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VLIKO pirmininkas apie 
Lietuvos laisvę

I
Padėtis Lietuvai laisvę atgauti nėra be vilties. Tai 

rodo tarptautinė politinė situacija ir mūsų pačių jėgos.
• .' • * *2 x t
Vyriausiojo Lietuvos Iš- Antras svarbus veiksnys! 

laisvinimo Komiteto pirm. —mes patys, — mūsų jėgo6 
Vaclovas Sidzikauskas lap- čia ir krašte. Malonu, kad 
kričio 21 d. Bostone romovė- tuo požiūriu esame gerame 
nų surengtame Lietuvos ka- kelyje. Vlike yra apsijungu- 
riuomenės atkūrimo 47 m.
sukakties minėjime kalbėjo 
apie Lietuvos laisvę šių die
nų Įvykių šviesoje-

Jis, pabrėžęs kariuomenės 
reikšmę nepriklausomą Lie
tuvą atkuriant ir tai, kad
Lietuva nepriklausomybę . lA.. . A , . ,.x.
prarado ne dėl to, kad nesu- valsu bių padėti, rei plaukusia žmonių žuvo 93
gebėjo tvarkytis, bet kad kalaujame labiau susirupm- 500 Plukusiu zmon.y žuvo 93.

galingos kaimyninės u Joms lalsv« grąžinu. -------------------- . ------
Lietuvos liaudies okupan

tas taip pat nepalaužė. Ypač

sios visos politinės mūsų sro
vės. glaudžiai bendradar
biaujame su Bendruomene 

rir mūsų diplomatais bei ki
tais pabaltiečiais. Kur tik 
galime ir kiek pajėgiame, 
klabiname, beldžiamės, aiš-i 
kiname Lietuvos ir kitų Pa-

dvi
diktatūrinės valstybės—Vo
kietija ir Sovietų Sąjunga

k £$3)0*
Yarmouth Castle laive, kuris plaukė iš Miami i. Bahama salas, kilo gaisras. Laivas nuskendo, iš

Vietname ilgiau nei savaite 
| tęsiasi dideli mūšiai
į „ .

Kruvinos kovos Vietnamo vidurio aukštumoje netoli 
Kambodžijos sienos. Naujas partizanų kovos būdas. Daug 
aukų.

Jau antra savaitė, kaip ei- jis apaugęs neaukštais me
na mūšiai Iadrang upės slė- džiais, krūmais ir žole iki 
nyje, netoli Kambodžijos ru- dramblio ūgio. Taigi už ke- 
bežiaus. Komunistai visą sa- lių žingsnių nematyti priešo, 
vaitę prieš tai laikė apsupę o jis vietas gerai pažįsta ir 
ajjsaugos užtvarą Pleine, bet todėl iš pasalų gali sėkmin- 
atsiųstieji I-sios kavalerijos gai užpulti.
divizijos kariai ją pagaliau
išlaisvino ir pasileido priešo npersekoti Kamovenų švente

Priešas seniau, užpuolęs PHII.ADEI RHl.inj Lie— 
ir susitikęs stipresnį pasi- tuvos kariuomenės 47 metų 
priešinimą, pasitraukdavo į atkūrimo sukakties minėji- 
džiungles. o dabar jis atkak- mas įvyks 1965 m. lapkričio 
liai laikosi savo pozicijose, į 27 d/(šeštadienį) šv. And- 
nesigailėdamas aukų. Vieto- riejaus parapijos bažnyčio
mis prieita net prie to, kad je 9 vai. ryto ir 6 vai. vakaresusitarė ją ir kitas Pabaltijo tautiškai stiprus yra Jaun^ //Q/T T J \ ) t vyras vyrui kibo į kiūtinę. —pamaldos; 6:30 vai. vak-

valstybes pasidalinti, pa- mas, nors jis visaip rusina- U/IlrVr r A V UI. I Komunistų aukos labai tos pačios parapijos salėje
didelės —skaičiuojama apie (North ir 16-tos gatvių san- 

, 2,000 užmuštų tik iki praei- kryžoje) iškilminga sueiga. 
, uuruo. u» »*- i - . - . i to penktadienio per kelias Kalbės ramovėnų C. v-bos

šaukiamas posėdžių 1965 m. mo kaina — $5-50. Dalyvau- B. ^fefriaailis dienas. Aišku, neapsieina be atstovas pulk. A. Rėklaitis ir
vT^ninira fronte nalaužti Di- laPkričio 27-28 dienomis jantieji turi tai pranešti iš . 'aukų ir Amerikos kariai. bus rodomas Chicagos ra-

, j ,• u- v New Yorke, Henry Hudson anksto, iki lapkričio 24 d.l Vienoje, Austrijos sosti- u a-k uiovėnų specialiai paruoštas
Kalbėtojas pavaizdavo! e io pasise įmo jig i i s viešbutyje, WEST kambary- imtinai Vliko adresu; 29 nėję. balandžio 20 d. mirė . arne,?kječių katali- fnmas,

dabaiunę tarptautinę politi-jnetun, bet vieną kitąneap-,^ Adresaa; 353 West 57iWest 57 st. _F1. 10., New!Borisas Melngailis, apie 70'^1.1 S??/ Ramovėnai maloniai kvie-
nepadėti, pabrėždamas, kad Į aainą ^9 ant .^Street. New York. N. Y. York, N. Y. 10019.. arba te-imetų amžiaus-Velionis buvo J15 ,auaI ! fia į minėjimą visus Phila-

reiškė, kad padėtis Lietuvai 
laisvę atgauti nėra be 'ilties. 
Tai rodo tarptautinė politi
nė padėtis ir mūsų pačių jė
gos krašte ir išeivijoje.

mas, lenkiamas ant maskvi-
nio kui paliaus. i Vyriausiojo Lietuvos Iš- Bendruose pietuose na- Austrijoje mirė

Priešas yra gudrus. Jis vi- įaisv‘nim0 Komiteto seimas riams ir svečiams dalyvavi-
sais

kerės pagauna. Tas kelia 
mūsuose susirūpinimo. Tu
rime užkirsti priešui kelią ir
savo eiles išlaikyti gerai su- mas prezi(jjumo į-komisijų tu Vrifadnfe "aukas Vliko:J08 metu buv0 Kultūros Pa- 

- „-„v - sudar« sveikinimai.^"— Ap-ugoa.j^ j.
___________.________ . Stoyime pnes didelius uz-Vliko gen. seto. J. Audėno'^ darbams finansuoti.
tautinių sąlygų. Ta padėtis davimus. Juos įveiksime, jei pranešimas Vliko valdybos 
nuolat kinta. Laisvės šūkis • šventai tikėsime Lietuvos vardu, Vliko vicepirm. dr.
eina per Aziją, Afriką, net ^ve, jei būsime vieningi ir R. Nemicko pranešimas fi- Alino Jnr neturi 
satelitiniai kraštai vis dau-! ryžtingi kovą tęsti iki perga- nansų telkimo reikalu, die
giau laisvės ir nepriklauso-! lės- kurijos. . pirmininko
mumo nuo Maskvos gauna. - - - • - - • D£n'!ri voi -i

ta padėti^ kol kas nėra mum 
palanki, nes tarptautinis po
litinis malūnas mala lengvai.

Lietuva yra maža, ji viena 
negali sau laisvės iškovoti, 
tam reikia palan kių tarp-

10019-
Pirmas posėdis — lapkri

čio 27 d., 10-1 vai.: Atidary-

lefonu: (212) 752-0099, ar paveldėjęs dvarelį netoli 
(212) 753-6628. Šiaulių, vėliau persikėlė į

Tautos Fondas seimo me- pirmosios okupaci-

J°\ v rv- x -t- - delphijos lietuvius, kurių
Dabar j Pietų Vietnamą iš gūdyse rusena meilė nepri-

Šiaurės Vietnamo yra atvez- klausomai Uvynei

galiotinis, surinkęs daug 
vertingų meno dalykų.

Pasitraukęs į Vieną, jis jone yia 
karo metu supirkinėjo įvai
rius vertingus meno kuri- == 
nius. nes nenorėjo į laisvą

ta mažiausiai 9 pulkai regu
liarios komunistų kariuome. 
nės.

Gamtos sąlygos šiame ra-,
labai sunkios, nes į Juilfjt. Tautas

Kinijos nepriėmė

Ragindamas visus toj ko- Benori pietūs — 1-3 val.:. 
Tuo tarpu tarptautinės poli- Voj tokiu ar kitokiu būdu Tautos Fondo pirm. prel. J. į 
tikos dėmesis yra sukauptas 'dalyvauti. Vliko pirminin- -Balkūno kalba.

Lietuvą grįžti tuščiomis ran- 
Praeitą savaitę Amerikos komis.

Lietuvių Taiyba buvo susi-i Austrai jį laikė dideliu

tolimai Azijai ir Afrikai.1 kas baigė savo įdomią pa- 
Europa dar laukia savo ei-'skaitą 
lės. Kai pati ant savo kojų 
atsistos, kitoj šviesoj iškilsi _____ 
ir Lietuvos byla. Todėl iri 
Lietuva tebėra rusifikuoja
ma ir ūkiškai išnaudojama.!

Naujos Afrikos valstybės 
apie Lietuvos problemas ne
turi supratimo, bet nėra abe
jonės, kad pagaliau ir jos 
supras, kad baltieji vykdė 
kolonializmą ne tik juodųjų 
kraštuose, bet kad jis dabar 
vykdomas ir Europoje, kad 
čia neviena buvusi sena vals-' 
tybė panaikinta. Todėl ir 
jiems bus aišku, kad jei ko
lonializmas panaikintas jų 
kraštuose, tai jis negali būti 
pakenčiamas ir Europoje.

Didžiosios laisvojo pasau
lio valstybės Lietuvos bylą 
gerai žino. Ypač daug para
mos teikia JAV. Jos kart
kartėmis pakartoja, kad ne
pripažįsta Lietuvos okupaci
jos. Taigi, tarptautiniu po
žiūriu Lietuva tebėra nepri
klausoma, tik jos nepriklau
somybė sutrukdyta. Tai la
bai svarbus faktas-

z*

Antras posėdis — 3-6:30 rinkusi posėdžio, kuriame .senovės meno žinovu ir 
vai.: Vliko pirm. V. Sidzi- nevisi nariai dalyvavo. Mė- kviesdavo ekspertu. Paliko 
kausko pranešimas apie Lie- ginta pasiskirstyti pareigo- liūdinčią žmoną Kristiną,; 
tuvos padėtį tarptautinėje mis, bet nepavyko. į pirmi-j kuriai reiškiame gilią užuo- 
plotmėje ir Lietuvos laisvi- ninkus daugiausia balsų ga- jaus
mino koncepciją, PLB pirm- s vo P. Dargis ir A. Rudis, bet1
J. Bačiūno — apie lietuvių nė vienas negavo pagal sta-.Suėmė Indonezijos 

tūtą reikalaujamo skaičiaus 
balsu. Teks rinktis kitą kar- SUkllelllį V(td(į 
tą. Visiems nariams susirin-

jėgas ir pastangas išeivijoje, 
Vliko valdybos nario dr.

: Čeginsko — apie ‘lietuvių jė
gas bei pastangas okupuoto
je Lietuvoje ir apie paverg
tųjų bei laisvųjų lietuvių są-

kus, gal pavyks ^avo vado-i Javos provincijoje pavy-
vvhe išrinkti ko sulmtl Pulk- . Untungą,

rugsėjo 30 d. sukilimo vadą. 
kuris buvo pasislėpęs ir or
ganizavo partizanus.

Prez. Sukamo dar vis ne- Amalijos 
siiyžta aiškiai pasmerkti ko
munistų, bet kariuomenė jų

veiką. Diskusijos.
Trečias posėdis — lapkri- • Atsiliepkite buvę 

čio 28 d.: 10-12 vai. komisi
jų posėdžiai; 12 vai. — Vii- Saugumo Taryboje
ko, Tautos Fondo ir Liet! Tr ~ x .
Raud. Kryžiaus apyskaitų Į Bagdonas, Lituanicos veikėjus šluoja iš ištaigų, so- 

tvirtinimas, Vliko ir Tautos; savininkas, prašo pranešti dina | kalėjimus.
Fondo 1966 m. sąmatų prie- Jam savo vardą, pavardę ir. Parlementas paskelbė, 
mimas, seimo nutarimai, už- a^resų tuos 10 studentų 'ad jo 102 nanams atimtos 
darymas I (čių), kurie Saugumo Tary- atstovo teises, nes jie daly-

Vliko seime sprendžiamu hoje pareikalavo laisvės j vavo sukilime- Jie risi komu- 
i balsu dalyvauja Vlike daly- Baltijos valstybėms. Jo ad- j nistai.
vaujančių sambūrių atstovai resas:
po tris nuo kiekvieno.

Vliko seimo posėdžiuose
galės dalyvauti ir svečiai, 
seimo narių rekomenduoti. 

Iš toliau atvykstantieji na-

K. Bagdonas 

Lituanica,
201 E. Main Street, 
Waterbury, Conn.

Jis pažadėjo kiekvienam

Dabar visai aišku, kad In
donezijoje, kur gyvena 100 
mil. žmonių, komunistai 
pralaimėjo, bet dar nėra vi
sai sutriuškinti.

JAV senatoriai

ministeris pirm 
rold Wilson, kuris turi didelio 
galvosūkio, kaip
dezijos bylą.

Jungtinių Tautų visumos 
susirinkimas už Kinijog pri
ėmimą į .Jungtines Tautas 
balsavo 47 ir tiek pat prieš, 
o 20 valstybių susilaikė.

JAV balsavo prieš. Už 
balsavo, be komunistinių 
valstybių, daug afrikiečių. 
Jie. mat, vis dar visiškai tiki, 
kad. priėmus Kiniją, bus ga
lima baigti karą Vietname 
ir aplamai įgyvendinti tai
ką.

P. Amerikai sunku 
susitarti

Btazilijos sostinėj prasi
dėjo P. Amerikos valstybių 

Ha- konferencija, bet jau aiškė
ja, kad bus sunku susitarti, 

išspręsti Ro- Klausimai liečia bendrą ko
munistų malšinimą ir kt.

misteris

riai ar svečiai gali apsistoti __ _ _____
Henry Hudson viešbutyje. mįnč'tur jaunuS’m'paLusti po Maskvoje 

Mes norime, kad galingo- Harrv F. Byrd. paskirtas sena- Kambariu^ galima iš anksto 50 jole^ 
sios valstybės aktingiau torium vietoje atsisakiusio sa- užsisakyti laišku ar telefonu Senato daugumos vadas
ve*ktu ir mūsų byloje, todėl v© tėvo, kuris senate išbuvo 32. (212) 466-4100. Kambarių Tai tikrai gražus susipra- Mansfield su 4 kitais senato- Rodezijos gubernatorius Hum- Karingasis Rodezijo© 
jas vis raginame. metus. į kainos nuo $8 parai. ^tusio lietuvio pavyzdys! riais kalbėjos su Kosyginu. ,phrev Gibbs. pirmininkas lan Smith.
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JAV ūkio milžinai
Kas mūsų nėra girdėjęs General Motors. American 

Telephone & Telegraph ar Standart Oil bendrovių vardų, 
bet kokie tai yra milžinai, gal nevisi žinome.

Imkime General Motors, kurios metinė apyvarta 20 
bilionų dolerių. Tai yra 3 kartus daugiau, negu Kanados 
pajamos ir gerokai daugiau, negu Japonijos ar Vakarų 
Vokietijos pajamos. Ji mokesčiii sumoka pustrečio biliono 
dolerių, jos grynas pelnas šiemet prašoks 2 bilionus. Ji 
samdo 725,000 samdinių ir per metus išmoka jiems dau
giau kaip 5 bilionus. Tai daugiau kaip ketvirtadalis tos 
sumos, kurią JAV vyriausybė išmoka savo civiliniams tar
nautojams.

Ji savo 1 mil. 300 tūkst. šėrininkų išmoka dividento 
pusantro biliono.

Primintina, kad bendrovė Įsteigta 1908 m. Pirmais 
metais ji pagamino tik 23,500 automobilių ir turėjo 9 mil. 
dol. pelno, o šiemet ji numato pagaminti 7 mil. automo
bilių ir pelno turėti per 2 bil. dolerių-

Antras milžinas — Telephone & Telegraph bendrovė, 
kurios metinė apyvarta 11 bil. 100 mil. dolerių, grynas 
pelnas 1 mil. 900 mil., mokesčių sumoka 2 bil. 400 mil, 
tarnautojų samdo 762,000 ir jiems per metus išmoka 5 bil. 
400 mil. dolerių. Ji turi 2 mil. 700 tūkst. šėrininkų. kurie 
per metus gauna dividento 1 bil. 100 mil. dolerių.

Trečias milžinas, Standart Oil (N.J ) bendrovė

Šen. Robert Kennedy buvo nuvykęs į Peru ir ten kal
bėjo studentams, kuriu vieni jį ant ranku kėlė, o kiti 
apmėtė kiaušiniais ir kitais teškalais.

Kas kitur rašoma
KAIP GIMĖ POEMA 

APIE STALINĄ

Poetė Salomėja Neris, be

KAIP AMERIKIEČIAI

Atkaklus gubernatorius
Turbūt nėra atkaklesnio Kai legislatūra šitą nedo- 

žmogaus. kaip Massachu- rą užsimojimą atmetė, ne- 
setts gubernatorius Volpe.
Jis užsispyrė šiemet gauti 
$200.000,000 mokesčių dau
giau. negu pernai žmonės su- sa'o sumanymą legislatūron 
mokėjo. Bet čia viskas jau antrą kartą ir pareikalavo 
apmokestinta ir permokės- balsuoti iš naujo! 
tinta. Todėl ponas Volpe su- Legislatūra atmetė ”sales 
manė ieškoti "naujų šalti- tax“ antrą kartą, 
nių“. Bet kitokių ”šaltinių“ Volpe pastatė ji trečą kar-
juk nėra, kaip tik tų pačių tą. Legslatūra atmetė ir vėl. 
žmonių kišenės. Ir štai jis Į- Įnešė ir ketvirtą kartą, bet 
nešė legislatūron sumanymą ir vėl gavo smūgi, 
ivesti ”sales tax“. Bet darbi- Apsisukęs ponas Volpe 

pastatė tą sumanymą jau 
penktam balsavimui ir gi-

turtingieji žmonės lengviau 
atsiduso. Bet atsiduso per
greit. Gubernatorius atnešė

TAIP INFORMUOTI

NEGALIMA

Visa mūsų spauda rašo ir 
dar rašys apie lapkričio 13 
d. manifestaciją Nevv Yorke. 
nes šiaip ar taip ją vertin
sime. bet tai buvo mūsų lais
vinimo pastangų nepapras
tas Įvykis.

"Naujienos“, kurios ma
žiausia tą manifestaciją rėk

dama vo. lapkričio 16 d. iš- 
; spausdino apie ją savo ko- 
: respondentų VI. Bakūno ir 
kitų (taip redakcijos para
šyta^ specialų pranešimą.

Jame i viską žvelgta iš 
neigiamos pusės. Galima ir
taip žiūrėti, bet ir taip infor-! ninku unijos pakėlė prieš tai 
muojant reikia duoti teisin- protestą, ir legislatūra Vol- 
gus duomenis. pės sumanymą atmetė. Ir iš riasi, kad dabar jau turėsiąs

VI. Bakūnas ŠĮ karta šitam' tikrųjų tas "sales tax“ yra pakankamai balsų "sales 
' dėsniui nusižengė. Štai duo- nedora priemonė, nes ši mo- tax" pravesti- Žinoma, jis 
sime tik vieną faktą. kęsti turi mokėti lygiai mili- neaiškina, kokiu būdu tie

Jis stengiasi Įrodyti, kad onieriai kaip ir skurdžiai, balsai buvo jam užtikrinti, 
susirinkime tedalyvavo tik kurie gyvena iš tropinių. Ir Rašant šiuos žodžius penk- 
7.500 asmenų ir sumini, kiek pavadintas apgaulingai, tojo balsavimo dar nebuvo, 
iš vienos ar kitos vietos at- nes "sales tax“ galima su- organizacijose kekvienas su
važiavo žmonių. Jis rašo: prasti, kad jj moka biznie- manymas balsuojamas tiktai

BUVO PAINFORMUOTI
Darbininkas“ lapkričio ”Iš Bostono/ Los Angeles riai. kurie pardavinėja žmo- vieną kartą. Ir kai dauguma

kitų tarybinių eilėraščių, pa- 16 d. i-ašo, kaip amerikie- atvyko delegacijos- Bostono nėms gyvenimo reikmenis, balsų ji atmeta, antrą kartą
ė. ku- rašė m pagarsėjusį Staliną čiai buvo painformuoti apie delegacijai vadovavo "Ke- 0 ’š tikrųjų jį sumoka tie. jis nėra keliamas- Bet politi-

rios metinė apyvarta 12 su puse bilionų, o grynas pelnas liaupsinanti kūrini, dėl kurio pabaltiečių manifestacija. leivio“ redaktorius Jackus kurie perka. Ji turi mokėti kieriu demokratijoj prakti-
1 bilionas dolerių Ji mokesčiu -sumoka 1 bil. 600 mil.. vienaip garbina komunis- ‘ Sonda.“ kekvienas bedarbis, kiekvie- ka kitokia Nors ir kiek kar-
dividento 710.000 šėrininkų gauna 700,000 mil. Ji samdo tai, o visai kitaip vertina ne- "Informaciją apie mani- Taigi, jeigu iš didelės pa- nas senelis ir našlė, kurių ki- tų sumanymas būna atmes-
147 000 tarnautojų, kuriems per metus sumoka 1 'biiioną komunistai ir visi nuo to iš- festaeiją perdavė radijas ir Jonėje esančios vietovės tik tokiais mokesčiais negalima tas sumanytojas nesigėdi
t ’ . liaupsinto Stalino nukente- televizija. Televizijos antra- delegacija teatvyko, tai, va- apkraut, bet sales tax“ api- siūlyti ji is naujo,
dolerių. jusieji. Dabartinis "Sėjos“ sįs kanalas davė trumpą dinasi, iš kur čia bus atvyku- balsuoti iš naujo! S.M.

Kokie tai milžinai, galima spręsti ir iš šitokio paly- žurnalo redaktorius rašyto- vaizdą, kuriame buvo maty- siu keliolika tūkstančių!?  ___________________________________________________ .
ginimo. Jugtinėms Tautoms priklauso 117 valstybių. Vie- jas Antanas Rūkas, buvęs ti du kartu vėliavos su Esti- Aišku, tokią intenciją turėjo ========>
nos General Motors bendrovės pajamos yra didesnės, ne- paskutinis Kaune leisto de- jos Įrašais. Ketvirtas kana- VI. Bakūnas, rašydamas mi-

» - i • ■•••« —------- rni, tc?—. mokratinio dienraščio Lie- Jas davė plačiau ir efektin- nėtą sakinį.
tuvos Žinių“ redaktorius, gįaU. Korespondentas kiau- Iš kur V. Bakūnas gavo 
"Sėjos“ šių metų 2 nr. šitaip & a. Mažeiką, kokis mani- tokią informaciją, mes neži- 
rašo apie minėtos stalininės festaciios tikslas, kiek iisai nome, bet tikrovė yra visai

gu bet kurios 113 minėtų valstybių. Tik JAV, Sov. Sąjun
ga, Anglija ir Prancūzija teturi daugiau pajamų kaip Ge
neral Motors.^

O jei sudėti General Motors ir American Telephone & 
Telegraph bendrovių metines pajamas, tai jos yra dides
nės negu bet kurios 115 valstybių, Įeinančių Į Jungtines 
Tautas. Tik JAV ir Sovietų S-ga teturi daugiau pajamų.

Be šitų 3 milžinių, arba vadinamųjų bilionierių klu
bo narių, dar yra kelios bendrovės, kurios jau viena koja 
žengia j tų bilionierių gretas. Tai Fordo ir Texaso bendro-

festacijos tikslas, kiek jisai nome,
poemos gimimą: amžiaus, kur gimęs. Ir savo- kita. Ji tokia:

"Vieną vakarą Kazys Bo- tiškai prasmingai nuskam- Iš Bostono i manifestaci-
ruta atėjo Į mano kambarį bėjo atsakyme metų sutapi- ją buvo nuvykę 5 pilni auto- 
redakcijoje, sudribo į kėdę mas. paaiškinant, kad mani. busai ir per 30 pilnų lengvų 
ir sako: "Atėjau tiesiai iš festacija siekia atkreipti dė- mašinų. Jei norite, vadinki- 
Pozdniakovo“. — "Tai ką mesĮ i reikalą grąžinti laisvę me tuos kelis šimtus Bosto- 
gi veikei Rusų atstovybėj?“ prieš 25 metus pavergtoms no visuomenės delegacija, 
—klausįu= "Ilga istorija? \ Ir Raiti jos valstybėm, kad jam bet VL Bakūnas tą Bostono 

vės. kurių pelnas siekia po 600 mil. dolerių. Po 400 milionų Kazys Boruta man papasa- pačiam 25 metai ir kad jis delegacija sugretino su Los 
pelno turi Business Mashines. Du Point. Gulf Oil ir Stan- kojo štai ką: gimęs čia. Nevv Yorke. JĮ Angeles delegacija, kurioje
dart Oil of Califomia. i — Pozdniakovas ar kuris papildė dar A. Budreckis, tebuvo 5 asmenys...

Netenka aiškinti, kad tokie milžinai daro didžiausios kit*s » Rusų atstovybės pa- dalyvaujant A. Sniečkui. "Keleivio“ redaktorius 
skambino Korsakui Į Eltą Septintas kanalas parodė į- manifestacijoje dalyvavo, 
(Tada jis buvo jos direkto- spūdingai vėliavas prie j- bet jis nebuvo joks bostoniš. 
rius. A.R.). kad pristatytų Tautų vartų. kiu vadovas.
du geriausius Lietuvos poe- Taigi, jeigu jau VI. Baku-'
tus. Korsakas sėdo Į Eltos Ii- Laikraščiai paminėjo trum-ino pranešame tik tiek teisy-į 
muziną ir atvažiavo pas ma- pai. N.Y. Time* 17 psl. 181 bės tėra apie mums čia ge
ne Į PajėsĮ, daug neaiškinęs eilučių, pridėdamas dar, kad rai žinomą Bostono "delega- 
isodino ir nusivežė pas Salo- gub. Rockefelleris paskelbė
mėją Palemonan. o iš ten lapkrčio 16 Latvijos nepri- 

Turbūt visi žino, kad JAV zicija duota Rufui Young- jau visi trys nuvažiavome Į klausomybės diena, para- 
prezidentui saugoti yra tam blcodui, kuris pasižymėjo Rusų atstovybę- Pakeliui gindamas New Yorko gy- 
tikra sargyba, paprastai va- savo budrumu per Kenne-Lkląų§ėmę, kam mus veža, ventojus reikšti jiems simpa
di narna "prezidento gvardi- džio tragediją. Jis tada va- bet ir pats Korsakas težino- tijas ir sustiprinti pasiryži- 
ja“ ir "Secret Service“. Bet žiavo antruoju automobi- jo tik tiek, kad Pozdniako- mą niekad nepripažinti da- 
nedaug kas žino šitos sar- lium su viceprezidentu John- vui reikia dviejų geriausių bartinės padėties. H. Tribu- 
gybos apimti ir jos organi- šonu. Pasigirdus šūviui, jis poetų. ne 30 jisl. parašė 24 eilutes
zuotumą. Tas paaiškėjo tik- prispaudė Johnsoną prie au- — Rusų atstovybėje mus stambia antrašte "11,000
šiomis dienomis, kai ji buvo tomobiliaus grindų ir pri- pasitiko spaudos atašė. Sa- protestuoja nrieš raudonuo- 
perorganizuota ir kitaip su- dengė ji savo kūnu, kad ap- lione stalelis buvo apkrau- sius. pagrobusius Baltijos
tvarkyta. sanuotų ji nuo šūvių. Už tai tas gėrimais ir kava. Mums kraštus.“ H. T. vienintelis

Iki Kennedžio nužudymo Ycungblood tada buvo ap- besivaišinant, pasirodė Poz- painformavo apie manifes- 
šitoje slaptoje tarnyboje bu- rr-edaliuotas ir pakeltas tar- dniakovas. besišypsantis ir tacijos dalyvių isiveržima Į 
vo 560 žmonių. Bet kai Ken- nyboje. o dabar paaukštin- labai malonus, pakėlė taure. Saugumo Taryba. Daily 
nedi« buvo nušautas, tuojau ta? net direktoriaus asis- lę ir sako: "Yra dvi temos, New» 5 psl. parašė 30 eilu- 
pradėta ją reorganizuoti, tento. kurias reikia būtinai ir grei- čiu su nuotraukom senato-

PrpyiHpnto cvardiia ar)i. Paryti —Pasveikinimą riaus Mundto ir scena iš Ma-
-P. liaudies seimui ir Poema a- di^on Souare Garden mani-

ma ne tiktai tuos, kūne rupi- .. ..........................naši jo paties apsauga, bet ir K ‘ katrą ra- festacijos. Dienraštis mine-
tuos, kurie saugoja vicepre- y_ ’° sakinius iš senatoriaus
zidentą, buvusius preziden- ka(J Ykinįma, seimui Mun(,to ir Ro°-
tu. ir jų žmonas bei nasles. ,. bJjtj ]abaj tra ir ney kalbų. Daily News ge-

įtakos viso krašto ūkiui-

Duane Earl Pope. 22 m., buvęs Lincoln. Neb.. kolegijos 
futbolo komandos žvaigždė, vedamas surakintas retežiu 
i teismą. Jis kaltinamas žmogžudyste ir banku apiplė

Prezidento asmens gvardija
ciją“. tai visai pagristai ky
la klausimas: Gal ir visa ki
ta jo informacija apie žvgį 
paremta tokiais pat 
rais“ šaltiniais ir tik 
teisybės joje ir tėra...

"tik-: 
tiek

šimu.

"Bet kiekvienas žmogus, 
1 kuris žino ką nors, žino tai, 
kad pati Lietuvos liaudis sa-

,, , , .A ! vo noru nusitarė Lietuvą pa-
Maskvos davatkų sava. - ske,btj bij)e social^fne 

rastis Laisve , nepasitikę- ren,obIika' Tai darė Ljau 
dama savo avelių 1 r 1
mybe,

"LAISVĖ“ IR ŽYGIS 
I J. TAUTAS

KOVOJO PRIEŠ GATVIŲ
APŠVIETIMĄ

1819 metais, kai Vokieti
joje gatves naktimis imta

plėsti, skirti naujus virši
ninkus, jiems padėjėjus ir 
padėjėjams padėjėjus. Tas 
reorganizacijos darbas tę
sėsi apie dvejus metus.

Pati valdžia visuomenės 
žiniai to neskelbia, bet apie 
tai sužinojo United Press Naujai priimtas kongreso 

Įstatymas duoda buvusiems
pirmas pasisiūliau ji para- riausiai pristatė manifesta- 
šyti. Vargšei Salomėjai nie- ciją- Prieš tai penktadienį

korespondentas John Pier- prezjdęntams Eisenhoweriui ko kito nebeliko, kaip sutik- buvo parašęs dar ir vedamą- 
son ir paskelbė spaudoje. jr TnnnaTluj naudotis' ti rašyti Poemą apie Staliną, j: •-------« <----- 1--------1----
Dabar prezidento gvardija »gecret Service“ apsauga, Toks buvo mudviejų su 
padidinta nuo 560 iki 920

Journal American sekma-
apsauga, | toks ouvo mudviejų su 'dienio laidoje 18 pgL idgj0 

žmoniu. ko! .t* ji® nori- Tramtmas KaziuBoruta tuo reikalu pa- n „ bu¥0
žmonių t atsisakė nuo tos apsau- sikalbejimas, kaip as jį pn- ...... .*

Buvęs paprastas sargas gcs, Eisenhoweris—ne. simenu. O po dienos ar dvie- p?aciai orTnavęs apl? I”a‘ 
James J. Rowley pakeltas Į jr Kai jis dabar susirgo, prie jų visi okupuotos Lietuvos nifestacijos programą ir da- 
sargybos direktorius, ši pa- j0 pasirodė Youngblood. Ja-' laikraščiai buvo Įsakyti pir- vęs trumpą vedamąjį. The 
dėtis sulygina jį su FBI di- ckje Kennedienę, buvusio muose puslapiuose atspaus- Tablet prieš manifestaciją 
rektorium J. Edgaru Hoove- prezidento našlę, slaptieji a- ti Kazio Borutos "Pasveiki- paskelbė ilgą prel. J. Balkū. 
l iu ir ČIA (centrai inės žvai- gentaj lydi nimą .liaudies seimui“, kuris. n„ „tūpsnį apie Baltijos
mu F Raibiu"“"1 Piliečiams toji gvardija Jei ^(k!-vstu:.?‘nvo šešiolikos va, P' informavo a ie

Be to. įsteigti keturi asis- k*'™0!4 n»ihonw dolerių „ manifestaciją ir išriejo pa
tentai direktoriai, kurių pir-'l*r metus. Tjek AnUn0 R6ko šiu0 veikslą — mešką, kuri atei-
nia nebuvo. Viena tokia po-i S. M- klausimu atsiminimų.

pasirapmo iš anksto 21%^” Hm,T' ±LeSti dujiniais žibintais-
ia<? isDėti kad nedalvvautu Ir tas pats ^audies Koelnische Zeitung“ iš-a> ispeu, Kad nectaiyvautų geimas nuUrė Tary-'
lapkričio 13 manifestacijoj. Sąjungos Aukščiausiosios sPaus(,,n0 . ’tra psn, nu- 

J. lapkričio 12 d. iadoje ra- (parIamento), kad kreiP‘S Pr,es tok. apšvieti-

. .... . .. „ ., . .u i jis priimtų Lietuvą į Tarybų m0 būdą. Jame buvo pateik-
Lie uviskieji veiksniai , Sąjungos tautų šeimą. Ir ti motyvai, dėl kurių apšvie- 

kunuos sudaro lietukų tau- Ljetuva laimin4 b?dama timo būdą reikėtų uždrausti, 

riai. didžiausi lietuvių tautos Sąjungos tautų su- Esą. apšvietimas —

rpnida^’manifpsi^dS“1 nrie ,'®es raPnarne risus do- pažeidžia amžiną Dievo
•Jungtinių tartu Niujorke ir Žm°neS’ nustat-^ tvark«- Pa^' ku-

P ' 1 Pa?^ri”yeiksnnj“ rią naktį turi b«i tamsa;
piktų pinklių. Nesistatykite;
save žmonių pajuokai, nesi-! viiioja žmones būti nakti-
leiskite pagaunami i liau- __dies priešų spąstus“ L bai- m,S, *?tVe e’ ° t*' ,J'€ g“U’
gia “Laisvė“ savo šlykštaus! naI°_ias ligas, kaip kosulys,

mitingą 
Gardene.

Madison Sųuare

"Nujausdami, kad vieni 
patys ji® nieko negalės pa
daryti, tai pasikvietė talkon 
latvius, estus, vengrus ir ki
tų tautybių fašistus, liaudies 
priešus.“

Pasipiktinusi tų "veiks
nių“ išspausdintu "The New 
York Times“ lapkričio 7 d. 
visą puslapį užėmusiu atsi
šaukimu ("Laisvė“ jį vadi
na "pliovone“), kuriame So
vietu S-ga kaltinama jėga

na į laisvą Lietuvą 1940“. bes. "I^aisvė“ tęsia:

melo atsišaukimą.

DU MILIONAI SPALVŲ

Tam tkro aparato—spekt 
raskopo pagalba galima iš-

peršalimas bei plaučių užde
gimas :

palengvina girtuokliamg 
nakti klaidžioti gatvėmis ir

skirti 2 milionus spalvų, bet susilPnina baimę prieš tam- 
mūsų akis tegali jų matyti S*L saugojančią nuo nuodė- 
tik apie 17,000. mės;

Dirbtinio pluošto gamin
tojai jau sugebėjo pagamin- susilpnina apšviestų iškil

pavergusi Pabaltijo valsty- ti 15,000 Įvairiu atspalvių mingų eisenų ir liaudies 
koc ”T eierS“ ėoaio • -____ i______-j-medžiagų švenčių Įspūdį.



Mr. 47, iHbo m. lapkričio 24 .»&X&i v i u, u\>. ovro i v*. r * • .3«

IAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE------ . j

Balfo vaju* Lietuviai surengė piketa-
... . _. vimą Baltųjų rūmų Wa-
Mielas Rėmėjau, shingtone, norėdami pareik-

Kiekvieną rudeni, lapams šti p'i-ezidentui pritarimą jo 
krentant, Balfas pasibeldžia vef‘a."'a.1 pnes komunlstus
į geraširdžių lietuvių namus. Pc,ltlkal-
prašydamas aukos- Ir taip Lapkrčio 13 d. New Yor-
metai iš metų... Ir ne vien ke buvo didžiulis pabaltie-
Balfas prašo aukų. prašo ir čių susirinkimas Madison S.
kitos organizacijos. Visiems Garden ir eisena į Jungtines
vis duok ir duok. Kada gi Tautas. Tai buvo protesto
bus galas? — ne vienas su pareiškimas prieš Baltijos
nuostaba klausia. Į ši kiau- valstybių pavergimą ir rei-
simą sunku rasti tinkamą at- kalavimas joms laisvės.
sakymą — dažniausiai at- Vi šit ž - k
sakoma—kai pasibaigs var- - - - - - Z>/1U® kuopa
„ . *”2-7 reme lesomis ir darbu,gas! Bet nematyti tų vargu
ir bėdų galo. Juo tolyn, tuo Susirinkimas buvo paten- 
vargai didyn — bent taip at- kintas valdybos pranešimu, 
rodo. Gerai, kad valdyba ne mi-

Šiais metais Balfo 100-sis tingavo, bet dirbo, kaip po
skyrius. pradėdamas rudens dera organizuotiems žmo- 
vajų, kreipiasi j Jus vėl. n^ms-
mielas Rėmėjau. Vėlištušt- Valdyba taip pat pranešė, 
tėjo kasa. tušti sandėliai, o kad mūsų vienas geriausių 
prašymų daug, laiškų krū- rėmėju Harry Burke jau il- 
vos PU Įvairiais pagalbos gaį seiga. Ji aplankė St 
šauksmais ir dejonėmis. No- Briedis ir Spūdienė. Juos 
risi visiems padėti. Yra la- pamatęs. Burke labai apsi- 
bai sunkioje būklėje atsira- džiaugė. Jis sumokėjęs ra
dusiu mūsų brolių ir sesių, ir ,-įo mokesti ir dai- dešimtinę 
jie kreipiasi i ”pona Balfa“, išmetęs vaišėms, 
kap koki milionierių, kurio XT . ... tJ
net milionam nėra galo. Gal .. 1 aie!. ^ailJai Akeliene | 
ir žino vargo suspausti tau- 1g°nineJe padaryta opeiaci- 
tiečiai. kad tas "ponas Bal- Ja- LlS°ne sveiksta- 
fas“ esate Jūs, mieli Rėmė- Nutarta abiem pasiųsti1' 
jai. laiškus su linkėjimais grei-

Yra sakoma, kad lengviau čiau pasveikti.
prasyti. Vasaros metu buvo sun-.

šita lėktuvo dalis rasta už mylios nuo lėktuvo katastro
fos vietos. Lėktuvas sprogo nusileidęs Salt Lake City, 
l'tah aerodrome, žuvo 41 asmuo.
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VOKIETIJA

Tremtinių kapinės

Vokietijoje via dviejų rū-

KAS SKAITO KAM. 

TAS DUONOS NBPKAftO.

CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN, > CONN. kienė, V. Petkevičienė, M. 

.. , . . , . . , . Valauskienė ir E. Kazlaus-
sių kapines: pastovios ir lai- Auksinio jubili«sj**u» Klubo kienė. Nepasižymėjau, kas 
kinos. Pastoviose kapinėse n«f«Wo„A ^ai,,
reikia kas 25-30 metų mokė- banketas * P U-
ti nuomą ir pačiam kapą pri- Keleivio
ŽiŪ1tti: ,? laikinOS ka.pi.”4s žino. kad čia 6 metai veikia . . .
po 20-30 metų panaikina- Lietuvlų Auksinio Jubilie. rengti ir jame daly vavusiem.

laus Klubas, pradžioje turė- 
O

skaitvtoiai iau Reng?jai dėkoja visiems 
-J į. padėjusiems banketą su-

iš laikinų kapinių mirusiojo. • x • v Jęs 19 narių, o dabar 238palaidus perkelt i pastovias; (26 nariai laik mį.
toks perkehmas kamuoja ,
T00-200 dolerių. . ...vadinasi, klubas yra se

Jei' kapinės likviduoja

Varpo parengimai

Spalio mėnesj Varpo klu
bo moterys surengė savo pa- 
žmoni, kuriame dalyvavo 
virš 50 asmenų-

Varpo klubas surengė 
Halioween vakarą. Dalyvių 
nebuvo daug, bet kurie bu'o

, x a- x v i x . atsilankę, grižo namo paten- < ketą. Šių metų bankete da- ‘ r
Balfo centrai rašo iš OI- lyvavo apie 200 svečių, jų 1

denburgo, kad ten kapinėse tarpe buvo ir kitų draugijų
yra palaidoti 38 tautiečiai, vadovaujami asmens. Buvo Posėdžiavo Alto skyrius 
kurių giminės didžiąja dali- atvykusių ir iš Hartfordo. o oo i , AU
mi Amerikoje, tačiau liku- Wate,bu.y, Springfield ir . S?all° 29.d'. buvo A?‘° 
siue savo mirusiuosius yra kitur. ' , skyriaus susirinkimas, ku-

Vadinasi, klubas 
nujų žmonių mėgiamas ir 

mos, giminės gali pamink- jįems reikalingas. Tokius 
lūs pasiimti, kitu atveju ka- klubus turėtų Įsteigti ir kitų 
pinių administracija su pa
minklais elgias savo nuožiū
ra.

vietovių lietuviai.
Klubas kasmet rengia ban-

visai pamiršę, iš minėtų ka
pų skaičiaus sargas tvarko nįnRa? 
tik 2 kapus.

Rašytojas prašo Balfą pa 
gelbėti sutvarkyti lietuvių muzika 
kapus Oldenburge. Ar tai 
Balfo uždavinys?

„. .. . riame dalyvavo 10 atstovų.
•V,let0S Jame perrinkta valdyba, ku-

11 ri veiks iki kovo mėnesio.Jonas Beinoris 
Liūdžiai (tėvas su sūnum) 

. lnksmno svečus savo gražia Kalbama, kad New Bri
tain žada apleisti .Alto sek
retorius Antanas Šova, kuris 
tas pareigas eina pavyzdin-Banketo rengimu rapino-

si Pr. Naunčikas. A. Češke- ; rodos nuo t sk iaus 
Pi-. Jukna, M. Turs- m r

Mes ir Žygis į J. Tautas Bus centinis išpardavimas

Lapkričio 13 d. manifes- Seniems Žmonėms Gelbė- 
tacijon iš Warcesterio va- ti Dr-ios centinis išpardavi- 
žiavo 4 autobusai ir daug mas bus gi uodžio 5 d. 3 vai.

K. L. J.

....a*......-.-.........*.......*.-.

vicius. rr. Jukna, 
kis, M. Grimaila. A. Snars- 
kis. P. Svvortz ir J. Liūdžius. 
Šeimininkės buvo O. Snars-

Įkūrimo. Antanai, nejaugi 
mums tą išdaigą iškrėsi?

Pr. Naunčikas

yra duoti, neeu _ __ ___ _
Taip. Daug turint, lengva kjai sužeistas"kuopošnans’Iengvl' mašinų. Viso labo popiet Lietuvių Klubo salė- 
dali duoti, bet turint mažai Jonas Gaiįvs> bet dabai. mūsiškių ten buvo per 200. je.
—dalintis su savo tautiečiais sveikas ir atstovaus kuopai Kelyje vienas autobusas 
yra heroizmas.- jęew vorko Alto skyriuje, sugedo, todėl pavėlavo porą

Gyvendami geresnėse sa- 'valandų. n-*.,.**, i ri— •----------- - <=•-,------- - ; T- . x ‘ \zfmiuui* *
lygose negu bet kur pašau- Kuopa taip pat apgailės- 
Iv — neatsisakykime savo tavo, kad nelaboji minis iš

J. .Krasinskas

Gera dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban-’

Be jokių primokėjimų, 
muito ir neribotame kiekyje

ifiCii nrn/iM/AC____nnn a n Ar-ictcjuay uvvnnuj per rk/v«i\v\iir i o, iki r'
Rašytojo Antano Giedrai- tiems, nepamirškite, kad ge- 

auka pagal išgales padėti mūsų tarpo ištraukė narį V. M,re čio žmonai Iliuminatai pa- riausia dovana yra knyga,
tiems, kuriems ta pagalba Packevičių. Lapkričio 13 d. šv. Vin- daiYta sunki kepenų opera- štai čia kelios lietuvių rašy-
labai reikalinga. Pradžių- Pernai kuopa buvo pasi- cent0 kapuose palaidoti ma- cija Linkime greičiau pa- tojŲ parašytos ir Į anglų 
ginkim vargan patekusių šoVUsi kiekviename susirin- no. Ponaičiai adv. Juozas sveikti. kalbą išverstos knygos, ku-
širdis savo auka. kime turėti paskaitą. Nariai Cinkus ii Vincenta Bara-, I. Giedraitienė Lietuvoje rios labai tinka dovanoms:

Tikėkite — auka nėr Bal- pagei(iavo kad ir šią žiema Eauskienė, palikę liūdinčias, ilgus metus mokytojavo
fa pateks tiems, kuriems la- tokįos paskaitos būtų rao- malonias gražiai išauklėtas gimnazijoje. Kurj laiką litu- "Selectcd Lithunian Short
biausia reikia. šiamos. šeimas. anistinėje mokykloje ji dir- Stories“ (21 autoriaus), 280

Prašome taip pat nepa

bus pristatytos šventėms Jūsų giminėms i namus.

Aplankykite mūsų salę. kur Jūs galite užsakyti 
kaip dovaną — automobilius, motociklus, dviračius, 
šaldytuvus, radijo priimtuvus, laikrodžius, foto apa
ratus, gražiausius, aukštos kokybės pigia kaina vilno
nius, šilkinius, medvilninius audeklus ir kitą ką.

miršti. kad 1966 m. sausio Kitas susirinkimas bus 
29 d. Franklin K. Lane mo- gruodžio 12 d. Bračo salėje, 
kykloje bus Balfo vajaus už-j y Kalvelis praeių vasarą
baigimo koncertai. ^na”\eį lankėsi Lietuvoje, ten pada- 
dalyvaus operos' soLJPr. ie- f- ^aUg jdomių nuotraiA" 
kienė. akord. Ch. Daubaras. Pernai*jis daug\ažinėjo 
rašytojas humoristas Ant.
Gustaitis ir kiti.

Laukiame Jūsų aukų!

Vitalis Žukauskas.
pirmininkas.

Vincė Jonuškaitė- 
Leskaitienė,

vicepirmininkė
Marija Virbickienė,

vicepirmininkė
Jonas Jankus,

sekretorius
Antanas Kaunas,

iždininkas

rė daug Įdomių nuotraukų.
PO

JAV ir Meksiką ir taip pat 
daug nuotraukų parvežė- Jas 
visas jis parodys kitame su
sirinkime gruodžio 12 d. 3 
vai. popiet Bračo salėje 
VVoodhavene.

Vienas iš kuopos

BALFUI REIKALINGA

ENCIKLOPEDIJA

bo ir i Ameriką atvažiavusi. P*T, kaina $5.00.

"The Herdsman and the

Didžiausias pasirinkimas pirmos lūšies maisto 
produktų, vyno, delikatesų — Švenčių stalui.

«I <,< I 
:: ::
:: JI
::< ► JI< I< ►< I
::< •< I «I JI< k< > < I
: i

• DETRPIT, MICH.

SLA 352 kuopos susirin-

Balfas rūpinasi duona, rū
bais ir kitais nepritekliais. 
Kartas nuo karto šelpiamie
siems užsako lietuviškos 
spaudos: pasiunčia knygų 
pagal seną posakį: ”Ne vie
na duona žmogus gyvas 
Senukas mokytojas ar šiaip 
inteligentas dažnai lengviau 
išgyvena fizinį badą ar šalti,

zr r, i nei dvasinį skurdą. Knygų
JOS (LDD) 7 kuopos susinn- reikja nors ]if.
kūnas buvo lapkočio 14 d. tuvyĮ..s problemomfe gal ir
Bruco s^eje. Tai pirmas - k kjtas turėtų rūpintis, 
sinnkimas po 4 menesių
atostogų. Šiuo metu lietuvių mokyk-
Susirinkime išryškėjo, kad la Nothingam. Anglijoje, 

šiemet valdyba ir kuopos prašo Balfą paaukoti lietu- 
nariai daugiausiai veikę, viską enciklopediją. Ar atsi-
Šiemet Nevv Yorke buvo pa- ras geradaris? (Rašyti: 
saulinė paroda. Lietuviai ten Balfas. 105 Grand St., 
turėjo savo kampelį.

BROOKLYN. N.Y.

Pirmas šio rudens LDD 

susirinkimas

Lietuvių Darbininkų Dr- 
7 ki 
lai 

i. T 
po

il
r
::
::

T Ė J A.ŠVENTĖS ARLinden Tree“ (Vinco Krė- 
ve*WP«l-» kaina $3.9$.

.• .. -b►."Lithuanian (Juartet fX. 
Baronas, M. Katiliškis, A. “ 
Landsbergis ir I Šeinius), 
209 p*L, kaina $4.95.

"House Upon the S&nd“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

Be jų, dar mirė Viktorija 
Karazijienė, Arlngtone, Į 
Mass., gyvenančios Bronės 
Kuodienės motina. Klemen
sas Žakaitis. palikęs žmoną 
Brigitą ir sūnų buvusi lakū
ną kap. Robertą Žakaiti.i
Feliksas Milius, Petras kime paaiškėjo, kad centro 
Straskauskas, Vincas Ku- iždininkė Nora Gugienė ne- 
bertavičius ir Juozas Tarno- bekandidatuos, o j jos vietą 
šiūnas. kandidatuoja dabartinė iž

do globėja E. Mikužytė.1 ' v"
Detroitiečiai, tą reikalą 

apsvarstę, nutarė minėtoms
pareigoms rekomenduoti du sba“ (L Šeiniaus), 61 psl-,

Dabartiniam Lietuvių į T'0 L ižd,ininkus k«įn« *2.00.
Klubo pirmininkui Leo Mi-I Antan« 1SukaV?k*. kuoPos 
siūnui atsisakius kandida-iPlim!ni.nki* ir Michigano ge- 

nerali’ij organizatorių, o į

Kandidatai Į klubo 

vadovybę
"The Ordeal of Assad Pa

"The Maker of God*“, 
Ten Lithuanian Stories, pa-

Supraskite, kad tik firma

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (kampas 18-tos g-vės) 
NEW YORK, N. Y. 10003, telefonas 228-9547

vienintelė, kuri atstovauja VNEŠPOSYLTORGĄ 
priimti dovanoms užsakymus-

< •

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
___ ___ t Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės Įna-

datuoja Kazimieras" Jagmė- ižd.° £lol>ėjus kuopos sekre‘ 131 mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių
T ’ T......'*’na Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą

kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių srapų paragauti.

nas. žinomas verslininkas, ir Petią Janušką. 
Kuzmickas. F. Motuzas

Į kitas vietas tėra tik po 
vieną kandidatą — V. Ma
čys. J. Svikla. Jonas Kaspe- 
ras. J. Matulevičius, V- Vie- 
raitis, A. Oklaitis.

Į direktorius yra keliolika 
kandidatų.

"Lithuanian Folk Talės“, 
paruošė Stepas Zobarskas, 
240 psl., kaina $4.50.

Visos šios knygos yra gra
žiai irištos.

Gyrė lietuves dainininkes

Vietos amerikiečių spau
da daug rašė apie lietuvai- 
či ųsolisčių dainavimą sve
timtaučių moterų koncertuo
se. Vieną dieną dainavo Lil- 
lian Mickevičiūtė-Menik. o 
antrą Dorothy Bundza. Jos 
abi sąvo programose turėjo

Skelbtis 

„Keleivyje“ 

yrą nąu4fngąi
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI, i • r * t

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

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 

7*^ sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 
—~ saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo

ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS’

.Brooklyn, N.Y. 11211). Jr lietuviškų dainų. 636 E- Bro«dw«y So. Boston 27. Mass.
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SLA NOMINACIJOMS 
PRASIDEDANT

Lietuviškas koncertas suo- kakties proga visi Vilniaus

Dar apie didžiąją manifestaciją
Susivienijimas Lietuvių

Amerikoje, kurį sutrumpin- ifetueiol.lc. f-u * kalbų su himnais ir po
danu rašome SLA, kas dveji! Ketur.ol.lc tuk,t.nc,ų -

ŽYGIS Į J. TAUTAS Kai po lietuvių, latvių ir

lapkričio pradžioje 
buvo perduotas iš Tallinno 
(Estijos) Suomijai skirtoje 
televizijos programoje. Bu
vo perduotas iš atskirų da
lykų sumontuotas garsinis 
filmas-koncertas, kuriame 
dalyvauja Kipras Petraus
kas, Antanas Kučingis, V- 
Daunoras, L. Digrys (vargo
nai), S. Sondeckio kameri
nis orkestras, styginis kvar
tetas, vaikų choras (Ąžuo-

MAN1FESTACUOS PARE1AKKMAS
Lapkričio 13 dieną New Yorke, Madison Sąuare Gar

den įvykusios Baltijos kraštų laisvės manifestacijos pa
reiškime, išdėsčius esminiu^ Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės teisės pagrindus, Sovietų Sąjungos 
smurtiškus veiksmus prieš tris Baltijos kraštus ir pabrėžus 
šių tautų ryžtą atgauti savo valstybinę nepriklausomybę/

laikraščiai parašė pagerba- metai renka savo vadovybę, buvo du žodžiai, kuriuos vos, manifestacijos komite.
muosus straipsnius, o Palec- P*rma būna nominacijos, lapkričio 13 d. vakare istar- to lydimos, buvo nuneštos - - - -
kis — dar vieną garbės raš- kada Y1*3. skiriami kandida- darni New Yorko radijo ir prie Jungtinių Tautų uždarųkreipiamam j Jungtinių Tautų Generalinį Sekretorių U 
tą. K. Kaveckas profesoriau- tai, ° vėJiau ?® tų kan.d*da^* į televizijos pranešėjai patei- vartų ir j juo* pasibeldurio* Thant, Visuotinio Susirinkimo pirmininką Amintore Fan-
ja Vilniaus konservatorijoje, ■ >’ra renkami septyni v irsi- kg apčiuopiamiausią Balti- į grižo, minėtasis dešimtukas 
diriguoja dainų šventėse, tL ninkai, būtent: prezidentais. jos iaisvės manifestacijos nuvyko tiesiai į Saugumo 
tuluojamas liaudies artistuy^^Py^kientas.sekretonus, įSVOI-io įvertinimą. Tarybos posėdžių salę ir ten
(respublikinio masto). Iiždininkas, du iždo globėjai Tai buvo fc>€Veik tas choru ėmė garsiai reikalauti 

ir daktaras kvotėjas. Šitie skaičius, kokio manifestaci-> Baltijos valstybėms laisvė.
---------- - ---------- septyni sudaro Susivieniji-jos sumanytojai siekė ir bei prideramo, vietos Jung-

mo centro valdy bą, kui i v a- 1koks buvo būtinas, bet ir pa-. tinėse Tautose. Posėdžio ei
PWF.yinF.NTAS ALTUI dinasi Vykdomoji Tarybą, kankamas. kad rengėjų pir- ga Ūpo kurį laiką sutrukdy- 

I VvVdnma^ Tarvha tun mįninko A. Mažeikos įvadi- ta. Jaunuolius tvarkdariai iš 
nis sukis —mes reikalauja- salės pašalino, bet su jais iš

Vykdomąją Tarybą turi 
ALT suvažiavimas, įvy- dar patvirtinti seimas, kuris 

liukas), V. Bartusevičiaus kęs spalio 23-24 dienomis susirenka kas d'eji metai, 
ansamblis ir kiti. Filmas su-chicagoje, telegrama pa- Ateinantieji metai bus jau 
montuotas taip, kad galima sveikino JAV prezidentą L. 1 geimo metai, ir tenai turės 
parodyti kiekviena koncer-b. Johnsoną, primindamas būtipatvirtintanaujojįVyk- 

jam Lietuvos pavergimą, pa- domojj Taryba.
linkėdamas geros sveikatos 2odis "naujoji" nebūtinai
*r Pf^da.m.as reiškia naujus žmones. Jei-
vos išlaisvinimą iš rusų bol- esamojj Tarvba tvarkė 
ševikų okupacijos. organizacijos reikalus gerai,

Į ALT suvažavmo sveiki- tai nėra reikalo ją keisti, irlmuope —ypač anksčiau, 
Naujas tiltas Vilniuje per nimo telegramą Valstybės išmintingi organizacijos na- 

Neij iš Aukštakalnio į Kai- departamentas, JAV prezi- riai jos nekeičia. Kiek aš at- 
varijos pusę atidarytas lap- dento pavedamas, atsakė, simenu, per keturiasdešimt 

kad JAV atsisakė pripažin- metų buvo tik trys atsitiki
te Lietuvos jėga įjungmą į mai. kada išrinkti pareigū- 
Sovietų Sąjungą; kad jų po- nai buvo pašalinti — vienas 

atidarant pagarbintas, kaip litikos tikslas buvo pastoviai prezidentas ir du redakto- 
pirmas tokios konstrukcijos kovoti dėl pavergtųjų tautų riai.

parodyti 
to dalis atskirai. Revoliuci
jos metinių (lapkričio 6-7) 
proga koncertą rodė Vil
niaus televizija).

(E)
* * *

kričio 3 d. Tiltas gelžbetoni 
nis, 100 metrų ilgumo, at
remtas tik į upės krantus,

tiltas "mūsų šalyje“ (Sovie
tų Sąjungoje). Tiltas supro
jektuotas Leningrado inži
nierių. Iš šešiolikos atsakin
gųjų statybos vykdytojų de-, 
šimt bu'o lietuviai. Statyba 
vyko beveik trejus metus.

apsisprendimo teisės, kad ta Dabar visiems rūpi klau- 
politika nepasikeitė ir kad sjmas ką parodys šitie rinki- 
ji apima ir Lietuvą. mai?

Baltijos kraštų ekonomis
tų ir geografų suvažiavimas 
Vilniuje tarėsi apie tų kraš
tų pramonės planavimą

gruodžio 1 dieną ir baigiasi 
gruodžio 31 dieną- Išskyrus

Amerikos Lietuvių Tary- dabartinę iždininkę. Norą 
Gugienę, kun nekandida
tuoja, visi kiti Vykd. Tary
bos nariai kandidatuoja:

J prezidentus Povilas D. 
• Dargis;

ALTO NUTARIMAI

bos metiniame suvažiavime 
spalio 23-24 dienoms Chi
cagoje. Sherman House. bu
vo primtos šios rezoliucijos:

me būti išgirsti! —nenueitų salės išskubėjo ir ten buvę 
niekais. Manifestacijai bai- reporteriai - fotografai, ku- 
giantis, jos vadovai turėjo riems šie manifestantai per- 
progos padaryti pareiškimus davė savo ir ką tik pasibai- 
per radiją ir televiziją de- gusios manifestacijos nusi-
šimtims milionų.

Spaudos ir radijo pranešu

teikimus. Tai įvyko apie 5 
valandą, manifestantams 
jau skirstantis. Po valandos 
žinia apie manifestaciją ir 
jos reikalavimus jau buvo 
paskleista į visas šalis per 
didžiąsias tarptautines ži
nių agentūras.

manifestacijai dar tebevyks
tant išleistuose — mirgėjo 
įvairių skaičių: astuoni, de
šimt, vienuolika, trylika 
tūkstančų. Tų žinių šaltinis
buvo Madison S. Garden pa- Lėktuvas, kuriuo iš Wa- 
reigūnai, o jų apskaičiavi- shingtono į manifestaciją 
mas keitėsi nuolatinio didė- skrido senatorius Frank J. 
jimo linkme, kadangi salė Lausche ir JAV prezidento 
pildėsi ligi pat programos patarėjas Charles A. Hors- 
pabaigos, o būriai dar prisi- ky, dėl tuo metu New Yorką

Nominacijos prasideda j P° t0>. besirikiuojant užgulusios miglos turėjo „u- 
žygiui per miestą. Buvo at- atleisti Philadelphijoj. Sena- 
žymėta, kad šen. K. Mundt torius ir patarėjas nebega 
kalbos metu, t. y. programa Įėjo laiku suskubti į Madi- 
įpusėjus, salėje buvo 10,700 son S. Garden. Programos 
ir apie 400 prie jėjimo. Tuo vedėjas Leo Cheme paskel- 
metu į laikraščius bei radiją bė jų telefonu iš Philadel

fani, 24-rių (dekolonizacijos) komiteto pirmininką Šori 
Coulihaly ir Jungtinių Tautų narių vyriausybes bei misijas 
šiaisžodžiais: .5

"MES RAGINAM nebeatidėliojant imtis visų Jung
tinėms Tautoms įmanomų priemonių, kad Deklaracija 
dėl nepriklausomybės suteikimo kolonijiniams kraštams 
bei tautoms būtų taikoma Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
atvejams, nes jos jau pavartojo savo teisę apsispręsti 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimu 1918 m. vasario 
16d., Estijos nepriklausomybės paskelbimu 1918 m. vasa
rio 24 d. ir Latvijos nepriklausomybės paskelbimu 1918 
m. lapkričio 18 d.

"PATS SOVIETŲ Sąjungos dalyvavimas Jungtinėse 
Tautose sudaro tarptautinę pareigą panaikinti jps kolo- 
nistišką valdymą ten, kur yra akivaizdus ryžtingas tautos 
geidimas įgyti savą valstybinę nepriklausomybę. Todėl 
yra Jungtinių Tautų teisė ir pareiga reikalauti, kad Sovie
tų Sąjunga iš Baltijos valstybių teritorijų, kaip jos api
brėžtos 1920 metų taikos sutartyse, atitrauktų sa
vo ginkluotas pajėgas, policiją ir administracijos pareigū
nus, tuo sukurdama sąlygas sudaryti nepriklausomas Esti
jos. Latvijos ir Lietuvos vyriausybes.

"TRIJŲ BALTUOS KRAŠTŲ nepriklausomybės at- 
statymas žymiai prisidėtų prie Antrojo pasaulinio karo 
sutrikdytų tarptautinių santykių sutvarkymo Rytų ir Vi
durio Europoje ir sustiprintų taiką bei saugumą toje opio
je srityje.

"ESTUOS, LATVUOS IR LIETUVOS nepriklauso
mybės atstatymas atitiktų ir Sovietų Sąjungos interesus, 
sukurdamas tvirtą ir pastovų pagrindą draugingiems kai
myniniams santykiams tarp tų kraštų ir Sovietų Sąjun
gos.“

(E)

1966270 metų penkmečiui, spalio‘^2Wieno’mis susL ..! viceprezinentus S. Gegu- 

Dalyvavo planuotojai iš:rinkę Chicagoje, Sherman, Z1S»
Maskvos ir Leningrado. ! viešbutyje, dėkoja visiems J sekretorius B. Pivanū- 

Baltijos kraštų pramonė'• Amerikos lietuviams. Alto nienė;
draugijoms, kln-l j iždininkus E. Mikužytė ; 

bams ir įvairioms organiza- į iždo globėjus S. Briedis,

įsejusiose žiniose manifes
tantų skaičius buvo pažymė
tas 11,000.

phijos perduotus prezidento 
L. B. Johnsono sveikinimus 
manifestacijai.

planuojama, kaip "stambaus 
šiaurės-vakarų ekonominio 

——- Jau nu-

Senatorius Kari E- Mundt 
savo ir šen. F. J. Lausche 

Eisena į Jungtines Tautas vardu pažadėjo, kad ypač 
perkirto visą Nevv Yorko po sies manifestacijos dėsią 
miesto centrą: kai vėliavos pastangų, kad ir JAV sena- 
jau tvarkėsi prie Jungtinių tas priimtų atitinkamą rezo-

eijoms už suteiktas aukas t j daktarus kvotėjus dr S Tautų aikštės’ &alas Huciją Baltijos valstybių ne
leidusias Altui atlikti didelį Biežis ’ dar nebuvo pradėjęs judėti priklausomybės reikalu,

rajono gamyba turi padidėti darbą. Tuo pačiu metu kvie-i Iždo rfobėiu reikia dvip. nu° Madison S. Garden — kaip atstovų rūmuose priim- 
80%. Ekonomistai ir geo- čia visus Alto skyrius Alto ;u kadangi n F Miku. 13 SU Pen^dadu atstu- toji. Šiaip jis pažymėjo, kad 
grafai įpareigoti paruošti centrui skiriamas aukas, y- ^yrė kuri iki šiol buvo iždo m° nU° Pradzios* reikės dar daug manifesta-
medžiagą būsimajam kom- . pač vasario 16 d. surinktą- globėja, dabar yra rekomen- * * * ci^ ir Baltijos
partijos suvažiavimui, kuris sias. siųsti Alto centrui, kaip duojama iždininko Darei
įvyks ateinantį ---------- -i.

rajono" pramone 
statyta, kad per 5 metus šio

‘laisvei laimėti, ir kad kova
pavasarį to reikalauja Alto statutas. į<S vfeton bi^rei-' v skau.tų. akįdemi- prieš komunizmą dabar.2—Alt0 stažavimas, iš- Iždo globė-j^ iš kTcag^ Clevetam Stovas John J. Rooney

klaus^ ir Priėmęs Alto pir- jas. Kandidatas nėra numa- do ir Bostono — staigiu, iš ryškiau pabrėžė’ kad ir di
jau nustatytasis gamvbos mininko apžvalgini 25 metų tyta^, todėl jį turės parinkti anksto nenumatytu žygiu u.. reiiJL .nčiuoniamesnės
padidinimo uždavinys turės voklos nranpiima fi. Datvs bahuotoiai • . •• .. - re,kla apciuopiamesne*būti vykdomas AIto vęk.1<?? ,Pra"e®1.1?^ f1' Pa‘r įneae manifertacijo. (kvep- paramo. kovojamiem, dėl

•’ nansų bei iždo globėjų pra- Nominacijas reikia uz- tu. pareiškimu. į pačią J.T. Baltijos kraštu nepriklaiuo-
‘nešimus, reiškia nuoširdžią baigti ir jų rezultatus nusiųs- Saugumo Tarybo. posėdžių mybės taro ko kita, galimy 

V- Grišinas So'ietų Są- Pa?4k? AIt0 valdybai, Alto ti j SLA centrą prieš sausio ulę. Saugumo Tarybai be- „audotis Amerikos radi-
jungos profesinių sąjungų ,akinimo planus,
pirmmmkas, paskelbė arti- iektus rezultatus ir -lietu 
miausią sąjungų uždavinį- rikiavim8 - -
aktyvu, padėt, vykdyt, vai- ,^vinlmui.
dzios nutarimus, paskelbtus ;

Alto suvažiavimas, išklau- 
L. šimučio nutari-

ir komisijų nariams už Lie- 1-mąją dieną.
S. Michelsonas 

krašto ——-------- ---------------------

svarstant Rodezijos nepri
klausomybės problemą.

jysium su pramonės valdy
mo reforma. Visa Sovietų sęs pirm.
Sąjungos darbininkija ragi- ma pasitraukti iš Alto pirmi- 
nama stengtis tobulai atlikti ninko pareigų, reiškia nuo- 
tai. ko reikalauja monopoli-^irdžią jam padėką už visą 
nis pramonės savininkas ir (per 25 metus atliktą darbą, 
darbininkų samdytojas. i Kitog rezoliucijos-atsišau- 

V. Grišino pareikšta valia kimai i pavergtą lietuvių 
privaloma ir Lietuvoje vei- teutą del kultūrinio bend- 
kančioms profesinėms są- radarbiavimo su okupuota ‘ 
jungoms. Narių skaičiumi Lietuva _ pavestos apsvars- 
profesinių sąjungų sistema tyti ALT valdybai. Priimtos 
Lietuvoje būtų pati galin- ' -
gausia organizacija, jei turė
tų galios atstovauti samdo
mųjų žmonių interesams ir 
galėtų tuos interesus gintu 
Tokių teisių tačiau tos są
jungos neturi. Turi tik parei-. 
gą palaikyti darbo drausmę! 
ir padėti kelti darbo našu
mą.

» « ♦

Konrado Kavecko, diri
gento ir kompozitoriaus (a-j 
pie prieš 30 metų vadovavu
sio Vytauto Didž. universite
to ir Kauno Bazilikos cho
rams) 60 metu amžaus su

jos bus paskelbtos vėliau.

meooooooo

Išrašykite 

KELEIVĮ 

savo draugam Televizijos stoties Muskogee, Okla^ savininkas James 
C. Leake iš varžytynių Londone nupirko šitą Rolls 
Royce 1911 m. laidos automobilį už >27.440.

jo priemonėmis.
Mons. Ravmond J. Swords

S.J.. savo kalbą apie Lietu
vos padėtį sujungė su malda 
uz Lietuvos išlaisvinimą.

Programos papuošimas 
buvo New Yorko, Philadel 
phijos, Waterburio ir Bosto
no jungtinė šokių grupė (va
dov. J. Matulaitienės — visi 
šokėjai atvyko savo lėšom), 
solistė I. Stankūnaitė, akor
deonistas K. Daubaras ir 
programos vedėjas Leo 
Cherne. kuris iš savo pusės 
gėrėjosi turėjęs progos va
dovauti tokiai spalvingai ir 
gerai organizuotai manifes
tacijai.

* * #

Išsamus manifestacijos 
reikšmės ir poveikio vertini
mas tik prasideda^ Artimiau
siu laiku manifestacijos ko
mitetas surinks duomenis a- 
pie visuomenės sudėtus įna
šus jai surengti, apie nesėk
mes ir laimėjimus. Manifes
tacijos vertinimas bus ir vie
na iš svarbiųjų temų lapkri-J 
čio 27-28 d.d. susirenkančio 
Vliko seimo svarstymuose.

______

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrinės ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSaDe—Montreal, Canada.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų 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 m i lono 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. 
dowiųent 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 lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metus.

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
j 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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MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

iikalbčjlnias 
Maikio sa Tėvu

Keletas pastabų iš kelionės 
po Europą

DR. B. MATULIONIS

(Tęsinys)

Dar vieną įdomų dalyką Vakarų Vokietija
patyriau Švedijoje. Negalė- Pažinau Vokietiją prieš 
jau suprasti, kodėl švedi jo- kai-ą, po karo ir vėl ją pama- 
je automobilio vairiuotojas čiau po 15 metų. Visos trys 
labai bijo nors vieną mažą skirtingos, nepanašios, lik 
stikliuką alkoholinio gėrimo vienas daiykas, rodos, nepa- 
išgerti. Amerikoje taip. nė- sikeitęs— tai vokiečių dar ti
rą. Nors visi žino, kad išgė- štumas ir tvarkingumas, 
ręs automobilio vairuoto- Valstybės gyvenime 15-
jas labai pavojingas tiek sau jg metų laikotarpis menkas, i Art Arfons. 39 
pačiam, tiek kitiems, bet visai Bet sitoį
mūsų įstatymų leidėjai nezi- tmmpo laikotarpio Vakaru i tį 576 mylias per valandą. jo d.ziai?’ kai kF?u_ose umYer- VENIMAS (Juozo Adomai 
nn Vcc zlarvti Tvairincr* mil- i • > ~ . ^itPtlinęp mi^lKUVP _ - — -

Ar
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt

NARKOMANAI JAUNIMO 

TARPE

Didelį susirūpinimą kelia 
vis didėjanti^ skaičius jau
nimo. Kuris vaitoja narkoti
kus- / inovai sako. kad be- penkerių metų rezistencijoje 
veik kiekviename universi- Parašė N. E. Sūduvis, 424 
tete yra narkomanų klubai, psL, aiškiai pavaizduojama,

■ kuriuose susirenka studentai kaip lietuviai priešinosi va- 
ir rūko marihuaną, kuris y- kiečių okupantams, kaip 
ra pigiausias iš visų narkoti- priešinosi ir tebesipriešina 
kų ir aplamai netoks bran- komunistų okupacijai, kai- 
gus. Jis gaminamas iš Indi- na $4. 
jos kanapių sėklų. Jo augini
mas yra JAV uždraustas ir 
baudžiamas nuo 5 iki 40 m. 
kalėjimo. Jis Įvežamas iš 
Meksikos kontrabandos ke
liu.

Federalinės ištaigos kovai

PAUK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

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

253 psl., kaina $3.00.

no, kas daryti. Įvairiose mū- Vokietijos vokiečiams paka- draugai neša jį ant rankų, 
eų valstybėse (Steituoee) k apgmuų be.
tuo reikalu pasiūlyto viso- veik 6unaikinų krast„ atgat 
kių įstatymų projektų. vintų, užgydytų karo zaiz- 

Švedijoje ši problema iš- das ir visame krašte vėl pra- 
spręsta gana radikaliai. Mat, dėtų vilti kunkuliuoti gero- 
švedai daugiau rūpinas blai- vės gyvenimas
vo žmogaus saugumu, o ne 
guto . vairuotojo teisėmis.

M KA 120 KALBŲ

• su narkotikais viršininko žo-

sitetuose susikūrė organiza
cijos, kurios agituoja, kad 
būtų leista marihuaną rūky
ti. Daugiausia studentų nar
komanu vakaru universite-

VIENIŠO ŽMOGAUS GY-

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

LIETUVIAIS ESAME MEStuose, ypač Kalifornijoje. . , .
Prileidžiama, kad jų didelis GIMĘ, lietuvių dainynas, 

Rai nati mnc havaiV l-o mokslininkas prof. vaidmuo buvo ten vykusiose lOOdainųsugaidomdai-
k__k^N K- Toljavini gerai moka 35 . rjau^e. Patys studentai sa-

Tad Švedijoje esą taip da
roma.

Jei išgėręs vairuotojas be
važiuodamas nusikalsta, po-

dien rašo laikraščiai, garsi-į k *]has u,. p.ai; susįkalbėti i i Te r/ • u - radijas, kalba valdžios“ b bet gali suslkalbetD ko. kad San Francisco vals-na
žmonėg apie nedarbo prob-

net 120 kalbų. tybės kolegijoje 25' < stu-

navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4-50.

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

lemą ir vis pas mus džiau-i gabumas kalboms pasi-i dentų rūko marihuaną,
giamasi, kaa mūsų krašte: reiškė dar vaikystėje. Buda- Bet nereikia manyti, kad

mas 12 metų jis jau mokėjo jaunuolių narkomanų yra 
7 kalbas, o baigės universi-į tik JAV. Ne, jų yra ir kitur, 
tetą—22 kalbas. Romos uni-Į štai neseniai skaitėme spau-

nusiKaitima oauazia ne di- &aIvas» kur gauti darbi-! versit«te , d^ar. skait0. doJ*‘ kad dėl narkotikų žu- MANO LAIVELI,
niffine bauda ir ne kalėiimir mnkli* Siuo metu V. Vokieti-! 25 kalbomis. v o buvusio Ang įj s . - Petro Segato elieraėciai,

— Alou. Maik! Kaip tau sias visose mokyklose tas Sąverftomunfa »esą privažiavę darbiniu.! Naują kalbą jis išmoksta ™> pirmininko sūnėnas. To- ^ma w
inasi? patS’tie patyS vadovaliai k- kM » Gratkijos, Italijos. Is- per kelis mėnesius ar net sa- kių nelaimingų jaunuolių y- P ’
- Neblogai, tėve. tokie pat mokytojai. kt tS nutari- 1>anijOS ir kiU V- Nuroposi vaites. ra ,r Komunistiniuose ki as- sVENTADIENIS UŽ Mito-

licija tokį vairuotoją sulaiko fsa bedarbių nedaug, tai Y a- 
ir gabena tiesiai pas teisė- karų Vokietijoje jau kelinti 
ją, o teismas už padarytą metal valdzIOS 2m0nes suka 
nusikaltimą baudžia ne

. . . ... . tiltus ir kt. Teismo nutari-: f tuose tik ten apie tai viešai TO, Mariaus katilišKio 1 i
tol tas teisingai. mas ^„„,35 tuojau • kra^ų apie puse miliono- vidutinių gabumų studen- stengįamasi nekalbėti. Ta- novelių, kama $5.00.

man keletą klanaim,, Vot va.-- • Pat- Bausmės sunkios, net . Babar būdamas Vokieti--tui kalbai išmokti reikia su- x!........ ....................................... ..................„ „
man keletą kląusimų V ot, — žinoma, kad teisingai. jki dviej Tad ~ ė joje girdėjau net tokių sam-: gaišti ne mažiau kaip 2,000
man sukasi galvoje ką tik Bet negrai su tuo nesutinka. vairuotojas bijo sėt Protavimų: girdi, ar netei- valandų taigi kasdien ski-

— Nu, jeigu neblogai, tai — Nu, 
gal tu galėtum paaiškinti Maiki, ar ne čiau prieš mėnesi buvo rašy

ta. kad Omske nubaustas vi
sas būrys jaunų narkomanų.praėję Bostono rinkimai, Jie pastatė net savo juodą : ketų Amerikos bedarbius „ant kalbai mokytis po 2 va-

GALIMA GYVENTI

„. . . . , .. „ , ...... . . ‘iris išgėrusį švedą ir jo maši-L.."“"'Konoiustos ir nega-l Toljavini per paskutiniuo- IR VANDENYJE
Hicks ir dabar J i ga'c> dau- baltieji pohtikienai. Bet nn- namo lėčiau mėginti aiškinti, ko-, ^us tris metus išmoko 8 kai- Ramiajame vandenyne to-
giau balsų. Nu, tai kaip tu kimuose balsuotojai visus , del Vakarų Vokietija po ka--bas J Kalifomikm na
rokuoji, ar tas gerai, ar ne? juos sumušė, o poniai Hicks Dai viena įdomi pastaba. .ro taip greit atsigavo, kodėl'i T . . OKaVnu° _ u , 1J.?S pd

— Tai priklauso nuo to, sudėjo daugiausia balsų. Stokholme dalyvavau Euro-į jos ekonominis gyvenimas;, f? nu°mon?>. genau &ia kras«° 20° gamoje
knkiuK akinius mes _ Tai kain tu rnkunii ar P05 kraštų medicinos kong- taip suklestėjo ir taip aukš-: ka,by mokymuisi panaudoti atliekami s\aibu> tyrimai. 

,-------------------------------------  ttjp tu 1OKUOJ1, K------ Bovo Va_j plokštelių arba magnetefo-. kūne tun parodytų kaipV
ziunm.

— Sakai, reikia 
pro akuliorius?

— Taip, tėve.
— Bet akulioriai visų to

kie pat. Maiki.
— Ne, ne tokie pat. Žiū

rint pro daugumos akinius, 
rinkimai išėjo labai gerai,

— Tai kaip tu rokuoiį. ar 
tas geiai, ar ne7

pos
rese-

žmogų veikia ilgesnis buvo-
_______________ i jimas vandeny. Ten 12 iš 59

pėdų plieninėje dėžėje 10
~ jūrininkų (akvanautų) turi

Vadinasi? prikiaušo pro"kč? prancūzų ir vokiečių kaibo-turi su dideliu kaupu. j pats seniau buvęs ‘ienas ia„ ti„k i4
kius akinius kas žiūri. Kiekvienas pranešėjas Kaip ten bebūtų, bet dvie-; kraštas ir tie patys žmonės. ’’ ,^a. a‘.taikJ?„„

— Ar tai viskas ant šio pat buvo verčiamas i Ii- j, dalykų reikšmės negali-i Skirtumas tik tos, kad Ry- ;bm£- " al,.oaauta< Ca,.,)en_ 
svieto priklauso nuo akinių? kuslas dy> kalbas, o ausi- ma paneigti: tautos būdo ir!tų Vokietijoje Hitlerio kru- gdar 15Cdi^„ 

nes mokyklų komiteto virži-į _ Taip, tėve, visas gyvį- n?m- k^? buv° pn® valstybės politinės santvar- į vinąją diktatūrą pak®*« ' ir ikai ’ '
ninkė ir toliau bus protinga „imas kiekvienam attodo vienos kėdės, galima buvo Į-, kos. Vokiečių darbštumas, , Maskvos kitokio plauko dik- "oi. jam 11 j
moteris. Bet žiūrint stom- vįs kitaip, ir tai priklauso J kun?.non kalbą, tvarkingumas, drausmingu-,tatūmė okupaciją o Vakarų ^“,p2°.n.į’.:
biujų dienraščių akimis, rin- nuo to. pro kokiu, akinius:>ebuv0. Praneslm1 svedM mas jau seniai visiems žino-! Vokietijoje po Hitlerio fa- m*
kimai išėjo labai prastai, nes žmogus jį mato. kaIba,' » Be ,vlenas sve.t!m0- j mos ypatybės. sietinio nacizmo Įsikūrė de- «as
laimėjo moteris, prieš kurią _ Bet aš visgi negaliu to ml® kalbomis pranešimas joklos gėrybės iš dangaus mokratine santvarka, kur V.
jie išsijuosę agitavo. Nepa- suprasti. Maiki. Ar negali ”eb“v0 _v®fcl,amas 1 svedli mekam nekrinta. Jas paga- Voketijos gyventojams at-

................ įkalbą. Reikalas paprastas, mina geras, tvarkingas dar-įnešė politinę, kultūrinę ir e- Italuos sotinėje
nocivrarlL-ori Iriolrvifanoc i____ T)_i_____:__ j_____ i_ ______ č-J

žiūrėti — Piliečių daugumai, tė- 
, ve, tas labai gerai, bet neg
rams ir jų pataikūnams poli
tikieriams skaudus smūgis

iš visų Europos kraštų, net karų Vokietija jau dairosi į no Pasus-
iš sovietinės Rusijos. Nema-ipo visą pasaulį, kur galėtu Į - _
čiau iš Lietuvos. Mokslo;pagamintas gėrybes parduo-*  ----- -——
pranešimai vyko anglų, ti, nes ji tų gėrybių dabar

Įkando žuvis 
rio ikandi-

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos Švabaitės ei- 
iėi-ašcių rinkinys, 96 psl., 
Raina $2.00.

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

AUKOS TAURĖ, Ztasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knygS, iūv puslapių, gTS= 
žiai įrišta, kama... $2.59.

KATRYNA, Sally Salmi- 
nen, gaišios švedų rašyto
jos romanas, 291 psi., kai* 
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie *niesrą įr a- 
pylmkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eiiėraščiai, 
premijuota knyga, 30 
.\aina $2.00.

P8-,

tiko šitie rinkimai ir kardi- geriau išvirozyl? ;Kamą. nemaias papras. mina geras, tvarkingas dar-
nolui, kuris rėmė jai prie- —Tėve, šita tiesa turėtų ?as\r °’ ? . e y^®na® j bas. Bet vien darbštumo dai

GERAI SUGALVOJO
Romoje ATSIMINIMAI APIE JUO-

LIŪDŽIU, parašė Pet
ronėlė Liūdžiuvienė, 33 
psi. kaina..............$l.oO

konominę laisvę, ši demo- motinoms, kurios važiuoja 
švedas gydytojas laisvai neužtenka. Juk rytinėje Vo- kratiška laisvė per trumpą autobusais su savo mažais« i--, - n . x ž .......... . ................... .. - nebereikės aiškintis

su konduktoriais RASTAI — STRAIPSNIAI,

šmgus kandidatus. Raukosi būt aiški kiekvienam, 
ir senatorius Kennedis 
balsuotojai iššlavė
lų komiteto jo favoritą, amiuuo, w<xocnxn<- *
ris pataikavo negrams. Ap- gražiausias, kada groja var- ej=Ua- • ’ fn ten visko trūksta.
lamai, šitie rinkimai buvo gonai ir kunigas švaisto šia- use: . • _ J ’ niekur I j 1F .^letuvos . v; ... „ . ik- ♦ - • • -
skaudus smūgis Bostono pįu krapyiu i visas puses; 0 į muziejuje pašte, - niekur darbštūs ir tvaritmgr. Pnes|susrnukde Rytų Vokietiją, toslabai paprastai: visi vai-. 4UKKLys 
negrams ir jų rėmėjams. žiūrint pro ‘komunisto aki- neturėjau didesnių sunkumų maskolių okupaciją Lietu- ! ir dėl to is jos dar vis be- kai. kurie yra žemesni, negu ,nv_
- O kaip tu iSfigeriavai? nius, kai maištinga minia ^kaibeti angliškai.
— Matai, negrai seniai mušasi su policija. Ar dabar , ...... imc tnhnipųnps npi ^-ipybiu perteklių padėti. O vybei. ,y

ginklu palaikoma rusiškojo juos mokėti, 
žmonės'komunizmo diktatūra visai Tas klausimas ten išspręs-

mziaus ir kiek už ATSIMINIMAI, parašė Juo-
zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.

A. Giedriaus graži 
apysaKri jaunimui, 130 psu 
kaina...............................$1.80,

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aioyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $1.50

įVEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

TCZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina .................. $3.0O.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:

sikalbėti angliškai. Atro- Vai tekdavo gerokai galva ga į Vakarus vokiečiai, kas dėžutė, į kurią metami pini- 
, kad Švedijoje ir mokyk- pasukti, kur pagamintų gė- tik gali. net per pavojus gy. gai. nieko nemoka, o kurie 
; daug tobulesnės nei A- rybiu uertekliu padėti. O vybei. yra aukštesni, moka nusta-

do, 
los 
merikos:jau kelia triukšmą, kad Bos- aišku, ką reiškia akiniai?

tono mokyklose veikia "seg- - Nu, tai dabar atsakyk kalfeos .ved jaun-
regacija , o ponia Hicks si- man dar vieną klausimą- As,__

jos bent vienos dabar? Kas gi ir Į kur tūks-j 
tančiais siuntinius siunčia: j 
ar Amerika į Lietuvą, ari 
Lietuva į Ameriką?

Girnakaliai. Bimbos. Jo
kubkos žino ir supranta tik
rovę, bet jie pakelia dideli.

dėl

(Bus daugiau). tytą kainą.

tą jų priekaištą atmeta, nes girdėjau per radiją kalbant iai lsm
segregacijos čia niekad ne- vieną kunigą, kuris aiškino, 
buvo ir nėra- Kai jie negali kad mėtyt bombas į Šiaurės " ~ 
įrodyti, kad čia yra segrega- Vietnamo miestus esąs ne-
ciia tai jie rėkia, kad yra doras darbas. Nu, tai paša-................................ . .
”imbalance“, reiškia, kad kyk, kaip tas biznis tau at- k‘a žmonių pngimtis, teve. nešvankų alasą, jei kas 
mokiniai nesubalansuoti pa- rodo?

Svarbus leidinys jūsų sveikatos apsaugai 

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI 

t Jūs galite pramatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti.
Juk ir tėvas taip jautiesi: dabartiniu negerovių Lietu

mi rases- vienoje mokyklo- _ Tas priklauso nuo to, Jeigu gauni nuo ko per ausį. voje pirštu prikišamai rodo Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos nau- 
je visi balti, o kitoje beveik tėve. kas tas bombas mėtoJtai blogai, bet jeigu randi į suktą skarmalių okupantą, jausios mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą
vi<6 iuodi ' Jie reikalauja. Jeigu mūsų lėktuvai subom- progos pats kitam užtepti, žinoma, jie gerai su pran- ir apsisaugojimą nuo jų. Ji, anot autoriaus žodžių, suteiks 

i vi»i . i. ______ tai taria iau frprai Ar np tip- ic loVala , .. . . ,

privaląs samdyti mokyklų gerai pavyko atlikti gerą kada į akį. Ui būna visai be produktingas Užsakymus siųsti leidėjo vardu: Mr. B. Gražulis,
lkomitetas Bet p. Hicks at- darbą, bet jeigu atsilygin- reikalo. Tas, žinoma, nege- čia ir yra tikroji paslap- -JT "'kX kad vaikai privalo darni komunistai sunaikina rai. Bet jeigu aš kertu kam tis, kodėl rytinėje Vokietijų- 2546 LoraIn Avc Cleveland, Ohio 44113.
i lankvti mokyklas ten, kur jie keliolika mūsiškių karo lėk- atgal, tai turi būt gerai, ba je gyvenimo lygis visai nu- Bostone šią knygą galite gauti "Keleivyje“ ir pas
gyvena o jei kurie tėvai no- tuvų, tai tie patys laikraščiai tai su reikalu. Juk ir švento- smuko, o Vakarų Voketijoje Justiną Vaičaitį.

iri juos siusti kitur, tai tegu rėkia, kad tai esąs biaurus se knygose yra parašyta: nepaprastai aukštai įskilo,
apmoka kelione patvs. Mok.1 tereristu darbas. Tai jau to-1 kaip tu man, taip aš tau! rTuk abidvi Vokietijos—tas — I

So. Boston 27, Mase. 
E. Broadway,
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MOTERŲ SKYRIUS Teisės patarimai

PULGIS ANDRIUŠIS
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Senovės dvasia
(Iš Nidos išleistos knygos "Purienos po vandeniu*4)

Girdi, jeigu nori pamatyti tikrai Įdomių vietų, tai 
iš Zarasų pasileisk pėsčias i Salaką. Vieną vasarvydžio 
rytą taip ir padariau. Apsiavęs lengvais medžiaginiais 
pusbačiais (kvailas daiktas!), išsukau iš plento ne į vieš
kelį, bet beveik į šuntaki, manydamas tuo būdu užtiksiąs 
dar "neištirtų“ apylinkių.

Iki popiečio keliavau nuobodžiais laukais, kurtuos te
įvairino pilki alksnynėiiai. atapenčiuose ėmė veltis pūslės, 
net pradėjau gailėtis dėl nieko gaišinąs laiką ir nepatogiu 
apavu varginąs kojas.

Tiktai kažkelintame kilometre pastoja kelią šilo sie
na, po kojomis pasipila smėlis, lyg šniaukščiamoji taboka 
sukutena šnerves pušinės metūgės ir Įsisamanėję kunko- 
rėžiai. prasidėjo miško byla. Nors ir Į užuoluobes pribyrė
jo stiklinio žvyriaus. kurs plakėsi prie sutrintų kojose pūs
lių, bet po grynų laukų monotonijos čionai lyg muziejuje 
kiekvienas žengtas žingsnis atskleidžia naujus ekspona
tus.

Čia dabar kas. už vieno posūkio nustebęs matau visai 
prie kelio apvalų ežeriuką, kuris, atrodė, buvo pripiltas , 
ne vandens, bet tiršto, juodo deguto! Jo paviršium šokinė
jo saulės blykčiai. prasivogę pro vėjelio judinamų eglia- 
šakių tankmes, kiek sušvelnindami juodųjų vandenų klai
kybę. Krantuose nei meldų, nei lukštų, nei maurų. Regis, 
ka§ neseniai nešė pro čia dervą ir ją papylė. Smulkios, 
drebulingos švieselės priminė verdančios smalos putas 
Pykuolio karalystėje!

Paspaudžiau žingsnį, bimbalai, labai pikti šiose negy
venamose vietose, jau ieškojo naktigulto, miško giesmi
ninkai keitė gaidas, baugūs šešėliai klojo keliuką, nors 
dar smėlis buvo šiltas. Apie saulėleidi išeinu atviran lau
kan, mano šuntakis suka lanku pievą, kuri toliau pavirtus 
neaprėpiamais vandenų plotais. Kitą ežero krantą teženk- 
lino svajingai išsibarsčiusių, vos tekyšančių iš vandens pu-

Kazys Boruta

ŠIRDIES KALBA

Pušų vainikais siaudė vėjas, 
ir sklido gausmas kaip daina.
Tu apie meilę man kalbėjai 
širdim iš džiaugsmo kupina.
Bet kaip sugaut siaudimą vėjo. 
pušų ošimą sulaikyt, 
kad visa tai, ką tu kalbėjai, 
paliktų visada širdy?
O, siaudžia ošia pušys žalios, 
o jų pavėsy taip gerai, 
kad. rodos, buvo taip per amžius 
ir pasiliks taip amžinau 
Kasmet žaliuos pušų vainikai 
ir jų viršūnėm vėjai gaus.
Tik gal ne mudu susitiksim. — 
kitų čia širdys susiglaus.
Ir jie kalbės tokiais pat žodžiais 
su džiaugsmo kupina širdim.
Taip meilė amžinai kartosis 
vis ta pačia skaisčia viltim-

rican bendrovės lėktuvui sudu- 
prie Cincinnati. žuvo 58.

Neseniai Chicagoje mirė 
mano svainis Juozas Uza. 
Jis atsiųsdavo mums Kelei
vį Į Lietuvą, kada aš dar bu
vau jauna mergaitė ir nemo
kėjau skaityti, bet mums pa
skaitydavo tėvelis įdomius 
Maikio su tėvu pasikalbėji
mus.

Iš Lietuvos gavau laišką, 
kad ten mirė mano sesers 
žentas V. Kšivka. Jis moto
ciklu važiuodamas į darbą 
sunkiai susižeidė ir dėl to 
mirė.

šelių braižas, tamsiai atsimušęs palšų, posaulėleidinių de- Patarnautoja Toni Kitchell. vie- 
besiokščių fone, sukelant nepaprastą tolumų ilgesį, kuri na iš keturiu likusiu gyvų Ame- Lapkričio 8 d. gavau ži

nią. kad Chicagoje mirė se
suo Uzienė. O mano vyras

Pieva taip pat pamažėle apsiklos-teisgyvename sapnuvse 
tė rūkais, tad dabar ežeras, atrodė, siekia panuovalį, ku 
rio briauna žygiavau, skubėdamas kur susirasti pastogę 
nakčiai. Iš atvėsusių laukų vėl patekau į jaukią miško ši
lumą. * * * ‘

Prieblandoje iš žemes išdygsta žmogutis, vedinas 
arkliu, matvt. buvo ežere maudytis drauge su savo bėriu
ku. . *****

— Ja iš kur gi dabar čia, poneli? Su promislu? — pa
matęs ant mano pečių kuprinę, linksmai pasisveikina.

TT___ ______ i oilr

žus

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbameji.

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytoju klausimus temos 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir lt- . 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž> mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Ave„ Roslindale,
Boston. Mass. 02i31.

savo gyventojų ramybės 
drumstimu (disturbance of 
the peace). Jei ir tai nepa
dės, galima ir teismo keliu 
"prašyti pašalinti tokį ne
patogumą*4 (to abate a nuis- 
ance).

Kiekvienu atveju Tamstai 
bus sunku apsieiti be advo
kato. Patarčiau susirasti vie
tinį advokatą, kuris Tamstai 
ir laišką atitinkamai sureda
guos ir taipgi žinos, kokių 
kitų teisinių priemonių 
Tamstos aplinkybėmis gali
ma būtų imtis-

Ne taip seniai iš savo gi
minės arti miesto centro pa
veldėjau trijų aukštų mūri
nį namą (rooming house). 
kuris vra Įjungtas blokinėje 
namų struktūroje, antras 
nuo kampo. Kaimyniniame 
kapiniame name. apatinėje 
jo dalyje, vįena tikybinė 
sekta (Christian Church) 
turi savo maldos kambarį ir 
beveik kasdien nuo 7 iki 10 
vai- vakaro, o kartais ir il- 
gau, vis savo giesmėmis, 
prakalbomis ir ivairiais 
barškalais bei kita muzika 
man ir mano nuomininkams 
ramybės neduoda. Blogiau
sia yra tai. kad tas kenkia 
mano verslui (bizniui): dėl 
šito nebesusigaudau nuomi
ninkų, ypač pirmame namo 
aukšte. Atrodo, anksčiau ta 
mano giminė, kurią tiesio
giniai lietė sienų artumas, 
smarkiai aniem neprotesta
vo. Tolmesni kaimynai to 
triukšmo negirdi, nes mano 
namas juos izoliuoja. Dabar 
tie maldininkai žymiai padi
dėjo savo skaičiumi ir triuk

šmu Ir kelia man rimtą susi
rūpinimą. kas su jais reikia 
toliau daryti: skųsti miesto 
valdžiai ar kitos kokios iš
eities ieškoti. Sykį daviau 
jiems pastabą, bet antrą kar
tą skųstis nemėginau: man 
patinka su žmonėmis taiko
je gyventi, betgi šiuo atveju 
imu pritrūkti kantrybės.

Malonėkite šiuo reikalu 
man patarti, nes kol kas aš 
dar savo gyvenamoje vetoje 
nepasirinkau asmeniško ad
vokato, — Čia neseniai Įsi
kūriau.

Philadelphia, Pa.

Jurgis jau antras mėnuo gu
li ligoninėje. Aš jam nunešu 
Keleivį, kurio jis visuomet 
pasiilgsta-

t

Pati dirbdama laboratori
joj grįžtu pavargusi, todėl

. . nebegaliu suspėti visų reika-
Atsiprašau, kad pasivėli- ]u laiku atlikti, todėl ir su 

Varsnelę pasiėjėję mišku, išlendant Į erdvingą aikštę, nau sumokėti prenumeratą, prenumerata pasivėlinau, 
prižėlusią nendrių bei meldų, to paties ar kito ežero paliū- nes paskutiniuoju metu tu-
nes.

— Tynai būva švintas, ja cia prasideda Luodis.— 
tarška miškinis* paklaustas, kur čia būsiu patekęs.

Šiapus nendrynų dunksojo kelios trobelės, spokčiojo 
žmonių balsai.

— Cia. zmoge, žydai gyvena, geriau ainam un mus!— 
veda mane kapcionas arba aukštaičių dzūkas toliau į miš
ko properšą.

riu daug rūpesčių ir širdgė- M. Kriaučeliūnienė
•los. Montreal. P.Q.

-j* r » — Baltruk, ja gal jam neužšviežu?
Nusiminė abudu. Beveik nieko negirdėjau, ką Baltru-

Suėjom pirkelėn, įžibino gaselį, asla plūktinė, bet kas bandė man pasakoti apie geruosius Dievulio "sutva- 
gražiai iššluota, dailūs sienojai tiištai įsamanoti, platūs lėlius4*. sėdėjau beveik susikrovęs po savim kojas, teregė- 
suolai pasieniuose, skambos dečkos, kadžiai, puskubiliai damas vaizduotėje didįjį šv- Jurgio paveikslą mūsų sek-ly- 
priepečyje, — viskas kaip dera šilimui, kuriam nestinga čioje. kažkada senelio atvežta iš paties Vilniaus. Nors 
dailidinės medžiagos, ji čia pat prašosi pro langą! Visada tenai slibino galva nemažesnė už ėriuko, nors tenai iš 
jauku miško žmogaus sodyboje! kunkaluotos nugaros išdygę skėsti šikšnų sparnai. įtverti

Smulkutis, nežmoniškai raukšlėtas žmogutis lyg pa- geležiniuose virbuose, bet kaip jo žiomenys ir piktos akys 
sakų kaukas švietė nuolatine šypsena, kuri dar įsakmiau primena čia dabar lakančio buzvtę žalčio vaizdą! 
pabrėžė jo veido išsivagojimus. Lyg linksmo upelio šne- Svarstydamas, kaip patogiau man dumti laukan ir tęs- 
kalavimas tuojau išblaškė mano vienišai praleistos dienos ti toliau kelionę nakčia, užuot čia pasilikus nakvoti, pa- 
apsunkusią nuotaiką. Jo senutė tap pat šmakščiai sukosi jutau greta savęs šlamenimą, atsisukęs matau, kaip per 
aplink pečių, kuris skleidė pirkioj įkvipusių malkų dvelks- stalakoją baigia įsikrapštyti dar riebesnė baidyklė ir jau 
nius. Susėdom srėbti "buzytės“. kaip šeimininkas vadino savo liepsningu liežuviu ima laižyti mano rankovę. Ne- 
tą grikiniais miltais užplaktą viralą. iškentęs trenkiau alkūne, asloj šleptelėjo sunkus, minkštas

Užkerėtas jo vaizdingų šnekalų, išmargintų aukštaičiui daiktas.
nesuprantamais dzūkavimais, nė nepastebėjau, iš kur štai. žmogutis, visą mūsų trumpos pažinties laiką pilnas 
ga krikštasuolėje prie šilinio ūkininko šalies ėmė rangytis linksmybės bei paslaugumo, pirmą kartą apsiblausė, be 
vėdarinės dešros storio žaltys. Žaliai gelsvais, gleivėtais šypsenos jo veidas buvo lyg kempinė.
šonais glausčiojos prie kapcionėlio kailinių skverno, iš- — ja kū anas ponaičiukui bloga padarė, nukrividi- 
kėlęs šleikščią galvą, lyg mėtyklę sukalodamas į visas pu- j0? — liūdnai tarė jis, glostydamas žemėn nubrauktą 
sės skeltą ugninį liežuvį, šeimininkas paėmė nuo lango žaltį.
šukelę. įpylė porą šaukštų baltintos grikienės, kurią keista- Nurodytas, kuo aukščiausiai užlipau daržinėlėj ant 
sis įnamis ėmė su pasigardžiavimu lakti kaip katinas. šieno, įsiklausydamas menkiausią šlamesį-knibždesį, pa

iki tol šitokias pabaisas tematęs šventuosiuos pa- galiau apsidaužydamas aplinkui, nesumerkdamas akių. 
veiksluos arba pragarinėse knygose, pajutau, kad gerklėje f]ar prieš dienelę, dar šeimininkams nekrutant, išsileidau 
ima skereuotis kamuolys, mečiau kabinęs srėbalą, ypač kelian imančiu busti mišku, pamiršęs degte degančias
po to, kai šilinis tą patį šaukštą vėl įmerkė mūsų bendran pūsles atapenčiuose.
dubenin ir ramiausiai toliau stiprinosi. Senutė, matyti, at- Ne. mano kraujas buvo paveldėjęs perdaug krikščio- 
ėjusi čionai iš kitų kraštų, pažvelgė į žaltį, į mane ir tarė nybės, kad galėčiau grįžti atgal į žalčių garbinimo ga
lavo vyručiui: idynę!

Vynas gydo
Jeigu vyną vartotume su 

saiku, o ne gertume iki va
lios ir galio? ribų, tai tas vy
nas gali būti nebloga gydo
moji priemonė. Nedidelis 
alkoholio procentas vyne 
veikia stiprinančiai nervus 
ir kraujagysles. Vynas ypač 
sveika skilviui, nes jis paža
dina apetitą ir pagerina virš
kinimą. Žmonės, kurių virš
kinimas yra silpnas, gerai 
padaro, jeigu išgeria prieš 
valgymą vieną stiklą balto 
vyno. Koks tas baltas vynas 
turi būti. — tai kiekvienas 
pasirenka pagal savo skoni.

Raudoname vyne yra di
desnis kiekis tanino rakš
ties. kuri sustabdo viduria
vimą.

Jau iš senų laikų žinoma, 
kad kaiščio turinčiam žmo
gui galima duoti lengvo vy
no. o paskutiniais laikais nu
statyta, kad vyne yra tam 
tikra veikimo medžiaga, ku. 
ri padidina žmogaus kūno 
atsparumą, ypač prieš nusi- 
nuodijimą-

Vvnas. kaip stiprinanti 
priemonė, buvo žinomas net 
senaisiais laikais Egipte, nes 
daktarai tada vartodavo jį 
kap gydomąją priemonę nuo 
širdies ir skilvio ligų. Tačiau 
vynas tada buvo labai bran
gus. ir tiktai turtuoliai galė
jo ii vartoti. Bet mūsų lai
kais geras vynas beveik vi
siems prieinamas. Geriau 
pirkti mažiau ir rečiau, bet 
užtat tikrai gerą vyną ir ger
ti jį taip, kad atneštų kuo 
daugiau naudos, bet ne ža
los.

V. Čekauskiene

Atsakymas

Pirmiausia Tamsta turė
tum pranešti tai organizaci
jai registruotu laišku, kad 
Tamsta ir Tamstos gyvento
jai yra jų trukdomi, ypatin
gai vėlai vakare. Paprašyki
te jų susilaikyti nuo triukš
mo kėlimo ir kitokio trukdy
mo. Pasilaikykite to laiško 
nuorašą kartu su pašto kvi
tu. Jie, ta tikybinė organiza
cija. galės imtis priemonių 
garsui nuslopinti, kaip pav. 
įrengti savo namuose geres
nę sienų ir lubų izoliaciją, 
arba įtaisyti taip vadinamą
sias “accoustical“ lubas. 
Tokios priemonės gali žy
miai sumažinti ir nuslopinti 
garsą.

Je tas Tamstos laškas ne
padės. Tamsta gali kreiptis Į 
policiją, skųsdamas savo ir

ŽMOGUS SU DVIEM 

ŠIRDIM

Toks žmogus gyvena Ita
lijoje. Tai inž.Agostino Col- 
li. 34 m. amžiaus. Kad jis tu
ri dvi širdis, buvo pastebė
ta. kai jis buvo 4 metų. Gy
dytojai pripažino jį sveiku. 
Ir iš tikrųjų jo sveikata yra 
nuostabi, nes jis dar nėra 
sirgęs-

Colli yra išimtis ne tik sa
vo dviem širdim. Jo abi ran
kos turi po 6 pirštus ir yra 
labai didelės, turbūt, di
džiausios iš visų žmonių.

Colli yr a nepaprastai tvir
tas- gal irgi tvirčiausias iš 
visų žmonių. Jis lengvai ne
ša rąstą, kurį du vyrai vos 
gali pajudinti. Jam nesunku 
pakelti vidutinį sunkvežimį. 
Jis storą telefonų knygą gali 
perplėšti taip, kaip papras
tas žmogus perplėšia pašto 
ženklelį.

Tą jo jėgą daug kas no
rėjo išnaudoti, siūlydami 
boksuotis* ristis ar sunku
mus cirke kilnoti, bet Colli 
nuo tokių pasiūlymų atsisa
kė, Jis, sakosi, nenorįs nie
kam blogo padaryti. Gal ir 
gerai, nes jis vienu smūgiu 
galėtų žmogų nutrenkti.lt? * <.*1. ____

V Oin švėna uk iov svarų, 
yra 5 pėdų ir 6 eolų aukščio. 
Jis turi žmoną ir sūnų, kuris 
neatsigimė į savo tėvą, nes 
jis teturi vieną širdį, po pen
kis pirštus ir netoks stiprus, 
kaip jo tėvas.

1966 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS
jau siunčiamas užsisakiusiems

Redagavo Stasy* Michelsonas

Kaip ii kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir įdomių 
skaitymų, informaeijų, 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:

i "KELEIVIS“

636 E. Broadvray — : — South Boston, Mas*. 02127
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Lo; D‘'-Jos- Je -SU'e?g-e Lincoln Sylvia ir Lietuviu B III aukšto salėje Lituanisti- Į 
Lietuvos kariuomenes atku- Camybridge A. nės mokyklos metinis ban- Į

Bostono

Nominavo kandidatus 
į valdybų

Lapkričio 18 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-ja 
nominavo kandidatus Į 1966 
m. valdybą. Dalyvavo nuo
stabiai mažas narių skaičius 
tik 197.

Jau praeitą kartą minėjo
me. kad į kai kurias vietas 
tebuvo pasiūlyta po vieną 
kandidatą: i pirmininkus— 
Stanley Drevinskas, i sekre
torius — Albinas Neviera, i 
iždininkus — Joseph Cas- 
per. i fin. sekretorius —A- 
dam Druzdis- Balsuojant 
vienas kitas įrašė ir kitus as
menis, bet tai jokios konku
rencijos minėtiems kandida
tams nesudaro.

J vicepirm. buvo 3 kandi
datai. Pagal balsų daugumą 
jie išsirikiavo šitaip: L. 
Švelnis, O. Ivaškienė. Br. 
Kontrimas.

Į maršalkas — J. Marke- 
lionis. J. Owirka. W. Šid
lauskas.

Į kontrolės komisiją —E. 
Keslerienė, A. Baika. F. 
Stankus. S. Jakutis ir kt.

Į direktorius — Joanne 
Antanėlytė, Joseph Lubinas, 
Edmundas Ketvirtis. John 
Grigalus, Anthony Young, 
Antanas Andriulionis, Alek
sandras Čaplikas, Steponas 
Kontautas, Antanas Matjoš
ka ir kt.

Tos pačios dienos susirin
kime buvo pagerbti per pa
skutini mėnesi mirusieji na
nai: Adolfas Sidabras. Iza
belė Lekienė. Antanas Lau- 
rtitis. Juozas Pešina, James

PARDUODAMAS NAMAS 
4 kambariu, geroj vietoj, tarp 
Miami ir Hollyvvood, žema kai
na. Teirautis laišku:

W. Plein.
21 NE 2nd Terrace.
Hallandale. Fla. 33009.

(50)

Augūnas, Petras Rūta. Jo
nas Pečiulis, Povilas Apšie- 
ga ir Pranas Kesleris- Retas 
mėnuo, kad būtų tiek daug 
narių mirę!

Naujų narių priimti tik du 
vyrai.

Iš fin. sekr. Druzdžio pra
nešimo paaiškėjo, kad per 
spalio mėnesį pajamų būta 
$9.900, o išlaidų net $14,000, 
tad nuostolio turėta $4,309. 
Bet iš tikrųjų reikalai nėra 
tokie blogi, nes spalio mėne
sį sumokėta mokesčių $5852.

Nutarta rengti N. Metų 
sutikimą, A. Young davė 
banketo draugijos vetera
nams pagerbti apyskaitą, K. 
Merkis pranešė apie dr-jos 
šachmatininkų laimėjimus, 
kontrolės komisijos naiys A. 
Baika paskaitė komisijos 
protokolą, kuriame siūloma 
įtaisyti keltuvą prekėms į 3 
aukštą kelti, padalyti iš lau
ko aiškiai matomą iškabą, 
kad iš svetur atvažiavę leng
viau galėtų klubą surasti.

Šoko amerikiečiams
Oncs Ivaškienės vadovau

jami tautinių šokių šokėjai 
gražiai pašako du šokius Lo- 
\vellio Tarptautinio Institu
to rengtame tarptautiniame 
vakare, kuriame dalyvavo 
keliolika tautų. Didelė ir 
graži Memorial salė buvo 
pilna publikos.

Gubernatorius laimi

Mass. gubernatoriaus jau 
penktą kartą siūlomą „sa
les“ mokesčių įstatymą sei
melis priėmė, bet dabar jis 
svarsto įneštus įvairius pa
pildymus tam įstatymui 
„suminkštinti“.

rimo 47 m. sukakties minė
jimą. Praeitą penktadienį rung-

Minėjimas pradėtas vėlia- nebuvo: jų vieton į
vų (jų buvo 12) įnešimu, stoi® Bostono Lmversiteto 
vadovaujant St. Dariaus pos- komanda.
to vadui, toliau sekė invoka- Gruodžio 3 d. į So. Bosto- jos rengiamas Antano Sme- 
cija, himnai ir minėjimo va- ną atvyksta MEJ lygos čem. tonos koncertas, 
dovo B. Ųtenio žodis. pienai— M.I.T. Lietuvių B • « «

Vėliavas inešus, apie Lie- dieną vyksta į Haivardo
tuvos laisvę šių dienų švieso- univ- rungtynių su jų A ko
je kalbėjo Vliko pirm. Vac- manda. 
lovas Sidzikauskas (Apie
tai pirmame puslapyje). BAISUS NAUJAS RUSŲ

Po paskaitos į sceną buvo GINKLAS?
iškviesti bostoniškiai stu
dentai —Giedrė Galinytė. Kaip kasmet, taip ir šie-
Aušra Kubiliūtė ii Uogintas Maskvoje buvo suruoš- Lietuv}ų pn. Dr-jos III aukš-
Kubilius. kurie, kaitų su ki- tas tradicinis bolševikų į- to Minkų radijo talen
tais 7 studentais skautais, vykdyto 1917 metais per- tų popietė ii N. Anglijos gra- 
nuėjo i Saugumo Tarybą ir versmo minėjimas. Kaip ir Puolės balius.
ten, svarstant Rodezijos kasmet, taip ir šiemet per » * *
klausimą, reikalavo, kad Pa- Raudonąją aikštę buvo ve- 
baltijo valstybės būtų priim- žami įvairiausi karo pabūk- 
tos į Jungtines Tautas. Pub- lai, kad visi matytų karinę 
lika jiems smarkiai plojo, sovietų galybę.
Jiems visiems buvo įteiktos Tokios demonstracijos 
J. Strazdo dovanos — skau- buvo ruošiamos ir prieš ant- 
tiški peiliukai. rąjį pasaulinį karą. Tada so.

Meninę dalį atliko solistas vietų maišalai sakydavo 
Stasys Liepas, kuris ne tik griausmingas kalbas ir gąs- 
gerai parinko labai tinka- dindavo „buržuazinį pasau- 
mus tokiai progai kūrinius, lį“, kad nedrįstų kėsintis į 
bet ir su dideliu Įsijautimu "darbininkų tėvynę“, nes 
juos sudainavo. Jam akom- "kas pakeis prieš mus įan- jOrdan~Hall Pabaltiečių Dr- 
ponavo komp. Julius Gaide- ką. tas bus sutriuškintas sa- • rpn«;amas estė<« mezzo- 
lis. vo žemėje“ Bet kai Hitleris L<wsbergkon-!

Akt. Vitalis Žukauskas * sovietų galybę sumaise ceUaą 
gražiai paskaitė Nelės Ma- su sovietų žeme, nuo to laiko * * #
zalaitės novelę “Batas“, kuri krabrūs“ Maskvos marša-
labai tiko tos dienos pro- lai tokių kalbų jau nesako. Balandžio 1 d. 8:30 vai. 
gai. ir. be to, papasakojo hu. Jie tik parodo savo pabūk- va^ jor<Įan Hali Pabaltiečių 
moristinių dalykėlių. Jis yra lus- ° buržuazinis pasaulis Į)r_jos renčiamas latvio ba- 
tos srities meistras. ir publi- tegu daro savo išvadas. ritono Janis Klavins kon-
ka juokėsi iki ašaru-

Vėiiau. kas norėjo, žmo-
nėjosi, šoko. užkandžiavo.

ketas.
* * *

Gruodžio 3 d. 8:30 vai. 
Jordan Hali Pabaltiečių Dr- ;

Gruodžio 4 d. So. bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
aktoriai Martinaitytė ir Ke- 
lečius skaito ir vaidina dra
mų ištraukas.

* *

Vasario 13 d. So. Bostono

Vasario 20 d. So. Bostono 
aukšt. mokyklos 
Park) salėje Alto rengiamas 
Vasario 16-siog minėjimas.

SENIAUSIAI IR VIENA Iš PIRMIAUSIAI 

ĮSTEIGTA SIUNTINIŲ SIUNTIMO FIRMA 

VISOSE JUNGTINĖSE ARERIKOS VALSTYBĖSE
«

Globė Parcel Service, Ine. |
GARANTUOJAME siuntinių saugų ir greitą prista

tymą Jūsų giminėms į U.S.S.R.
Siuntiniai garantuojami visais atžvilgiais :;

JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ siuntinio gavėjui 
nebereikia mokėti.

DIDELIS PASIRINKIMAS įvairių prekių, medžiagų, 
įvairių produktų mūsų pagrindinėje įstaigoje ir | 
skyriuose.

KAINOS be jokios konkurencijos.

Globė Parcel Service, Ine.
CENTRAS YRA:

716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. Tel. WA 5-3455 
CENTRINĖ ĮSTAIGA NEVV YORKE YRA:

220 Park Avenue. South, (kampas 18-tos gatvės) 
Telefonas: 982-8410

S K Y R I A I — VISUOSE SVARBESNIUOSE 
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ MIESTUOS

(Thomas $

Kovo 15 d. Jordan Hali 
smuikininko I. Vasyliūno 
koncertas.

Kovo 25 d, 8:30 vai. vak.

šiemet jie parodė visai cel^a?. 
Jie atrodė bai-lAonio rvinVlfl 

IldUJCį

DO VANOS

už naujus skaitytojus

SANDĖLIS VISOKIŲ
ARBATŲ IR ŽOLIŲ

prieinamiausią kaina 
KATALOGAS

dykai 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.

grojimo

I A LAUKITE
tių ir geriausių ilgo

lietuviškų
PLOKŠTELIŲ

(rekordų)
Nepriimkite jokių pakaitalų 

Žiūrėkite Reęuest firmos ženklo.
Veltui siunčiamų katalogų 

klauskit artimiausioj krautuvėj
arba rašykite:

REQUEST RECORDS 
66 Meehanic Street 
New Rochelle. N. Y.

GRAMERCY
SHIPPING CO.

(Įst. 1945)
118 East 28 Street, 

New York. N. Y. 10016 
ŠVENTĖMS PATARIMAI 
Vakarinių kraštų maisto 

siuntiniai
Aukščiausios kokvbės 

Gr. 214 ŠALME ' §27.50
20 sv. kvietinių miltų. 11 

sv. cukraus. 9 sv. rvžiu.
Gr. 228 ILSE $37.50

11 sv. kvietinių miltų. 11 
sv. ryžių, 11 sv. cukraus, 2.4 
sv. Salami. 2.4 sv. bekono. 2.4 
sv. sviesto.
Gr. 238 VERA $49.00 
11 sv. kvietinių miltų. 11 sv. 
cukraus. 2.4 sv. ryžių. 2.4 sv. 
miltų, 2.4 sv. bekono. 2.4 sv. 
rūkyto kumpio. 2.4 sv. salami. 
2.4 sv. taukų. 2.4 sv. maišytų 
ir sudžiovintų vaisių, 500 gr. 
degintos kavos pupelių. 250 
gr. geriausios rūšies arbatos, 
2 gabalai Lux tualetinio muilo 

ANGUŠKI AUDEKLAI 
Moteriškas siuntinys Anna 

§40.00
3 vardai 100r/> vilnonės me

džiagos moteriškai eilutei ar 
suknelei. 4 vardai plaunamos 
medžiagos suknelei, 4 yard. 
medvilninė flanelė. 4 špūlės 
siūlų. 1 dėžutė adatų, lapas 
apkabintas kabėmis, lapas ap
kabintas spinkomis.
Siuntinys vyrui ir moteriškei 

$53.00
3’4 vardo 100% vilnonės 

medžiagos kostiumams. 2’/ž 
vardo raijono ar satininio pri
taikyto pamušalo. 3 yard. vil
nonio audeklo moteriškai suk
nelei ar eilutei. 4 yard. spal
votos ir skalbiamos medžia
gos suknelėms, 30 parinktų 
sagų. tinkančių visokiems siu
viniams. 6 špūlės siūlų. 1 dė
žutė adatų.

Viršuj minėtos kainos 
pilnumoje 

Jokių primokėjimų 
Rašykite pilnų katalogų 

angliškai ar rusiškai

ŠVENTĖMS 
EXPRESS MAISTO 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
GERIALSI AMERIKOS 

MAISTO GAMINIAI 
PILNAI GARANTUOTA 
ŽEMIAUSIOS KAINOS 
TlOJAl UŽSAKYKITE

Economy 504 ......... §22.00
; > Bendras svoris 22 svarai 

4*2 sv. k v. miltų. 214 sv. cuk.j; 
raus. 2’4 sv. rasinkų, 2*4 sv.!! 
bekono. 2*4 sv. makaronų.;!

‘ manų;;2*4 sv. ryžių. 2% sv.
kruopų, 2 unc. Nescafe.
Economy 505 .........  §25.00

;!j8endras svoris 22 svarai 
;;4’2 -*-v. cukraus. 4'/> sv. ry-* 

žiu. 4'-> sv. bekono. 4(4 sv.!; 
<!kv. miltų, 2*4 sv.taukų.
;!,u didžiausiu dovanų pasirin-j; 
!;kimu.

KIEKVIENA KARTĄ 
GAVĖJO PASIRAŠYTAS 

KVITAS

PINIGAI į LIETUVĄ
PILNA GARANTIJA

Pristatoma per 2 savaites 
Jokiu atskaitymų 

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

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

per $50 iki $100—$3.50 
per $100 iki $300—$5.00 

Paprašykite veltui katalogų!’ 
su standartiniais siuntiniais 
ir šimtais gerų maisto gami
nių pasirinkti. Mes turime di-!; 
džiausią maisto ir kitų dova-!; 
nu j Lietuva pasirinkimą. 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd. Street 
New York. N.Y. 10010

GREITA PAGALBA 
. Nenusimink, gausi prgalbą.

. .Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau vra.

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

ROYAL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Rox 9112 
Newark 4, Nen Jersey

sus. Galima sakyti, tikras te
roras ! Kremliaus žinių agen
tūra Tass vadina šitą pabai
są "orbitos raketa“. Iškilusi 
į padanges ir skrisdama ap
link žemę. ji galinti laidyti 
atomines bombas į bet kurį 
miestą, į bet kurį tašką že
mės paviršiuje. Ji atrodo Keleivk administracijoje 
kaip milžiniškas ir labai ii- galite gauti šiuos kiekvie 
gas kubilas. nam reikalingus žodynu-'

Bet kažn kodėl ji buvo la
bai greitai pravežta, taip Anglų-lietuvių kalbos io- 
kad niekas nespėjo kiek ge- dynas, v. Baravyko apie 
riau įsižiūrėti. Vienas korės- 30,000 žodžiu, o»3 puslapiai 
pondentas sakosi dabar su- k«.ina ....................... $6.00. sooooeooooooso

Geri
žodynai

“KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 
VIENĄ NAUJĄ METINĮ “KE1EIV10“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA ‘"TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA §2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 

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 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

žinojęs, kad šitas "baisusis 
ginklas“ buvęs niekas dau
giau. kaip milžiniškas iš po
pieriaus padarytas tuščias 
vamzdis (tūba)-

Keleivietis

Knygos
jaunimui

MURKLYS, A. Giedriaus apy 
saka, 130 psl., kaina . . $1.80

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
traciju, 64 psl., kaina $1.80.
«ftLYNl KARVELIAI, Ai«yzo B« 

rono apysakaitės vaikams, 69 p*L 
..................................... flJf

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa- 
sakojimas, gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pa^- 
ka. gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knygt. anglų kalba, 
kaina ......................... $] .00

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pusi., kaina ....................$2.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo 
dynas. Viliaus Peteraičio, li 
laida, daugiau Kąip 30,000

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo- ‘ ,,.
no Kairio spalvotą portretą

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija 
Amerikoje," DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSA1S $4.00, 
KIETAIS—S5.no

žodžių, 586 psl., kaina $7.00. g x 6 colių dydžio už 80 cnt.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagavc prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl.. 
kaina .................... $12.0< Naujiena

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas. 336 psl., kaina $5.

VLADAS NAGIUS-NA 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai kleista, daug pa-

Geriausia
dovana

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

<tipro Bielinio “Penktieji

UALENGVlNKITE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
at.iq.ty reikalo." .umq. vejks,ų 3?4 psl., kaina $6

Esame labai dėkingi tiem. Knygoje pirmą kartą pla- metai”, kaina $6.00 
kurie tokių raginimų nelau- čiai aprašytas Karo Muzie- Kipro Bielinio "Dieno- 
kia. ir tikime, kad ateityje jus, garsėjęs laisvės kovų iant”. kaina $6.00. 
prenumeratai pasibaigiant, paminklais. Okupantas ru- Stasio Michelsono “Lie- 
vis mažiau bebus tokių, ku- sas šį muziejų panaikino, bivių Išeivija Amerikoje,”

laisvės kovų paminklai din- vršeliais $4,
‘ kietais *5.00.riems reikės siųsti primini 

mus.
Keleivio adm-ja aoooeeooooeoeoeoe*

i

KIETAIS%25e2%2580%2594S5.no


Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 47, 1965 m. lapkričio 24

Vietines žinios
Lietuvybė* židinio

vakaras
Susižeidė J. Kapočius 

Praeitą penktadienį Lie. T. S-gos namų salėje,

Bostono Dramos Sambūrio save ir su dėgingumu į savo Kultūros klubo susirinkimas COSMOS PARCELS 
sėkmingos dieno* bičiulius ir gyvybingą teatri- šeštadienį, lapkričio 27 C X P R E S S C O R P- 

tl ...... ninky kolektm- d. 7:30 vai. vak. Tarptauti-
Sambūris praeit, šeštadienį Sekmadenj Uamos Sam- nio Instttuto paUlpese (287 
Kultūriniam Subatvakaryje buns 'Vate. burto L. Bend- Com.nonwealth Ave.) bus 
suvaidino rašytojo Stasio su dideliu pašėrę- Bostono Lietuvių K. Klubo
Santvaro dramos "Žvejai- ^'a.dino Brandu A- "»"»£"« k^a™ dat •,
Viena veiksmą. Vaidinta L- testata; kur publikos buvo A Rukšlele kalbės apie dail.

* * £ia irgi pilna salė. Jis tenykštes Mikalojų Čiurlionį u- jo ku-

| V AIRI ALSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
lš BOSTONO I LETUVĄ 

kitu* Rusijos okupuotu*

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

So.

Ateinanti sekmadieni lau- ‘uviu Enciklopedijo, leidi- pat aplink dalyvaujant pub- bendruomenės buvo taip pat «yU šų rodydamas ekrane. I
oo J - , litą; Vaidinimai turi ino^ra nuoširdžiai įvertintas ir pa- Rastoms iš ProvidenceI %yal.-.Va^S° S uas^ktao suldaSkė «"blas aplodismentais, šil- paskambins M. Čiurlionio,

Bostono L- Piliečių Dr-jos tuvej .ui.ze.de rankų. Ran- S^į^ovu įvertini- ta‘3 aižiais, gėlėmis ir vai- Jakubėno ir Bartoko kūri-
saleje prasidės Lituanistines ka nėra sulaužyta, bet ge- į, ’ ,. .Jį..'ba rįpU šėmis. nių. o A. Daukantienė pa-
mokyklos vakaras. Jo meni- roi..: v_»t; m0' Ęe t0’ ^ls ,sutra^kf. tlek m . skaitvs iš Fausto Kiršos kū-
nę dali atliks visų mėgiama . i^oafa^ žmonių, kad didele dalis ne- Taigi po dviejų beveik ne- kan M VaitkaU3
solistė Daiva Mongirdaitė- « *• y* ..... ’
Richordsonienė.

Ta mokykla vra lietuvy- Aleknos išvyko į Floridą _ r----- _ --------- v i*- - - , -
bės židinys. Joje mūsų pri- MOsy kaimynai ir bičiuliai Sa!>tvsras f'am« žo<*! kultunnlals laimėjimais, 
augančioj, karta mokoma Emilija jr A>Unas Aleknos aplama, apie teatro meną ir 
pažinti Lietuvą, stipnnama praeita g ko j no. atkreipė specialų demes| į
ta lietuvybės ugnelė, kurią Hdą, kur gyvens iki pavasa- ®ostono I)lamo1s. Sambun, 
tęva. .žiebė ravo vaikams. rio Tada jie vė, j Bos_ kuns jau stovi 15 metų su- 
Mokykla svarbi ne tik tė- - - 6 1 * iznVt.oc ,cvoL-q.-ocp f'ia hm-n

irgalėjo sutilpti i salę ir turėjo miegotų parų vaidinimų .. CiuiUonį. Pa-
grįžti namo. kelionių mūsiškiai aktoriai t • * • if i

Ta proga poetas Stasys Sali džiaugtis tik gražiais baigai avu e’

Kalvaitienė išvyksta 

į Australiją

CITY POINT ’ ■*
išnuomojamas I-ine aukšte 6 
kambarių butas. Skambinti dar
bo dienomis nuo 6 vaL vak-, n

kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak- 

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

Atlieka visus pataisymo, 
to ir projektavimo dirbu* ia lau
ko ir viduje, gyvenama namu ir 
biznio pastatų, pagal Jusi) reika
lavimą. šaukite visados dd 9 va
landų vakaro.

ia* AN S-54M

Maooooooeeeoooooaoooi

Televiziją 
ir radiją

Tarno Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

kakties išvakarėse. Čia buvo Skautų 'eikėja ir
šeštadieniais ir 

litua- nu® 9 vaL r>1°-
sekmadieniais

iUUnVMd SVctlUI ne LIK. ie- Tni'iA iiz, 17 v. ta UU. w ii utuo------------ - - ____
vams, bet ir visiems, kam rū- žiema nraleidžia F’oridoie nuoširdžiai prisiminta ir su- nistinės mokyklos mokyto- Telelonas: AN 8-8384 
pi, kad lietuvybė šiame ki-aš- o vasįra Rostnne J ’ kaktuvininkė sambūrio rėži- ja Paulina Kalvaitienė lap-______
te kuc ilgiau išsilaikytų. Aleknų vienas\iinu <sėk !sierė akt- Aleksandra Gus* kl'ičio 25 d- išvyksta į Aust- 

Čia rengiamas vakaras y- mįngai veda prekyba ^eta Laitienė’ kuriai subatvakario rali ją, kur žada pabūti iki 
ra viena svarbiausių mokyk- Keleivio ištaigos, o kitas sū- vadovykė, A. ir S. Santva- Naujųjų Metų. Ji ten nori 
lai lėšų telkimo priemonių, nus Harold yra inžinierius P“’ N!:.ir dlj \JaI?so.na!’..E- a?1^nkyt? sa™ artimuosius, 
todėl visi turėtume jame da. ir Ugą jaiką dirbo didžiulėje Y; ^girdai bei kiti bičių- giminu ir paistomus, kūnų
lyvauti. aluminio bendrovėj Rayno d L131 >UlkeA daug’nefS J1’ P?68 •

Reikia atsiminti, kad šiai Aluminium Corp. Prieš kuri dovan^ A*į A.L .£^Įtie: at~lkeldama , Bostoną, ten
mokyklai išlaikyti nepakan- laiką jis buvo paskirtas jos sa'° zod' 2,1 L"e eJO • g>veno 
ka tikta tėvų pastovaus mo- P. Amerikai sukurtai bend- 
kesčio, ir trūkumą tenka pri- rovei vadovauti, o dabar jau 
durti iš įvairių parengimų, tapo tos P. Amerikos bend- 
paremiamų visuomenės. rovės prezidentu.

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus į visus Dasaulio kraštus ir 

į Lietuvą.
Kartu yra

•JlDZlALslA SIUMIMŲ KLKslLNTJMO JglAlGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be 

PODAROGIFTS SKYRIUS
390 VVest BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127.

Tel. AN 8-8764
Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MC’SŲ IŠTAIGOJE. 
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 kainaraščių - 
katalogų. j

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI ’ 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ IŠTAIGA SĄŽININ- 
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JGSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
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

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broad wav. So. Boston. 

Telefonas: 268-6030

_I

santaupų paskutinis 
dividendas

4'.J

MtWashingtonC(H)perativeBaiik

430 BROADWAY — SOUTH BOSTON 
ANdrew 8-0379

(47)

SIŲSKITE PINIGUS
| USSJR.

ŠVENTĖMS 
DAUGIAU PREKIŲ IR 

MAISTO PASIRINKIMUI 
GRAMERCY SHIPPING, Ine. 
firma įsteigta prieš 20 metų 
SĄŽININGAI ir PATIKIMAI 

PATARNAUJA 
be jokių atsiprašymų.

JCS ESATE APSAUGOTI 
LEIDIMĄ TURINČIOS 

FIRMOS.
Pilna garantija. Turi Bankų 

Departamento leidimą. 
Apdrausta $20,000.

Tiesioginis USSR Užsienio 
prekybos Banko agentas. Mū
sų lirma yra vienintelė, kuri 
visada siuntėjui pristato ofi
cialų USSR kvitą, gavėjo pa- 
firašytą. Pristatoma 

per 2 savaites.
Suma pilnai išmokama. 

Vertė: 9 rnbtiai už $16 
Persiuiitiass: iki $36.66—$2.75 

per $96^-16*e 
GRAMERCY SHIPPING INC. 

744 Bmad Street
New*rk, N. J.

Rašykit angliškai ar rusiškai 
gauti pilną katalogą.

GRAMERCY
Tet MV 9-6596

Ketvirtis Co.
Laikrodžial-Deimaatai

Elektros Prietakai
RJpeaUngai taisome hAroda»

fa- ą- - -neaus.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street

WORCEST*ER, MASS.

TeL SW 8*2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worceatery, kuri siunčia 
šimtiniu* tiesiog ii Worces- 
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdoma* sritis- Cia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Cia galima gauti įvairiau- : 
šių importuotų ir vietine* ‘ 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

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

IPCDIN1S
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais ii anksto susitariu 

447 BR0ADWAY 
South Boston. Maso

••M*eoo«o*oooooeoo*»**e*ee********
TEL. AN 8-2124

\\Dr. Amelia E. Rodą::
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOITH BOSTON, MASS.

I Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• Draudžiame nuo polio, viso- 
Jkių kitokių ligų ir nuc nelai- 
} mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
J Visais insurance reikalais 
J kreiptis:
• BRONIS KONTRIM

•f tlcPeaec—CoootaU* 
598 E. Broaduay

So. Boston 27, Mas*, 
t Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

TH AN 8-4648 

oeoeeeeeMeeeeeeoeeeeaeeoaeeeeeee^

Dažau ir Taisau
T»T,n»»ii,nnni.

4 *
Namus iš lauko ir viduje. *
Lipdau popierius ir taisau 5 

viską, ką pataisyti reikia. }
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir «—S 
■okaiadieniaia ir iventadioniaia 

pagal suaitarims
495 CehnaMa Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester.

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvos įliejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — V ANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina 

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

4S7 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti

Patvirtinta agentūra
Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSER1JOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas
žemiausia kaina v

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams 85.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Masa. 
TeL CO 5-5854

LAISVES varpas
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ! 
kLLTORlNft RADUO PROGRAMA i

Sekmadieniais 8-9 vaL ryta 
AM Banąomig 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
14 WK0X, Framingham, Mass. 

VEDftJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON 18, MASS.

TsL SUaiper 6-7209

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
M RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN S-2712
Namai ir Ckis:
287 Concord Rd.. Billeriea. Maaa. 

TEL. MO 3-2948

Ę The Apothecary
LIETLVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.

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

382 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir

* A. J. NAMAKSY
Besi Estete & Insurance

409 W. BR0ADWAY
South Boston, Mass. 

Office Tet AN 8-0948

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Flood Sguare 
Bardware Co.
gartaiakag N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BO8TON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
pepiema Sienom*

Stiklas Langam*
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plumberiam* 
Viaokie geležie* daiktai

i

ui.ze.de



