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Laisves, laisves, - šaukė 
tūkstančiai pabaltiečių s

12,000 pabaltiečių demonstracija. Bu'o atvykusių ir 
is labai tolu Eisena į Jungtines Tautas nusitęsė kelis il
giausius blokus.

Lapkričio 13 d. žygis j Eisena sustojo netoli J. 
Jungtines Tautas sutraukė Tautų rūmų. čia visų trijų f 
12,000 pabaRiečių. Dalis jų tautų atstovai pasakė po 
atvyko net iš labai toli — iš tiumpą kalbą, visi dalyviai 
Toronto, Chicagos, net iš sugiedojo Estijos. Latvijos 
Ix>s Angeles. Jei paties New ir Lietuvos himnus ir kupini 
’I orko lietuviai būtų buvę rCyžto toliau tęsti kovą dėl 
paslankesni, tai visa didžiu- savo ar tėvų gimtųjų kraštų 
lė Madison S- Garden salė laisvės skirstėsi kas sau. 
būtų buvusi pilna. Aišku, žy- Tas žygis ilgam liks jo da- govie
mią daugumą publikos su
darė lietuviai.

Susirinkimas prasidėjo be

lyvių atminime, o pasauliui liBti 
jis dar kartą pademonstra
vo lie tuvių ir kitų pabaltie-

raketą, kuri ga.
kurį mūsų žemės kampą. Vakarų karu ekspertai tuo abejoja. Be to, amerikie

čiai sako. kad jie tai irgi gali padaryti, numesdami bet kur atomine bomba užtaisytą satelitą.

Rodezija jau pasiskelbė 
nepriklausoma valstybe
Rodezijos min. pirm. lan Smith paskelbė Rodeziją 

nepriklausoma valstybe. Anglija Smith vyriausybę laiko 
neteisėta. Saugumo Taryba prieš Smith veiksmus. JAV 
remia Angliję.

Anglijai nepavyko susi- Kodėl 30 milionų 
tani su Rodezija nepriklau
somybės paskelbimo reika- paliko be ŠVieSOS?
Iu, ir todėl Rodezijos min.
pirmininkas Smith Rodezija Lapkričio 9 d. kelios At- 
paskelbė neprikalausoma be lanto pakraščio valstybės— 
Anglijos sutikimo ir aiškių New Yorko, Connecticutt. 
garantijų, kad to krašto žy- Massaehusetts. Rhode Is- 
mi gyventojų dauguma land. dalis New Jersey, da- 
(negrai) kiek galima grei- ha Maine ir dalis Kanados 
čiau galės naudotis lygiomis neteko elektros šviesos. Tai

. ___-_________ • _ I r\oK/\l A OA AAA Irvr mIa
pasivėlinimo, kaip ir visa to- čių tvirtą ryžtą nenutilti ir Į 
Ūmesnė programa iki galo ė- neišduoti savo tėvynėse pa- 
jo iš anksto paskelbtu laiku, 'ergtų brolių.

Vėliavas įnešus, grojant * « ♦
Bostono orkestrui, išsirikia
vus salės viduryje tautinių New Yorko majoras lap- 
šokių šokėjams (apie 100), kričio 13 d. buvo paskelbęs 
sugiedojus JIA V ir Estijos, Baltijos laisvės diena. 
Latvijos ir Lietuvos himnus, 
prel. J. Balkūnui sukalbėjus 
maldą, Komiteto Lietuvos

Senatorius Kyrd 
atsisakė

Eisenhoįverį ištiko Philiphinuos laimėjo
antras priepuolis Ferdinant Marcos

baltaisiais politinėmis palietė 80,000 kv. mylių plo-
__  teisėmis, ko Anglija reika- tą su 30 mil. gyventojų. Vie-

lauja (Rodezijoje baltųjų y- nur tamsa tęsėsi kelias de
ra tik 220,000, o juodųjų 4 šimtis minučių, kitur ištisas 
milionai).

Smith paskelbė, kad Ang- 
lijog gubernatorius Gibbs pa^‘ 
atleidžiamas iš pareigų, o šis

valandas: Bostone 5 valan
das. o Nevv Yarke net pusę

Dėl senatvės iš senato- Buvusį prezidentą Eisen- Philiphinų prezidentu iš- 
riaus pareigų atsisakė Harry howeri ištiko antras širdies rinktas s?n- ... . , _
Flood Byrd (78 n,.). senate smūgis. Jjs dabar Fort '“į Smith vyriausybė neteisėta. graižine,?

e , .. , ,, . atstovavęs Virginijai 32 me- T* Y; varžosi ir pralaimėjo dabar
Susirinkime turėjo kalbe- tus, ilgaa vadovavęs 3var- U°rdon kai o ligoninėje. Jei prezįdentas Macapa-

Nepriklausomybei Atstatyti li dar Ohio bausche irbiam finansų komitetui. uga krYps gero jon pusėn, gaL
_ • . .  »< - n . nr<*7id na f ta ro i o c T-TnrcVv 1 * j * • •_______ _______pirm. Antanas Mažeika ta- Prez’d. patarėjas Horsky,• _ w - t 1_ _ •?_     T — • _ _ k l_xi
rė trumpą žodj ir pristatė Jiv avv^rvvi.

* * *
gydytojai mano, kad po po- 

Byrd buvo vienas iš deši- ros savaičių Bgonj bus ga'Ii-
programos vedėją Leo Cher-
ne. šis. pasakęs karštą kai- Plakatų su įvairiais šū
bą. žodį davė So. Dakotos kiais buvo labai daug, sunku i .. . . . . ,__ ••šen. Kari E. Mundt, o po jo būtų juos visus ir suskaičiuo ,closloms masems Įžymus. Kol kas jis žymiai taisosi 
kongresmanų John J. Roo- ti-
ney ir 
Swords.

-i
Rinkimai ten buvo labai 

’karšti“ — nuo spalio 1 d.

Ką šiandien reiškia ne-
Anglijos vardu paskelbė ‘«k? eiektr“- tai išgyvenu-

Anglija pranešė, kad guber
natorius nesitrauktų iš savo 
vietos, o jeigu jam grėstų

net sunku įsivaizduoti, tad 
apie tai neverta nei rašyti, 

čia svarbu kas kita: suži-
rgikabuitu jė- j notL kodėl ta nelaimė įvyko, 

gos, lai ta jėga bus suteikta, kodėl neturėta paruostų at-
navAiUR ir iis--------—

niausiu senatorių, balsavęs ma perkelti į VValter Reed rinkimų kampanijos metu Saugumo Taryba pasisakė sargas premonių tokiam į- 
ū' prieš visus svarbiuosius pla- karo ligoninę VVashingtone. įvykdytos net 48 politinės vienu balsu (Prancūzijai su- vykiui sutikti ir kokia garan-

------- xr~, ,— I Žmogžudystės. silaikius) prieš Smith, ragi- tija yra, kad panašus visuo-
na kitas valstybes nepripa- tinis aptemimas neįvyks ki- 
žinti Smith vyriausybės, o tą kartą.

Ju kalbos buvo mus pa- K’u'®-, >aPknc'°..12*-, 
skatinančios, paraginančios P^kelbe šlykštų ateisauki-; 
nenuleisti rankų kovoje su raginant) saugotis tau-: 
komunizmu. Kova yra ir bus tos "epnetelių ir neiti ! 
sunki. Nelengva buvo laisvę manl estaciją.
iškovoti ir JAV, nebu§ leng
va ją atgauti ir dabar pa- Organizacijų atstovų tar- 
vergtems tautoms, bet jei pe eisenoje, be kitų, žygiavo 
tų kraštų žmonės ir čia gy- Lietuvos konsulas Anicetas' 
venantieji išeiviai nepaliaus Simutis, Vliko pirmininkas 
kovoti dėl lasvės ir nepri-Vaclovas Sidzikauskas ir kt. į 

klausomybės, jie laimės.
Kalbos buvo dažnai ploji

mais pertraukiamos, ir ne- Komiteto numatyti asme-’
kartą visa salė vienu balsu "y5 aplankys visas Jungti-;

nių Tautų delegacijas, joms1 
įteiks Žygio rezoliucijas ir. 
kitą dokumentinę medžiagą.

šaukė: "Laisvės. laisvės!“
Kalbų protarpiais Bosto

no, New Yorko. VVaterbu- 
rio ir Philadelphijos tautinių 
šokių šokėjai pašoko 4 šo- studentai
kius, solistė Irena Stankū
naitė sudainavo porą dainų SaUfJUmo Taryboje 
ir akordeonistas Charles*^
Daubaras pagrojo kelis lie- Dešimt lietuvių skautų a- 
tuviškus kūrinius. Ši dalis kademikų, jų tarpe bosto- 
buvo gerai sumanyta ir visų niškiai studentai Giedrė

Gen. Įeit. John Heintges paskir
tas JAV karo pajėgų Vietname I
vado pavaduotoju.

gražiai atlikta- Galinytė, Aušra Kubiliūtė ir
Komiteto nariui A. Snieč- Uogintas Kubilius, eisenai; 

kui perskaičius rezoliucijas pasibaigus, nuėjo į -Jungti-; 
ir prieš jas nė vienai rankai nių Tautų rūmus, kur tuo; 
nepakilus, susirinkimas bu- metu posėdžiavo Saugumo’ 
vo baigtas. Taryba ir svarstė Rodezijos

Prasidėjo žygis prie Jung-klausimą. Jie palaukė, kol 
tinių Tautų rūmų. Jis išsitę- vienas kalbėtojas baigė savo 
sė per kelis blokus. Jo prieš- kalbą, ir tada pradėjo visi 
akyje ėjo 5 komiteto nariai, kartu šaukti: "Laisvės Pa- 
už jų Pabaltijo valstybių,ir baltijo valstybėms — Esti- 
JAV vėliavos, Bostono or- jai, Latvijai. Lietuvai!“ 
kestras. visuomenės organi- Aišku, pasėdyje kilo di- 
zaciju atstovai, organizacijų deiis triukšmas. Policija 
vėliavos, uniformuotos gru- juos išvedė iš salės. Bet te
pęs __ tautinių šokių šoke- nai buvę Spaudos biuro at-
jai, skautai, veteranai ir kt. stovai į tą įvykį tuoj reaga- 

Eiseną stebėjo šaligat- vo ir žinia paleido į pasaulį 
viais

Ann M or rišo n su savo vaiku, kurios vyras, protestuoda
mas prieš JAV dalyvavimą Vietnamo kare, susidegino 
prie Pentagono rūmų.

Karo korespondentė Vietname

Angliją vykdyti įvairų ūkinį 
spaudimą. JAV 
Angliją.

Kai šie žodžiai rašomi, 
atrodo, kad Rodezijoje yra 
dvi valdžios — Smith, kuris

Visi laukia tuo reikalu at- 
palaiko sakingo žodžio iš specialios 

komisijos ir tų viešųjų įstai
gų, kurios elektros energija 
turi rūpintis.

Iki šiol dar jokios tikros
faktinai valdo kraštą ūskel- elektros sutrikimo prie-' 
bia ištikimybę karalienei, ir 
gubernatorius Gibbs, 
yra ištikimas karalienei ir 
Anglijos vyriausybei.

Aišku, tokia padėtis ne
gali ilgai tęstis, bet kaip ji
keisis šiandien tegalima tik 4/juml„/0 bendrOVŪ

žasties niekas oficialiai ne
kurs nurodė, todėl sklinda viso

kių gandų. Prileidžiama net, 
kad tai galėjęs būti ir sabo
tažas.

spėlioti.

KOMUNISTAM NEREIKS 

REGISTRUOTIS

Vyriausybė dėjo

nusileido
Aliuminio fabrikantai bu

vo pakėlę savo gaminių kai
nas. Vyriausybė tam buvo 

tvirtų priešinga. Ji paskelbė, kad
pastangų, kad komunistų paleisianti į rinką iš turimų

Cn/Lop //n lėktuvai partija JAV būtų teismo pri- atsargų 200 mil. tonų aliu- vuaeye UU te m , pažjnta J<aip sovietų agen- minio. žinoma, žemesne kai-

nuskendo laivas tų . j"j , • • nnstatvtniigtntai — kompartijos na- nustatytoji.
Praeitą savaitę JAV įvy- riai pagal atitinkamą įstaty- To vyriausybės veiksmo 

ko kelios didelės nelaimėsimą registruotųsi valdžios į-į akivaizdoje pagaliau fabri- 
Be elektros sugedimo dide- staigoje. Jau buvo išleista kantai nusileido ir savo kal
bame Atlanto pakraščio plo- tuo reikalu ir potvarkių, o nų pakėlimą atšaukė, 
te, sudužo du lėktuvai ir nu- už jų nevykdymą komunis- Dabar jie tą savo nusilei- 
skendo vienas laivas. tams iškelta bylų. dimą bando aiškinti neva

Vienas lėktuvas, nusileis- Bet. kaip ir galima buvo patriotiniais motyvais—esą, 
damas Cincinnati aerodro- laukti. komunistinės organi-. jie kainų pakėlimu neaorėję 
me. dėl rūko užkliuvo už zacijos tas bylas dėl regist- pakenkti Vietnam o karo 
kalno ir sudužo. Iš 62 kelei- racijos apeliavo ir su jomis reikalams. Deja, tas jų "pa- 
vių žuvo 58. Antras tos pa- nusiyrė į Aukščiausiąjį ša- triotizmas“ atsirado gerokai 
čios Boeing 727 rūšies lėk- lies teismą. Ir štai tas šiomis pavėluotai.—tik tada, kai 
tuvas sudegė Salt Lake City dienomis vėl išaiškno, kad jiems vyriausybė užmynė 
aerodrome, ir žuvo 41 iš 91 komunistams registiuotis skverną ir kai pamatė, kad 

nereikia. Esą, toks suvaržy- kainų pakelti negalės.
Miami į mas apriboja žmogaus lais- šis fabrikantų bandymas

keleivio.
Plaukusiam is

ir kt. stovai į tą įvykį tuoj reaga- Vietnamo majoro Nguyen Van Dickie Chapeiie, 47 m., žygiuo- NasBau laive kilo gaisras, vę... Tokiu būdu jie dabar pasipelnyti Vietnamo karO 
liffat- vo ir žinia paleido i pasaulį. Uan i“1®148’ vadinama Tiger dama kartu su jav marinais, jarne buvo 376 keleiviai ir vėl galės ir toliau po laisvės metu sukėlė prieš juos ne

einantieji. kurių vieto- Reikia manyti, kad spaudo- I^dy, nušauta jai besiginčijant
mis buvo labai daug. je ji ras atgarsį. | su vyru. kuris pavyduliavo.

užėjo ant minos ir buvo mirti- 174 įgulos nariai. Ten žuvo 
nai sužeista^ 93 ir yra daug sužeistų.

įstatymų globa tą laisvę iš 
pamatų knisti ir griauti.

palankią visuomenės 
monę

nuo-
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Pasikalbėjimas po jaunimo 
vėliava

Štai pirmiausia pats banaliausias klausimas: "Kodėl 
aš turiu būti lietuvis?" Ir dar iš tų pat lūpų išgirstame aiš
kinimą, kad lietuvių kalba jam gyvenime nebus reikalin
ga. kad lietuvybė ji nemaloniai išskirianti iš kitų tarpo, 
kad ji galinti pakenkt jo karjerai, o lietuvių kalba jo 

j angliškam akcentui.

Vokietija 1965 metais
RAŠO R. E. MAZILIAUSKAS

Jaunimas tautai yra tokia pat didelė vertybė, kaip ir 
jaunystė paskiram žmogui. Jo širdies karštis, jo minčių 
naujumas ir lakumas, jo veiksmų veržlumas yra mūsų 
gyvenime lyg tas galingas tornado sūkurys, kuris ir pri- 
maurijusias balas išsuka i padangę, ir jos vėliau grįžta Į 
žemę švariu ir gaiviu lietumi. Dėl to Į jaunimą yra nu
kreiptos vyresniųjų akys, dėl to sudėtos i ji ir mūsų laisvės 
kovos viltys ir tikėjimas mūsų kultūrinės veiklos tęstinumu 
bei lietuvybės nemarumu užsieniuose-

Atvirai kalbant, su tokiu posteringautoju net gėda 
leistis i diskusijas, ypač jeigu jis dar lanko kurią aukštes
niąją mokyklą. Kadaise i tokius klausimus teatsakinėjo 
"Aušra“, "Varpas“, dr. V. Kudirka savo satyrinėse pasta
bose patiems tamsiausiems sulenkėjusiems ar surusėju
siems savo tautiečiams. Juk net žydas sunkiausiais perse
kiojimo laikais niekada neklausė, kodėl jis tun būti žy
das. Jis net mirtyje savo tautybe didžiavosi. O mes?

Benamė kairė

(Tęsinys)

Komunistų partija, žinia.

dėl to, kad jie ne tiek gyrė 
SPD (kuria jie šiaip ar taip 
buvo nusivylę), kiek triukš- 

i mingai kritikavo CDU ir 
1 kanclerį Erhardą.

Būdingas buvo kolumnis- 
to Sebastian Haffnerio pa
sisakymas kairiųjų žurnalo 

Konkret“ skiltyse, šis po-

Reikia čia viešai pripažinti, kad mūsų jaunimas di
delėje daugumoje mūsų lūkesčių neapvilia. Štai tik praeitą 
savaitę mūsų jaunosios kartos sumanytas ir Įvykdytas Žy
gis Į Jungtines Tautas Lietuvos laisvės reikalavimui iškelti 
žadina mūsų visuomenėje ne tik pasitikėjimą savu jauni
mu, bet ir žodžiais neišsakomą jam dėkingumą ir juo pasi
didžiavimą. Šiame Žygyje parodyti organizaciniai suge
bėjimai, drąsa imtis tokio sumanymo vykdymo ir ištvermė 
iki galo liks ilgam šviesios jaunystės dvasios pavyzdžiu.

Šio Žygio pasisekimas ir dešimttūkstantinių gyvų 
lietuviškų širdžių balsas, ten griausmingai šaukęs laisvės 
savo tėvynei, buvo tvirtas atkirtis ir čionykštėm Maksvos 
blakėm, kurios isteriškai savo popiergaliuos ragino savo 
tamsuolius jokiu būdu tame Žygyje nedalyvauti. Kai da
bar sukumpę Maskvos vergai laistys savo juodą tulži ir 
ašaras, mūsų šauniam jaunimui belieka iš to tik juoktis.

Bet mes puoselėjame ir daugiau gražių vilčių. Pa
skelbtais Jaunimo Metais turėtų taip pat Įvykti daug kas 
kilnaus ir susijusio su laisvės kova ir lietuvybės kūrybinių 
jėgų ugdymu. Su pasitikėjimu mes žvelgiame ir Į numaty
tą Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą. Pozityvios min
ties ir veiklos mes laukiame ir iš artėjančio JAV Lietuvių 
Studentų S-gos suvažiavimo bei kitų šviesių jaunimo sam
būrių susitikimų, paskiių jaunų mūsų intelektualų darbų 
ir planų. Tai vis dalykai, žadinantieji mūsų visuomenės 
optimizmą.

Bet mes būtume neapdairūs, tik užsimerkę džiaugda
miesi didesniais ar mažesniais pasisekimais. Mes turime 
ir su jaunimu susijusių rūpesčių, netgi gilaus širdies 
skausmo, kaip ir kiekvienoje šeimoje būna. Iš paskirų jSU= 
nų tautiečių mes gana dažnai išgirstame ir liūdninančių 
klausimų bei neprašytų atsakymų. Ir Į juos mes turėtume 
kreipti rimtą dėmesį, nes jie vaizdžiai chrakterizuoja kitą 
mūsų jaunosios kartos dali, kuri. greičiausia, jokiuose žy
giuose su kitais savo kolegomis jau nežygiuoja...

Neabejotinai mes dar išgirstame: "Jūsų lietuviškoji 
bei vilkiškoji politika mūsų visai nedomina...“

Vadinasi, kadaise anglų poetas Byronas veržėsi ko
voti už Graikijos laisvę, lietuviškos kilmės Kosciuška ir 
šimtai kitų Europos savanorių— už Amerkos nepriklau
somybę ir t-t. ir t.t.. o išsimokslinusiams ar besimoksli- 
nančiam jaunam lietuviui visai nerūpi Lietuvos likimas! 
Kiti laikai...

Mes galime išgirsti ir daugiau: "Komunistinė sant
varka Lietuvoje, matyt, nėra tokia baisi, kaip jūs pasako
jate, nes ten žmonės irgi badu nemiršta.“ Reiškia, jis ge
riau žino. nors tos santvarkos savo paties kailiu nepatyrė. 
Bet metų metus prie būdos retežiu pririštas šunelis irgi 
badu nemiršta, kol šeimininkas jam teikiasi numesti kau
lą ar už lojimą pavaišinti skysta kruopų sriuba...

Stipresniam Įsuūdžiui mes dar galime ir savo sūnų ar 
dukterų išgirsti, kad tėvai yra nekultūringi, kad jie nesu
pranta naujųjų laikų pažangios dvasios, nepajaučia mo
dernaus jaunimo polėkių ir poreikių, taigi jie. pagaliau, 
net kvaili. Bet tie "nekultūringi“ tėvai Lietuvoje išugdė 
savus mokslininkus, meninnkus, valstybės vyrus, sava
norius kūrėjus ir partizanus. Kaip cai atsitiko?

Toliau mūsų pokalbis turėtų vykti jau angliškai, nes 
mūsų kultūringas partneris, net Įžymaus veikėjo sūnus, 
savo gilios minties lietuviškai jau nesugeba išreikšti, nes 
tiūksta žodžių.-.

Šia proga mes telinkėtume, kad Jaunimo Metų. Jau
nimo Kongreso ir kitų suvažiavimų dienomis pats sąmo- 
nintrosis iaunimas atvirai išsikalbėtų šiais ir daugybe ki-I J ■■ ■  -------- t- . -
tų panašių klausimų su savo atplaisiniais kolegomis, nes 
jaunas jaunam ir savas savam gal labau patikėtų. Tokio 
išsiaiškinimo teigiami rezultatai būtų Žygio Į žmogaus 
sielą džiuginantis laimėjimas, nemažiau reikšmingas, kaip 
žygio Į Jungtines Tautas gražus pasisekimas.

Vakaių Vokietijoje yra už- puliaius ir įtakingas politi- 
drausta ir veikia nelegaliai. ms publicistas savo skaity- 
Politinės policijos duome- tojams be rezervų patarė 
nimis, šiuo metu tepriskai- balsuoti už SPD, nes, nežiū- 

SPD veidą yra linkę vadinti toma aPle 6’000 konspnaty- 11,11 socialdemokratų subur- 
politiniu oportunizmu. Kaip 'eik‘a^i'/ komunistų žuazejimo ir sudešinėjimo.
ir galima buvo tikėtis, par- (19afi metais kompartijoje Jle Vokietijoje liko vieninte-
tijos ”susipraematinimu" dar buv0 70’°°0 nar»J>- K°- , svari ljanjJa- be jokių 
toli gražu ne visi socialde- mumst4 bandymai mfiltruo- kompromisų demokratinė ir 
mokintai via patenkinti, ne tis soemlistines organiza- be mažiausio krislelio neo- 
visi drausmingai ir partinei C1-ias vlslskai nepasisekė, iš- nacinių tendencijų. Literatų 
disciplinai pakluso. Ypatin- .s.kyrus. tlk nereikšmingą >r intelektualų užsiangaža- 
gai intelektualų tarpe (SPD Vereimgung Unabhaengiger vynas betgi rinkimų nenu- 

1 Sozialisten (Nepriklauso- leme.

Vokietijos socialdemokra
tų partijos vadovybė naują
ją programą ir taktiką vadi
na pragmatizmu, naująjį

istoriniai yra pažįstama kaip 
darbininkijos ir kairiosios 
inteligentijos partija) nau
joji partijos linija iššaukė 
neslepiamą nepasitenkini
mą. nusivylimą ir opoziciją.
Atskiri partijos ideologai dų susikonsoliduoti ir pasi- 
protesto ženklan ir SPD net
gi išstojo. Dauguma sočia

mųjų socialistų sąjunga). Iš tikiųjų rinkimų nelai- 
kurios narių skaičius tesie- mėjo nei krikščionys demo

kratai, nes tkruoju nugalėto
ju pasirodė kancleris Lud- 
wig Erhardas. Smulkioji 
bui-žuazija paprasčiausiai 
balsavo už

kia kelasdešimt asmenų. 
Vadinamoji "benamė kai- 

suprantamai ieškojo būrė4

reikšti parlamentarinėje savo žmogų 44 .
veikloje. 1961-siais metais į- jaukų storulį, kompetentin- 

Hstinių intelektualų susibū- įteigė "Vokiečių taikos u- savo Specialybės žinovą.
• ------ nija“ arba DFU (Deutsche intelektuahai nekomlikuotą,rė naujai įsteigtoje sąjungo-

je, pavadintoje "Sozialisti- Friedens-Union). Žurnalis- n^1 naivų, rašytojus viešai 
scher Bund“. kuriam vado- tai su tam tlkra ironija DFU ^kohojusi nemokšomis šu-
vauja prof. Wolfgang A- 
bendroth.

Politinėse studentijos or
ganizacijose padėtis visiškai 
susipainiojo. LSD (Libera
lei- Studentenbund Deutsch- 
lands), paprastai laikomas

vadina "sakyklos ir kated- niukais". moderniąją dailę 
pavadinusį "išsigimimu“, o 
svarbiausia — Vakaių Vo
kietijos ūkinės gerovės vaik
ščiojantį simbolį.

Priešrinkiminėse kalbose 
Erhardas savo rinkikams 
taipogi nesigailėjo kompli-

ros partija" Iš tikrųjų pa
staruosiuose rinkimuos DFU 
sąrašuose kandidatavo net 
17 katalikų ir protestantų 
dvasiškiu (CDU išstatė ke
turis. SPD tris) ir devyni 
profesoriai (CDU sąrašuoseliberalų partijos padaliniu aštUOni, SPD—septvni). mentų, daug ir pakartotinai 

ir tos partijos fmansiskai re- ** , 1 \ ♦H .kiQ- DFU sąrašuose kandidatavo feneKe<iamas apie die gut-
ir vienas buvęs komunistas, buergerlichen Tugenden“ 

DFU kovoja už pacifiz- 3,. smulkiaburžuazinės to- 
mą. nusiginklavimą ir pnes
atominius ginklus. Parla
mentarinėje realybėje DFU 
padėtis yra beviltiška. Rin
kimuose ji tegauna apie du

Tyrimai parode
šiuos nuostabius telefono faktus

MOKA GYVENTI PO 
VANDENIU

Vidurkis 
sutaupytų mylių 

per metus įsivedus 
pridedamai! telefoną
Vieno aukšto namuose 73 mylias

Dviejų aukštų (ar daugiau) 79 mylias 
Mažos šeimos (vieno-trijų asm.) 64 mylias

Didelės šeimos (keturių ir dau
giau asmenų) 83 mylias

Visi tyrimų dalyviai 76 mylias

* Pagrindas — 358 šeimų tyrimai, kurios sutiko nau
dotis pedometrais ir tuo būdu matuoti savo žingsnius 
prieš pridėtinio telefono įvedimą ir po. Duomenys pa
rodė, kad jie gali per metus sutaupyti, vidurki imant. 
76 mylias.

Džiaukitės mylias taupančiu pridėtiniu telefo
nu savo namuose. Užsakykite jį savo telefono 
įstaigoje ar per telefono tarnautoją.

Kartą Dievas pasišaukęs 
krikščionių kunigą ir žydų 

i rabiną ir taręs jiems:
• —Už dešimties dienų vi-
• są pasaulį ištiks tvanas. Ei

kite į savo bendruomenes ir 
^paskelbkite tai žmonėms. į 
paruoškite juos.

Grįžęs kunigas taip mo
kęs savo parapijiečius:

— Bus tvanas. Visi žūsi
me. Melskitės, darykite at-l 
gailą, taikykitės su Dievu. I

Rabinas savo tikintiesiem, 
dalyką šitaip aiškinęs:

— Bus tvanas. Mes turime 
sutelkti geriausius savo 
mokslininkus, išminčius ir 
išmokti gyventi po vande
niu.

Prof- Rimvydas Šilbajo
ris šitokį anekdotą sakosi 
girdėjęs iš Maskvoje studi
juojančių lietuvių. Jis gerai 

‘apibūdinąs Lietuvoje žmo
nių gyvenimą ir galvoseną: 
"reikia išsilaikyti, reikia iš
mokti gyventi po vandeniu“.

R. Šilbajoris vienerius 
metus praleido Maskvoje, 
ten JAV pasiųstas pagilinti 
slavistikos studijų. Jis turėjo 
geros progos ir su lietuviais 
sueiti.

miamas, viešai ir smarkiai 
kritikavo 'liberalų partijos 
oporiunistiškumą ir perdi- 
delį nacionalizmą, tuo pačiu 
deklaruodama, kad vienin
telė liberalų partija tėra so
cialdemokratų.

SDS (Sozialistischer Deu- 
tschei Studentenbundj tuo 
tarpu nuo Godesbergo pro
gramos griežtai atsiribojo, 
nutraukė savo afiliaciją su 
socialdemokratų partija ir 
pradėjo veikti savarankiš
kai. Įdomu, kad kaip tik pa
staruoju metu SDS narių 
skaičius smarkiai paaugo.

Socialdemokratų partijai 
ištikimi studentai įsteigė sa-

»4 = U 0 zl1 LTkt 11 J7O.VI
halsų, kuriuos nutraukia 
nuo socialdemokratų, tuo 
būdu pasitarnaudama tik 
krikščionims demokratam. 
Nėra DFU nei komunistų 
vadovaujama (jos manadže- 
riu yra kunigas Heinrich 
Werner), nei jų įsteigta, 
kaip neteisingai teigė Eltos 
Informacijos.

Kleboniškas naivumasvo atskirą organizaciją, pa , ... . ..
vadintą SHB (Sozialdemo- 
kratischer Hochschulbund), 
kurią SPD finansiškai re
mia- Ištikimybės partijai 
betgi ir SHB vekloje ne
daug tegalima pastebėti. So- 
cialdemokratiškieji studen
tai aštriai kritikuoja SPD 
užsienio politiką, yra aiškiai 
socialistiški ir antiklerika- 
liški. Partijos veikėjai į 
SHB žiūri su neslepiamu ir 
augančiu nepasitikėjimu.

kūmas "benamės kairės" vis 
dėlto nesužavėjo, ir pasta
ruosiuose rinkimuose ji, "ne* 
žiūrint visko“ aiškiai pasisa
kė už socialdemokratus. Y- 
patingai kairieji intelektua
lų gluoksniai savanoriškai ir 
niekieno neraginami akty-

bulybės), kurios esančios li
jo paties idealu. Erhardo 
vokiečių kalba stilistiniai 
nešlifuota, pilna miesčioniš
kų diomų, "neinteligentiš
ka“.

Po priešrinkiminės kalbos 
Tuebingene. universiteto 
studentai jo primityvią kal
bėseną "patraukė per dan
tį", iškeldami plakatą su 
užrašu "Einst sprach hier 
Hegel und jetzt DAS" (Ka
daise čia kalbėjo Hėgelis, 
o dabar ŠITAS). Erhardas 
reagavo. kaip kiekvienas 

. doras biurgeris tokiu atveju 
11 pasielgtų: pasipiktino, su

šuko, kad tai esanti "durnu
mo dokumentacija“ ir užsi
gavęs iš Tuebingeno išva
žiavo.

Erhardo rinkiminis prie
šas, socialdemokratų kandi
datas į kanclerius, populia
rusis Vakaių Berlyno bur
mistras WiKy Brandtas

S— x.

viai įsijungė į priešrinkimi- smnIkiajai buriuazijai ™į. 
nę kampaniją socialdemo- rodė pel. daug -jtartl-^as..
kratų naudai. Brandto motina buvo nete-

o_______ r_______ . Dvidešimt penki iškiliau- kėjusi. Tariamasis smulkio-
Jauniausioji socialistinė šiųjų vokiečių rašytojų ir po- giog buržuazijos "padoru- 

studentijos organizacija yra et^ iSĮeid.° politinių straips- mas“ yra notariškas, ir poli. 
GAST (Gevvekschaftlicher ’?nkini atskira knyga, tiniai socialdemokratų prie- 
Arbeitskreis der Studen- kurioje kategoriškai buvo šai šitą aplinkybę be skru- 
ten), kuri siekia studentiją Pasisakyta uz socialdemo- pulų išnaudojo, viešai ir pu- 
suartinti ir supažindinti su kratus ir kuri milzmisku ti- siau viešai skleisdami mintį: 
profesinių sąjungų judėji- r«zu buvo paskleista visuo- nejaugi "bastardas4 gali bu
mu. Vakaių Vokietijoje, kur ™eneJe- Žinomi intelektua- ti mūsų vyriausybės galva? 
socialinis mobiliškumas yra Iai *avo a?™™niu Prestlzu Nuo 1934 iki 1945 metų 
kur kas menkesnis, kaip ki- veibavo uz SPD- Brandtas buvo politiniu e-
tuose pramonės kraštuose, ir Poetų ir rašytojų grupė migrantu Norvegijoje- Poli- 
kurtik5r; studentų vra dar- savanoriškai susibūrė į "re-, tiniai socialdemokratų prie- 
bininkų vaikai, GAŠT veik- dakcinę kontorą“, kuri kai- šai tuojau m*x= -

jr biškai ir stiliškai redagavo kiečių tauta
socialdemokratų politikų vojo prieš

la yra labai prasminga 
reikalinga.

šai tuojau metė šūkį: kai vo- 
"heroiškai“ ko- 

komunizmą,,
Brandtas leido patogias die-Britanijoje prieš keletą priešrinkimines kalbas 

metu nukaltas terminas "be- Populiarus pasaulinio gar- nas užsienyje! 
name kairė“ (the homeles so rašytojas Guenther Grass 1945 metais Brandtas ne- 
left) Vakarų Vokietijoje po asmeniškai organizavo dar šiojo norvegų karininko u- 
Godesbergo tapo ypatingai priešrinkiminius mitingus, niformą. Politiniai priešai 
tikroviškas. Kairysis sočiai- kuriuose aistringai kritikavo. interpretavo: Brandtas ka-

PIRMASIS KNYGYNAS

Nevv England Telephone
Part ef th« Ratwnwi4« Bei System

i

JAV pirmoji viešoji bib
lioteka buvo įsteigta Benja
mino Franklino Philadelphi- 
joje 1731 m. lapkričio 8 d. 
šiandien JAV jau yra 9,500 
viešųjų bibliotekų ir dar a- 
pie 8,700 kitokių.

demokrtų sparnas, agresy
viai kairus profesinių sąjun
gų judėjimas, už partijos ri
bų likusios kitos čia minė
tas ir nesuminėtos organiza
cijos. atrodo, būtų galėjusios

krikšč. demokratus. Gra- 
sso pasisekimas buvo neti
kėtai didelis: mitingams te
ko nuomoti sporto hales ir 
cirko palapines.

Toks visuotinis intelektu-
būti puiki dirva komunisti- alų užsiangažavimas krikš- 
nei pemetracijai. Taip bet- čionis demokratus pradėjo
gi neatsitiko. pastebimai nervinti, ypač

ro metu šaudė i savo tautie
čius ir todėl laikytinas išda
viku! Tai netiesa, nes jis te
buvo spaudos karininku ir 
ginklo rankose neturėjo. 
Balsuotojų masėms Brand
tas visgi pasirodė nepriimti
nas, per daug "tarptauti- 
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS NAUJO BROOKLYNE VVORCESTER, MASS.

SLA 57 kuopos centinis iš-
pasitaręs būrys jaunų vyrų S?l^-aV^3S - .^J?!3'
nuėjo j ūselio siuvyklą, ją ^ Lietuvių Piliečių Klu- 
sustabdė, o mašinas ir laidy- T ' ?a( zia 3 v a" P*PJet-

Siuvėjų unijos (Amaiga- (prosus) susidėję į veži- ukute^ri'kriečtemi aS” 
mated Clothing Workers or ™ukus Paneze pas Drauge- , , “ ' Kviečiami atsi
America Union) lietuvių Grand St.). -1 ‘ ...
skyrius Nr. 54 lapkričio 6 d. Ūselis gavo iš teismo lei-
Lietuvių Atletų Klube su- dim3 suimti skyriaus Nr- 58 Įdomų Keleivio 1966 m. 
rengė metinį banketą, kuria- valdybą ir tuos, kurie sauva- kalendorių jau užsisakė K. 
me dalyvavo ir biznio agen- liškai ’ pasisavino4* jo siu- Pauiiukoris, A. Jeziukevi- 
tas Vytautas Uberas. vykios turtą. Skyriaus vai- čius, A. Alubavičius, L. Jab-

Vakarienės metu jis pain. d.vba pasislėpė. Pasislėpė ir lonskis. F. Dudonis ir J. 
formavo, kad skyrius turi tie smarkuoliai, kurie be u- Svikla. 
per 300 narių, kad dar yra ni?os pritarimo toki netak- Kas norėtų kalendorių 
viena lietuvių siuvykla, ku- tšką žygį padarė, o unijos gauti, paskambinkite tele- 
rioje dirba per 100 darbi- centras užsigynė, kad tokio tonu 756-1889 
ninku. Tai Marijos Diržie- skyriaus Nr. 58 nėra ir lietu- » * *
nės siuvykla. Lietuviai kont- viams čarteris neišduotas.
roliuoja ir Roberto Hali siu- Pamažu visas dalykas at- Sandaros 16 kuopos pirm. 
vykią, kurioje dirba keli slūgo. 1911 m. United Gar- Mykolo Žemaitaičio žmona 
šmtai siuvėjų. Skyriaus san- ment Workers unijos cent- Ma-i joną sunkiai susirgo, to- 
tykiai su unijos Nevv Yorke ras išdavė lietuviams čarte- (^‘ lapkričio 3 d. nuvežta į 
jungtine taryba via geri. rį Nr. 54. Tada lygintojai šv; \ incentojigoninę. 
Trūksta prityrusių siuvėjų, atsiskyrė nuo siuvėjų ir per- širdies smūgis ištiko ir 0- 
mokančių operuoti masino- ėmė senąjį skyriaus numerį n3 Sinkevičienę, Malvinos ir 
mis. Daug senųjų siuvėjų jau 58. Jono Dvareckų dukterį. Ji
išėjo į pensiją. Jau ir dabar- Lygintojai visuomet buvo ta*P Pat paguldyta ligoninė- 
tinė valdyba susideda iš jau- kovingesni, negu kiti siuvė- Je
nų žmonių. Skyriaus vykdo- jai. Jie pirmieji ir organiza.
mąją tarybą dabar sudaro: viinosi darbui pritarė. Apie savo mielo bičiulio
pirm. Vytautas Lapšys, vice- Iš to, kas pasakyta, sky- jUOzo Lėkio žmonos mirtį 
pirm. Vincas Paulauskas, riaus pradžia būtų 1894 m., sužinojau tik iš Keleivio, 
sekr. Viktoras Misevičius, ir ruo būdu kitais metais jau jam r jo seimai reiškiu gi- 
fin. sekr. ir ižd. Jurgis Ka- tektų minėti savo 72 metų liausią užuojautą, 
zakevičius. direktorių atsto- sukakti. * , , *
vas Pranas Kalazevičius- Bet tegu jau bus taip,:
Kalish, Jungt. taiybos atsto- kaip šiandien atrodo Amai- Į Tautinės S-gos spalio 30 
vas Charles Thomas, narė gamated Clothing Workers d. ruoštą koncertą Maironio 

unijos užrašai. Minėkime 65 parko salėje, kurio progra- 
kad m. sukakti. lai vis dėlto

BROOKLYN, N- Y. 

Siuvėjų banketas

Jacųueline Kennedy buvo pakviesta vakarienės ir pa 
žiūrėti naujo filmo, kuris atvaizduoja Eleonoros Roose
veltienės gyvenimą. Ją išlydi Rooseveltienės sūnus 
Franklin.

VETERANŲ DIENA

KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPKAftO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Teisininkų Draugijos LB Centrinės apyl. posėdis

pobūvis Lapkričio 3 d. Chicagoje
Lapkrčio 7 d. 3 vai. popiet posėdžiavo LB Centrinės a- 

Chicagoje. Vyčių salėje, pylinkės valdyba — J. Tala- 
Lietuvių Teisininkų Drau- las- L. Stasiūnienė ir K. Ka- 
gija paminėjo 20 metų savo sakaitis.
veiklos tremtyje sukaktį ir Apsvarstyti visi gauti is 
45 metų sukaktį nuo draugi- Centro valdybos aplinkraš- 
jos įsikūrimo nepriklauso- čiai ir nurodymai. Nutarta 
moję Lietuvoje. paraginti savuosius narius

Ta proga buvo pobūvis, sumokėti nario įnašus ir at
kuriame dalyvavo 75 asme- likti kitas bendruomenines 
nys — draugijos nariai ir pareigas. Taip pat nutarta 
svečiai. Pobūvį atidarė L T. iš savo lėšų paskirti $10 
Draugijos Chicagos skyriaus Čiurlionio Ansamblio mono- 
pirmininkas Jurgis Kasakai- grafijai paremti ir paskirti 
tis, paminėdamas susirinki- $10 lapkričio 13 žygiui į JT 
mo tikslą. Po to vadovavi- New Yorke.
mą perdavė adv. R. Skipi
čiui. Paskaita apie pavergtąją

Platesnę draugijos veik- į . .
los apžvalgą padarė adv. L. 1 uv*
Šmulkštys. Draugijos 20-čiui Lapkričio 5 d. vakare Jau- 
atžymėti išleistas platesnis nimo Centre, Jėzuitų na- 
leidinėlis Teisininkų Žinios, muose. Lietuvių Fronto Bi- 

Sukakties proga draugiją čiuliai surengė dr- K. čegins- 
asmeriškai sveikino Lietu- ko paskaitą "Pavergtoji Lie- 
vos gen. konsulas Chicagoje tuva ir mūsų santykis su jos 
dr. P. Daužvardis. Mažosios žmonėmis“.
Lietuvos Draugijos vardu— Prelegentas yra neseniai
adv. M. Nagys, L.B. Sočia- atvykęs iš Švedijos ir spau
dinio Klubo — A. Čepulis ir dos buvo reklamuojamas, 
raštu ALT pirmininkas L- kaip didelis pavergtos Lie- 
Šimutis. generolas K. Mus- tuvos ir kitų Baltijos kraštų 
teikis ir buvęs Marijampolės i-eikalu žinovas, todėl pa- 
Apyg. Teismo prokuroras K. kaitos pasiklausyti susirin- 
SmaJenskas. ko beveik pilna salė klausy-

Oficialiai daliai pasibai- tojų. Tačiau teko nusivilti, 
gus, Alė Ruibvtė padekla- Prelegentas kalbėjo labai 
mavo M. Putino eilėrašti bendrybėmis, vengdamas iš- 
Vergas ir Bem. Brazdžionio ryškinti rusifikaciją, nevar- 
Tremtinio malda. todamas net Lietuvos oku-

Pasižadėjusi atlikti muzi- pacijos žodžio ir nieko kon- 
kine dali manu L- Grybaus- krpt^«njn neišrvškino ir ne-

Praeitą ketvirtadienį di- 
mą atliko solistė Irena Stan- dėlėmis eisenomis ir kitokio- 
kūnaiiė ir jos tėvas pianis- mig iškilmėmis buvo pami- 
tas J. Stankūnas, tesusirinko nėia \ eteranų diena. Jose 
tik apie 100 asmenų. dalyvavo ir lietuviai kariai.

* * # kur jie turi sukūrę savo or
ga n zaci jas.

Bronė Sviklienė su savo šita diena buvo įsteigta
sūneliu Vytuku buvo išskri- 1926 metais paminėti datai. . , >
dus į North Caroline karinį kada Vokietija 1918 m. pa- dovan3 aM/skai kalban- valandėlę laiko prie beridrų-

Jurgio Gliaudos komedija apmokymą baigusio sūnaus sirašė paliaubų sutarti ir tuo tiems, nepamirškite, kad ge- ju vaisių. -Jas savo ar u ir
metu kovojo dėl geresnių "Kaukių balius“ bus pasta- Algio aplankyti. būdu buvo baigtas pirmasis riausia dovana yra knyga, atitinkamomis geiybemis or-
darbo sąlygų ne tik sau, bet tyta lapkričio 27 d. 7 vai. * ♦ ♦ pasaulinis karas. Ji vadinosi štai čia kelios lietuvių rašy- f3?12/?’-0 - KnV - O *1
ir kitu pramonės lūšių dar- vak. Šv. Kazimiero parapi- Paliaubų diena. 1954 m. ta toju parašytos ir i anglų * ° H velionė T 9ki
bininkams. Senieji ragino jos salėje. Pastatyme daly- Jau kelintą kartą Lietu- diena buvo pavadinta Vete- ka,įa 5šverstos knygos ku_ ^^^’^n^nė O Tarnu-
jaunuosius tęsti jų darbą. vauja geriausios vietos sce- v.ų Prheč.ų Klubo sumanyU ranų drena kad tuo budu . dovanoms: uSė ir Ve^tienė

Teko nugirsti, kad 1966 nos pajėgos. Režisuoja D. banketai atšaukiami; at-butų pagerbti visi, kurie tar- leviciene n vep.uene.
m. siuvėju 54 skvrius žada Mackialienė- šauktas ir turėjęs būti lap- navo JAV kariuomenėje. "Selected Lithunian Short . .... n ,
suruošti savo 65 m. sukak- Nuotaikingas veikalas su- kricio 14 d. Matyti, valdyba Stories“ (21 autoriaus). 280 esi dr* uomas Jasai 18

A. Stempužienėg plokštelė P*L, kaina $5.09.

Bronė Spūdienė-
V. Uberas priminė, 

bankete dalyvauja ir keli graži sukaktis- 
pensininkai: V. Michelso
nas, V. Zaveckas. J. Buivy
das J TTrhnnas F. SDŪdis 
ir kiti.

Dar kalbėjo keli pensinin
kai ir jaunosos kartos atsto
vai. Visi nesigailėjo pagyrų 
siuvėjams, kurie per daugelį

Vienas iš senesniųjų

LOS ANGELES, CAL. 

Kaukiu balius laukia visų

ru vw« 7.
katė — neatvyko. pasakė, ko buvo tikėtasi.

Kai rengiatės duoti kokią Po to susirinkę praleido
CLEVELAND, OHIO

Dail. J. Rimšos paroda

Gallery International — 
13218 Superior prie Euclid 
Avė. — lapkričio 14 d. ati
daryta iš Pietų Amerikos at
vykusio dailininko Jono 
Rimšos kūrinių paroda. Ji 
tęsis iki gi-uodžio 11 d.. Ati-

Spalio 27-30 dienomis daryta nuo 1 vai- iki 5:30 
Chicagoje iš Tampos, Fla.,. vai. vak. Pirmadieniais ir 

atvykęs buv. Lietuvos antradieniais uždaryta.
Kryžiaus pirmi- Visi kviečiami ateitr pasi

ninkas dr- Domas Jasaitis, gerėti, ką vra sukūręs Boli-
dvvlikos dainu Lithuanian Quartet“ (A. Jis •P'™** ,iet“vj« "M Argentinoj ir kituose
(i\\iiKo. Gamų Baronas M ą institucijų, laikraščių redak- kraštuose išgarsėjęs tautie-

Landsberei. ir I Šeiniu.), kartus lankėsi ALT tis.
, iv- oc biure, kur kalbėjosi dėl jo ---------------------- ---

(presser). kurie tais meteis sambūris. Veikalo rėmėjas raKie^i;’Ona^ ' ruošiamo išleisti anglų kalba P«r.gink pafM.mu.
atsiskyrė nuo siuvėjų. Ko- yra vietos Baito skyrius, pir- ė lių aa.nų. viso namo paų- -Hou„ Upon the Sa»d“ veikalo apie lietuvių tautos įj,irai,,į Keleivi. Kaina
dėl taip padalyta? mininkaujamas Vlado Pa- ... dimos Stuttgarto sim onijos Gliaudos), 168 psl., naikinimą bolševikų ir vo- raetoro, j5.

1894 m. Brooklyno lietu- žiūros. ......................... j orkestro dinguojan komp. kiečių okupacijų laikais.
viai siuvė iai susiorganizavo Po vaidinimo globėjai Lapkričio 1 d. naktĮ Notre Danui Lapinskui. Plokštelę . . ——— ■ ■ ■K •’ a. _ _ 1___ — - _ T nTVAunz-L A ^7Czvlz\«. Vvz'vvk *IJ _ _ 1 *

61 p*L,

ties iškilmingą minėjimą, teiks puikią tam vakarui pritingi 
Puikus sumanymas, bet sky- pramogą. Juokingosios sce- 
riaus istorijos reikalu nore- nos tikrai pakels 
čiau štai ką priminti. • nuotaikas. Scenoj

Pirmutinis lietuvių sky- kių balius su prašmatniau
kuris bus lankričin 28 d. rv_i-

rius buvo sukuri United siais magniais ritbais? Į?

liko skyriui. Pirmuoju pir- taip pat gausi laimėjimai? 
mininku buvo Motiejus Ka- loterija.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
paaiškinimai ir n»<* Maker ot Gods“, Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna- 

dainu tekstai vra lietuviu ir Ten Lithuanian Stories, pa- mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių
inandulis. sekr. Jonas Aniu- Visi kviečiami atsil anky- boję °jteTdemokratei Tž ,a.ngl« kalb°^į Ta‘,bu< "f -inamiM-žvirblil)' ocli,i. žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą
lis. ižd. Kazimieras Marke- ti, nesnausti tą vakarą na- respublikonai tautine kilme • ee
vičius. . _. . m’e- po vieną žydą. prancūzą ir . .v s ^-1OS muzi "

Susiorganizavę^ ^siuvėjai ^būk namuose snaudalių, anglą. 2 švedai ir 4 airiai. svetimtaučiui ° paruošė Stepas Zobarskas, silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų,
* * * v, , , 240 psl., kaina $4-50.Mono plokštele bus par- K

kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- 
"Lithuanian Folk Talės“, žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,

nelabai 'lenkėsi mūsų lietu - -v i • . r
viškų siuvyklų savininkams. Atvažiuok į Kaukių balių, 
kurių tada buvo apie pora Rengėjai
tuzinų. Jų tarpe buvo ir kie-
tas žemaitis Ūselis. Jig nepa- y Koje,ien;s koncerte, 
sidave unnai. nesiskaitė su
darbininkais ir savo užsispv- Valentinos Kojelienės pir- 
rimu ardė lietuvių skyrių. į masis konceitas Los.Ange- 
Padėris buvo nepakenčiama, les mieste bus lapkričio 28 

Tais laikais imigracija bu- d. Wilshire Ebell teatre. Jo 
v0 nemaža. Iš Lietuvos at- pradžia 8:30 vai. vak. 
vykdavo jauni gražūs vyrai. Jos koncertai New Yorke. 
kuriu tarpe buvo nemažai Chicagoje. Bostone turėjo Ona Jacksonienė lapkričio 
mokančių siūti ir dėl savo didelį pasisekimą, todėl rei- 15 d. minėjo 80 metų su- 
reikalų kovoti. kia manyti, kad ir Los An- kaktį. Sveikiname ją ir mes

Lietuvių skyriaus raštinė gėlės lietuviai nepraleis pro- ir linkime dar ilgų laimingų 
tada buvo 73 Grand St. Ten gos jos dainų pasiklausyti, metų.

Pabaltiečių manifestaciją ^U0(Jama po 6 dol.. o stereo 
lėšomis parėmė E. Sinkevi- P® J f,°l- plūs persiuntimo ir;6tOf, 
čius, J. Stankevičius ir J. lslaidos. Platintojam? duo

damas 25'"r komisas jeigu

kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors
Visos šios knygos yra gra- ir jarn tenka Prie^ dantų ir 8n’PM

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-"^1 &L i 111^5

J. Kra,in.k„ J™’ «r
COLL1NSV1LLE CONN- draUie su užsakymu Užsa- ——--------------------------- saka dailininko \ iktoro Simanueviciaus gausiai iliustruo-

Rymai jau priimami dabar. ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gimiraičiams
Sulaukė gražaus amžiaus jr plokštelės bus išsiųstos LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI įr pažįstamiems. Apysakos kaina S1.80 su persiuntimu.

Keleivio sena skaitytoja platintojams lapkričio 22 d.
Rašyti:

užsisako nemažiau 10

Fine Music Records 
c/o J. Stempužis 
4249 Lambėrt Road 
Cleveland, Ohio 44121

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 E Broadw»y ------ s------- So. Boston 27, Mass.

f
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Iš pavergtos Lietuvos Jaunimo metų programa

Bruka savas preke*
Mums pridavė iš Lietuvos 

gautą laišką. Laišką rašantis 
iš JAV gautas dovanas, ku
rios jam nebuvo būtinai rei
kalingos arba netiko, atda
vęs Į komso krautuvę, jų ne- 
pardavęs kur nors juodojoje 
rinkoje. Taigi dabojęs įsta
tymus. Ir štai dabar iš jo pa
reikalavę grąžinti per kele
rius metus gautuosius iš tos 
krauvės už parduotas dova
nas pinigus ir pataria pri
minti dovanų siuntėjui, kad 
siųstų ne amerikietiškas pre-

Pasaulio Lietuvių Bend-’ Balandis — Lietuviškos 
ruomenės Valdybos pa-j spaudos svarba jaunimui 

šių labai nesinori ką nors skelbtų Pasaulio Lietuvių Skatinama laikraščių ir žur- 
aiškintis. Jaunimo Metų pagrindiniai nalų prenumerata, knygų

"Ir Kelmėje dabar apie tikslai yra: skaitymas ir parama spau-?
pobūvį Lioliuose diplomatiš- apžvelgti dabartinę lietu- dai. Jaunimas traukiamas į 
kai tylima. Niekam ant gal- yių jaunimo padėtį, įtraukti skaitytojų ir bendradarbių 
vos kepurė nedega. Visi ra- jaunimą į lietuvišką gyveni- eiles. Keliama jaunimo 

išryškinti jaunimo pa- spauda.
Gegužis — Susipratusios 

lietuviškos jaunos šeimos 
tarpusavio svarba, lietuviškų šeimų kū
likas ir su- rimas, gerai pasiruošusios

mus.
"Sąskaitos apmokėtos...“

VASARIO 16-SIOS 
GIMNAZIJOS REIKALU

mą, jsrysKinti jaunimo pa
siektus laimėjimus, uždegti 
jaunimo dvasią naujiems 
darbams, kelti
bendravimo nuotaikas ir su 

Pasaulio

Remiantis PLB Valdybos
1965ra.rugsėjo30d. rastis- m0 Metų šūkis: 

kės, bet uz dolenus uzsakt tų jcralioiimu sudarvtoii Mūsų ' n-'i

kviesti jaunimą į rasauno: jaunos lietuvės motinos 
Lietuvių Jaunimo Kongresą reikšmė tautiškumui lietu- 
Chicagoje, JAV, 1966 birže- viškoje šeimoje.
llOp^iioPLietuvių Jauni- prisi™”amos

. • Iletuvly partizanų kovos uz
Lietuvos laisvę. Tos laisvės. m . j ku įgaliojimu sudarytoji

svietiškas. Tai rodo. kad speciali Vasario 16-sios gim- 
sovielai Pau nesitenkina api- na2įjaį patikrinti komisija,
Piešdami amenkieeiug gera- gysidępanti iš inž. V. Adam- išryškinti eilę momentų. ... . , . - „
danus aukštais ramtais, bet,kavičlus (JAV dr Kgkvi skirtinas Iae‘a,v‘H Jaun™°
Lesiai non ištraukti krūvas p. (Vokietijos LB) dėmesys vienam' jaunimo P^u* savo vie-
dolenų uz savo pabrangm-' ir dr p Radvilos (Šveieari- kiaušiniui. Pasaulio Lietuvių ™’_?Įektl į?“™
tas prekes. j J06 susirinkusi 1965 m. Jaunimo Kongreso Komite-

spalio 7 d. Huettenfelde, tas pasiūlė ir PLB Valdyba
Sąskaitos apmokėtos Vak. Vokietijoje, pavestą patvirtino sekančią progra-

Taip pavadino Tiesos lap- Patiki inimą atliko ii baigė kiekvienam mėnesiui: 
kričio 3 d. išspausdintą sa- daibą 1965 m. spalio Sausis— Keliama Jauni- 
vo rašinį St. Bistrickis ir A. 25 d. . mo Metų prasmė, tikslai.
Marcinkevičius. Jame jie Komisijai vykdant paves- svarba. Ruošiamasi Pasaulio 
aprašo, kaip dabartiniai po- uždavinį, reikalingas ži- .Jaunimo Kongresui. Kelia-

jėgos, musų žinios i__ , . - -.
Laisvai Uetuvai Tėvynei! JSTį pare,ga r

T • • • mui- Visi lietuviai renkasi iJaunimo Metais nonma jAV> | pasauiJ
Lietuvių Jaunimo 
parodyti pasauliui savo vie
nybę ir norą siekti Lietuvai 
laisvės. Kongresas praside
da birželio 30.

Liepa — Jaunimo Kong-; 
resas baigiasi IH-ja JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų 
Švente liepos 3. Po Kongre
so vienos savaitės studijų 
stovykla kitų kraštų jauni-

Apačioje naujasis paštų ministeris Larry O’Brien, daly
vaujant prez. Johnsonui, prisiekia. Apačioje mažo mies
telio Hye. Tex„ netoli prezidento ūkio paštas, kur nau
jasis paštų ministeris buvo prisaikdintas.

r SLA NOMINACIJOS
Dabartinė SLA Vykdo

moji Taryba, vykdydama 
i SLA Seimo nutarimą, pa
skelbė, kad būsimos Vykd. 
Tarybos narių nominacijos 
būtų įvykdytos per ateinan
tį gruodžio mėnesį.

SLA kuopos, pagal SLA 
Centro nurodymus, tarp 
gruodžio 1 ir 31 dienos su
šaukia kuopos narių susirin- 

jkimą ir visuotiniu baisavi- 
• mu nominuoja kiekvienoms 
(pareigoms Vykd. Taryboje 
kandidatus. SLA nariai 
kviečiami aktyviai dalyvauti 
šiose nominacijose ir pasi- 

1 naudoti savo teise, kurią 
i jiems duoda SLA konstitu
cija.

nai sugeba girtuokliauti už; nias ii-dokumentus teikė Vo- mos įvairios jaunimo prob- m.ul; \enau lle,lU'
s s T D v„i J,.k„ . - - . 1 •----- Vių Šeimose JAV ir Kanado-visuomenės pinigus. Jie duo- kieti jos LB Krašto \ aldyba, lemos. Jaunimas traukiama^ ...... , .

da kelis pavyzdžius, kaip ^mnaziJ°s vadovybė ir tar-Į į aktyvesnį lietuvišką gyve- Je 1S kitur atvykusiems.
"sukombinuojama“ pinigųnautojai. Papildomai doku- nimą. Rugpiūti* — Jaunimo or- .
tokiam reikalui, bet mes čia roentacijai surinkti komisi- Vasaris — Lietuvos Ne- ganizacijų stovyklų reikšmė.' Janu asmemsko aukojimosi, 
pasitenkinsime vienu iš jų. JOS nariai buvo nuvykę į priklausomybės atgavimo Jaunų šeimų bendras atosto-

Liolių apylinkės tarybos Hemsbacho miesto savival- minėjimus Vasario 16 proga gavimas, 
vykdomojo komiteto pirmi- ^yb£ h* susipažino su gim- rengia jaunoji karta, skati- RugsėjįRugsėjis — Lituanistinių

TEISININKŲ ŽINIOS

Lietuviai teisininkai, ku
rie pasišalino iš Lietuvos, 
prieš 20 metų įkūrė Lietu
vių Teisininkų Dr-ją. Ji lei
džia savo žurnalą "Teisinin
kų Žinias“. Neseniai išėjo jo 
27-28 numeris, skirtas drau
gijos 20 metų sukakčiai pa
minėti. Jame daug medžia- 

; gos ne tik apie pačią drau- 
• giją, bet taip pat apie miru
sius ir dar gyvus senesniuo
sius teisininkus.

Be to, yra S. Baltūsio ilgas 
straipsnis apie socialinį 
draudimą JAV. P. Stravins
kas rašo apie Vliką ir tt.

Žurnalą redagavo Liudas 
Šmulkštys. Redakcijos adre
sas: 5611 So. Emerald Ave., 
Chicago, III. 60621-

buvo vedama šių kilnių mo.į Vilka* šuns balso visai 
tyvų ir su jo bendradarbių nebijo, tiktai nekenčia, kai 
žinia bei pritarimu- Į l°ja.

c. Suvažiavimas protes-
kumentais- Komisi j'os pra- jų.“Minėjimi"’praveda vi- nto'studijų 7eikšm£Ti7tu- tu0^ Prie|. Prof• Kolul)ailos 
šymu. buvo sukviesta ir po- kraštuose jaunimas, vių Bendruomenės ir lietu-1 velkl.os sa»^ą; J° asmenį

; sėdžiauta su gimnazijos mo- Pagrindiniais kalbėtojais vių organizacijų reikalingu- į tamsinančią interpretaciją 
.į kytojų taiyba, Švietimo ko- kviečiami jaunosios kartos mas jlr P^šo musų spaudą nepa

ninkas (pagal sena tvarka nazijos turto nuosa.vj-bes do- narna ir talkinama vyresnių- mokyklų svarba. Lituanisti-
. _ . y* . . . ~ ? Immonfoic. KATnicimc rtro- • ___ ______ .U , - - _butų viršaitis) Juozas Gn
biničenka sumanus vyras. 
Jis ir kolektyvinėms išleis
tuvėms sugalvoja naujų pa 
jamų šaltinių.

—Primityvu, — tarė Juo
zas Gribiničenka, — susipa
žinęs su kolektyvinių išgėri-

misija. Vokietijos LB tary- žmonės, 
bos nariais bei komisijos Kova*__

grįstus puolimus sustabdyti
.. . _____ Jaunimas ir vy- Pasirodžiusius atšauk-

prašymu paskirai pakvies- resnįeįi aktyviai įsijungia i ,tE_ JI . .
tais padėčiai vertinti nusi- jaunimo Kongreso lėšų tel mui. Jo siekimas.

manančiais asmenimis. kimo vajų. Kovo 6 diena— .. ... . T_„_;
Komisija išsiaiškino Vok. vajaus diena visame pašau- ^aIUZ?clJų relksme- ^afunl

LB-nei priklausančio turto lyje sutelkti lėšas Kongresui mas skatinamas 1 jas stoti.
mų organizavimo patyrimu.
—Jokio išradingumo, jokios
Sp padėti,tad ir I (parodoms'; poJdžiams/stL Gruodi.

sulotų.

7. Nesant pakankamos in- J
Jnninmn or-. bolkn T : i1UIIIIOVIJLTO ZVCBIKZO ; ■

in i

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

N epriklaasoma
IIFT11VA

tuvos valstybės ir lietuvių | 
tautos reikalu, ALIAS nuo- j 
širdžiai remia Lietuvių En-' J

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemų sveikatos skyrių, kino nau-

Lengva pasakyti, bet pa- turtas šiuo metu apsun 
bandyk^ išeitį rasti- Tačiau bintas, susipažino su gimna- 
Gribiničenka ne iš tų, kūne zjjog mokslo lygiu ir auklė- 
išeities nerastų. Tuo labau j jjmo padėtimi. Turėtų pasi- 
padėjo atvejis — apylinkė tarimų metu komisija galėjo

mų statybą ir atskaitomybę. pendijoms kitų kraštų" jau- šių palaikymas tarp pasaulio ciklopedijos leidėjo Juozo j jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
ištyrė, kokiomis skolomis njmui atvažiuoti, leidiniams lietuvių Kalėdų proga. į Kapočaus užsimojimą išleis- | vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių

ir t.t.). PLB Valdyba

gavo pašarinių grūdų tar
nautojų gyvuliams. Ir ėmė

išsiaiškinti su Katalikų Sie
lovados direktoriumi ir E-

Inžinierių nutarimai

; ti enciklopediją angliškai ir 
pasižada tiek sąjungos mas- Į 
tu, tiek individualiai jos iš- * 
leidimą remti bendradar- j! 
biavimo bei prenumeratos Į 
forma. Kolegos taip pat ra- j 
—----- ' paskleisti šią enci- J. , . ginami

___ i&,_ ___ _________ ___ Amerikos Lietuvių Inži- kolegas, kviesdamas juos kiope(jiją kuo plačiausiai j
dalyti. Taip stengėsi, taip je jųjų vaidmenį Vasario 16- nierių ir Architektų Sąjun- palaikyti kuo tampresnius svetimųjų ir lietuviškos pri.
gerai skirstė, kad visus žmo- sios tvarkyme. Visuose ki- gos (ALIAS) suvažiavimas tarpusavio ryšius lietuvybės, augančios kartos tarpe. ’
nes apdalijo ir dar jam daug tuose posėdžiuose aptarta Bostone 1965 m. spalio 9-10 mūsų organizacijos ir profe- g ajjAS suvažiavimas
grūdų liko. Tuos grudus į priemonės mokslui ir auklė- dienomis nutarė: sijos labui. .... pritaria Akademinio Skau-
mašiną. Mašiną — į Kauną. jimuį pagerinti. Sudarymas 1- Visi Alias nariai ragi- 5. Pastangos turi būti de- Sąjūdžio užplanuotai 
Kaune — į turgų. Štai — ir pianas, kas turėtų būti dar narni dar aktyviau pasi- damos apjungti Į ALIAS rė- prof. Stepono Kolupailos 
pinigo pokyliui. padaryta, kad Vasario 16- reikšti Lietuvos valstybės mus visus lietuvių inžinie- monografijai išleisti ir siū-

"Kelmėj niekas ir neįverti- sios gimnazija atliktų savo atstatymo kovoje ir lietuvy- rius, fizikus, chemikus, ma- ,jo AlIAS skyriams ir na-— - • _____ _ _ ........... . mOfa_,
. . i uzsisa- 

Su važiavimas

tuos grūdus Gribiničenka' vangelkų Senjoru Voketijo-

iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSaBe—Montreal, Canada.

t

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

išjudino naujus iki šiol neži 
nomus dirvonus, ieškant lė 
šų kolektyvinėms išgertu
vėms.

"Gribiničenką pagyrė tik 
už pokylį. Tikrąja, gerąja to 
žodžio prasme pagyrė. Ir 
kaip negirsi? Šaunus poky
lis įvyko. Sako, daugiau kaip 
penkiasdešimt žmonių daly
vavo. žinoma, įskaitant ir 
draugus iš rajono.

"Argi tokiu iškilmingu 
momentu klausi, už kokius 
pinigus geri?

"Nors dažniausiai klausti 
nereikia: žino-

"Bet nieko — vaišinasi ir 
ir nerausta. "Ilgiausių me
tų“ dainuoja...

"Milicija ir prokuratūra 
tokiais atvejais irgi nesikiša. 
Pobūvis juk kolektyvinis,

Įėjimą ir sveikatingumą. Lietuvių Bendruomenės dar- studijuojančiam jaunimui, i sėkmės monografijos 
Išsamų pranešimą apie pa- bą. Lietuvių Fondą ir kitas 6. ALIAS Suvažiavimas redaktoriui kolegai dr. J. 

dėtį su pasiūlymais ir išva- ( politines ir kultūrines orga- apgailestauja kartas nuo Gimbutui ir jo bendradar-
domis komisija įteikė PLB nizacijas. karto pasirodančius nepa- : biams.

2. Visi ALIAS nariai ra- grįstus puolimus prieš sąjun- ‘ 9. ALIAS suvažiavimas
ginami dalyvauti lapkričio gos Garbės Narį a.a. prof. Į ragina sąjungos skyrius ak-
13 d. New Yorke Įvykstan- Steponą Kolupailą. ALIAS tyviai prisidėti prie Centro
čiam žygyje į Jungtines Suvažiavimas pakartotinai į valdybos ir tam reikalui su-

; Tautas. Taip pat raginami pabrėžia šiuos faktus: darytos komisijos pastangų
laiškais ir asmeniškai susi- a. Prof. Kolupaila buvo prof. Jono Šimoliūno gyve- 

• rišti su JAV senatoriais, pri. vienas iš didžiausių lietuvių į nimui ir darbams įvertinti, 
sidedant prie Rezoliucijų tautos patriotų, kuris pasky-j 10. Visi ALIAS nariai

Valdybai.
Inž. V. Adamk&vičius 
Dr. P. Karveli*
Dr. P. Radvila

Huettenfeld,
1965. X. 25 d.

Komiteto akcijos pravedi- rė savo gyvenimą lietuviško 
mui per senatą rezoliucijos jaunimo auklėjimui, Lietu-
Baltijos valstybių išlaisvini- vos populiarinimui. Jis buvo bei remti "Technikos Žodį 
mo klausimui iškelti Jungti- vienas iš didžiausių mūsų1 kajp vienintelį technišką 

Kanadoje, netoli Victori- j nėse Tautose. mokslininkų, išėjusių į tarp- žurnalą lietuvių kalba už tė-
jos miesto, Kristaus meilės 3. Suvažiavimas sveikina tautinę areną, ir jo nuopel-' vynės ribų-
ordino vienuolės laiko gyvu- prasidėjusių Jaunimo Metų nai-lietuvių tautai niekieno n. Suvažiavimas reiškia 
lių prieglaudą. Vyskupas ir kviečia visus ALIAS na- negali būti nuvertinti. nuoširdžia padėką buvusiai1* • • 1 -_ • !(• • x • ▼ • « Iv* “ * *

KEISTAS VIENUOLIŲ 

GINČAS

prašomi prenumeruoti ir as
meniškai bendradarbiauti

liepia vienuolėm prieglau- rius prie šių metų ir Jauni- b. Tiek Lietuvos nepn- 
dą uždaryti, nes tai nesude- mo Kongreso pasisekimo- klausomybės. tiek okupaci- __
rinama su jų priesaika., ir Visiems jauniems ALIAS jos laikotarpiais prof. Kolų- fiuį už jų sėkmingą darbą 

proga rimta. Dalyvavo vL grasina nepaklausius paša- nariams pataria šiame kon- pailos veikla turėjo tik vie- praeitos kadencijos metu. 
suomeninių organizacijų at-vienuolių luomo. grėsė asmeniškai dalyvauti, ną tikslą, būtent, lietuviškų; x Rezoliucijų ir Nutarimų 
stovai. Tegul aiškinasi pa-! Vienuolių vyresnioji sa- 4. Suvažiavimas sveikina mokslo įstaigų bei jų perso-: Komisija:
tys. Ne maži. ko» ka<^ J* m^rs iau^e- j Pasaulio Lietuvių Inžinie- nalo išlaikymą, lietuviško 1 Vytautas Izbicka*

"Bet nesiaiškinama. Vai- ^et prieglaudos ne- rių ir Architektų Sąjungą ir i jaunimo išsaugojimą. Joj Dr. Algirdas Nasvyti*
ginantis nepatogu, o po vai- atsisakys. _ | visus pasaulyje pasklidusius ■ darbuotė, dažnai reikalau-j |į«aM Vasyl 3______

Centro valdybai ir ypač jos 
pirmininkui kolegai Staniu-

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

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

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

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

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

H i kas savo kojas, o kiti iš jų 
gerdavo. Bet skriuda Lietu
vos žmonėms buvo padary
ta, kai atėjūnai atėmė iš jų 
žemes ir gyvulius ir aklinai 
uždarė sienas, kad niekas 
negalėtų ištrūkti į užsienį ir 
pasiskųsti laisvajam pasau
liui. šituo žvilgsniu Lietuvos 

1 gyventojai turėjo daug dau. Į 
giau laisvės prie caro val
džios. Todėl mes, kurie gy
vename laisvoj Amerikoj,

Keletas pastabų iš kelionės 
po Europą

DR. B. MATULIONIS

(Tęsinys)

Švedijoje

turime reikalauti, kad atė- Švedijoje Ui pažangi, kul-

uždirba daugiau, tai valsty- 
h; j v ji. bei atiduoda net 50 procen- 

tų ir daugiau. Bet kiek teko

piauta savo bute. Apačioje jos 
vyras Najeb kadri, kuris su

jonai būtu iš Uetuvos paša- turinga, falinė santvarka.
• u i n i - in yisu°me- mokes£įų našta, nes kiekvie-- Ju rait, Maik! Paleckio ne išsirenka į valdžią ne sup^nta, ką jis iš vals-

klumpaniją reikėtų iš Lie- onserva nūs, o soeialde- Įyb^s gauna ir gaug ateityje. į 
tuvos ispasolvonyti, ba ir aš moki atus kūne jau daug ySve^ja gyventoj^ skaičiu- 
pats norėčiau į laisvą tėviš- metų iš eiles tvarko Švedijos mi nedidelį kraštas; ji turi 
kę parvažiuoti. Jeigu ji būtų gyvenimą. tik . pusaštunt0 miHono
laisva, tai kad ir šiandien Švedų kultūringumą liu- gyventojų- neturi didelių 
grįžčiau į Plungės parapiją, dija tolerancija: valstybės gamtos turtų; miškai ir me-

' Norėčiau ir numirti tenai, viršuje stovi monarchas, ka- taj„ ypa£ geležies, rūda __
Ale kaip žmogus sugrįši da- ralius ir socialistinė vyriau- bene svarbiausi jos gam- 
bar? Gal ir Plungę buldoze- sybė- Ši socialistinė vyriau- tiniai turtai Bet ji turi gerą,

! riai užvertė. Nu, tai kur sybė savo monarchui, kara- p3jė<na pramonę. Iš to ir gy- 
! žmogus dingtum sugrįžęs? liui, kaip ir visiems Švedijos vena Amerika prieš Švedi-

— Tėve. turėkim vilties, gyventojams, parūpina ne- ją tikras milžinas visais at- 
kad Lietuva bus laisva. Pa- mokamą gydymą ir kas mė- žvilgiais. Deja. šis turtin- 
žiūrėk į žydus- Jų tėvynė nes^s. net karaliui siunčia gjausias pasaulyje milžinas 
buvo per amžius svetimųjų pensijos čekį. kai jis peržen- toli toli atsilikęs nuo mažu- 
pavergta. Jos žmonės buvo S*3 amžiaus ribą. Šiuo at- Švedijos gyventojų so-
išsibarstę po visą pasaulį ir žvilgiu tarp karaliaus ir dar- cįaiįni0 aprūpinimo atžvil- Pasanen (viršuj) rasta pa 
visur buvo niekinami ir per- bininko skirtumo nėra: abu- j gju Švedija gražus pavyz- 
sekiojami. Tačiau jie nenu- du Švedijos piliečiai, ir abu-, dyS, kiek gali sumani krašto 
stojo vilties atgauti lasvę r du turi lygų socialinį aprūpi- valdžia gero padaryti savo žmona kartu ne«-"eno- -itaria- 
atgavo nimą. į mn,.an+/A4mc mas sa'0 žmoną nužudęs ir to-

— Maiki, aš nenoriu būti Kaibant apie švedų tole- į 
---------------------------------------------------------------------------------- žydas! ' ranciją, nenoromis prisime-!

— Tegul bus pagardintas, nyčiose mišias, kad kunigai' — Ir nėra reikalo juo bū- na karsta. Kiekvienas ten
Maiki! pasimelstų už Lietuvos 1 ais- ti. Bet iš žydų mes galime gyvenantis žmogus tun uzsi-

— O kas daugiau? vę. pasimokyti, kad nereikia sa-'re^s^ruotL Iai Pnva^oma

! gyventojams.
dėl Detroito policijos ieškomas.

5? 3 re^i?

Atostogos
Geresnę, teisingesnę Šve

dijos socialinę santvarką ro
do ir atostogų tvarkymas.

Viena vieta

Londone i užkulisį pas— Maiki, aš Naujorke ne- — Gerai, tėve, o kokia iš vo tautybės išsižadėti. atiuvj nZnnii/»iia' ^maomam aarno žmogui,
buvau, Ui ir negaliu nieko to būtų nauda? — Bepigu Uu pasakyti, L kck? kita istoiira J o ™t*ek kas jis bebūtų—fab- g^’OlP'anisųArturąKu-
daugiau pasakyti. Bet aš gir- — Tai būtų labai gera in- kad Uut.vbės nereikia išsi- SL hažnrfioAleblna? riko darbininkas ar įsUigos ^reteiną Įsiveržė nepazjsta- 
dėjau. kad tu tenai buvai. tencija, Maiki. žadėti. Bet k, padarysi, kad tarnautoje, labai svarbu tu- ,įama Jl ,uzdususl Įjo
tai išvirozyk, kaip tas ker- - Bet kaip tėvas toki, ji miršta mums bežiūrint. de rėti atostogų. Vienas tas at- ke labai muz,k« ,r
mošius Uu atrodė? Ar bu- intencijų supranti? .Numiršto lietuvis, ir su juo . ® ,?b L susitari ost«Sas Kati panaudoti ii- b' v f iva,ka"’
vo gerų fonių? - Tikra intencija, Maiki, numušta tautybė. O miršta kato Keenam poilsiui, kitas - „kI • ,NePaisydama
- Tėve, nesakyk, kad Ui yra toks triksas, kad jeigu daugyba seniau atvažiavę »^Avbfe. ygLrn^iui.!keli.on«ms- ^“ių ir drau'

dymas pasau.io Uutų orga- seni susaidė, ką intencijas de Detrojuje Picburge, Pi- S^kS* ~ būtų lyg koks tik
ladelpijoje, Baltimorėje ir demokratiškai nusitcikę, vergo darbas, be teises pa- _’Pmda - nSdo na-

- .. . ■ ran. . !eąa \ary y- toĮerantaį jr nepaprasui lai-.^am .-au gyventi. Todėl kul-. „ajįau Rubinšteinas __ iūs
gus, kur intencijos surašytos.; ra net trejos lietuvių kap,. kosi ^Ldicijų. Cia ‘“"1^ bendruomenėj dir- tiriate mane Xt'i komo-

- K?d * i,NaU- S™™ švedus, turbūt būtų gabn>a kb“ai3isaXgma't^yra°X

nizacijai. Tai ne kermošius, pardavinėja po dolerį, jos 
Gaila, kad tėvas tenai nebu- siuntinėja ir savo katalio- 
vai

jorką daug kaštuoja kelio- kių: gauti gerą merginą, pirmiausia pradėjo tenai va- . su anJiaįs 
nė. Maiki. Prašiau Zacirkos, rasti pinigų, ir ko tik nori. žiuoti. Taigi kyla klausimas,
kad’'paskolintų'pinigų. ale Tik nusiųsk doleri, » laimė a,■veria už Artybę toūtuo-
--------1----- i._j x_,------- ♦«,. ~ i-„,„ tis kai n visada nuoma i Be to, kiekviename kras-ne yra padariusi didelę pa- . . . ,J r * - te senas patyrimas rodo.
jis parokavo. kad tokia pa- tau išsiris, kaip iš ožio rago. tis, kai ji visada nueina į 
skola jam būtų didelis rizi- Jessa! ! kapus?
kas, ba Naujorke nigeriai — Nekus kalbi, tėve. — Tėvas Madingai galvo
galėtų mane užmušti, tai kas — Ne, Maiki. aš sakau ji. Tiesa, žmonės
tada jam tą paskolą atmo- teisybę- Bai gory, galiu pasi- 
kėtų? Jis rokuoja, kad ver- bažyt! Aš pats esu gavęs to-

žanga. Kiekvienas ŠvedijosJ®*?™38,
atostogos tiktai tada

savaime suprantamu, būtinu na vi^ta» tiktai v’ena’ kurią 
- - - as galiu jums pasiūlyti.

—Jūs tikras džentelme
nas, maestro! Kur gi yra toji 
vieta ?

uii.gai gaivu- gyventojas yra aprūpintas... r miršta, bet ~moka^u į,4nat. jukina darbo žmogų, jeigu
ta, nereiškia, kad nereikia vės pensija Patsai nemoka- j05./ra pakankama, ilgos. 

. - - - - rūpintis savo tautybės palai- masP gydymas tvarkomas ^ ligninas pareina nuo to,
čiau už tuos pinigus nusi- kį intencijų kataliogą. Bū- kymu. Juk ir žydai miršta, sumaniai kad juo pa- . oks estl darbas dirbamas
~crc-nl mote; V L' _ ’ . r. . a ir Vnlreai ymnfraiic amžins

-Prie pianino, ponia.

— Mūsų laimė, tėve, kad — Bet lietuvių žygis r uis, sana prezioenio seui jo fiausia specialistą, kaip pri-!?"*^^ -'V“* na nuo darbdavio ma!
daugiau tokių Zacirkų pas Jungtines Tautas, teve, ne- patarėjais jam kalbas rašo, vatus pacientas; jis tam spe- ll^e°n1^ atostogų. Bend’a« jei nori tai duoda ir c
mus nėra. buvo tuščia intencija: jis net Jungtinėse Tautose jie užsimoįi 0 paskui iv^/at^asv. kad ų atostogų tiek kiek

_ n Lo fll irto i i vinnti Vad matoma aiški frwa. Amerikos vardu kalb a. Ir ~,_;j___ atostogų vidurkis turėtu bu- v . . . •

ones:
duoda
darb-

— O ką tu gali žinoti, kad buvo matoma aiški, gyva- Amerikos vardu kalb a. Ir Us jo išiaidas atlygina soc. 'A----- “ —’ davįuj patinka.
nėra? tikrovė, organizuotas mūsų' savo, tėvynę atstatė laisvą. medicinOs organižacija. To-^ 4 ° ten;da? Pažįstu moterų ir vyrų,

— Išmintingi žmones, te- tautos pasirodymas pasaulio Kodėl jiems taip sekasi. To- Ri būdu nei gydvtojas ne- ^as ^nk<*nis ar amžius di- - <
. galvoja priešingai. Ir kas akyse. Jis priminė, kad po dei. kad jie neissizadejo sa- varžomas> nei pacientas ne- hngos 6 sava1’ čioje įmonėje net po 10 arve. gaivoja priešingai.

vo tautybės, bet ugdė ją ir traktuojamas blogiau už pri- cų atostogos- 

visą laiką ruošė dirvą busi- v . b-į . Švedijoje ti

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENU VIENI dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

nės atsiminimai iš Sibiro 
tremties kentėjimų, sura
šyti Algirdo J. Nasvyčio, 

253 psl., kaina $3.00.

VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

čio-Dėdės šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas, 206 psl., kai
na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

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

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 

SAL Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys, psl., 
Kaina $2.00.

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

aiikos tabRk. --c - - -
Santvaro 5-ji eilerascių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai jrišta, kaina... £2.59.

KATRYNA, Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psi., Kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie miestą ir a- 
pylinkę, 130 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, S0 ps’., 
Kaina $2.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, SS 
psl. kaina.................31.00

KAŠTAI — STRAIPSNI AL 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina............$3.00.

MURKLY^, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl„ 
kaina............................... $1.80,

tik galėjo, tas šitame žygyje karo padaryta Lietuvai 
į Jungtines Tautas daly va- skriauda iki šiol dar nėra 
vo. Tūkstančiai prie jo pri- atitaisyta. Paskutinio karo
maniškai kWnp,Sidė’oOpini- verrta's touto^Bėt'Lietuva' i rim^kvtiTTuk^orij” pa^ ir j senatvės pensiją švedi- n^a^ama “Amerikoje dirbančiojo žmo- ViENIŠ, MEDŽIAI, roma- 
ga™ sve^nTmate Da"y- ku f ph-ma buvo jau laisva statė mus gyvenimo arenon '.s. tun lygias teises. wri įmonės da,.bj. gaus teise , atostogas istaty. nas> pai.asė Aloyzas Baro- 
v^vo mūį Synai lab po to'ka™ topo piver^a, h ! ne tom. kad išnyktume, bet S’^aiinė cL tiek įstaigos tarnau- netvarkoma ,r nesaugo- - - - -- -

tojas- Kaip supratau, atosto

moms sav
ą fuuoc tutvij uuai- t ligoni
ro kaitoms. Tai ko- 2? . g

Taip pat jau

taip ir daroma. 15 metų ir vistiek kasmet 
tegauna tik po vieną savai-.... Tenai atostogos ne darbda- P" vftn4 ai-

minėjau, kad vjo ma]onė dirbančiojo tę atostogų-Tas parodo, kad

nas, 117 psi.. kaina $1.50 
NEPRIKLAUSOMA LIE-

j-j i- -i x i i. v ..— . . .... l'UVA STATANT, Rapolodidelių išlaidų; tad S\edijos savaičių ir kyla iki 6 savai- zrn0^Us tinkamai api u- Skipičio atsiminimai. 440 
gyventojams tenka mokėt, . Rad a(ostogos perdaue pintas atostogomis. Anglijo- _ kajna . _ . jį
didelius .mokesčius. darbo nesutrukdytų, bent Je ka'be’au ''etuvem gaii

_ _________ _______ _ _ Darbininkas ar tarnauto- viena atostogų savaitė turin- *e'e,.,rn: j°s Panasiai kaip LZŲ KLIBAS, Antano
kia skirti ir dabar buvusi jas Švedjoje turi atiduoti ti būti imtį žiema. Švedijoje pradeda nuo 4 sa- Talio II novelių. 19b psl
mūsiškių žygį į Jungtines valstybei nuo 30 iki 40 pro-; Apie švedų atostogas ra- vai^ ir ^a greit pakyla kaina
Tautas. Tą pati reiškia ir centų savo uždarbio, o kas šautodėj kad čia §vedija y. iki 6 savaičių atostogų. KALBOS GRA-
kanactiečių košiamos ”Lie-;  ra toli toli pralenkusi Ameri- , Tuo pačiu klausimu ten a- MATIKA 215 psl., kieti vir
tuvių Dienos“; tą patį reiš- ~ ".-x~ ~ką. pas mus net valstybės vau.s a ' ,°.e &eliai kaina..................$3.50
kia mūsų organizacijų šuva- (steilai) savo tarnautojų ir tas •>a. \ -a1^ ‘ ve VEIDU PRIE ŽEMĖS, para-

— Stebuklingos vietos, žiavimai, mūsų koncertai, — Bet as, Maiki, šokti jau darbininkų atostogas prade- ^2^°® P?7°na u’ šė Kotryn aGrigaitytė, 13
tėve. rėra Lietuvos žmonėm laikraščiai, knygos, dainos negaliu. da nuo 12 dirbamųjų dienų “L i h * žmonės iisiko"

— Pirmiausia, Maiki. rei- reikalingos: jos neduoda ir šokiai. Visa tai reiškia, _ Tegu šoka ir dainuoja ir tik po 15 metų tarnybos ' . '
kėįo pradėt nuo maldos. Juk nei duonos, nei sveikatos;' kad ir išeivijoje mūsų tauty- jaunieji, o tėvas gali užrašyt jau duoda 15 darbo dienų _ au išsikovoies'Vakaru Tas knygas galima gauti
tas biznis, kaip aš rokuoju. sveikatingumo atžvilgiu jos bė nesiruošia mirti bet prie- kam nors laikrašti. Juk tai arba 3 savaites atostogų į _ kultūrineįiu kraštu Keleivio administracijoje:
. —r.-— ..-------- i:----- b„; s Geriau savo darbininkais j j

darbo žmogus. So. Boston 27, Mi

viai bei estai. Net ir Nixo- Jungtinių Tautų organizaci- tam. kad gyventume. Ir mes 
nas. stambus Amerikos po- ja tyli. Taigi mūsų žygis pa- norim gyventi- Bet gyvenki- 
litikas ir buvęs viceprezi- statė prieš ją klausimą: Ko-
dentas, prisiuntė šitam žy- dėl, kodėl tu tyli? 
giui nuoširdžių savo linkė- — čia, Maiki, tikra teisy- 
jimu. bė. Jeigu Afrikos nigeriai iš-

— Bet kaip tu, Maiki, ro- vijo visus atėjūnus iš savo
kuoji, ar bus iš to biznio žemių, tai kodėl jie Jungti- 
koks pažitkas? nėse Tautose neužtaria už

— O kodėl tėvas abejoji? Lietuvą, kur okupantas bul-
— Nu. kad ne iš to galo dozeriais išgriovė net ir ste-

pradėta. bukiingas vietas?
— O iš kurio galo tėvas 

norėtum pradėti?

me ne vien tik šiai dienai, o 
ruoškime lietuvišką dirvą 
ir tiems, kurie užims mūsų 
vietą. Prie tokios ruošos rei-

rovė brangi ; valstybė turi gos'gvedijoje prasidėda nuo .;>'«.vien Švedijoje dirban-

novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

kaštavo tūkstančius dolerių, buvo net ir pavojingos, kai šingai. ji ruošia dirvą būsi- nesunku, 
taigi už tuos pinigus buvo per atlaidus visokie ligoniai moms lietuvių kartoms A- — Olrait, Maik, patrajy- ir tarnautojais rūpinasi mū 
galima užpirkti visose baž- plaudavo šaltiniuos nesvei-į merikoje. siu. sų federalinė valdžia. (Rus daugiau). •36 E. Bro*dway,

f
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Sutkai
Olandijos princesė Beatrix ir jos sužadėtinis Claus von 
Amsberjf, buvęs Hitlerio jaunimo organizacijos narys 
ir šarvuočiu divizijos karininkas. Kadangi Olandija 
karo metu nuo nacių daug nukentėjo, tai daug kas yra 
prieš princesės pasirinktąjį, bet ministerių kabinetas 
davė savo sutikimą.

Teisės patarimai Vietinio lietuvio 
čia nėra.

advokato

(Tęsinys)

— Mažne prisigavau šį kaitą. — tarė Juozapas: — 
truputį perdidelį vežimą prisikroviau, sunkiai traukė; kur 
į kalną vis gavau pastūmėti, ir pečiai mažne man paskau
do.

— Kam reik taip godėtis? — barėsi motinėlė. — 
Besigaluodamas be nenustosi sveikatos? Ar ne taip ir tėvo 
nabašninkas, bedirbdamas per daug, Įgavo sinti ir neper
senęs gavo po velėna palįsti?

Skausmo debesėlis perbėgo visiems per kaktą, prisi
minus mirusį tėvelį. Tai pastebėjusi, motinėlė tarė:

— Ką padarysi! Mes jo nebesulauksime, o jis mūsų 
visų sulauks ir pasitiks-

Magdelė iš naujo pradėjo kalbą apie uždarbį ir 
kelionę- — Pernai vasarą ir per žiemą nors tarpais 
tevažiavau, — kalbėjo Juozapas, — o žiūrėk, iš to uždar
bio išsimokėjau visas sko-las; gali sakyti, jog ir trobą ir 
klėtelę pasistatėm, arklį nusipirkom, dar atskalų paliko. 
Laikas lig laiko du rubliu užvažiuoti tai------ ne niekai.

— Jei nežus tie tavo atskalai. Juozaiti? — tarė mo
tinėlė : — vienam ir kitam įkaišiojai be jokio raštelio.

— Ką padarysi, mamaite, kad jo tokia gailinga šir
dis. — teisino Magdelė: —Jonas veikia, kad jam kumelę 
pavogė, kartu ir Juozapas verkia, duodamas jam pasku
tinius dešimt rublelių.

— Kaipgi nesigailėsi! — pertraukė Juozapas. — Pa
vogė žmogui kumelę pačiame darbymetyje, sėjamu lai
ku. kur kas valanda reikia kumelės; pinigų neturi, nei 
žmogui plaukti, nei šaukti. Vagį sekiotis pėsčias nespės, 
o čia arti akėti vėl gyvai reikia. Kągi darysi nedavęs pa
skutinius!?

Leiskite vaikams padėti

Klausimas

Mes gyvename 
aukštu namuose.c.
nuomojame iš 'įeno čia gi

A J.IvTooc’O
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. teismo keliu nei kitomis
Laiške reikia pažimėti, kad esate Keleivio P1 įmonėmis, priversti šeimi- 

nmka- J0 Tamstoms duotą
žodį išlaikyti. Taip vadina-

Klausimus prašom, slysti l»*t ima masis »Statute „f Frauds..
adr.su: reikalauja, kad visi doku-
M. Šveikauskas, Attorney at Law, mentai. kaip sutartys ir ki-
8 Belgrade Ave„ Roslindale, ti. kurie liečia nekilnoja-
Bosion, Mass. 02131. mąjį turtą, turi būt padaro

mi raštu. Joks pažadas čia
Prieš trejetą savaičių šei- Tamstoms nepadės. Jeigu 

mininkas atėjo pas mus, sa- Tamsios butumete tui ėję pa-
dvieju ko, pilkite namus. Girdi. tles. r,ilu duot3
......nmrrišinnti šia gy- pasižadėjimą Tamstoms

Massachusetts

Atsakymas

Deja, Tamstos negalite.

na-kuriuos žmona negnsianti — ~
nuviliojau,c mvuu via gi- venti, nori būti pas dukterį, StTiT’
mūšio lietuvio. Jis pats kitų vaikų neturime, gal r ™ tek buk, reAulm-

vena antrame aukšte. Jo aš važuosiu paą dukterį. Sa- __j_______ „ (šitaJo aš važuosiu pas. dukterį. Sa- ®a,; tei>ll}iaj tai „ 
žmona, noi-s jie ir nėra išsi- kom. gerai, pirksime. Susi- ™ ° ^ei n • t

i skyrę, gyvena su dukterim tarėme dėl kainos, nors j-NeV H^npshire valstijoje, žadėjome mokėti $500 ma-
Retkarčiais ji atvažiuoja vy- žiau, negu prašė • bet. dėl to < P tę* y •bet dėl to. 

kalbėsime. lės parduoti savo paties ne
kilnojamąjį turtą be žmonos 
parašo. Tačiau tai Įsigalios
tik nuo 1966 m. pradžios.).

s n juos visaip apžiūri- Nepatarčiau Tamstoms da- 
\ oi ėjome klausti, kas u__ n;rbfi namus bo žmnnns

darKol Marytė buvo dar ma. geriau pati padarysiu, nes tu t ro aplankyti, bet daugiau sakėme, 
a — 6-7 metų,—ji labai vis tiek to negali.“ negu keletą dienų niekada Prieš savaitę, žiūrime —

nepabūna. Mes seniai sakė- toks vyras vaikščioja aplink 
me savo šeimininkui, kad jei namus ir juos visaip apžiūri-

za
mėgdavo šeimininkauti su Nenuostabu, kad po kelių 
savo lėlėmis ir net išmoko tokių atstūmimų Maiytės 
jau su mažu vaikišku lygin- noras padėti jau buvo galu- 
tuvu lyginti lėlių sukneles, tinai atbukęs. Tokiu atveju 
Jos išeidavo gana lygios ji ieško ir suranda sau kitą 

Vieną dieną, matydama, nuosavo veikimo sritį, kur ji f
kaip jos motina ruošėsi ly- gali netrukdoma pasireikšti, aplamai mums labai patogu na, jr pradėjo visokie žmo- Niekas^^Tamstomš negalėtu

:olsta nuo čia gyventi. Susitarėme, kad nės vaikščioti pas juos, ma- Urti ar mokėti už namus
dėl kainos mes kalbėsime. toma, namų apžiūrėti. tJek kiek seįmininkai prašo.
k.a1^ namus Pai fuo- Klausėme šeimininką, kas Tai nėra advokato, bet pir-
i. Tiesa, jis mums pasakė, -ia darosi. žmona ne. R - .Q reikab&

kad namai yra jo vieno vai- sutjnka jurTls namų parduo- Tamstos vietoje aš paban-
du: žmonos vardo dokumen- ~ norinti daugiau, daug dyčiau su jais dar pasikalbė
tuose visai nėra. . daUgiau pinigų už namus ti. Jie gali greitai negauti

_ _____ w gauti, negu jūs siūlote- Sa- pirkėjo, kuris sutiktų mokė-
============ ko. mums vienas agentas ti ju norimą kainą, ir tai

; pasakė, kad už tuos namus gai juos paskatinti namu*

Jis kada norėtų namus par- „ėja. norėjome mausu rus irkti namus be žmonos 
duoti, rnes norėtume juos JIS tolis esąs bet neisdrjso- r, 3:fant to fakt0.
pirkti. Pripratome vaikai me. Pnes keletą dienų atva- kad nuosavybžs dokumen- 
cia pat mokyklas lanko ir z,avo musų seimininko zmo- tuosc žmonos vardo nįra_

ginti visą didelę pintinę bal- Jos pasaulis nutolsta 
tinių. Marytė paprašė duoti motinos pasaulio reikalų, 
jai tą darbą atlikti. Ji galėtų Ji praranda jiems interesą.
išlyginti visas nosinaites ir 
mažas servetėles, o motina 
galėtų tuo laiku kiek pailsi

nęs jaučiasi motinos iš tos 
srities "išstumta“- Tai visai 
nonnalu, ir motinai bus be

ti, sakė Marytė. Bet motina galo sunku "atkariauti“ sa- 
nesutiko, ji neturi kantrv- vo paaugusią dukterį ir vėl 
bės. ji norinti viską kuo grei-' privilioti prie darbų, į ku- 
čiau pati padaryti, o jeigu riuos Marytė iš pradžių taip 
Marytė lygins, jai reikėsią veržėsi.
vistiek dar peržiūrėti, ar ji Todėl niekada nereikia, 
sugebėjo tinkamai sudėti iš- Į motinai atstumti savo mažų, 
lygintus daiktus. Marytė nu- vaikų pagalbos, Kartais tai 

- Niekas tavęs nepeikia- Juozaiti, už tai. - teisi- li6d,° « buvo tokia laimiu-’ yra sunku nes tikrai kartais!
nosi pati: — aš tik sakau, jog tu tuomet negelbuotumei 
žmogaus, jei bent neturėtumei nė grašio.

— Štai Kvecas mokesčiams trūko — dariau kelis

ga, lygindama įeiems suRne- • ituksih ibiko ir nėra ūaug 
les. ir galvojo, kad ji jau kantrybės. Bet reikia galvoti 
gali ir išmoko lyginti. apie ateitį, ir reikia leisti sa-

Po šešerių metų. kada vo vaikams gyventi kartu, o
rublius,__ kalbėjo Juozapas. — Žymantą broliai būtų ! Marytė jau turi 12-13 metų, ne šalia motinos.
ištaksavę už iškastas, vėlek paskolinau porą dešimtėlių. i įgalėtų rimtai motinai pa-
Vis bėda, vis reikia gelbėti; o dėl niekų dirbti kokius į ^etl namM mošoje. ji to ne- 

’ 6 daro, ir motina skundžiasi:

Ne visi vaikai mėersta pa-1 
dėti. kaip mažoji Maivtė to 
norėjo. Tuo labiau reikia iš iraštus - nepridera su saviškiais. Atiduos žmonės, juk. jokfo

kiekvienas sąžinės tun. I mų ruošos d arbo. Ji gali , vaikus į bendrą namų gyve-
__Kartais labai norėtų atiduoti, o kad nebėr iš kur,‘ rimtai žiūrėti, kaip čia vie-i nimą ir darbus.

__motinėlė. na sunkiai dirbu, vargstu. Maži vaikai mėgsta žaisti,
— Ir tavo* vaikeli, kruvinai uždirbta kapeikėlė ne bet jai vistiek. Ir iš kur gi ji • ir kai kurie lengvi darbai 

iš upės pasemiama; reikia pagalvoti, juk ir pats turi vaikų.
— Mamaite, nesibark! —prašėsi Magdelė. — Te

sižino, tedūodie, nes nėra jam didesnio džiaugsmo, kaip 
sugelbėti reikale ar ką gera žmogui padaryti- Mat. atsigi
męs visai į matušėlę!

Visi širdingai susijuokė. Pertraukė kalbą Jonelis: 
apsisiautęs ilgu drabužiu, rankoj nusitvėręs pančius, pasi
sakė jojąs arklių ganyti.

— Ak, tu, mano kūdiki, — šokosi tėvas, — kur tu 
vienas josi... gali naktį nusigąsti!

— Ne vienas ganysiu, tatulėli: nujojo Jankaus Dome.
Žymanto Antaniukas, josime visi i skynimus, jau susita
rėm. Nebijok, tatulėli, susikursime ugnį... Tata, miegok 
ramiai; aš pareisiu bandos išsivaryti, kai išauš.

— O tai mano vyras! — džiaugėsi tėvas. — Imkis 
kailinius pasikloti, nesigulk ant plikos žemės. Eikim, aš 
tave ant kumelės užsodinsiu, nepasilik nuo kitų.

— Joneli, įsikišk duonelės, — šaukė senolėlė.—Ma- 
želėlis!

— Te. Joneli, varškės galą, — kiša motina į kešenę:
—pravers tau pusiauryčiams užsikąsti.

— Nesėsk, Joneli, ant rauduko, jok verčiau ant ku
melės; tas beprotis kartais baidosi, gali tave išmesti. Šit 
kailinius paklojau-.. Op! ar turi degtukų? te. negulk arti 
ugnies... veskis sabaliuką... Surėžk raudukui!

— Laba naktis! — sušvilpęs Jonelis nujojo.
— Pone Dieve, padėk! — peržegnojo tėvas, kelda

mas kiemelio vartus.
Saulelė seniai nusileido, pagaliau ir vakarinė žara 

jau užgeso, juoda prietamsė apsiautė visą žemę. Dangus.

na- į pat mažens Įtraukti savo Belgijos karaliaus senelę Eliza-
Į beth ištiko širdies smūgis. Ji 
yra 89 metu amžiaus.

įgalima gauti bent trimis paduoti čia pat esančiam ir 
.tūkstančiais daugiau, negu pinigus pasiruošusiam mo
lines kalbėjome. Jei norite keti pirkėjui.
| tiek mokėti, pasikalbėkite 
su mano žmona. Į Klaida

Skubame Tamstai rašyti. Praeito numerio atsaky- 
\ klausdami, kas mums dary- mo iš viršaus trečioje eilutė- 
i traukti šeimininką atsako- je turėjo būti parašyta ne 
mybėn už pažado sulaužy- "kilnojamojo“, bet "nekil- 
mą? Ar mes galime ji pri-. no jamo jo“.
versti ištesėti mums duotą Žodis "remaindermen“ 
žodį? Labai prašome neati- buvo išspausdintas su korek- 
dėliojant mums parašyti, tūros klaida.

turi šitą užsispyrusi bodą?“; jiems atrodys kaip žaidi 
Ne. Marytė ne iš prigim- mas. Reikia tiktai stebėti.

ties turi šitą "užsispyrusį 
būdą“, kaip mama sako. Jo
je buvo tiktai iš pat pradžios 
užgniaužtas josios noras pa
gelbėti. kurį ji turėjo. Minė
tas lyginimas nebuvo vienin-

i

GIMDYMO KONTROLĖ 
KARVELIAMS

Grimsby mieste. Angli
joje. priviso labai daug kar- 

"Atnešk man iš krautuvės ve^W- apteršia namų sie- 
greičiau pieno, ir štai tau nas/ palanges, paminklus ir 

telis atsitikimas. Marytės pinigėlis, už kurį gali sau; ša^&^ius. Buvo sumanyta 
mažos rankutės, kurios taip pirktis saldainių“, taip daž- na’k\nt’ Juos nuodais, bet 
norėjo savo laiku padėti mo
tinai, motinos buvo atstum
tos. jos buvusios jai tik kliū

kad vaikai nepavargtų ir vi
sa darytų su noru, bet tiktai 
be jokių "atlyginimų“, kaip 
tai kurnekur įprasta.

1966 METŲ "KELEIVIO“

tis. Ji neturėjo kantrybės,
norėjo pati viena geriau ir 
greičiau viską padaryti.

nai girdima iš motinos lūpų. Paukščių mėgėjai pakėlė di- 
Toks "atlyginimas“ nuodug- triukšmą. Ir kaip atro- 
niai gadina charakteri ir ^ytų, jeigu po visą miestą 
vaika pripratina "išnaudoti v°Hbtusi negyvi paukščiai?

Todėi miesto valdybos narys 
Matthew Lamour sugalvojo

progą“. Tai daug vėliau at- i silieps vaiko elgesiui, ir tai
Kada Marytė mėgdavo J skaudžiai pajus motina bei. ’ gimdymo kontrolę“ karve- 

padėti indus suplauti arba i tėvas. Bet vaikai, kurie aug- j Į\am.s' s*ūl° pridaryti 
stalą paruošti, lovas paklo- darni padeda savo tėvams, i žirnio didumo piliulių su 
ti.—tai, žinoma iš karto jos. nenustojantiems kantrybės vaistais, nuo kurių karveliai 

jiems rodyti ir taisyti kiai- nedvės, tačau negalės veis- 
das. išauga sveiki dvasia ir tis.
būna ateity savo tėvams ge-;

KALENDORIUS
jau siunčiamas užsisakiusiems

Redagavo Stasys Michelsonas

vaikiškos neapsukrios ran 
kūtės negalėjo visa tai taip 
gerai, kaip reikalinga, atlik
ti, ir motina vis jai nekant
riai sakydavo: "Palik! Aš

ra parama.
V. Čekauskienė

PALAIDOJO NAUJĄ 
SKRYBĖLĘ

Blomfontaine, Pietų Afri

koje. buvo glaudus ir kartu

gyvulėlio niekur nė balso, visi saldžiu miegu užmigę ilsė-Juok’n^as atsitikimas. Buvo 
josi; toli tik spinksojo ugnelė arkliaganių ir retkarčiais, s€r]P?nys; at"
kaip iš po žemės, atsiliepė atgarsis tilstančios jų dainelės, •^,an'au/a sk^Se P čaSai 
ir vėl visur tylu; vėjelis tik kartais pūkštelėjo, maišydamas apkwuta ulėmis ’ E idama 
drėgną miglą, taiytum skelbdamas netrukus šiltą lietų. prie kapo. ji paliko tą skry-

Senolėlė, Marelė ir Kazelis skaniai jau miegojo, o bėlę 'ežime. Graboriaus pa- 
be jokio mėlynumo ir be skaistumo, be jokio spindulėlio i Juozapas su Magdele dar ant suolelio po langais žiūrėjo
ir be vienos žvaigždelės, pilkavo tik ties galva, kaip sto- abudu į tolybę, bet jų akys niekur nesirėmė. Ilgas valanda^ . įr uždėj0 ant karRto' ku‘ 
rais durnais aprūkęs; pakraščiai jungėsi tamsoje su mis- taip sėdėdami, nors nė žodelio į vienas antrą neištarę, rig jau buvo leidžiamas Į 
kais ir kalnais; negalėjai atskirti dangaus sienos nuo že- vienok labai daug apsipasakojo vienas antram apie savo duobę. Ir taip skrybėlė buvo 
mės. Apdengė jau juoda tamsa laukus, miškus pievas ir laimę. palaidota kartu su numirė-
pelkes: nei paukštelio, nei žvėrelio; pagaliau nei naminio, (Galas). ^liu.

Kaip ii kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre- 
, numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA- 

LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY
TI NEPASIVĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEI VIS“
636 E. Broadway — : —- South Boston, Mas*. 02127

1

adr.su
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Vietines žinios
Ar atsimenate?

Ar nepamiršote, kad lap
kričio 28 d. 5 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D- 
jos 111-čiojo aukšto salėje 
bus Bostono Lituanistinės 
Mokyklos metinis banketas, 
kurio meninę programą at
liks solistė Daiva Mongir- 
dc'.itė.

Mirė J. Pešina

Spalio 30 d. mirė senas 
Keleivio skaitytojas Juozas 
Pešina. 80 m. amž., kilęs iš 
Deltuvos, Ukmergės apskr. 
Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Marijoną, sūnų Ed
mundą ir dukterį Milred su 
šeimomis, kuriems reiškia
me užuojautą.

Dramos Sambūris išvyks 

į Waterburj
Ši sekmadienį, lapkričio 

21 d- 3 vai. popiet Bostono 
Lietuvių Dramos Sambūris 
Waterbury, Conn., vaidins Sandaros Moterų Klubo 
čia su pasisekimu praėjusią bankete lapkričio 14 d. ka- 
pjesę ”Brandos testatą“. raiiene išrinkta K. Pikienė.

Sandaros karalienė Pikienė

Sandaros susirinkimas
ir kalakutų traukimas
Sandaros 7 kuopos kala

kutų traukimas bus šį šešta
dieni, lapkričio 20 d. 8 vai- 
vak. Sandaros patalpose.

Sekmadienį, lapkričio 21 
d. 2 vai. popiet bus kuopos

Vaidinimas bus Waterbu- kuri karalium pasirinko Jo
rio St. Joseph School salėje, n4 Jonaitį.
29 John St. Paprastai klubo banke-

Vaidinimą ten organizuo- tams vadovauja J- Keslerie- 
ja L. Bendiuomenės skyrius, nė, bet šį kartą jam vado

vavo Piragienė. nes pirmi-
m. v * .. ninkė dėl savo vyro mirties
Martinaityte ir Kelecius u i * j i 'negadejo bankete dalyvauti.;

tikrai atvvks

Dešinėje dabartinis New Yorko majoras Robert Wag 
nėr sveikinasi su neseniai išrinktuoju John Lindsey, kai 
šis atsilankė i majoro įstaigą.

Atkreipkite dėmes| Į visoje vuktvl>ėje pripažintą 
kokvbes siniboli

Skaniausias

užtarnautą tikro importuoto

Lenkiško kumpio
Pageidaujamas visur dėl aukščiau
sios jo kokybės ir nepaprastai pui
kaus skonio, (pakuotas lengvai ati
daromose nuo 2 iki 12 svarų skar. 
dinėse.

žinomas garsiais savo 
vardais

ATALANTA, KRAKl’S ir POLO.
Reikalaukite tikrojo importuoto 
lenkiško kumpio. — saugokitės 
pakaitalų.

Aktorių Martinaitvtės ir 
Kelečiaus vaidinimai trruo-

susirinkimas. Visi nariai yra džio 4 d. tikrai bus L. Pilie-v • w » i . • . Z z * ‘ -  1 _* x _

Automobilių vagysčių 
epidemija

Dvi naujos pergalės• • č •
So. Bostono Lietuvių Pi

liečių Dr-jos abi šachmatų 
komandos lapkričio 12 d.

Vokietija 1965 metais
(Atkelta iš 2-tro pusi.) DOVANOS

,. .. , i - -- r* x 11 l- nis“, permažai „vokiškas“.Bostono policijos duome- laimėjo Bostono tarpklubi- dargi norvegę vedęs.
___v____ ___  nimis. šiemet automobilių nėse rungtynėse: Lietuviui pats willv Brandtas vra
veiksmiai moderniosios dra- vagysčių bus beveik triskart įveikė įsitikinęs, kad smulkiabur-
maturgijos vaidinimai. daugiau, negu 1961 metais. Taškų laimėjo Algis - lakai- įuazjngS niejudicijos, jo as-

Tada jų buvo 5892, pernai tis. V. Ezenns ir Petras Kon- menybės „netinkamumas“ ir
Lapkričio žygyje j Jungti- m—:—__ i—ui_ i__ jau 10,202. o šiemet numato- tautas. Lietuvių B Jveikė nefireDėjįmas konkuruoti

nes Tautas iš Bostono nuvy-
d^imtyT automoTilių kviX senieii nariai Hi«ka- Eise"- «“nan>as- . ' " Kęstutis Makaitis ir Saulius kainav0 Hnkimus. B
naši, dalyvavo keli šimtai. s?a.dt- Lee’ U’C°nn°r ir l®" . Siand!en nuo vagių neap- Girnius į partijos lyderio pareigų jis

Aktingai meninei nroera- nnktas nauJas McDonough. sisaugosi net automobili uz. So. Boston Tnbune lap- atsįstatydino. Jo įpėdiniu
moj dalyvavo Onos Ivaškie. =------ -------------------------- -  ’ ^nęs, nes uz $11 vagys kncio 11 d atžymėjo pir- nebus nei partijos vicepirmi-

gali gauti raktą, kunuo ati- muosius Lietuviui ir B ko- ninkas Fritz Erleris, nežiū- O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATD-
daromas kiekvienas automo- mandų laimėjimus prieš Hnt kvalifikacijų ir poli- RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME-
b'hS' A*MCT Wos sezono'atida- IŠkaiTS SJ^eTAS CAUS D°VANA' V'BN* “

rymo tungtynėse. socialdemokratinę veiklą.
Vokiečių balsuotojams ir ši 
aplinkybė gali būti sunkiai 
virškinama. Matome, kad 
nacnės praeities vokiečių 
tauta dar toli gražu nėra nu.

Lapkričio 28 d. So. Bosto- galėjusi.
____________. . _ _ __ _ ______ rio Lietuvių Piliečių Dr-jos (Galas).1 rimu zmra RropiEv—— __T . „ ▼ -7III aukšto saleje Lituanisti

kviečiami dalyvauti.

Bostono lietuviai ir 
manifestacija

cių Dr-jos trečiojo aukšto 
salėje. Jų programoje viena

ip : molcvkln komitetą* ^au ° šiemet numato- tautas. Lietuvių B i'ejkė negfeOėjįmas konkuruoti su
Naujas mokyklų komitetas m3L nemažiau kaip 12,000. Cambndge A 3-2. Taskus per(jčm “vokišku“ Erhardo 

Lapkričio mėn. perrinkti Tik vienas iš lo \agių tepa- pakio\ė Petias Shimonis, jy^j^džiu socialdemokra-
__ _ * _ *"____*_• TT* . V'S- __ V IO Itf 01/0 i f IC IV CcnllllC * - _ - - _ _ '

už naujus skaitytojus
"KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 

VIENĄ NAUJĄ METINĮ ’KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSU A“, KURIOS PARDUODAMOJI
KAINA $2.50.

nės vadovaujamas tautinių 
šokių sambūris ir Šv. Petro 
lietuvių parapijos benas.

Aukų Bostone surinkta 
tam reikalui per $2,000.

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ARBATŲ IR ŽOLIŲ

prieinamiausią kaina 
KATALOGAS

d; kai siunčiamas pagal 
pareikalavimą 
PALANGOS

TREJOS DEVYNERIOS
Tai yra augalinis mišinys, 

susidedantis grynai iš šakne
lių, lapų. žiedų, sėklų ir žolių. 
Kiekvienas, kas tik nori būti 
visada sveikas, turėtų vartoti 
Trejanką. nes tai geriau 
sias vaistas nuo dispensijos, 
vidurių užkietėjimo, nevirški
nimo, stokos apetito, širdies 
supykimo. išpūtimo, pilvo su
gedimo, reumatizmo, neural
gijos. kosulio, gerklės skaudė 
jimo. karščiavimo, krupo, 
blogo ūpo. bendro nusilpimo, 
inkstų ir kepenų ligų.
Kaina su persiuntimu $1.50 

Visada gaunama — 
FLORAL HERB COMPANY 
Bos 305. Clinton. Indiana. 

Dept. 5
PASTABA: Kartu su orderiu 
prisiųskite ir pinigus, nes ki
taip orderių neišpildysime. 
Kanadoje 50 centų ekstra.

Geri
žodynai

Keleivk administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynu® •

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, 'r. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 5»3 puslapiai, 
k^ina ......................... $6.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi-

Fic.sfAroZfmor
Ieškau Juzės Mišeikaitės. ki

lusios iš Sendvičų sodžiaus. 
Naumiesčio par.. Tauragės aps.. 
seniau gyvenusios Philadelphi- 
joje (Winter St.). Kas apie ją 
ką žinotų, prašau pranešti:

B. Yesudovvich.
2220 Sarah St.,
Pittsburgh 3, Pa.
Dėl savininko mirties Miami Donough Foley, Jr.. Kerri- 

mieste. rla.. pigiai pardundami
2 namai po I butus, visi su bal- ?an Ciaven ii Langone. 
anfS. :
adresu

Nauja miesto taryba

Pagaliau visai paaiškėjo, 
kad lapkričio 2 d. išrinkti į į 
miesto tarybą Iannella. Pie-
monte, Hines, Hvnes, Mc- PARENGIMŲ KALENDORIUS

Bostono

.1
Mrs. M. Witkow.
3347 E. Elida St..
Tustnn. Arizona.
REIKALAUKTE

naujausių ir geriausių ilgo 
grojimo

lietuviškų 
PLOKŠTELIŲ

(rekordų)
Nepriimkite jokių pakaitalų 

žiūrėkite Reąuest firmos ženklo.
Veltui siunčiamų katalogų 

klauskit artimiausioj krautuvėj
arba rašykite:

REQUEST REUORDS 
66 Mechanic Street 
New Rochelle. N. Y.

t; nes mokyklos metinis ban-
EXPRESS MAISTO ; kptas 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ $
GERIAUSI AMERIKOS

MAISTO GAMINTAI T , J T .
PILNAI GARANTUOTA i; Lapkričio 21 d. Lietuvos 
ŽEMIAUSIOS KAINOS kariuomenės atkūrimo su- 

tuojau Užsakykite «: kakties minėjimas So. Bos- 
j:Pavjzdys 417 . .. .$34.75!; tono Lietuvių Pil. Dr-jos III

* * *
Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO“ ir "TAU, LIETUVA“.

K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir “PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVĮ“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
ŪKSIMI į

scooeoeeeoeoooeoooeooooooeeooooooe

;:io
;;10 sv. ryžių, 10 sv. taukų.;; 
:;Prašykite veltui siunčiamų;; 
!: katalogų su daugiau standar.!; 
;;tinių siuntinių ir šimtais* 
; maisto pasirinkti.

sv. cukraus, 10 sv. miltų, aukšto salėje. Rengia „Ra
movės“ skyrius.

* « *

PINIGAI į LIETUVĄ
PII.NA GARANTU A

Pristatoma per 2 savaites 
Jokių atskaitymų 

Tik mūsų firma parūpina 
gavėjų pasirašytus kvitus 
Kursas: 9 rubliai — $10.00 
Pigiausias patarnavimas

Gruodžio 3 d. 8:30 vai. 
Jordan Hali Pabaltiečių Dr- 
jos rengiamas Antano Sme
tonos koncertas.

TERORO IR VERGIJO 
IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis

< 11 
!;

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema. __ 
tos vergu stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ii

logaoooM

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų. 

' kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau vra.

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

‘ ROYAL PRODUCTS 
North Sta„ P.O. Box 9112 
N»ws»rU 4 New lersev

PAŽINK LIETUVOS 

PRAEITĮ

’Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ -giedame

naitė ir Šlapoberskis. apie Lietuvos himne, o ar taip 
27.000 žodžių. 511 psl., kai- darome? Ar pažįstame jos 

na — $5.00.

Lietuviikai angliikas žo
dynas. Vidaus Peteraičio. B 
laida, daugiau Kaip 30,000

praeitį?

Geriausia knyga su Lie

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—15.00

Stepono kairio
PORTRETAS

Giuodžio 4 d. So. Bostono 
Lietuvių Pik Dr-jos saleje , . Tr , .
aktoriai Martinaitytė i. Ke- Knyg0S ka,na ~
lečius skaito ir vaidina dra- ’-2-^O.

Knygos 
jaunimui

MURKLYS, A. Giedriaus apy
it . ~ saka, 130 psl., kaina . .$1.80Vasario 20 d. So. Bostono

aukšt. mokyklos (Thomas GINTARO TAKAIS, J. Na 
| Park) salėje Alto rengiamas rūnės eilėraščiai, daug ilius

PALENGVINKITE MOŠŲ asario 16-siog minėjimas, tracijų, 64 psl., kaina $1.80 
• * * neLYNT KARVELIAI. Aloyzo Ba

DARBĄ rono ▼aikams, 69 psL
Kovo 15 d. Jordan Hali .................. ..........

Kiek laiko ir pinigo šutau- smuikininko I. Vasyliūno KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

!; Mokate ne daugiau kaip — 
iki $50 —$2.75;;

per $50 iki $100—$3.50!;. ,
per $100 iki $300—$5.00;; miI ištraukas.

Paprašykite veltui katalogų!; Į * *
su standartiniais siuntiniais;!
ir šimtais gerų maisto gami-;;, Vasario 13 d. So. Bostono
mu pasirinkti. Mes turime di-! I t 1x1 r\ •_ tti 1
džiausią maisto ir kitų dova-!; Lietinių Pil. Dr-jos III auk 
nu i Lietuvą pasirinkimą. ; to salėje Mmku radijo talen- 

INTERTRADE :; tų popietė ir N. Anglijos gra- 
EXPRESS CORP. ;: žuolės balius

125 East 23rd. Street J * * *
New York. N.Y. 10010

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno piestą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo- - ...........- ■ ■ ■ ———
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt. i

Geriausia
dovana

pytume, jei mielieji prenu- koncertas, 
meratoriai nelauktų, kol 
iuos paragina mokėti, o pa-'
♦rs. be paraginimo, prieš
atsiųstų reikalingą sumą- 

Esame labai dėkingi tiem.

Kovo 26 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali Pabaltiečių Dr-

tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės
parašyta Lietuvos istorija, kurie tokių raginimų nelau- certas. 

žodžių, 586 psl., kaina $7.00. Tai 1.000 puslapių knyga, kia. ir tikime, kad ateityje
lengvai skaitoma, kaina — prenumeratai pasibaigiant. 

Dabartinės lietuvių kalbos J12. Ją galite gauti Keleivio

jos rengiamas estės mezzo-
soprano Irene Loosberg kon- GINTARėLė. J. Nartmės pasa. -

• « *

Balandžio 1 d. 8:30 vai.
žodynas, ?eda4nvo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 
kama . , ....•• ..••• $12.00

administraci joje.
vis mažiau bebus tokių, ku- jordan Hali Pabaltiečių 
riems reikės siųsti primini-! Dr-jos rengiamas latvio ba
rnus.

Keleivio adm-ja
ritono Janis Klavins 
certas-

kori

ką. gražios iliustracijos. 24
psl., kaina .............. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba.paminklais. Okupantas ru-
kaina ...................... $1.00 sas šį muziejų panaikino.

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto laisvės kovų paminklai din- 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pusi., kaina ..................$2.001

Naujiena
Dr. Kazys Grinius, ATSI- ■ jej galvojate apie dova- 

MINIMAI IR MINTYS, H ną savo pažĮstamam ar 
tomas. 336 psl., kaina $5. draugui, tai atsiminkite,

VLADAS NAGIUS-NA- kad geriausia dovana bus 
GEVIČIUS, jo gyvenimo u 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų

Stepono Kairio „Tau, Lie
tuva*, kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Penktieji 
kaina $6.00

Kipro Bielinio ^Dieno
jant”. kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių lieivija Amerikoje,” 
Raina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.
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Vietines žinios
Mūšy draugui

JUOZU LĖKIUI IR 
dėl jų žmonos ir motinos netikėtos

SEIMAI
nirties gilią užuojautą

Vaclovas Siddzikauskas ir 

Vitalis Žukauskas Bostone
Lietuvių Veteranų S-gos

Dramos sambūris vaidins 
Kultūriniame Subatvakary

Bostono Lietuvių Dramos

JĮ I reiškia
W i 11 i a m ir A s n a Amsie

STITCHERS
su patyrimu ir be jo reikia 
siuvyklai prie Lechemere sto
ties. Labai geros darbo sąly
gos, įvairūs priedai. Kreiptis: 
VIKING CLOTHING INC. 

160 Monsignor O’Brien 
Highvray, Cambridge, 

3-čfos aukštas. Tel. 868.0700
r a o K K A

DMioju Caspero Laidojimo Biurui 
ut cradiai įsirengta* mano motino* Lietuvių Pil. D-IOS nariams 
femtrnia. kun. .Vilūnui Janiūnui už 1

Svarbus pranešimas
CITY POINT"Ramovė“ Bostono skyrius Sambūris šį šeštadienį Kui 

lapkričio 21 d-mini Lietuvos tūriniam Subatvakary Tau- t - * išnuomojamas I-®« aukšte 6kariuomenės atkūrimo 47 tinės S-gos Namuose atliks S- r ??• bostono Lietukų Pi- kambarių butas. skambinti dar
inėtų sukaktį šia tvarka: ištrauką iš Stasio Santvaro kandidatų į dįenomLS nuo 6 vai. vak., o

10 vai. lyto iškilmingos darnos "Žvejai“. nusmik, uiuo>«- i. 1 ** 6 ^rvimdieni‘ šeit^ieniais k sekmadlenlais
pamaldos g. Petro lietuvių Dalyvauja sambūrio na-12£ ““ ‘ ’ kdv,rtadleD!’ ~ » '*L

parapijos bažnyčioje už žu- rįai pjta Ausiejūtė, Marija djoka strockytb
vusius dėl Lietuvos laisvės, o Gineitienė. Angelė Vakau-;
3 vai. po pietų So. Bostono zienė, Zita Zarankaitė. Irę- Mirė P. Kealeris
Lietuvių Piliečių Draugijos na Žukauskienė, Jurgis Ja- .. ...
didžiojoje salėje iškilmin- šinskas, Antanas Januška. sestacnenį mirė
gas aktas ir VLIKo pirmi- Algis Lapšys ir Jonas Valiu. ^lerjg.’ ti už tinkamus kandidatus
ninko Vaclovo Sidzikausko konis. Režisuoja akt. Al. Mass- * g .„j----- .---- .-
paskaita "Lietuvos laisvė šių Gustaitiene. Garsiniai efek- ne^ala%° S11 imE
dienų įvykių šviesoje“. tai Romo Šležo.

Nominuos kandidatus
P. Apšega gyvas

lapkričio 18 d. draugijos na
muose nuo 7 vai. iki 9:30 
vai. vak. Metinio susirinki
mo nutarimu, jokių kitų pra-

Pianas n^mir nebus, todėl prašau So. Bostone. City Point, netoli 
visus narius ateiti ir balsuo- jūros, senesnio amžiaus dviem 

arba vienam asmeniui. Butas 
kurie išrinkti vadovautų mū- gražus, antrame aukšte. 5-kių 
sų draugijai ateinančiais kambarių. Yra baltas pečius. 
1966 metais. Prašau atsineš- balta sinka. vonia, automatiškas 
ti nario kortelę — tas pa- gazu šildymas, dvigubi langai.
greitins balsavimo tvarką. skambinti: AN 8-9264.

. Iki pasimatymo lapkričio _2 _____________ _
Šį ketvirtadienį nuo 7 iki jg j Dėl senatvės pigiai parduodu

9:30 vai. vak. didžiausia jflcll A p dvejus namus su akeriu žemės
prie didelio prūdo. Gera vieta 
žuvauti ir maudytis, daug viso-

_ kių vaismedžių ir kt., nuomos
P. Butėnas gavo premiją -imsj ,15#

Bostone gyvenantis įžy- j p, Trakimas.

Telelonas: AN 8-8384
(47)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

į valdybą

Bostono lietuvių draugija —
Jūsų A- P. Neviera

sekretorius

Po iškilmingo akto ir pa
skaitos bus meninė dalis, ku
rią atliks solistas Stasys Lie
pas, akomponuojant komp. Praeitame numery per 
Juliui Gaideliui, ir žinomas klaidą buvo parašyta, kad

kas. Rosiindale, Mass., o iš tik- B051000 Lletuv,4 1?lle-
Po to bendras pobūvį ir rujų Petras via gyvas, bet *?V Dr‘J?, . nomlnu°s kan- 

šokiai. mirė jo brolis' Povilas. dldatlis į kitų metų valdybą.
Visi maloniai kvipčiami * ra pasiūlyti į pirmmin- , . .kuomXki dalanti L31521 atsiPrašom už kiai- kus dabartinis pirmininkas mus musų.kalbininkas Pet- 130 Wah»ut St. 

kuo gausiausiai aaiyvauu. iinkime petruį Apšie- Stanley Drevinskas, į vice- ras Būtėnas gavo kano zur- Woodbury Heights, N. J.
Skyraus Valdyba gai dar ilgų metų. pirmininkus Ona Ivaškienė, nal° trečią premiją už 1964

- Longinas Svelnis ir Bronis metais išspausdintą stratps- 
Kontrimas. i sekretorius Al- “! pa! praverstų , kurtame 
binas Neviera. į ižd. Joseph :J» !™d°- kad 1863 : m sukt- 

Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo Casper (abudu ir dabar eina 111TJO'anas Kostas Kalinaus- 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei tas pareigas), į maršalus Buvo lietuvis, o ne gu- 
reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus ir John Ovirka, William Šid- das-

Trans-Atlantic Travel Service

į Lietuvą.
Kartu yra

AIDŽIAUSIA SlGMUMŲi PEitolLNUMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
IR

pnnARnriFTę qvvdiitq-------------įtvvju x m k/iv. a avsujkj

lauskas ir Juozas Markelio- ........
nis (dabartinis maršalka). p- Brazaitis išėjo is ligonines 

T revizijos komisiją pasiū- Povilas Brazaitis jau ap
lyti 7 kandidatai, o į direk- leido Mass. General ligoni- 
torius 14 (iš jų 5 dabarti- nę ir tuo tarpu bus pas savo 
niai). sūnų Stoughtone.

390 West BROADWAY, So. Boston, Mass. 02127.
Tel. AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
(VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MŪSŲ ĮSTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
rietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu. 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainarašėių - 
katalogų. < j

(STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MI SŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS i 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

visokių santaupų paskutinis 
dividendas

43/.
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PEABODY, ARTI LIETUVIŲ 
NEKALTO PRASIDĖJIMO 
SALĖS, 2 ŠEIMŲ NAMAS— 

$17350-
3-4 1 kambariai, garažas. Nė 
cento neišleisite remontams 
ateinančiais metais, nes yra 
nauji: stogas, loviai vande
niui nubėgti, sienų šingeliai. 
variniai vamzdžiai, centrinė 
krosnis, elektros laidai, aliu 
murinės kombinuotos durys 
ir langai. Tik pamatę tai įrer.
tinsite. ____
MARTIN CEREL REALTOR 
Telefonas: 714-2121 dienom.

531-4397 naktim 
Klausti E d. R i S i e S

MISS LONES 
SPĖJIKĖ—P ATARĖJ A 

visais gyvenimo klausimais
duoda teisingą patarima.

32 Stuart St. Boston
kasdien nuo 10 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

Telefonas: 426-6610

MtWashinglonCo-operativeBaiik į
______________ IH

430 BROADWAY — SOUTH BOSTON 
ANdrew 8-0379

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas 
VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas 
Automatinis alyvos įliejimas 
Nuolaida, mokant grynais už bumerį 
Vamzdžių įvedimas ir taisymas
Pilnos šildymo sistemos-------

RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina 

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra
Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALC0N * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SKOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICK4 
dienomis: 327-1000

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
< VVEST ROXBURY

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO | LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vad. vak* 

o šeštadieniais 
j nuo 8 vaL ryto iki 2 vak p.p. 

327 W. Broadvray,
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tek SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worceetery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Raasi-

Ketvirtis & Co.
LaikTodŽiai-Deimantsi

' I ' >
J: Elektros Prietaisai 

Apaetingai taisome laitoodihn ;;
bedas, pspaošalua

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Paarta 9L,

8a.
Atlieku vieu* pataisymo, remon
to ir projektą vimo darbus iš lau
ko ir ridoje, gyvenamą namu ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
lavunų. Saukite riiadoe iki S va
landų vakaro.

AN 8-3439

Televiziją 
ir radiją

Taisė Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Maaa

•o*********************************
TEL. AN 8-2124

Išmėto.E.ftodof

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

(RUDOKIUTĖ)
OPTOMETRISTt 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.
eeeeeeee—

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 kb 
loeiklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die-Apsidrausk j

J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦ Perduodama: Vėliausių
• Draudžiame nuo pono, pnunnnių žinių 
} kių kitokių ligų ir nuc nelai- { r komentarai, muzika, dai- 
{mių (agnia, audra ir kt) . . I nos ir Magdutės pasaka.
J Visais insurance reikalais J . . ....
į kreiptis- t' Bizmo reikalais kreiptis Į
i t

} 598 E. Broadway
; Sa. Boston 27, M<
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483]

BRONIS 
•f

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

| Dažau ir Taisau t
X Namus iš lauko ir viduje. * 
* Lipdau popierius ir taisau?

visaą, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.

TeL AV 2-4028

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Rakmadieniais ir iventndiaoiala 

pagal s o si tarini*
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mase.

379 W. BROADVVAY
SOUTH ROSTON 

Tel AN 8-4649
* Tet CO 5-«^4

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tet CO 5-5854

vakarais: 327-8076

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ' 
hALTCRlN t BADUO PROGRAMA i

Sekmadieniais 8-0 vaL ryta 
AM Baogomia 1190 kilociklu 

FM Bangomis 106.7 megaeiklu 
IS WK0X, Framingham, Maaa. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

LietBTM Gydytojas ir Chirurgas 
X R A V

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvay,

Sa. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p.

TEL. AN S-2712 
Namai ir Ckia:
287 Concord Rd„ Billerica, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

K The Apothecary 
lietuviška tikra vaistinė

Parduodame tiktai vaietaa, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistui.

Jei reik vaistų — eikit Į betaviėką vaistiaų. 

s<v. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

882 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefoaas AN 8-6026
Nao 9 vaL ryte iki 8 vaL v, išskyras šventadienius ir sekm.

A. J. NAMAKSY 1
Res) Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948 
taeamasėudsmsamsamąosmmaup

Flood S<puwe. 
Uardware Co.
OarmtakM N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Datai 
Popiero. Sienom*

Stiklas Laa 
Visokie reikmenys

Reikmenys plnmberiama 
Visokie geležie* daiktai




