Baltijos balsas, apsakyme-!
-usirinkę pa- b'ai priaugančiam lietuvių-p. f
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Michelsono jo amžiaus 90 Slavėnas. 72 psl., 
metų sukak:'-> proga, visi pažymėta. 

Velionis jau seniai savoj: linkėjome -ulaukti bent

I u. r ree distribution by mail, carrier or other 
io Jaunimui, parašė Juozas; means,

1. Samples,kaina ne-

‘aikn" i Pnius» ^et vra Para^s ir ke-1 polisą perrašė, jį aukodamas! 100 metų. ii < pat< tada Nežinomi keleiviai eilė- 
dziami iš .ocialistimo .a.ko.. noHka .. saVQ|SLA fondacijai< neabejojo, kad gyvens iki ra?C]aj- paraše Magdal. Ma-(

v.n... _____ ' unimtimi ir turiniu ičci^Viria 190 metu: toks jis tebebuvo 1 ]Ja Slavemene. 8S psl.. kai-.Maikio ir tėvo pasikalbė
jimų pasisekimas buvo mil
žiniškas. Tą dieną, kai Ke
leivis ateidavo, tie, kurie ne-l 
mokėjo skaityti, eidavo pas

apimtimi ir turiniu išsiskiria 
„Lietuvių išeivija Ameriko
je“.

Visa Vykdomoji taryba 
liūdime, netekę savo gero 
draugo. Perduodu šeimai

JH
tvirtas ir v-:■- nuotaikos. nepažymėta. Abi paskuti

niąsias išleįdo Mintis, 417į 
šiandien čia susirinkome Burwood, Sydney, N.S.W..l

lDrg. Michelsonas veikė prezidento Povilo Dargio ir.Jai’- galima sakyti, simboliš-Australia.

othercomplimentary, and
i ree copies

2. f’opies distributed to news airent.«, būt 
not -.old

E. Totai distribution fSum of C and P)
F. Office ūse, left over, unaccounted, 

spoiled after printing
O. Totai (Sum of E & F—should equal net 

presu run <hown in A )

88 5)3

2,628 2,636

62 64

2.690 2 700
I cer’tify that the «»«tements made b.v me above are rorreet and complat*.

Jackų* Sonda. Managar
. . -t-1*’

%25c2%25bbus.su
Vveei.it
adilres.es


Ptolapis ketvirtai Nr. 39. 1973 m. spalio 9 d.

Iš okupuotos Lietuvos Lenkų žurnalas apie Lietayą
naudotis parku, patalpomis,! 
garsintuvais ir kitais Įrengi-! 
mais. Worcesterio apylinkės 
valdybai ir pirm. VI. židžiū-

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Viekšnių puodžiai ir 
Vilniaus planuotojai

j ja, vis daro servizus pasigro- 
! žėjimui, parodoms. O juk 
• molis turi tarnauti virtuvei.

niai ministrai.
Kariškių valdžia dar vis 

tęsia nuversto prezidento 
Allendės šalininkų me-

straipsni "Na Litwie“. kuria- priešinimą hitlerinės okupa- i talkininkėms už rūpestį, kad džioklę.

KAS VALDO ČILĘ? I ATSIMINIMAI IR MIN- 
’TYS, Kazio Griniaus, I to-

Dabar Čilės valdžią .-.ūda-Imas, 300 psl., kaina ......$2.
ro 10 generolų ir du civili-

Paryžiuje leidžiamas len 
ku žurnalas "Kultūra“ šių

minėti, kad dr. Dov 
Jeruzalės

Levin iš nui už talkinimą, darbo jė- 
Hebrew Universi- į gų suorganizavimą ir loteri- 

E.
irtuvės

metų liepos rugpiucio nume- ty renka medžiagą apie Lie- į jai dovanų palinkimą, 
ry išspausdino E. Žagielio tuvos ir Latvijos žydų pasi-; Kauševičienei ir virti

me duodama žinių iš Lietu
vos gyvenimo:

cijos metu.

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

JAUNYSTĖS ATSIMINI
MAI, Vlado Požėlos, 335 

' psl.. kieti viršeliai, kaina — 
1 $4.00.

visi būtų sotūs. R. Jakubaus-i 
kui už vadovavimą progra-j
mai. A. ir D. Gluodams už—Adenauerio Vokietija 

rėmusi Antibolševikini Tau
tų Bloką (ABN). tuo tarpu

LABAI ĮDOMUS 
ATSIMINIMAI

šeimininkėms. Molis turikeliavo; v. .
T i p- ' būt1 U' žiemą ir vasarą bro * 1* <<

tuvą ir Tiesoje aprašinėja • us- 
savo kelionę. Rugsėjo 14 d. I 
laidoje jis rašo apie Viekš-; . 
nius, kurie iš seno žinomi į ir 
gerais puodžiais. O štai ko-; 
kia tų puodžių šiandien nuo- ’ 
taika:

Domas šniukas 
1,700 kilometrų aplink

Puodžių meistrui pritaria 
korespondentas:

—Lietuvos Bažnyčios per
sekiojimai nesiliauja. Vil-

"Šiuo metu ceche, kuiis Į- į 
sikūręs dviejose pasenusiose! 
patalpose, darbuojasi apie Į 
trisdešimt žmonių. Veidai j 
džiaugsmu nešvyti, nes ga-j 
mina nuobodžią, ne tradici- į 
nę Viekšniams produkciją, • 
o šiandien madingas vazas i 
palmėms, kitokias vazeles, j

"Matyt, teisus senis puo
džius, matyt, molio indai tu
rėtų būti ne vien prašmatnu
mo, suvenyriniai gminiai, o 
patogus, higieniškas virtu
vės indas, ir mūsų kaimynų 
latvių pastangos eiti tokia 
linkine sektinos.“

Br. Untuliui 90 metų

Spalio 4 d. sukako 90 m., 
kai gimė Bronius Untulis, i-

sporto žaidynių garsinimą, j 
I. Markevičienei ir T. Jaku-i 

niaus arkivyskupijos 47 ku- kai dabartinis kancleris W. bauskienei už loterijos tvar-1 
nigai pasiuntė sovietų vai- Brandt jau 1945 m. pareis- kvma. Enciklopedijos leidė- 
džiai peticiją, tačiu atsaky- kęs, kad rytiniu Lenkijos že-| jui J. Kapočiui už knygų 
mo į ją negavo. Tarp parašų mių ir Baltijos valstybių i-į kiosko suorganizavimą ir 10 
yra keturios lenkiškai skam- jungimas į Sov. S-gą esąs jknyou loterijai paskyrimą, 
bančios pavardės, tarp jų ir, tikslingas ir teisingas.
neseniai mirusio Vilniaus1
klebono kun. Wieliczko. Ar-! —Ryšium su ideologiniais 
gi tiktai trvs lenku kunigai nesutarimais ir ginčais emi- 
liko Vilniuje? — klausia to naciniuose sluoksniusse, V. 
straipsnio autorius. , Vokietijos "Die W eit“ is-

i spausdino straipsnį, nagri- 
—Sovietinė Rytų Prūsijos nėjanti rusu baltosios emig-

dalis, kartu su bu v. Varmos racijos skilimus 
vyskupija, prijungta prie akcija per revoliucijos sim-į
Kauno vyskupijos. i patikus nedavusi jokių re

zultatu. Tik kai sovietai ė-

A. Škudzinskui už B. Braz
džionio knygos "Poezijos 
pilnatis“ loterijai paauko- 
jir>/L Kun. A. Miciūnui už 
vėliavų pašventinimą. Dr. 
P. Vileišiui už pranešimą a- 
pie lietuvių ir kitų baltų at
stovų darbus Europos Sau- 

Maskvos gumo konferencijoje Hel- 
sinkv. Tautiniu šokiu sam-
būriams ir ju vadovėms O.J 
Ivaškienei ir L. Pauliukony-

"Puodžių gatve nukelivo 
me pas liaudies meistrą Jo-i 
kubą Pakalniški. Jis irgi nu
siteikęs nelinksmai:

■ žymus pedagogas, vadovė
liu autorius.

VYSKUPO P. BUČIO 
• ATSLMINIMAI, I tomas,
i 320 psl., kaina $3.50, II to-

T -.n.TA t • i mas 282 psl.. kaina $3.50. 
TRYS IR ViENA, Janinos;

Narūnės atiminimai apie. GANA TO JUNGO, Kip* 
rašytojus Gabrielę Petkevi-‘ro Bielinio atsiminimai, 492 
čiūtę, Bali Sluogą, Jurgį i kaina $5.06.
Savickį ir Juozą švaistą ,171
pis., kaina $3.00. RAŠTAI — STRAIPSNIAI,

JVYK1AI IR ŽMONĖS, i ATSIMINIMAI APIE 
gen. Stasio Raštikio atsimi- JUOZĄ LIŪDŽIU, P etrone* 
nimų III tomas, 616 psl., kai- , lės Liūdžiuvienes, S3 psl., 
na $15.00. i caina ...............................$1.

MES VALDYSLM PA-!
SAULj, parašė L. Dovyde-į ATSIMINIMAI, p..-ašė duo
nas, I tomas 268 psl., II to- \ zas I.iūdžius, 246 neda
rnas 248 psl. Kiekvieno tomo i
kaina $4.00.

WE WILL CONQUER Į 
THE VVORLD by LiudasSalomėja Neri). Pet* 
Dovydėnas, 217 psl., kainaj one ė? Orintaiiės, 234 psl.. 
$5.00. • Kaina $3.00.

Viktoras Biržiška, DĖL į
MŪSŲ SOSTINĖS, atsirni-į SIAUBINGOS DIENOS, 
nimai (1920-1922 m.), 312 į 1944 1S59 vnetų atsLnini- 
psl., kaina minkštais virše-! parašė Juozas Kara
liais $2.50 kietais—$3.75 ! činsxas; 273 pusi. kaina $3. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS !
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus t PASKUTULS POSĖDIS, 
atsiminimu (1918-1940) V i "r“ozo Anceno atsiminimai,
tomas, 295 psl., kietais vir- ! P-’-> ^aina........... $4.00
sėliais kaina $3.75. j

Atsitiktinio kareivio už- j J-lETU v A, Stepo-
rašai, Jono Januškio atsimi-',no ‘I-O ^sl., kai-
karo laikų Europoje, 127 j LIETUVOS VYČIO PĖD-

i SAKAIS, Juozo Strolios Įdo- 
i mūs 1940-1945 m. atsimini- 
mai, 176 psl. Raina $2.00.

piai, kaina 

KĄ LAUMĖS

$3.00.

ĮĖMĖ—Raudonosios armijos mė nuduoti ukrapatriotus ir tei. New Yorko krepšinio 
organo "Krasnaja Zvezda“ antikomunistus, o emigraci--jaunučių komandai ir jos va- 
1972.XII.21 d. laidoje cituo- jos vadovaujančius asmenis i dovui P. Gvildžiui. Bostono 
jamas A. Sniečkaus pareis- apšaukti komunistų kolabo-į krepšinio jaunučių ir vyru 

rantais, tikslas buvęs atsiek-’ tinklinio komandoms ir jų 
tas. Taip praeitų metų rude-! .X; kjkmub
nį vienas emigracijos žino-; Skabeikiui ir E. Austrui, 
mu veikėjų V. Alseika grįžo* Taip pat norime prisimin-Į 
į Lietuva, nusiveždamas su'ti tuos, kurie Lietuvių dieną i 
savimi dokumentus iš jo ii- ; parėmė pinigais, nes be jų 
galaikės veiklos. Iš jo reve-' paramos būtų buvę sunku ką.

Velionis nuo 1918 m. per kimas dėl karinio apmoky-
visą Vilniaus okupacijos į mo kursų reikalingumo viso-

! metą išbuvo Vilniaus Vy-J se vidurinėse, aukštesnėse ir
tauto Didž. gimnazijos mo- i profesinėse mokyklose, spor-'
kytojas. Jis buvo vienas iš i to klubuose, fabrikuos ir kt.
Kultūros draugijos, suvaidi-j —Istoriniuose Verkiu rū-
nusios didelį vaidmenį len-: muose prie Vilniaus įsikūrė

I ku okupacijos metu, steigė- vėžio ligų tyrimo institutas VUIX1'K''‘ Ju 1VV C.“ »ukį .ju»y Buimu
ziesdavom ge-I ‘ jjs jr šiandien tebe<wve Racijų galima esą spręsti,, nors padaryti. Dažnai nei fi-
' - • na Vilnnfie. mėgsta pašidai-’ -Okup. Lietuvoje susuk- “ svietų agentu buvęs nar.su stokos daug gerų su-

palivonus ,.yti po miesta ir stįbėti j0 tas didelis istorinis filmas nu0 senia1' Tačiau yra tai manymų ir darbų lieka nei-;
kintantį veidą. 1 "Herkus Mantas“ apie pas-

i kutini didesni senprūsių su- 
kryžiuočius 
tiesa, buvę 

sumušti, bet neišnaikinti.

"Prieš karą vargom kat
ras sau, sunkiai minkėm mo
lį, bet malonumą jautėm, 
žmonės gyrė. ir jiems nau
dingi buvom... Kai artėdavo 
pavasaris -
lems vazonus, vasarą — 
turgų veždavome 
uogienei, žiemą ąsočius ir 
bliūdus gamindavome... O
dabar... Planuoja. mokyti, g džiant iš ragsėj0 30! kiIima '

Tiesoje išspausdintos jo XIII a. Prūsai,dažnai atbulai... Kai reikia 
puodynių uogoms, tai pal
mių vazas gaminame, kai at-
eina ruduo - gėlėms vazo- Ko okupantas „esigaili? 
nūs... Apskritai vieksms-
kiams paveda gaminti tą, 
kas nuo kitų lieka. O juk 
galėtume žiest ąsočius, lėkš
tes, bliūdus, ir šeimininkės 
grobte viską išgrobstytų.! pavardes, viso labo 1485. 
Nemanykit, kad esu senisį Dar 962 gavo medalius "Už 
bambeklis, yra už ką mus ir šaunų darbą“ ir "Už pasižy- 
pagirti... Atkunta mūsų a- mėjimą darbe“, 
mtas. nesibijom mes plast
masių ir skardos konstruk
cijos. Tik pamanykit —če
kai.

nuotraukos, sukaktuvininkas 
atrodo dar stiprus

"Tiesa“ net per 5 nume
rius skelbė Maskvos įvai
riais ordinais apdovanotų 
"gyvulininkystės pirmūnų“

Socialistinio darbo didvy-i 
lės vardas suteiktas Biržų 
rajonovengrai, vokiečiai ėmė j rajono "Pergalės4 mul-huau — . •„ dn«.

pirkti ir garbinti musu gami- melžėjai Valerijai Sinajaus- . . • . *
nius. Tik aš, va. ką galvoju: i kaitei ir Jonavos rajono: n,a””.Uj,mX
dabar vis su moliu gudrau-! Kulvos kolchozo melžėjai• ' J , labdarvbesStasei Kuodienei.

GANA T JUNGO

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

sovietų agentu buvęs 
nuo seniai. Tačiau yra tai
pavienis atvejis. Aplami i-, vykdytų, nes niekas nebeno 
mant, lietuvių emigracija 
yra solidari, ir krypti jos 
veiklai nustato, vartojant 
lenkų terminologiją, —Ne- 

Lietuvių spaudoje pasigirdę į Palakamieji.
balsų, kad lenkams ir vokie-1 Tame pačiame numeryje
čiams besiginčijant tarp sa- yra Vincentos Lozoraitienės 
vęs dėl Koperniko, reikėtų! laiškas redaktoriui, kuriuo 
turėti galvoje dar trečią ga-i ji polemizuoja su 1973 m. 
limybę: jau prieš išimtą me-* balandžio numeryje tilpusią 
tų dr. Basanavičius nusta-' žinute "Litewski skargi“
tęs. kad "etnografiniu ir an-1 (Lietuvių nusiskundimai) T -i • • t -i •, , • • 4< v._ . T/ j jei D. Ivaškai, Onai Ivaškienei,tropologimu poziunu Ko-If,ei iietu\ių pei sekiojimo ’
pernikas buvęs tikras šen-Į Seinų rajone, o taip pat dėl 
prūsių palikuonis. į tariamo "lenkiškų“ vietovių

į sulietuvinimo.
—Seinų ir Punsko apylin-i (g)

kėse (priklauso Lenkijai) į 
a. ijiiz,u ~vvena pie jų tūkstančių lie-i 
koichozo . ‘„R .......- ___ 4.; ; p (Į |ę

ri imtis finansinės rizikos.
Dėkojame: So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jai už pa-. 
. skirtus po 25 dol. sporto var- 
žybų laimėtojų dovanoms 
(statuloms) pirkti. Dėkoja
me: Aldonai Andriušienei, 
Raimondui A. Austrui. Ka
ziui ir Birutei Bačanskams. 
Mamertui Cvirkai, Stasiui 
Eivai. inž. Broniui ir Irenai 
Galiniams, adv. Rymantui

nimai iš Antrojo nasaulinic 
psl., kaina $2.00.

SPECIALIAI 

Į LIETUVĄ

Nieko primokėti!
Veltui pristatoma 
Pilnai apdrausta! 

— NETIKRI KAILIAI—

organizacijos su-
; stiprino šalpos akcijos kont- Lietuviu B-nės Bostono

Longinui Izbickui, Juozui ir 
Anelei Januškevičiams. An- 

i tanui ir Anicetai Januškom,
I Elenai Juciūtei, Paulinai 
į Kalvaitienei, Steponui Ki- 
\ liūliui, Irenai Kubilienei, 
j dr. Jonui Kuodžiui, inž. Eu- 
. genijui Manomaičiui. Mvko- 
j lui Manomaičiui, Gediminui 
tMargaičiui. kun. Vaclovui. 
’ Martinkui. dr. Broniui Mi-'

. §115.00
vertes ir

KAINA .... 
Aukščiausios 
,puiki dovana 
(didžiausias pasirinkimas

i SIAURUOJU TAKELIU, 
K. ii. Kriaučiūno, 178 psl.,
lvČZ.lkXCt •••«,... ...a........ . •

PER GIEDRĄ IR AUD- 
// RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 
’ minimų (1909-1918) IV to

mas, 272 psl., kaina kietais 
’ viršeliais ............... $3.75,

■rele n^ktavemaNer"a‘iapygard0S Antl'°ji lietuvi« koniui. Povilui Plikšiui, Al-,1 
role. nes esą bu?ęrr,ahe.sa-pliena> jvykusi 19?3 m ,ug-ibe,rtui Puskepa]aičiui, ’inž.,!Dėl tos garbės pertekliaus} ... m ...... ;

spaudos nuotraukose. ypadlS™ lr4 T»ip pat.sėjo 23
kokiu iškilmių metu. jau be-' ?tv,eJ”; k.ai slUntaS gaU_ W

Paskutinis — trečiasis — doku

jai
veik visi apsikarstę įvairiais 
"škaplieriais“ ar plombom.

"Ąžuoliukas“ Vokietijoje

Berniukų choras "Ąžuo
liukas“ (80 choristų) gast
roliavo Rytų Vokietijoje 
— Berlyne, Magdeburge. 
Drezdene, Leipzige ir kt. 
Kartu su juo buvo filhar
monijos orkestro grupė, va
dovaujama Juozo Domar
ko, ir solistai Nijolė Am
brazaitytė ir Pranas Za- 
emba. i

PAŠTAS RAGINA 

NESIVĖLINTI

davę ir lenkai.

—Lietuvių organizacijos ■ 
dabartinėje Lenkijoje leido* 
dvisavaitinį žurnalą, kuris,’ 
neseniai lenkų valdžios bu-Į 
vo uždarytas. Komentuoda
mas ta fakta, Amerikos lie
tuvių laikraštis "Draugas“ 
sako. kad iš visų savo kai
mynu daugiausia skriaudų
Lietuva yra patymsi iš Len
kijos pusės. Turint tai gal
voje, o taip pat. kad per Lie
tuva Lenkija kadaise siekė 
net Juodąją jūrą ir t.t. ir t.t.. 
ji (Lenkija) dabar turėtų 
užleisti Lietuvai Seinų rajo
ną. arba bent palankiau 
traktuoti ten gyvenančius 
lietuvius.

sėjo
"orcesterv.

d. Maironio pai ke j juozuj a Rasiui. adv. Zuza-1
pasisekė labai! nai P. Shallnienei, inž. Juo-

gerai. Gražus oras, patrauk-|zuj Stašaičiui, Kaziui Šime-L 
Ii vieta ir įdomi programa į 
Maironio parką sutraukė
daug svečių. Visi buvo pa
tenkinti ir pageidavo, kad 
Lietuvių diena ir ateityje 
kas metai būtų ruošiama.

Lietuvių dienos pasiseki
mas nėra Lietuvių B-nės 
Bostono apygardos nuopel
nas, bet yra visų mūsų tau
tiečių bendro darbo vaisius. 
Vieni organizavo, o kiti tal
kino. garsino, rėmė daibais, 
aukomis ir maldomis.

mentuotas Kipro Bielinio atsi-

knygy platintojus. Kaina $5.00 
minimu tomas. Jis liečia musę 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lietu-

^rvven'nm pi’-’n

Artėjant Kalėdoms, paštą 
užguls siuntų kalnai, todėl 
paštu valdyba prašo nelauk
ti paskutinių dienu laiškam 
ir siuntiniam pasiųsti, jeigu J ni. 
norima, kad adresatai gautu 
prieš šventes.į _ __  _  _ __ t

1 Spaustuvės

—Ruošdamasis Helsinkio 
Saugumo konferencijai. Vil
kas finansavo (10 tūkst. do
leriu) 250 dokumentu leidi-

Čia norim prisiminti tuos, 
kurie daugiausia prie Lietu
vių dienos parengimo prisi
dėjo. ir jiems nuoširdžiai 
padėkoti. x

Dėkojame: J. Sondai ir P. 
Žičkui už Lietuvių dienos 
garsinimą spaudoje. P. Viš-

. .... pavadinta USSR-Ger-į čmiui ir S. Minkui už Lietu- 
■ man Aggression Against Li-i V1M (^enos garsinimą per lie-, 
’ thuania. 547 psl.. kaina $loJ tuviškas radijo valandėles.

nui Aleksandrui Šlepavi-Į 
čiui, Algiui Valančiūnui, j 
Antanui ir poniai Valiuš- 
kiams, Onai Vilėniškienei. 
Stasiui Baltūsiui, Mykolui 
Klimui. Julijai Leščinskie
nei. inž. Jonui Mikalauskui, 
Juozui Šilimui. Longinui L. 
š velniui. Jonui Valiukoniui 
ir Feliksui Zalleskiui.

Šie asmenys atsiuntė pini
ginę paramą vėliau, kai Lie
tuvių dienos programa jau 
buvo išspausdinta, ir jie pro
gramoje nepaminėti.

Dėkojame: Algiui Gluo- 
dui, Liucijai Baranauskie
nei, Mykolui Gofensui, Bro
nei Kriščukaitienei, Prakse- 
dai Jakutienei. Antanui 
Kriščiūnui, E. Kuodienei, 
Genei Razvadauskienei. Te
resei Stankūnaitei, Stasei 
Šmitienei ir Vladui iš So. 
Bostono.

Seniau Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse kelnių lopai 
rodė paskutinės rūšies skur
dą, o šiandien — dalies jau
nime paskutiniąją madą

Milžinų rungtynės, MykO’ 
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas. 203 nsk, kaina — 

viršeliais $3.00,
10 SKARELIŲ .. §60.00
5 vilnonės, didsliu ar ma
žu gėlių ar turkiškų raš
tų. visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokiu spalvų.
ORO PAŠTU .... §69.70
(O.MBINATION 
SPECIAL . . $186.00
LABAI VERTINGAS!

Medžiagos 3 jardai vyrų 
žieminiam paltui, 100r,< 
vilnos. 3 jardai moterų 
žieminiam paltui, 100G 
vilnos, 3’Ą jardo vyrų 
kostiumui, 1OOG vilnos, 
3 jardai moterų žieminei 
suknelei, 100'' vilnos, 
2 lovos paklodės (dvigu
bo dydžio). 2 pagalvių 
užvalkalai, 6 turkiškieji 
rankšluosčiai.
SPE( 1AL I . . . . §91.00

10 sv. kiaulės tauku. 
10 sv. kvietiniu miltu. 
10 sv. rvžiu ir 10 s v. 
cukraus.

DAI G KITOKIU 
VERTINGŲ DOVANŲ

Prašykite veltui 
iliustruoto katalogo!

Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
ENPRESS (ORP.
125 E 23rd Street

Fifth Floar
New York. N.V. 10010

Tel. 982-1530
LABAI SVARBU

lankvtojams iš SSSR 
DĖVĖTI DRABUŽIAI
Prašykite specialaus 

biuletenio ’
Mes turime šio biznio 24 
metu patyrimą ir tuks
iančius patenkintų uzsa 
kvtoj i .

minkštai
j kietais $3.50.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

2VHGSNIS Į PRAEITI, 
j K- 2vko, 476 psl., kai- 

»• • • • •••• • « « • — ••• • *

r i kontržvalgyba lie-
Jono "udrio at-į TUVOJE,

j siminimai. 224 psl., kaina 
$2.50.

DIENOJANT, Kipro Sie
tinio, 461 psi., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip. 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
Raina ......................... . $2.00

į Jaunystės atsiminimai, pa
raše Y ladas Aozela, 33u psl., >

MYKOLO KRUPAVI
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
psl., kaina $10.00. 
įrišta, Kaina $4.00.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
į TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
jpoio Skipičio, 440 puslapiu, 
l a • ••••••»••««••• • • • • • č)
' NE7RIKLAUSOMA LIE- 
l TUVA. R. Skipičio atsimi- 
' nimu Ll tomas. 476 psl., kai- 
j na $7.00.

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina —

OA

( Dar kartą nuoširdžia i vi- 
Robert Soel-! Klebonams kun. A. Baltra-Įsiems dėkojame už talkini- 
Inc. New, ^nui ir kun. A. Miciūnui už( mą Lietuvių dieną ruošiant, 

pamaldas ir pamokslus baž-; Ačiū!
nyčiose. .Maironio parko 

-Kalbant apie dokumen- valdybai, nariams ir pirm. 
sako autorius, verta pa- K. Adomaičiui už leidimą Valdyba

ler and Sons. 
York. N.Y.

tu?

JAV LB Bostono Ap> gardr»5

nar.su
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Pasikalbėjimas v 
Maikio su Tėvo

1974 M. KALENDORIAUS 
REIKALU

Ta pati taisyklė bus prita koma 
i ir sauvalingiems nusidėjėliams
Tūkstantmetyje. Krikščionys 
dabar yra pastatyti ištyrimui, 
ar pasirodys tinkamai gyveni
mui. Tikriausias būdas nugalė- 

J jimui yra pašvęsti viską Dievo

Vyras demokratas šeinio* 
je sudaro palankias sąlygas 
moters diktatūrai.

GALIMA GAUTI 

Keleivio administracijoje

‘Keleivio kalendoriaus“

LONG BEACH, CAL.

Banketas Lietuvių Fondo 
naudai

kėtąją sumą Įrašysime i pre-Į vai. vak Machinist Building Viešpats. Gal Jėzus ir citavo ši-

: galima gauti Leono Saba* 

i liūno ”Social Democracy in
TESTĄ K E N TAI Tsarist Lithuania, 1893—

numeratą.
Keleivio administracija

suuaooacroeeoooooooc

— Ir taip ir ne. tėve. Tie
sa. Karolis staigiais puoli
mais suardė sąjungininkų 
planus ir atsiėmė Livoniją, 
bet jis neužėmė kitų kraštų, 
ir jie nepasidavė. Taika ne
buvo sudaryta. Kad ir atkri
tus Danijai, likusieji sąjun
gininkai — rusų caras Pet-j Janina C 

jnkijos-Lietuvost Deveikieras I ir Lenkijos 
karalius Augustas II buvo 
didelių kraštų \aldovai. Jie 
buvo stiprūs priešai, bet nu
tarė glaudžiai bendradar
biauti. 1701 metais vasario 

! mėnesi reikalų aptarti jie 
abu susitiko Biržuose.

Salėje, III aukšte. 728 ElnJ \uos Pranašo žodžius pritaiky- 
. T r» v .. .... i dainas sunaikinimo simboli tiem,Avė.. Long Beach, b a.lt. j kul-įe (.lr ęurj pasirodyti vertais

Į gyvenimo. Mes paduodame iš 
Gautas pelnas skiriamas J trauką: "jie išeis ir matys lavo-

Lietuviu Fondui. Lietuviu nūs vyru. kurie kelia prieš mane 
* maistą; jų kirminas nemirs ir 

jų ugnis neužges, ir jie bus pa- 
sil kairėjimo dalykas kiekvie-

Fondo reikalu kalbės poetas 
Bernardas Brazdžionis. Liv

I

tuvių Fondo Tarybos narys, nam kūnui".

Meninę programą, dainų kankinimo dūmai
koncertą, vadovaujamą D. s Kartais kai kurie cituoja Ap- 
Mackialienės, atliks Los All-Į n. iškiknio 11:10.11, kankinimo 
gėlės dramos sambūrio "Iš-I teorijos patvirtinimui, šita Raš-
laisvintos Motervs" grupė*! į?. xle'a laiI> s:"utosi:, las^e^s , , • . 7 * Dievo rūstybes vyno. kurs neat-

Cekanausklene. Ona Į skiestas Įpiltas JO rūstybės tau- 
’lė, Niuta Dobto-1 reii. ir bus kankinamas ugnimi

volskienė. Valerija Irlikienė., siel.a šventųjų angelų akivaiz- 
ra n. at i.: r' - • i doje ir Avinčiai akivaizdoje; iuDailia Maekialiene. , Raiša j kančių dūmai kils amžių am- 
l l’banienė ir I.ueija Zaikie-j /.iais; nėra poilsio tiems, kurie 
nė. Pianinu palvdi Ona l»a- i garbino žvėrį ir jo paveikslą ir
rauskienė. ' I k“pma j??“1'1“ v. ,i Jei anksčiau painiotieji v įes- 

. Į paties žodžiai yra raidinis apra- 
Io programos — vakarie-' šymas tikiu įvykių, tai nedaug

— O kodėl, Maiki. ne Vil- 
i niuje. ne Varšuvoje ir ne 
‘ Maskvoje, o Biržuose?

— Sunku pasakyti, tėve 
, gal būt dėl to, kad ten buvo* 1 • TI 1 • 1 • 1 • 1 T — T *

nė. Veiks bufetas, bus

įsigykite teisininko P. Šulo 
parengtą leidinį ’Kaip su
daromi testamentai“. Tai ia
bai naudinga informacijų

1904“.
Kaina $1.00.

knygelė norintiems suuary i ČIŲ 
ti testamentą. Ten yra ir tęs 
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

GAVOME \’BOTĄ SKAI- 

„N1DOS“ SIENINIO

NUPLĖŠIAMO SU PASI

SKAITYMAIS KALENDO

RIAUS. KAINA $3.50.

— Tėve, ką tu čia dabar į kiais prieš švedus?
murmi? j — Mat, Lietuvoje ir Len-

— Maiki, aš ne murmu, ’ kijoje tada buvo išrinktas
ale noriu uždainuoti ruską karalium Saksonijos kuni- 
dainą. g;

— 0 kodėl rusišką dai-

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato, Seimo nario, mi’ 
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

lote- 
or-

kas iš žmonijos turi rūpintis a- 
pie juos. nes jiasakyta. kad kau
ki’•imi bus tie. kurie garbina 
žvėrį arba žvėries juiveikslą.' 
Nors pagonių šalyse kai kurie I 
garbindavo žvėris, mažai buvo! 
tokių, kurie garbindavo parai-, 
džiui žvėris; o čia juk kalbama 
anie žvėrį. į•mašų į leoprdą. su 
lokio kojomis, liūto nasrais ir su 
s< ptyniomis galvomis ir dešimt 
ragų. (Apr. 13:1,2.). Tie žodžiai 
atrodo dar keistesni, kai. imda
mi juos paraidžiui, pastebinu*.

Visi kviečiami gausiai at- Pu! kankinimas įvyks šventųjų 
silankyti ir tuo paremti Lie- "*ngelų akivaizdoje, nes sakoma.

j., kad angelai esą danguje. Jei totu UU fondą. kie dalykai jvvksta danguie>
reikėtų manyti, kad dangus yra 
visai ne toks. upie koki daugu- 

į ma pasakodavo.

įija. soKiams gros gera? 
kestras.

Jojimas (su vakariene) 5 
dol. Lietuviu Fondo nariai.

. patogi Radvilu pilis, gal dėb kurie .)adidin#
to. kad tai buvo rami vieta, i •

is Augustas 11. Jo gi
minės kadaise valdė Livoni

ir gal dėl to, kad tai buvo 
netoli Livonijos.

— Ne, Maiki, tu nežinai 
reikalo. Aš figeriuoju, kad 
jie suvažiavo i Biržus tam, 
kad galėtu biržietiško alaus j

avo įnašą 
100 dol., ir naujai Įstoję na
riai šių metų vajaus metu. 
d a ly va u j a n e m o k a m a i.

ją, tai yra dabartinę Latvi- atsigerti. Matyt, ir anais čė-į

kurie klabeno saksų, danų ir 
Lenkijos valdovų duris, kad

to*“' ***** *»* Į
leisti diržus. J

JONO VIRINTO 

ĮPĖDINIAMS

šių metų rugpjūčio mėn.dovyjo švedus prie Poltavos. 
Kai aš buvau ruskių vaiske. 
tai pasakodavo, kad tais čė- 
sais švedų karalius buvo la
bai stiprus, ale ruskių caras 
Petras buvo taip pat ne iš 
kelmo spirtas. Tai 
reikėjo savo sylas išmieruo 
ti. Jiedu susigrūmė prie Pol
tavos. ir ruskių Petras pri- 
tvojo švedų Čarli prie že
mės. Iš to ir daina išėjo: 
”Bylo delo pod Poltavoj, 
Bvlo slaunoje druzja.
Mv dralis togda so švedom 
Pod znamionami Petrą.“

— Ką tu čia. tėve,, daina
vai rusiškai, tai reiškia: „bu
vo šaunus dalykas ties Pol- 
tava, ir rusai mušėsi tada su 
švedais po caro Petro vėlia
vom.“ Caras Petras ne ris- 
tynių ėjo su švedų karalium, 
kaip tėvas sakai, bet caro 
Petro kariuomenė apsupo 
švedų karaliaus Karolio ka
riuomenė ties Poltava ir ją 
sunaikino. Tai buvo 1709 
metais prie Poltavos, dabar
tinėje Ukrainoje, o tada ka
zokų žemėje. Tai buvo pa
sekmė ilgo karo. i kuri buvo 
Įvelta Lietuva ir Lenkija 
Švedai tada labai nuteriojo 
Lietuvą.

— Negi Petras užstojo už 
Lietuvą ir susigrūmė su šve
dais? Maiki, taip negali bū
ti! Ruskiai visada norėjo 
Lietuvą pasiglemžti, o ne 
ginti.

— Tėvas esi čia teisus. Iš 
tikrųjų buvo taip: caras Pet
ras norėjo prasiveržti i Bal
tijos 'jūrą. kurios pakraščiu? 
tada valdė švedai ir rusų ne
prileido. Švedija tada buvo 
galinga valstybė, ir Petras 
žinojo, kad rusams bus sun
ku švedus Įveikti, todėl jis 
ieškojo sąjungininkų. To
kius sąjungininkus jis sura
do Saksonijoje. Danijoje ir

tie jiems pagelbėtu švedus 0 alaus atsiMerti. va- Nevv Jersey valstijoje mirė
iš I.ivonijos išvarvti. Tuo zluot»Blrzus • j’?"as ' 'kjntas-Sikens, pa-
, m • A •- ..... . , i . , likdamas siek tiek turto. ralaiku Į Švedijos sostą Įžengė Aš figeriuoju. kad Augustas, 
naujas jaunas karalius Ka- kaip saksas, vokietis, turėjo 

jiems rolis XII. kuriam vos suėjo nusimanyti apie alų. O Pet- 
ieruo-! 18 metų. Jis buvo užsiėmęs ras. kaip ruskis. buvo labiau 

visokiomis kareiviškomis iš- prie vodkos pripratęs. Tai 
daigomis ir buvo laikomas gal Augustas norėjo Petrą 
nerimtu ir neprityrusiu vai- biržietišku alum bevaišinda- 
dovu. Tada Augustas II su- mas nugirdyti ir apstatyti, 
sitarė su Danijos karalium Tu, Maiki, man papasakok, 
atsiimti nuo Švedijos Livo- ką jie ten sutarė, ba aš no- 
m'ją. Rusų caras Petras tuo- riu žinoti, katras katią jie 
jau prisidėjo prie tos sąjun- ten nugirdė ir katras katrą 

i gos, nes jis norėjo prieiti apstatė.
prie Baltijos jūros tarp Li- — Tėve, tam nėra laiko, 
vonijos ir Suomijos. Tokiu Gal kita kartą, 
būdu prasidėjo karas su. — Nu. tai neužmiršk
Švedija, ir Augustas II užė-j Maiki. Gut bai! 
mė Livoniją. į — Good - bye, tėve.

— Maiki, tai sakai, kad-
trys galiūnai susitarę sumur- į AUSTRALIJAI SKIRTOS 
davojo jauną šveduką! į 

— Ne, tėve. Jaunasis Ka-;
’-olis XII pasirodė esąs ga I

„LIETUVIŲ DIENOS“

bu? politika? ir nepaprastai; Lietuvių Dienų žurnak
i rugsėjo menesio numeris vi
sas skirtas Australijos lie 
viu gyvenimui. Tam nume

drąsus ir sumanus karys. Jis 
su savo kariuomene greita:
puolė i Daniją ii pii\eite da-, rjuj mecižiagą parengė žur- 
nūs pasiduot! ir atsisakyti į naKstas A Laukaitis. 
nuo sąjungos prieš švedu?. J
lis prikalbėjo Prūsijos I rid j Susipažinus su numeryje 
richą I, kad tas atsipalaiduo-į duota žodine medžiaga ii 
tų nuo vasaliskos priklauso {gausiais paveikslais, galim; 
mybės Lenkijai, ir pripaži-, SUtikti su šiais „Dailiojo žo-
no ji nepriklausomu kara 
h'um ir už tai išsiderėjo, kad 
Fridrichas nepraleisfu pe
saro žemę Saksonijos ka
riuomenės. Tada Karolis 
puolė i Livoniją, išvijo iš ter 
Augusto II pastatytus valdi
ninkus. atkirto siunčiamą i 
Livoniją Augusto kariuome
nę ir ją sunaikino. O kai ru

džio baruose" straipsnio au 
toriaus teigimais:

„Jeigu staiga nutrūktų vi
sa komunikacija tarp Aust
ralijos ir kitų kontinentų 
lietuviškas gyvenimas Aust
ralijoje smventų tokia pat 
tėkme, kaip kad iki šiolei. O

Kas domitės Tiesa, mes pri- Į 
siųsim velti;! spaudos. Kreipk’ į 
tč< šiuo adresu-

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd Street,

Spring ValDy. III. 61362.
(Skelbimas)žinoma, kad vokiečiu oku «.

nacijos metu mirusiojo bro-, 
lis Juozas Šikeris gyveno 
Kaune ir turėjo šeimą, bet
nuo antrosios rusų okupaci- {(3 |įję £3VCII1C * 
jos jo pėdsakai yra dingę. į * į

į
Pats ieškomasis arba apie Saulės šermenys, naujau-’ 

jo šeimos likimą žinantieji, sias Antano Gustaičio saty- 
malonėkite rašyti Lietuvos j rinių ir humoristinių eilėraš- 
Generaliniam Konsulatui į čių rinkinys su dailininko 
Nevv Yorke šiuo adresu: j Viktoro Vizgirdos satyrinė

mis spalvotomis iliustracijo
mis, didelio formato, drobės 
viršeliai, kaina $7.00.

Lietuvis vargonininkas iš-' 
f eivijoje, parašė Juozas Žile-Į • v - T • • • 1 • 1

I

liniiiiiKreiiaiBiim:;::: iniaa&arM»ni :,;aan rara

Consulate General of Lithu
ania

41 VVest 82 n d Street 

Nevv York, N.Y. 10024

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
į vičius. knyga gausiai . knygas, kurias parašė l.ietuvos knygnešių karaliaus Jurgio

Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 190b m. revo
liucijoje, sėdėjo užtai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė lai.rvę ir teisingumą ir Lt. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša 
koja apie bolševikų sukurtų teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių dar 00 stovyk. 
las ir kt.

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

‘ puota, 304 psl., kaina $5.00.
' Pasakėčios, pagal Krylo- 
į vą— Vytautas Petraitis, 217 
1 psl., kaina $3.00.

Pavartodami savo protą, me.- t Veterinarinė medicina ne
matome, kaii šita šventrasei: į nriklausomoje Lietuvoje,, 
•-ieta nėra taip paini, ka ip ji ui ! parašė dr. Stasys Jankaus- 
odo. Ugnis. Kurį sudegina vi.- , e a nn
-a, kas turi būti sudegimą, ga I PsL’ “j11? .
i būti priderančiai pavadinta’ Vardai ir veidai musų kul- 
.eužgfcs:nan.a ugnimi. Jei ugni tūros istorijoje (Nuo Mažvy- 
,ega iki tol. kol sudegina visa ((jQ jį.j Skvirecko). parašė 
.as turi buii sunaiKinta, tai to c,. ... .
da ugnis nėra užgesinta, bet 1 ^»-USyS 1 la, 34o psk, kaina 
ink nėra amžina ugnis. Todč Į $6,

Šventas raštas, Naujasis 
testamentas, verstas iš grai-

HEVO KARALYSTĖS ŽINIOS 

Tęsinys 11

Jėzus naudojo šita prilyginimą. * 
.iškindumas. kad nusidejėlia. 
urės būti nubausti, o l»ausm< 
iž nuodėmę yra mirtis, ’. y. su 
įaikinimas. parodytas ugnie.- 
imboiiu. O jei kariais ugnis ne- 
lasiekdavo \isas išmatų dalis 
-ai kirminai pabaigdavo sunai 
<inimo eurbą. Taigi, pažiūrėję Į 
iš visų pusių, mes matome, kai Į 
Viešpats čia naudojo tinkame 
-unaikinimo simbolį, parodantį 
<ad Šventasis kaštas sutartina, 
liudija, jog "nuodėmės alga yn. 
mirtis“. — Rom. 6:23.

Kitos šito- šventraščio ištrau
kos dalys taip pat yra simboli
nės. žmogau- akys. rankos ir 

labai branginamos dėl to ’

ku kalbos. 635 psk, kaina — 
$5.00.

Karnavalo aikštėje, nove-
’ės. parašė Juozas Švaistas.J 
284 psk. kaina minkštais Į 
viršeliais $5, kietais—$5.75.

NuzmogintieJi, Vilniaus ir
Seinų krašto lietuvių išgyve
nimai lenkų okupacijos me
tais; parašė Petras ČesnulisJ 
256 psk. kaina $5.00.

Napoleonas. Baltija, Ame*

šitaip teigti galima dėl to, 
sų caras Petras norėjo paim- Į kad savoje bendruomenėje
ti iš švediĮ Narvos tvirtovę, j turime viską, kas būtina tau-|kojo8 bbai branginamos dėl toj,** parašė Vincas TrUtana 
tai Karolis išlaipino savo tinio sąmoninsimo kibirks-Įkad jos naudingos. Todėl Jėzus . ... e/nn’i

■adedantį patarė krikščionims geriau pra- P'1” Blsta- kaina ^.00.kariuomenę Pernavoje ir. e- tėlei palaikyti, pi______ ,. .. .. .
•ant nepaprastai sniego pū- visuomenininkais bei roiiti-^^„n^a,dFi!taInn;iis'pa- 
gai. netikėtai puolė rusus ir Kais ir baigiat visų rusių me-
sunaikir.o penkiasdešimt nininkais".

Parkas anapus gatvės,— į
premijuota apysaka jauni-j

Lenkijoje, o Lietuva buvo I kartu didesnę caro Petį o ka-.
Tada sujunda i vieną valsty-. nuomenę. 
be su Lenkija.

- - Maiki. o kodėl tie kraš
tai dėjosi i sąjunga su rus-

— Tai 
svedukas 
iraliuriK'

sakai. Maiki. tas 
sudirbo ' įsus tris

Lietuvių Dienų adresas

4364 Sunset Blvd., 

Hollvwood. Cal. 90029

davė m.utis.ir mes lurimej rnuip para<ę Danutė Brazvtė-I 
durvti visoki p&siHUkojimH siu-; i • - - 1 *. (

me gyvenime, kad kaip nors ne- | I>inuOKl6nc, lo6 psl., kčiiriH. . . z\ rv f
pasakojimai,

pakenktumėm amžinajam gyve 
nimui.

Pirmoj vietoj šitie įspėjimai 
taikomi krikščionims, kurie vi .1 
pasižaiičįe sekti Jf*7aiis palomis

$3.00.
Užkandis.

parašė
nsl., k-'iu t

Jurgis Jankus,
k 'in io
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BALYS SRUOGA

Giesme apie Gediminą
(Tęsinys)

GEDIMINAS

Kur tas vilkas?.. O! Matau! 
Staugia girioj kaip pašėlęs! 
Prisisėlinsiu arčiau 

Ir paleiisiu aš jam strėlę...

Kad paleisiu i nasrus — 

Nesukaukęs net nugrius!

(Girdėti, kaip strėlė atsimuša 
i ; a ki) i geležiuj daiktą, —
kartą Kitą...)

Staugiantis balsas
(vis stipriau)

Au-au-au' Au-au-au! 

GEDIMINAS

Koks čia galas? Kas per monai? 
C> le i i n kai vilko šonai?..

Lci :z u stiklę, leidžiu kitą — 
Vis prie vilko šono krito, 
Atsimušdama suižo —
Vilkas net neatsigrįžo!

Strėlės zvimbė, nuaidėjo — 
Vilkas net nesujudėjo!
/■ kyse gal man vaidinas? 

Vilkas — visas geležinis?! 

Staugiantis balsas
(vis stipriau)

Au-au-au! Au-au-au!

GEDIMINAS
Matęs daug esu vilkų, — 

Didelių, plėšrių, piktų, —

Daug medžiojęs, daug nudėjęs, 

Tik nesu aš dar regėjęs 

Geležinio niekada...

Sukasi galva mana! 
Staugiantis balsas

( vis galingiau)
Au-au-au! Au-au-au!

GEDIMINAS
Kaip klaiku! Net šiurpas ima... 
Tai nepaprastas staugimas 
Vilko, liūdinčio miške!

Lyg ne vienas jo balsu — 

Šimtas, rodosi, vilkų 

Staugtų staugdami jame! 

Staugiantis balsas
(vis galingiau) 

Au-au-au! Au-au-au!

GEDIMINAS
O! Dabar aš suprantu! 
Niekur nėr tokių vilkų!

Tai ne vilkas! Tai dvasia 
Gundo, gąsdina mane! 

Staugiantis balsai
(vis galingiau) 

Au-au-au! Au-au-au!

GEDIMINAS

Tu, dvasia tamsių miškų, 

Pasivertusi vilku,

Ko siaubingai vaidinies?

Ko tu nori iš manęs?

Tu, nežinoma dvasia,

Savo aimana baisia 

Ar pagalbos tu prašai? 

Rūstauji ir man grasai? 

Staugiantis baliai
(vis galingiau) 

Au-au-au! Au-au-au!

GEDIMINAS

Vis tu staugi! Vis vaitoji!
Jei esi dvasia geroji,

T ik raganiaus užkerėta, — 
Tau padėsiu. Išvaduosiu 
Kaip dukrelę numylėtą...
Jei pikta dvasia esi 
Ir kovon mane šauki, —

Rankos saugokis manos!

Klausinias

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti j keleivio skaitytojų klausimus teisei-;

BARBORAI V1ZNIENE1 
86 METAI

Bridgeport, Conn.

A. GALDIKO MUZIEJUS Andrius Valuckas. NE
MUNO SONOS, romanas iš 

Spalio 7 d. Nek. Pr. Mari- suvalkiečių ūkininkų sukili- 
jos Seserų sodyboje Putna- mo 1935 m., I tomas, 280
me, Conn., atidaryta daili- i psl., kaina $3.00. 
ninko Adomo Galdiko pa-i

Andrius Valuckas, NE-- -- , Barbora Viznienė atvyko . ,. ...
w « MU M. > JįnsUf^kfMUKO SONOS. II tomas.

jauna mergaitė. Beveik visą sandra Vitkauskienė-Merke-i V* psl. kaina $4.00.
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at

sakymus spausdinsime šiame skyriuje 

luiiške reikia pabmėti, kad esate Keleivi* 
skaitytu jas.

Klausimus prašome siusti tiesius l»’»- 

adresu:

iv vi dvcilcmskas. Ąttoraęy ai lJi».
Boston Five Ruilding 

1S93 Centre Street

W. Roxbury, Mass. 02132

Atsakymas

laiką gyveno Bridgeporte. 
1 am tarpe tik 7 metus pra
leido New Yorke. Nuo pat 
atvykimo iš Lietuvos ji yra 
Keleivio skaitytoja. Keleivis 
ją ir dabar tebelanko. Tai 
reta asmenybė. Pasižymi 
nepaprastu blaivumų, sąži
ningumu, santūrumu ir, kas 
svarbiausia tokiame amžiu
je, palyginti, labai gera svei

rienė. gyv. Teaneck, N.J. 
Muziejuje yra 27 paveiks

lai.

Dail. A. Galdiko našlė da
bar gyvena Putname.

ROMANAI
Liepos mėnesi susitarėme Jei sis reikalas atsidurtų Į Kata- 7'esa’ praeitais metai? 

oU kontraktorium dėl savo teisme, teismas turės spręsti negalėjome‘ atšvęsti jos 8o- 
namu dažymo. Sutarta kai- du klausimus: Į tojo gimtadienio nes buvo
na buvo 1,800 doleriu. 600 | ^nkiai ,su?lr^. Gavusi sir-
dol. tuoj sumokėjome, dar' L Ar darbas buvo tinka-j sn™?b skubiai buvo nu- 
prieš pradedant darba: 600 mai ar netinkamai atliktas? P ’ į^ninę. kur keletr 
žadėjome sumokėti darbui Tam reikalui bus reikalingi sekundžių jos sirdis buvo vi- 
įpusėjus, paskutinius 600 ekspertai — dažytojai, ku- "dl sustojusi plakti. Bet ne
žadėjome sumokėti, kai vi- riu nuomone teismas vado- fh’n,u..gydJ^° Pp e™omu, 
sas dalbas bus gerai ir pa- vausis. Tokiu būdu ir Tams-jf1eka J1 atsigavo. Po to ja
tenkinamai atliktas. toms. ir kontraktoriui prisi- j ir’Pae^maker“ ™

eis samdyti pasalinius asme-’ , r'm \ae_e. maKei 
Pradėjo dažyti, ir mes iš nis, kurie šiais reikalais nu-; (..ama 1^on.1"jle.’ atror,°- ir

karto pastebėjome, kad dar- simano. Kadangi Tamstos ir j 11 natl nesitikeio. 
bas prastas, dažai skysti ir kontraktorius turėsite ”sa-i 
netikę. Pasiskundėm kont- vo“ ekspertus, — nežinia, j
rektoriui bet jis mums sa- kurių nuomonė teismui atro- ; į medirinos ir j psl.. kaina $5.00.
ko: palaukite, kol darbas dys svaresne. ” n.eui<inos ir,
bus baigtas; jei tada nepa
tiks, galėsite

Bū-
(

kad dar 
palės gvventi. Ligoninėje iš
buvo apie 4 mėn. Reikėtų 
nridėti kad ji pasveiko ne 

lentos medicinos ir, 
daktaru dėka, bet ir savo!

Abraomas ir sūnus, pre- 
nijuotas romanas, parašė 
Vloyzas Baronas, 206 psl., 
taina $4.50,

Sunkiausiu keliu, romą 
įas. parašė Jurgis Gliaudą 
251 psl., kieti viršeliai, kai 
na $5.00.

Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas 
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
liai, kaina $6.00.

Agonija, romanas, antra 
laida, parašė J. Gliaudą. 406

Kiauros rieškučios, romą<kn<tic Mp<s 2. Teismas taipogi svars-i n;,elos stiprios valios na- Ą .
• » 1 ■ , - 1 • , - • tvs ar kontraktorius vra at-' kantromis. Ji nedejavo, bet,nas- Parase Antanas Musteijam tokiu buriu sumokėjom gjM “ "X t vi-om savo jėtrom stropiai; kls- 259 !»'•> «ai"a ^50.

I skyrus tik kai kuriuos maž- vvk(lp visus daktaru patari-1,200 dolerių.

Kai jis dažymo darbus ta
riamai baigė ir atėjo pas 
mus. prašydamas paskuti
niųjų 600 dolerių, mes jam 
nurodėme, kas buvo sutarta 
atlikti, bet neatlikta, ir atsi
sakėme mokėti, kol jis tų 
daibų nebaigs pa gal susita
rimą. Jis ”pamazolo“ šen ir 
ten ir vėl atėjo pinigų. Mes 
ir vė! atsisakėme duoti, ko1 
iis viską sutvarkys pagal su
sitarimą.

Dabar, praėjus dviem mė
nesiam. ga-’omp laiška iš ad 
vokato. kad kontraktoriu 
mus patrauks teisman, jeim

ipm tuo", nesumokėsima 
600 doleriu- o uoto, kai bū 
rime nadiip+i i teismą mec 
-'sa. turėsime mokėti pro 
°entu ir teismo išlaidas.

Rašome Tamstai, neveda 
mi sužinoti, ar gali teismą 
nusoresti, kad mes turime 
mokėti už netinkamą dar 
bą. nebaigus dažvti paga’ 
susitarimą? -Jei taip, ar mes 
privalome sumokėti 1,800 
dolerių už darba. kuris nėra 
vertas daugiau negu 1.000 
loG'-iu. nž įf ja,j sumokėję 

1 200? Būkime dėkingi už 
'kubu atsakvma.

Namu savininkai

L.I., N.Y.
OOOBOi. '-»90e>OBOSO0)90B
Paragink save pažįstamus 

šsiraš.i ti Keleivį. Jo kaina 
letams $7.00.

možius, ar paliko „žymia“ bH Sakymus ir tvirtai 
darbo dalį neatliktą, čia vėl ^ė’io. kad pasveiks. Šian- 
nusvvers ekspertai. (J'en J1 vėl gvvena savo ma-

į bet gražiame namelv.
Išturimų davinių teismas prižiūri savo kiemeli ir net

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, L torinis romą-1 
nas, I dalis, 405 psl., kaina J
minkštais virbeliais $5.00.

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliai.-., kaina — 
$6,00.

Aloyzas Baronas: LIEP
AI IR BEDUGNES, pre- 

nijuotas romanas, 279 psl.,
<aina $3,00.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaina $5.00.

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 
kis, 259 psl., kaina $4.50.

Vaišvilkas, romanas, pa
rašė Juozas Kralikauskas, 
234 psl., kaina $4.50.

Dailininko žmona, roma
nas. parašė Juozas Tininis, 
kaina $5.00.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas, 
365 psl., kaina $5.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294

nutars arba kad kontrakto
riui priklauso likusios sutar
tos sumos balansas, atseit 
600 dolerių, itskaičius su
mą, kuri yra reikalinga

J. Kralikauskas, VAIŠ-1 psĮkajna $4.50.
VILKAS, pn .-.mijuotas ro- į 

Negalima nepaminėti jos manas, 234 psl., kaina $4.50 j 
draugės Marytės Paukščiu-
tės-MeVay, kuri, Barborai .,*^7, tL

a« susirgus, persikėlė iš Flori- S1SEJAU ŽALIĄ RtTĄ,

imsigamina valgi.

Tamstoms "mažmožiams- 232 psl., kaina $4.00.
sutvarkyti arba užbaigti, ar- r!os Pas ia šventi.. bal"
ba nutars, kad kontraktoriui 
priklauso tik už Tamstoms 
padarytą naudą, atseit —jo 
darbo vertė. Kiek tos vertės 
yra — teismo nuomone — 
iriklausys nuo to, katram iš 

.‘kspertų teismas „patikės“.

borą kasdien lankė ligoninė- 
ie, ja guodė, ramino. Grįžu
sią iš ligoninės rūpestingai 
slaugė ir globojo. Kita tikra 
sesuo to nepadarytų.

12 knygų už$2Birute Pūkelevičiūtė, — j

Rugsėjo šeštadienis,'
premijuotas romanas, 237 ’■
psl., kaina $5 00. I . .

i Atsitiktinio kareivio už ra. 
Juozas švaistas: Z1OB- šai. J. Janušk o atsiminimai,

B. Viznienė yra našlė, ne- RiAi šaukia, romanas į 127 psl., k aina $2.00. 
tekusi savo vyro Adomo 1S Rnvgnesio Eun. M. Sida
Vizmo (Vižainiškio) lygiai ravičiaus gyvenimo, 233 psl.,' Stepono Strazdo eileraš-

! Kama i čiai> 159 PsI‘- kainaJei teismas nutartų, kad 
kontraktorius nėra atlikęs
'žymios“ darbo dalies ir. .Adomas Viznis buvo
kad Tamstų turėta iš jo dar-, ne tik Keleivio ir kitų laik- <parašė
bo nauda yra menka. - ta- skaitytojas, bet ir jų «0 psl.,
da teismas galėtų pasakyti, bendradarbis. Abiem Viz-

nne ; 20 metų. 

Adomas Viznis Aitvarai ir giria, Jurgio' Murklys, apysaka vaikam,
1------ ‘ Antanas Giedrius,

nu veiklos. 254 psl., kaina lt5U PSh> kaina $1.80.,
$4.50.kad Tamstos ne tik nesate

kontraktoriui skolingi, bet; neSvetimi buvo lietuviško.' Vėias lekia bciima roma
kad jis Tamstoms yra dar reįkaiai. Jie buvo daugelio ! nas. 7’rašė’Aloy”’’ eZ jsonas- 127 PsI“ kaina *2'00 
skolingas. . lietuviškų organizacijų ne1 ‘

niam. o vėliau ir Barborai..

nas. kaina $4.00.
tik eiliniai nariai, bet ir ak-

Turėkite galvoje kad rei-. tyvūs veikėjai( ypač Ado- Aidai ir ie5ž,;aij mi. 
kės pasisamdyti advokatą. mas. jeigu pavartysime se-huotas romar,as araįė Va_ 
ekspertą ir kitokių išlaidui nesnes Altos ar Balfo kny- ' Kavaliūras 234 ™1
turėti. Pasigalvokite, ar ver-, qras ^ai rasime jų paaukotas
ta. Patariu pasikalbėti su i <rana stambias pinigų su- 
kontraktoriaus advokatu.. mas. Barbora, likusi našlė,
Gal galima būtų kokiu nors fĮar įjgus metus vasario 16 d. 
būdu prieiti prie piniginio ! proga aukodavo Lietuvos 
kompromiso. > laisvinimo reikalams. Važ

mai nepamiršo ir varge at- 
idūrusių tremtinių ir siuntė 

iiem siuntinius ir kitaip rė
mė. Jie rūpinosi jų atvykimu 
' ši kramtą ir jų įkurdinimu.

Todėl rugsėjo 8 d. ji gra
bai paminėjo savo gimta
dienį mažame artimųjų bū
rely. Ja aplankė ir tolimesni 
ios vyro giminaičiai iš New 
Ter«ev. Ta proga jai buvo į- 
teikta graži raudonų rožių 

t puokštė.

Pagyrūnais vadinami tiK 
tie, kurie nemoka girtis.

Ar bijai jau tu kovos? 
ištižai? Nusigandai?
Tark, kas tu — ar bus blogai! 
Staugiantis balsas

(itin galingai)
Au-au-au! Au-au-au!
Au-au-au! Au-au-au!
(Didis trenksmas, lyg sprogimas)

GEDIMINAS
Kas čia sprogo? Kas čia griūna? 
Ar užrūstintas Perkūnas 
Vilką staugiantį nukovė?
Ne! Tai sapnas, ne tikrovė!
Vietoj vilko geležinio 
Mirksi žvaigždės rytmetinės...

(Bus daugiau)

Ilgiausių ir sveikiausių 
metų. mieloji Barbora!

Viešnia iš New Jersey

L1ETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel-

kaina $5.00.

Aloyzas Baronas, PAVA 
SARIO LIETUS, 26) psl. 
kaina minkštais viršeliais 
>2.59, kietais $3.75.

Namas geroj gatvėj, ro
manas. parašė Jurgis Jan
ais, kaina $4.00.

Jurgis Ghauda, BRĖKŠ
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

Alpis, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (paraše J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

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

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Eilės ir straipsniai, 95 psl. 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

Socializmas ir religija, E.
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centu.

Rene Rasa. MEILĖ TRI- j
KAMP Y, 219 psl. kaina $3.-! Demokratinio socializmo 

I pradai, (S Kairio įvadas),
Nuskandintas žiedas, 15 64 psl., kaina 50 centų.

Į novelių, parašė Juozas Tini-
! nis, 200 psl.. kaina minkštais Socialdemokratija ir ko-
viršeliais $3.00, kietais —' munizmas (K. Kauskio), 47 

3.50. ! psl., kaina 25 centai

Anatolijų* Kairys, IŠTI- Atskirai sudėjus, jų kaina 
pjv __ yž r.n centų, už $2.5« KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro- $H.4O, bet visos kartu par- 
(sulankstomas) manas, kaina $5.00. duodamos uZ $2.

a ? . i z. eA. »’« i »• > t
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Vietinės žinios
f

J TALKĄ LITUANISTINEI 
MOKYKLAI!

Padėka

Tautos šventės minėjimą.;i kuris j vyko š. m. rugsėjo 30 i 
Atėjo ruduo, lituanistines, dieną; ‘avo darbu ir auko.< 

mokyklos durys ir vėl su-;!mis parėmė visa eilė mūsų j 
girgždėjo. Pro jas subėgo' kolo;jjos tautiečių .Bostono! 
šimtinė su kaupu lietuviškai ,LB apylinkės valdyba nuo- brang,ai 
nusiteikusio jaunimo, pasi- širdžiaį dėkoja Bostono 
ryžusio išmokti lietuvių kai-' Lieluvių pn. d.jOs salėje ir 
bos, susipažinti su tautos, prje bufeto dirbusioms Onai 
praeitimi, literatūra ir dai- Ulevičienei. Elzbietai žiž-j 
nomis. Tai nepaprastai džiu- niauskienei, Onai Radoms- 
gus reiškinys, tačiau kai ku-.kjenej Dėkoja aukojusioms 
rie mūsų jaunuoliai dar ne-itortus jr knus kepsnius Sta- 
suspėjo peržengti šios mo- 5ej Gimbutienei. Praksedai 
kyklos slenksčio. Jie yra .Jakutienei. Kuodienei, Ma- 
nuoširdžiai kviečiami nors ir rjjaį Lušienei, Juzei Lapšie- 
pavėluotai prisijungti prie nej jr Jadvygai škudzinskie- 
gausaus šviesių lietuviukų ■ nek
būrelio.

Bostono LB apylinkės 
valdybos vardu dar kartą vi
soms didelis ačiū.

Mokyklai vadovauti suti
ko ir toliau jos ilgametis 
direktorius Antanas Gustai
tis su visa virtine lietuvybei 
pasišventusių mokytojų, ku-; 
riems priklauso mūsų di-į 
džiausią padėka.

Tam gražiam lituanistinės j 
mokyklos užsibrėžtam dar
bui tęsti reikalinga lėšų. 
Tam tikslui renkami mokes
čiai, ruošiami vakarai ir. ži
noma, visuomet priimamos 
aukos. Į

i

Š. m. lapkričio 3 d., šešta-; 
dienj, yra ruošiamas litua-

Antanas Matjoška,

pirmininkas

Sugrįžo Kulbokai

Veronika ir Vladas Kul
bokai, vasarą praleidę N. 
Hampshire valstijoje, sugrį
žo i So. Bostoną.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

| Žemės ūkio gamybinė ko- 
So. Eostono j operacija Nepriklausomoje 

Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
Ir. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas. 
°. Rudinskas. L. Dargi?. K. 
šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi- 
iūnas. A. Reventas), 257

d.’paiio 2)
nistinės mokyklos tradicinis Lietuvių Piliečių d-jes III a. 
metinis banketas Lie-, salėje lietuvių radijo valan- 
tuvių Piliečių d-jos III aukš- dos Laisvės Varpo rudens 
to salėje (368 W. Broadway, parengimas.
So. Bostone). Ruoškimės vi- » * *
si jame dalyvauti! i Lapkričio 3 d. Bostono

J Lituanistinės Mokyklos Tė- 
Bilietus galite is anksto i-' yu Komiteto banketas So. 

sigyti pas Tėvų komiteto Bostono Lietuviu Piliečiu
narius

Romą Štuopienę, 

Česlovą Kiliulį,

Otiliją Beržinskienę, 

Vytautą Dilbą,

Ireną Vidugirienę.

d-jos III aukšto salėje.
Pradžia 7 vai. vak.

» * •

i Lapkričio 25 d. So. Bosto- 
i no Lietuviu Piliečių d-jos
• natalpose Bostono ramovė- 
' nu rengiamas Lietuvos ka
! riuomenės atkūrimo 56 metų
• sukakties paminėjimas

• * * r mai ir šio kūrybos laikotar-; 
Gruodžio 8 d. Jordan Hali: pio problemas. Č. Gricevi- 

Netvarka akis bado, bet mažojoje salėje I. ir V. Va-* čius paruošė iš eistų kny į 
nuo jos dar niekias neapako, syliūnų koncertas. sąrašą. Kaina $10.

., „ nj • Vfe v

UŽ VIENĄ DOLERI IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MENESI 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmokėjimo * lisimok ėti per 60 mėnesių * Jokių procentų

WHITE FUEL
CORPORATION. 900 East First St., Boston, Masa. Tel. 268-4500

H4*****A*J.*4i^XiX.- 3.J.4.4.4.

išnuomojamas

Dorchester y prieš teismą ne
tik su

augusiems B kambariu butas se 
visais patogumais.

Skambinti tel.: TA3-7S79.

Lietuvos konstitucinės te> 
<ės klausimais. parašė Ko< 
antinas Račkausk 
>sl., kaina $2.

Antano Škėmos įaštu 11 t
''dramos veikalai — Ju’iįa. 
r kiti, Žvakidė. Kalėdų’1 
Živilė, Pabudimas. Vienas 
vaizdelis, A‘araxia), 440 j 
psl., kaina $0.00.
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Gal kas turi ir galėtų pa- 
kolinti 1939 m. Lietuvoje 

išleistą Juliaus Būtėno kny
gą "Prūsu lietuviai Sibire“ 
(iš F. Bortkevičienės atsi
minimų).

Keleivio redakcija

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MOSV KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

IMKITE

SKAITYKITE
Amerikos lietuviu politika

narašė dr. K. ši ibiu 
vadas dr P. Grigaičio, kai 
na $1.50.

H l G H LI G H T S OF SCANDINAV1

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairiu rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresų:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

So. Boston. Mass. 02127 
Tei. AN 8-1761

15 days from $ 309. 00 p!us air f are —

Denmark, Finland, Sweden, Norvvay, Holland 

Independent VISA FREE CRUISES to Leningrad,

Tallinn and Riga.

For information contact:

nsl.. kaina minkytais virše-
'iais $9.50. kietais $10.00.

LIETUVIU LITERATŪ

RA SVETUR, 697 psl. Joje 
ašo A. Vaičiulaitis anie po

eziją. K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, i 
S. Santvaras apie dramatur-J

nė pjesė, parašė Balys Sruo- ka, J- Girnius meta zvdgs- ~ „ į.| ni J visa U literatūra apto-į^ 130 P8'" ka,aa W-°°-

®/=Z/V/V/7//F
nnda of arandinawprado of ocandanavio

20 Providence Street, Boston, Mass. 02116 

Tel.: (617) 482-4952

Radvila Perkūnas, istori-i Poezijos knygos
Palikimas, poeto Fausto 

iki šiol niekur ne-
Melngingas Mikasės Iais-* Į

kas, parašė Jurgis Jašinskas, į Kiršos
69 psl., kaina $1.50. j . .

. spausdinti eilerasciai, jo uz-
LIETUVOS ISTORIJA j raiaj įvairiais klausimais ir 

VT-ji laida, parašė dr. Van-! ' . , .
d. Daugirdaitė-Sruogienė, į kt., 318 puslapių knyga, ku- 
114 psl., daug paveikslų, ke- rja spaudai paruošė Stasys. e V *1 • • a • A • • • V * ■ Ali žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Kama ........................... $6. ' Santvaras. Kaina $6.00.

"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak

tualiais klausimais, parašė1 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

1 ♦**•♦♦♦*•***#**♦*♦*♦♦******■******

Dialogas su kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antr? 
.-myga, parašė Bronys Raila,

Ši radijo programa trans- 
Į liuojama penktadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. 
vakaro.

• ♦ •

Spalio 12 d. — MoterisChicago* Istorija, parašė-.. , . ,. .Aleksas Ambrozė. 664 psl.,1 Iletuv,1 l'amhes dainose, 

iliustruota, kai-
viršeliais $10

gausiai 
, na kietais 
j minkštais — $8.
I

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa- 

j veras Kaunas, 52 psl., kai- 
Į na $1.00.I
| Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639 

' psl., kaina $10.00.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijo, 
ii stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauki 
r komentarai, muzika, dai

romaJ108 Magdutės pasaka.Atlaidų pavėsyje,
nas, parašė Povilas Abelkis, 
467 psl. kaina $4.00.

GYVENIMO VINGIAIS

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad
way, So. Bostone. Telefo

dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-nas A N 8-0489. Ten gauna 
nės, 360 psl., kaina ..$3.50. mas ir Keleivis.

Namus iš lauke ir viduje.
Lipdau popierius ir taisa > 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON AS BTARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

o AV AlTRAšTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kie*'vieno visiems 
svarbia problema.
* NEPRIKLAUSOM A LIETUVA“ vra dinamiška^ mūsų bL 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų beirlr id.irhių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir t'iroa ui 
nepriklausomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 

Adresas:
7722 George Street. EaSalIe-Montreal. 690. tluetier, LANADA

SLA SUS1VIENLIIH AS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEi’Tl’NIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Sėtuvių fiaternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdnmda ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes, SUSI VIENIJIMAS u**ieško pelno, o teikia 
patamavirr.ua savitarpbiča pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse rnrk.no dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauri įvairių klasių retka’utgiausias 
apdraudė* nuo $100.09 iki $iu.OOO.GC.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ra. 
domnent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TF.RM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lėa apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir (ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, Jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alba n re of America
807 West 30th Street, Nevr York. N.Y. 10001

patamavirr.ua
rnrk.no
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Vietines žinios
Bu* šaunu* vestuvini* 

pokyli*

Malvina Arlauskienė spa-

jaunuoliams tuoktis be tėvų situokti 18 metų amžiaus 
i atsiklausimo. į katalikai privalės 6 mėne-

Iš Mass. General ligo-; Tokių valstybių, kuriose sius prieš jungtuves pasitar- 
. i ninės po operacijos grįžo 18 metų sulaukę gali tuoktis ti du kartus su kunigu.

SLA centro sekretorius gtaSyS Augonis, LB apylin- be tėvų sutikimo, yra 28.

A. Budreckis atsikėlė 
j Bostoną

Operavo St. Augonį

• lio 13 d. 7 vai. vak. Tauti-j Algirdas Budreckis atsisakė kės iždininkas.

Altos pirmininkas — 
inž. Edmundas Cibas

Altoss skvriaus posėdyje

į nės S-gos „amų salėje ruo- Į iš tų paieigų ir persikėlė Į ‘"'Linkime‘greičiau visiškai' ' KM0MOJA.MAS BITAS
!. ‘ Bostoną dirbti draudimo sn- „„cvoilai i Kivy bRupijos senatas neia
šia vestuvinį pokyli Gražinau . ,. mmiovvo PaaVeiRti. i toks liberalus. Jis paruošė t kambariu su visais patogu-

j ir Juozui Bakšiams. (J. Bak- -J i T • . .- »• i taisykles, kurių kard. Ma- mais ir baldais So. Bostone (134
j šys yra M. Arlauskienės sū- i V • Tun 18 mėty — «ah ve*tl ! deiros dar nepatvirtino. Jei W. 9th Street). Kreiptis į Bronę

Birutė Martinkienė iš Ja-; nėnas). ^<»**#*r-^>#.****##»*<j Mass. valstijoje įsigaliojo; patvirtins. tai norintieji su- Butkienę (trečiame aukšte),
maica Plain. Mass., užpre-j . .... luscia
numeravo metams Keleivį i Jaunasis yra gerai pazjs-. sunkumas.

tarnas Bostono lietuviams,1 
visuose lie-,

Mūsų rėmėjai

galva
. . . . •••ia. • iiuuiviatu invLuiiAC’ » -

pirmininku įsunktas mz. , St navičiui LoWellyje. |tamas B?s ono
Edmundas Cibas, kuris pa- Ma&. h. R Evcr|inaJ įš ■ nes jį sutinkame
•eis ai v. ,iigaų. įce Brocktono, Mass.. — Sta-į tuviu susibūrimuose ir ren-- 

pirmininku įslinktas Stasys . . j. .. “ T •• • -I* . ...... . . i mui Giu>ui, St. i etei^bmg i gmiuose. Jaunoji—neseniaiLusvs. iždininku inž. Alek- , ..... /\ A vi Beach, Ma. atvykusi iš Lietuvos.

didelis įstatymas, kuris leidžia su-; 
laukusiems 18 metu amžiaus

sandias Čaplikas. Sekreto
riaus vieta kol kas palieka 
laisva.

Posėdy nutarta Amerikoj vio sliau(,ai l,alemti- 

Lietuvių Tarybai pasiųsti,
$2,000. ‘

Be to. E vei linas pridėjo; Linkime jaunavedžiams 
dar 13 dolerių aukų Kelei-, ilgo ir laimingo gyvenimo.

Atstovais į Altos suvažia-į 
vimą lapkričio 17-18 dieno
mis išrinkti A. Čaplikas ir S. j 
Lūšys.

Di(leli> ačiū už paramų 
; Keleiviui.

Keleivio administracija

Įregistravo L. K. Mokslo

akademija

D. Kleinaitę operavo

Daiva Kleinaitė, kuria I 7t rugsėjo 29 d. grįžtančių au-; 
■ tomobiliu namo užpuolė bū-

i
i rys juodųjų mergaičių ir ber- 
; ninku, labai sumušė ir sužei-,

Vasario 16 minėjimas nu-1 Šiomis dienomis inkorpo-' ’ . i
tarta ruošti vasario 1 i d. So. j įuota Litiiuanian Catholic padaryta galvos ir au- 
Bostono Lietuvių Piliečių Academv. Jos direktoriais s^es operacija. Ligone dar 
d-jos salėje. < išrinkti dr. K. Alminas, prel. turės pagulėti ligoninėje il-
~ _____ Pr. Juras, prel. V. Balčiūnas, j gesnį laikų. i

dr. Stankaitis, kun. P. Geis-;
Karūna ir ant naktinio ciūnas, dr. V. Vygandas ir Linkime greičiau pasveik- 

puodo galima uždėti. 'Ant. Mažiulis. ti i r pamiršti tą baisų įvykį.

SOI 7 B BOS'l ONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JA! KIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI V.’ŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— IRUV GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)

At.-ilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

k

Gana
nereikalingai eikvoti kuriu alyvą

1973
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos {rengimas

Pilnas įrengimai), įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, oro filtrą,

Savybės: 
Produktingumas 

(i rožis
Ekonomija Namams, šildyti 

geriausias pirkinys

jungti rūsy su vamzdžiais. 
10 metą garantija.

J48&
« 1 ■■■■'!

CITGO
Paskutine modernaus alyva šildvmo naujiena rifCO CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. HEATING OILS
Alvva Šildvmo soeeialistai47* Adams Street, Oaincy, Mase.

Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 2 Į vat. per diena

Skambinti — Boston: 436 1204 773-4949

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
144 Milbury St.

VVORCESTER, MASS. 
Tei. SVV 8 2868

yra vienintelė oficiali «t*=- 
ga VVurcestery, Kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš VVorces-

terio j Lietuvą ir kita* Rusi 
jo* valdoma* sritis- Čia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sązin»ngai. 
Siuntiniai nueina greitai n 
tvarkingai.

Ci» ęsJūna gauti įvairiau 
•iv. importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kuisomi*. 

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosie* ne tik jaučius 
vedžioja. ,

/ 7ut>d 'Sųuare 
Hardivare Ce.

notas >. j. ALEKNA 
ė-’S EAST BHOA»»"A? 
ŠULU’ MASS.
TELEFONAS AN 8-41SB

b«nj5,.ii:!i Mrure
Pop’ercs Sieportm

■St;kirt» Lh.'ifams 
Viso-.i« retnpitziys ntunami

ikmeuvs p!u>nb«ritiiii*
:«• lr?> '■it, *,»•

Peter Maksvytis
Carpenter -t Bsildeš
49 Church Street 

K. Milton, Ma&a.
Atlieku visus pataisymo, romon 
to ir projektarimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų tr 
biznio pastatų, pairai Jiisy reika
lavimą. Šauklio visados iki * 
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Nerasi medžio be šakos, o
žmogaus — be ydos. 

pr į r*#*eee*

A. J. NAMAKSY I

Real Estate & Insurance 
321 Country Ciub Rd. 

!Newton Ceatre. Mass. 02159 
Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

Telefonas: A N 8-2895 Į
Dr. JtiS' I. Da nevari

; IJ

į; Dr. J. Pasukamu J
i jį s

! A

( F P D 5 N I S 
OPTOM ETRiM AS 

Valandom ;
diji! 9 vxi rvto :k: 5 vai. vak 

T re>y>fi^ieniuis nevriinianta 
447 BROaDWA Y 

S->uth B-’ston, Mass

Jii«V rcika- 3s iki * va-

5675umnhm
| TEL. AN 8-2124

ll)r. Amelia E. Rodd į
| (RUDOKIUTĖ) 
į OPTOMETRIST!

Valandos:
nuo 10 rv+o iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—u ždara 
445 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON. MASS-

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vaL 

4M 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Si., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

Laisves Varpas

Knyga yra geriass

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Vv orcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347I

* Tiesiai iš VYorcesterio siun-
i

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramones gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be lo, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamy bos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kratais
Pristatymas greitas ir 

garantuota* 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

*♦*♦<♦•»♦*♦«*♦♦«♦<♦*»♦#*««♦♦***♦♦»***♦******•**************•*******’

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VA1ŠTINR

Parduodame tiktai vtistus, išpildome gydytojų r* 

ceptua ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit i fcetuvišk* vaistin*.
Sav. Emanuel L. Rosengard. B. S., Reg. Pnarm.

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

Telefonas A N 8-6620

Nuo 9 va L ryto iki 8 vaL v_ išsUvrus šventadienius lr sekai.

South Boston Savings Bank i J Trans-Atlantic Travel Service
ALFRED W. Al« HiBAI.D: PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

Bankas atidary tas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 
po pietų,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vai. 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

*

M & T OILTO
F> A. 15 JV

641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

r ijST.-
□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis Įpilimas

□ Patogios mokėjimo ^sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

už nemažesnių:-; !.:!?;» S1.000 dvieju' 
metų įspėjime indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda, 
6.27% pelno)

už visus kilus indelius moka

Skambinkite

268-4662-S

6%

5 12 o
i

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 109-tuosius metus. - A

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš $274,000,000

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pruleisti atosto
gas Floridoje, sauietese salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 ė k t u v ų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel|Service,Įlnc.
•' - **'<«.-*w '■&>

Rubliu certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-Atlantic T rading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

*******«*«v»*s




