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Respublikonai laimėjo, bet 
kongrese vyrauja demokratai

Respublikonai laimėjo daugiau, negu tikėjosi. Kong
resas paliko demokratų rankose, bet opozicija preziden
tui bus didesnė. , .

Lapkričio 8 d. dinkimai| 
davė respublikonams dau
giau, negu jie tikėjosi. Kad 
jie laimės, buvo aišku, nes 
jau ilgų metų patirtis rodo, 
jog neprezidentiniuose rin
kimuose laimi opozicija, to
dėl ir šiuose rinkimuose ji 
turėjo laimėti: ji laimėjo 
daugiau gubernatorių, dau
giau senatorių ir atstovų rū
mų narių.

Senuosiuose atstovų rū
muose buvo 295 demokra
tai. o dabar bus 248 , res
publikonų buvo 140. o dabar 
bus 187.

Senate demokratų buvo 
67, o dabar bus 64. respub
likonų buvo 33, dabar bus 
36.

Gubernatorių demokratai 
turėjo 33, respublikonai 17, 
o dabar bus demokratų 25, 
respublikonų 24 (Georgijoj 
išrinktas rasistas demokra
tas, bet jo išl inkimas ginči
jamas).

Kaip matome, kongrese 
demokratų palieka didelė 
persvara. Pažymėtina betgi, 
kad respublikonai pirmą 
kartą pravedė vieną senato
rių iš pietinių valstybių, ku
rios buvo laikomos demo
kratų tvirtovėmis. Iš pietų 
išrinkti ir du gubernatoriai

Dabar gubernatoriai res
publikonai yra penkiose iš 
septynių didžiųjų valstybių. 
Romney Michigane, Rocke
feller New Yorke, Volpe

Prof. Robert Sanderson Mulii- 
ken. Jjavęs Nobelio chemijos 
premiją.

Tautinės Kinijos vado Chiang 
Kai-sheko žmona.

Massachusetts sumušė de
mokratus ir pasiliko savo 
vietose. Aktorius Reagan iš
sodino iš balno demokratą 
gubernatorių Brovvną, Cali- 
fomijoje. kurio kadais net 
Nixonas nepajėgė išversti.

Percey (Illinois) laimėjo 
prieš ilgameti taurų senato
rių Douglas.

žodžiu, respublikonai iš
ėjo laimėtojais ir jau pla
nuoja 1968 metais savo 
žmogų pasodinti Baltuosiuo
se rūmuose.

Bet nenusimena ir demo
kratai. Jk yra turėję dar di
desnių laimėjimų ir pralai
mėjimų. Pav. 1938 m. res
publikonai laimėjo kongre
se 75 vietas, o 1946 m.56. 
1964 m. demokratai senate 
ir atst- rūmuose savųjų skai
čių pakėlė daugiau negu iki 
dviejų trečdalių Iki kitų 
rinkimų dar yra laiko, ir jie 
tikisi atsigriebti.

Nenustebo ir prez. John
sonas. Jis betgi pabrėžė, 
kad dabar jam kongrese bus 
sunkiau savo sumanymus 
pravesti.

Italijoje reikalauja
lengvesnių skyrybų

Sekmadieni Romoje de
monstravo reikalaujantieji 
palengvinti skyrybų sąly
gas. Katalikų bažnyčia, kaip 
žinoma, nepripažįsta skyry
bų, o katalikai iki šiol ten 
lėmė vyriausybės politiką, 
todėl ir sugriuvusioms šei
moms ten negalima persi
skirti ir vėl teisėtai sukurti 
kitą šeimą.

Socialistas Fortūna yra į- 
nešęs i parlamentą atitin
kamą Įstatymo sumanymą. 
Krikščionys demokratai jam 
griežtai priešingi, o de
monstrantai šaukia, kad 5 
mil. italų šeimų gyvena ne
teisėtai persiskyrę ir nori su
kurti šeimas ir gyventi ne
veidmainiaudami.

Didelė korupcija 
Vietname

Kiekviename kare neap
sieinama be vagysčių ir ki
tokių suktybių. Ne kitaip y- 
ra ir Vietname Sakoma, 
kad gal 40% ten vežamų gė
rybių pavagiama ir palei
džiama i juodąją rinką. 
Daug tų gėrvbių patenka ir 
priešui. Niekas negali tiks
liai apskaičiuoti tų ”i šalį“ 
nueinančiu gėrybių sumos, 
bet neabejojama, kad jų 
vertė siekia daug milionų.

L. šukytė dainuos
Waterbury

L.B. Waterburio apylin
kės valdyba lapkričio 20 d. 
3 vai. popiet Šv Juozapo 
parapijos auditorijoje ren
gia Metropolitan operos so
listės Lili jos Šukytės koncer
tą. Akomponuos muz. Alek
sas Mrozinskas.

Laima Balaišytė
vėl čempionė

Laima Balaišytė iau tre
čią kartą iškovojo Sovietų 
Sąjungos moterų stalo teni
so čempionės vardą

Aldrin erdvėje 
vaikščiojo ir dirbo

Gemini 12 penktadieni 
pakilo Į erdvę, susijungė su 
ten skraidančia Agena ir 
skrido kartu. Astronautas 
Aldrin ne tik vaikščiojo 2 
vai. 28 min. erdvėje, bet ir 
dirbo Įvairius darbus. Pir
madienį jis turėjo darbo 4A -
imiiuvjif, v aiiviaviicuj vcim-
ni turėjo nusileisti žemėn.

Šis skridimas Įrodė, kad 
erdvėje žmogus gali ir dar
bą dirbti, šie visi pasisekę 
bandymai vis artina skridi
mo Į mėnulį dieną.

Šia proga Gemini 12 ast
ronautas pirmą kartą foto- 
grafafo iš beorės erdvės ir 
saulės užtemimą.

Streikas Reytheon 
bendrovėje

Sekmadienį sustreikavo 
Raytheon bendrovės elekt
rikai. Bendrovėje dirba 36, 
000 žmonių, daugiausia N 
Anglijoje. Streikas sutruk
dys ir svarbių karinių užsa
kymų vykdymą.

Elektrikai reikalauja 11 
centų valandinio priedo ir 
kitokių pagerinimų, o bend
rovė tepasiūlė tik 6 centus.

Japonų lėktuve žuvo 
50 žmonių

Sekmadienį japonų lėktu
vas nukrito į jūrą. ir visi ja
me buvę 50 keleivių ir įgu
la žuvo. Jų tarpe buvo 14 
naujavedžių. kurie skrido 
medaus mėnesio praleisti.

Šiemet trijose japonų lėk
tuvų nelaimėse jau buvo žu
vę 321 asmuo.

Nukrito lėktuvas,
žuvo 19 žmonių

Netoli Nantucket (netoli 
Cape Cod) į vandenyną nu
krito sargybinis lėktuvas su 
19 žmonių įgula ir 5 mil. dol. 
vertės radaro ir kitais inst
rumentais. Visa įgula žuvo.

Tai jau antra tokio lėktu- 
J vo nelaimė šiame pakrašty

Viršuje prezidentas Johnsonas, apačioje gydytojai, ku
rie ji operuoja. Kairėje dr. Willis Hurst. širdies specia
listas, gydęs prezidentą 1955 m., dešinėje dr. George 
Hallenbeck. vyriausias chirurgas, prieš metus pašali
nęs iš prezidento pūslės akmenis.

Vietname jau žuvo 
5,823 kariai

Iki praeitos savaitės Viet
namo fronte jau žuvo 5,823 
amerikiečiai ir sužeista jų 
22,544.

Susiduri lėktuvnešis 
su povand. laivu

Prezidentas žada 
lankytis Europoje

Prezidentas Johnsonas. 
kuris operuojamas šį trečia
dieni. žada kitų metų pra
džioje lankytis Pietų Ameri
koje, o pavasarį Europoje. 
Kol kas jis tepasakė aplan
kysiąs Vakarų Vokietiją, 
kitų kraštų neminėjo.

Netoli N. Carolinos kran
tų pirmasis atomo jėga va
romas laivas Nautilus susi
dūrė su lėktuvnešiu Essex. 
Abu laivai reikalingi re
monto.

Dėl karvių krito
ministeris

Indijoje hindų tikybos 
žmonės karves laiko šven
tais sutvėrimais, todėl jų ne- 
skeražia. Jų milionai suėda 
daug maisto dalykų, kurių 
patiems indams trūksta.

Karves ten piauna tik mu
sulmonai. Fanatikai hindai 
suruošė dideles demonstra-

kalaudami visiškai 
i karvių skerdimą, 
aciią issklaidžius, 

kilo didelės riau- 
j? muštų ir sužeistų, 
erė pirmininkė I. 
orėdama kam nors 
kaltę dėl riaušių ir 
lama nepatenkinta 
reikalų ministerių 
ji atleido ir tas pa-

Smarkiai susikirto
Izraelis su Jordanu

Izraelio ir Jordano pa
sienyje yra nuolatinis įtem
pimas, ir nuo didesnių karo 
veiksmų išsaugodavo tiktai 
J. Tautų komisija, šiomis 
dienomis įvyko ten jau di
desnis susirėmimas, daly
vaujant abiejų kraštų šar
vuotiems daliniams ir avia
cijai. Yra numuštų lėktuvų 
ir žuvusių karių iš abiejų 
pusių. Laikiną taiką vėl pa
vyko vargais negalais atsta
tyti tai pačiai J.T. komisijai.

\ Laimėjo milioną
dėl blogų vaistų

E. Ostopouic. norėdama 
i suliesėti, vartojo Mer-29 
i vaistus ir apako bei nupliko. 
Teismas jam priteisė iš fir
mos 1 mil. 205 tūkst. dolerių. 
Nustojus vaistus vartoti, ji 

i vėl praregėjo ir pasitaisė.

Vokietijos kancleriu gali būti 
buvęs nacis

Krikščionys kancleriu pasirinko Kurtą Kiesingerį. 
Ar jam pavyks sudaryti daugumos pasitikėjimą turinčią 
vyriausybę, paaiškės greičiausia kitą savaitę.

Krikščionių demokratų 
partija kancleriu vietoje dr. 
Erhardo išsirinko Kurtą 
Kiesingerį, buvusį nacį, 
prieš kurį laiką 8 metus bu
vusį Baden-Wuerttembergo 
ministerį pirmininką.

Šią savaitę jis veda dery
bas su laisvaisiais demokra
tais ir socialdemokratais, 
nes vieni krikščionys neturi 
daugumos parlamente, todėl 
vieni negali vyriausybės su
dalyti.

Ar pavyks susitarti su mi
nėtomis partijomis, šiandien 
sunku pasakyti, greičiausiai 
tai paaiškės tik vėliau, nes 
sekmadienį bus Bavarijos 
rinkimai,ir jų vaisiai turės į- 
takos federalinės vyriausy
bės sudarymui.

Mat. jei Bavarijos rinki
muose demokratai daugiau 
laimėtų, tai jie gal greičiau 
būtų linkę eiti su socialde
mokratais. Tada vyriausy
bę sudarytų socialdemokra
tai ir demokratai. Berlyno 
burmistras Brandt tada bū
tų kancleriu O jei susitartų 
visos trys partijos arba dvi 
didžiosios, tai Brandt būtų 
kanclerio padėjėjas arba už
sienio reikalų ministeris.

Kaip bus, kitą savaitę tu
rės paaiškėti.

Vokietija didelė ir stipri 
valstybė, todėl svarbu, kas 
jai vairuos.

Jaunuolis nušovė 
4 moteris ir vaiką

Baisus Įvykis buvo šešta
dienį nedideliame Arizonos 
mieste — Mėsa. Ten 18 me
tų aukštesniosios mokyklos 
mokinys, įėjęs į grožio sa
loną. nušovė 4 moteris ir 3 
metų vaiką. Suimtas jis šyp
sojosi ir aiškino policijai, 
kad jau 3 mėnesius ruošęsis 
tam Įvykiui. Pirma manęs 
jas nutroškinti., todėl nusi
pirkęs 200 pėdų nailoninės 
virvės ir plastikinių maiše
lių, bet maišeliai pasirodę 
maži, todėl jis liepęs mote
rims sugulti ant žemės ir 
kiekvienai paleidęs po kul
ką į galvą.

Prisimintina, kad Texase 
į bokštą įsilipęs pamišėlis 
š. m. rugpiūčio I d. nušovė 
15 žmonių, o kiek vėliau 
Chicagoje .buvo nužudytos 
8 slaugės. Tai vis arba pa
mišėlių. arba aplamai civili
zacijoj išaugusių be jokio 
tinkamo auklėjimo laukinių 
žmonių darbas.

Mokesčiais sudės 
rinkimams lėšas

Prezidentas pasirašė įsta
tymą, kuris suteikia teisę 
kiekvienam mokesčių mo
kėtojui skirti vieną dolerį iš 
savo mokesčių rinkimų kam
panijai paremti. Manoma, 
kad tuo būdu bus surinkta 
45 mil. dolerių. Jie bus pa
skirstyti tarp partijų.

Penki bilionai dol. 
"taikos maistui“

Prezidentas pasirašė Įsta
tymą, kuris numato $5 bili
onus "taikos maistui“ per 
1967 ir 1968 metus. Jis ne
bus duodamas tiems kraš
tam*. kurie bet ką parduoda 
ar savo laivais veža į Šiau
rės Vietnamą ir Kubą. bet 
prezidentui leista netaikyti 
to kraštams, kurie veža i 
Kubą karui nesvarbius da
lykus — vaistus, maistą, že
mės ūkiui reikalingas pre- 

Į kės ir tt.

David Bibee vienas išliko gy. 
vas iš viso P. Korėjos sargybos 
dalinio, kurį šiaurės Korėjos 
komunistai apmėtė granatomis 
tolokai nuo linijos, skiriančios 
abi Korėjas. Ir jį būtu nužudę, 
jeigu jis nebūtu sugalvojęs ap
simesti negyvu.

A. F. Ritchie iš Crosse. Uis-, 
užauginusi vienuolikos su puse 
colių citriną.

<



Puslapis anfras

Latvijos nepriklausomybės

Latvijos laisvės paminklas Rygoje

Latvijos valstybinė opera Rygoje

Bendro likimo broliai latviai, išsisklaidę po laisvąjį 
pasaulį, lapkričio 18 d. minės savo nepriklausomybės 
48-ją sukaktį. Latvijoje ta diena uždrausta švęsti, kaip ir 
mums uždrausta Vasario 16-ji.

Mes sveikiname latvius jų šventės proga ir linkime 
jiems nepalūžti, sunkioje kovoje dėl savo tėvynės laisvės. 
Mūsų troškimai bendri — laisvė Pabaltijo valstybėms. 
Yra bendras Jf šių dviejų giminiškų tautų likimas: kaip 
dabar Lietuvą įf Latvija yra kartu pavergtos, kaip jos kar
tu veda laisvės kpvą prieš okupantą, taip jos ir ateity tik 
kartu tegali fcąslaisvę išvysti. Todėl ir šioje laisvės kovoje 
turime būti neatskiriamai vieningi, bendrai aukodami jai 
visas savo jėgas, lėšas ir suderintas pastangas.

Dar 1920 m. Latvijos įžymiausias poetas Janis Rainis 
Žemkalnio "Blindos“ pastatymo. RvgOs teatre proga para
šė eilėraštį "Broliams lietuviams“ (komp. A. Kalninis 
jam sukūrė muziką), kurį jis baigia tokiu vienybės 
šauksmu: va ■

Broliai tikrieji,
Saulėj šioj arčiausi.
Eisim, pertvaras peržengę,
Jungt abu kiemu!

Tada ir vėliau tie žodžiai nebuvo tinkamai suprasti. 
Dabar, skaudaus mūsų abiejų .tautų ir valstybių likimo 
akivaizdoje, jie mums visiems aiškūs. Bet šią tiesą švie
siausiai paregėjome tik pro spygliuotų vielų užtvaras, 
atitverusias abi tautas nuo laisvojo pasaulio. Nuo šiol 
nei laisvės kovoje, nei būsimam nepriklausomam gyveni
me lai mes jos niekad nepamiršime!

Mes atstovaujame organi
zuotam terorui. Mes nepri
pažįstame pasigailėjimo.

Lai gyvuoja laisva Latvija — Lai dzivo briva Latvija!

VLIKO VALDYBA

Valdyba yra Vliko vyk
domasis organas. Statutas 
jai nustato plačias galias, 
būtent: valdyba organizuo
ja ir vykdo Lietuvos laisvi
nimo uždavinius, reprezen
tuoja Vliką, sudaro Tautos 
Fonde valdybą ir prižiūri 
jos veikimą, vykdo seimo ir 
taiybos nutarimus, Vliko 
seimui ir tarybai nušviečia 
okunuotos Lietuvos padėtį 
ir Lietuvos reikalų tarptau
tinę padėtį, skiria ir atlei
džia Vliko įgaliotiųius ar 
atstovybes. Valdyba už sa
vo bendrą veikimą atsako 
kolektyviai Vliko seimui ir 
tarybai, o kiekvienas valdy
bos narys atsako už savo 
srities darbą.

Kadangi darbas įvairia- 
šakis, vaidyba pati paskirs
to savo nariams atskiras 
darbo sritis. Valdybos na
rių skaičių nustato taryba. 
Pirmoji apsijungusio Vliko 
valdyba susidarė iš septy
nių: V. Sidzikausko. J. Au
dėno. St Lūšio, K. Bielinio. 
Br. Nemicko. Br- Bieliuko ir 
K Čeginsko. K. Bieliniui 
mirus ir K. čegiskui atsista
tydinus, taryba nutarė pa
likt' septyniukę, kaip narių 
skaičių. To pasėkoje į tuš
čias vietas buvo išrinkti jau
nosios kartos žmonės: A. 
Budreckis ir A. Vadeckas.

Aišku, ir septynių nepa
kanka visiems uždaviniams 
atlikti. Tad savo darbui val
dyba gali skirti nuolatines 
ir laikines komisijas, kvies
tis ekspertus, skirti įgalioti
nius ar delegacijas kituose 
kraštuose, šiuo metu valdy
bos žinioje veikia Lietuvos 
rytų sienoms nustatyti ir 
veiksniu konferencijai šauk
ti komisijos. Be to. Eltos re
dakcija. Tautos Fondas ir 
Lietuvos Tyrimo Institutas 
yra valdybos žinioje.

Vliko valdybos posėdžiai 
paprastai vyksta trečiadie- 
riai? Vliko raštinėje. Jų 
dažnumas priklauso nuo rei
kalų svarbos ir skubumo- 
Kartais posėdžiai įvyksta 
kasdien ištisą savaitę. Po
sėdžiuose, šalia valdybos 
nariu, dalyvauja pataria
muoju balsu PLB ryšininkas 
(Algis Gureckas) ir Tautos 
Fondo pirmininkas. Nepa
prastais atvejais kviečiami 
ekspertai arba referentai. 

Algirdas Budreckis

NEW YORK, NY.

Svarbus pasitarimas

Lapkričio 26 d. New Yor
ke šaukiamas Vliko, Alto, 
Laisvės Komiteto ir diplo
matų pasitarimas Lietuvos 
laisvinimo klausimais.

ALTO VALDYBA

Ją dabar sudaro: E. Bart
kus, T. Blinstrubas, P- Dar
gis, dr. P. Grigaitis, A. Ru
dis. dr. K. Šidlauskas, dr. 
V. Šimaitis, M. Vaidyla, dr 
J. Valaitis. J. Talalas ir J. 
Zuris.

STUDENTAI ALTE
Lietuvių Studentų S-gai 

Amerikos Lietuvių Tarybo
je atstovauja R- Domarkai
tė, A. Rukšėnas ir K. P. 
Žygas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Seržantas Herbert William Boeckenhaupt suimtas dėl. 
šnipinėjimo. Jis palaikė santykius su Sovietų diplo
matu Malininu (viršuj kairėj), kuris paprašytas ap
leisti Washingtoną.

Kas kitur rašoma
nuo Viet Kong komunistų. 
Tai atliekame trimis būdais, 
vadinamais "operations“.

Vienas jų — Patrol Du
ries: einame žvalgybą, pa

LIETUVIAI VIETNAME

Kiek ten lietuvių kariau
ja su komunistais, tiksliai 
nežinia, bet jų yra nemažai.
todėl manom, kad skaityto- C.“1C4‘*,C h«-, truhuojame, saugoiame nuojams bus įdomu sužinoti, ką sav0
is en jie raso._ _ ... j miegančius draugus, kari-

Sta.AustrahjOje leidžia- njus i,.engimus kelius ir tt 
mai Mūsų Pastogei Alek- K.-įas vadinamas -Am. 
sandro Bernoto atsiųstas bush-. _ tai mūsų paruošti
laiškas: spąstai Viet Kong partiza-

"Jau daugiau kaip metai nams. gis yra vienas iš pa- 
praėjo. kai aš ir mano bend- vojingiausiu uždavinių ir 
ro amžiaus draugai buvome vykdomas giliai priešo teri- 
pašaukti į Australijos ka- torijoje ir dažniausiai nak- 
riuomenę dvejų metų tarny- timis. Priešas leidžiamas vi- 
bai. Pradžioje nebuvo aišku, siškai prisiartinti ir net kar- 
kodėl taip intensyviai ap- tais praeiti mūsų dalinius, o 

tada iš pasalų jis puolamas.ACZJDuarTTi
Australijos kampo į kitą. Po 
trijų mėnesių paaiškėjo. 
Mus paskyrė į penktą bata
lioną. kurio paskirtis yra 
užjūryje... Mums jau buvo 
aišku, kad likusį tarnybos

Tretysis, gal kiek panašus 
į antrą, vadinamas "Search 
and Kili Operation“. dar ki
taip mūsų pačių vadinamas 
ėjimas ratu (going in circ- 

laiką teks užbaigti Vietna- į! Vaikščiojame nuo ryto 
me. O jei koks likimas, tai ,k! ,vakal°.,,r ™ jeskome 
tasai laikas gali užsibaigti Pnes<>.1’® tik_pav.rs_.Uje, bet 
ir anksčiau.. ' P^'siepusio po žeme -

T ,, . . . urvuose.
Jau penktas menuo, kai

esu Vietname. Pradžia įspū- V ieną kartą išėjome į to- 
dinga. Apsistojome Pietų ki3 ekspediciją anksti rytą 
Kinijos jūros pakrašty, tik vakare pasiekėme pa- 
Vung Tau provincijoje. At- skirtą vietą. Nakčiai užėjus 
rodė. kad mus čia atvežė tik išsiskirstėme nepertoliau- 
paatostogauti: dieną tekda- šiai nuo vienas kito ir laukė- 

, vo dirbti prie apkasų, ruo- me. priešas ateis į mūsų 
šiant stovyklą, smėlio mai- paruoštus spąstus. Taip visą 
šais stiprinant mūsų palapi- naktį klausėmės ištempę au- 
nes. Laisvą laiką praleidžia- sis kiekvieno judesio ar gar
ine besimaudydami jūroje. s°- Viskas džiunglėse įtarti- 
Maistas geras, daugiausia na, ir kartais mažiausias ne- 
amerikoniškas, veltui ame- išaiškintas garsas iššaukia 
rikoniškos cigaretės (gaila. u^nį; Blogiausia, kad nak- 
nerūkau). australiškas skar- tys čia iki vidurnakčio labai 
dinėse dėžutėse alus. Ko tamsios. Nieko neįmanoma

pirmasis baisiosios komunis
tų slaptosios policijos 

viršininkas

įžiūrėti, nors pirštu į akįdautriau ir benorėti!
Tačiau ilgai atostogauti, ^urk; Tą pačią nelaimingą

neteko. Nepraėjus kelioms 
savaitėms, malonumai pasi
baigė: buvome skirstomi į 
grupes ir vykome į mums 
paskirtas vietas, vadinamas 
"Combat areas“. Pirmoji 
pažintis su Vietnamo džiun
glėmis nekokia. Po kelių 
ekspedicijų, nors priešo ir 
nesutikome, dalis mūsiškių 
pasijuto negerai: kūną išbė
rė visokie niežai, dėmės, ne
galavo viduriai. Neaišku, 
nuo ko — gal nuo vabzdžiu, 
augalų, vandens. Pagalba 
buvo greit suteikta, bet ser
gančius turėjo kiek laiko a- 
titraukti iš tarnybos. Pasvei
kus vėl atsiradome patrulių 
grupėse.

Daugeliui neaišku, ką mes 
Čia veikiame. Neliesdamas 
politikos, bandysiu nors su
glaustai perduoti . mūsų 
veiksmus, pergyvenimus bei 
įdomesnius patirtus įvykius.

Tiesioginis mūsų uždavi
nys — paskirtą sritį išvalyti

nakti mano dalinio draugai 
išgirdo žingsnius. Buvo pa
reikalauta sutarto slaptažo
džio, bet atsakymo negau
ta. Pasipylė mūsiškių ugnis 
Ir vėl viskas nurimo. Po 
kiek laiko nuėjome patikrin
ti, kas galėjo eiti. Nustebo
me — atradome negyvą mū
sų kuopos draugą. Kodėl jis 
neatsiliepė į mūsų klausi
mą. taip ir liko neišaiškinta 
iki šiai dienai.

TO BETRŪKO

Jei Keleivis ir Naujienos 
eitų ten, kur komunistų ran
kos pasiekia, jie seniai jau 
būtų palaidoti. Deja. tie 
laikraščiai eina demokrati
niame krašte, todėl komu
nistų kruvinos rankos jų pa
smaugti negali. Jiem belieka 
tik tų laikraščių šmeižimu 
tenkintis.
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Jie visko jau yra prasima
nę, bet jų išmislų sandėlis, 
matyti, yra neišsemiamas, 
nes vis dar kokią naują ne
sąmonę sugalvoja.

Štai tų maskvinių davat
kų Vilnis lapkričio 9 d. lai
doje paskelbė, kad Detroite 
į protinių ligų ligoninę pa
guldyta Autose Gobienė.

Ir kas ją ten nuvedė? Pa
sak Vilnį, tai padaręs Kelei
vis ir Nauiienos, kuriuos Go- 
biai ilgus metus prenumera
vę.

Lauksime, ką dar maskvi- 
niai klapčiukai sugalvos.

PASAULINIO KARO

MELO ANEKDOTAI

Dvejopas skaičiavimas

Trisdešimt žuvusių Hitle
rio lakūnų ateina prie dan
gaus vartų.

— Iš kur jūs? — klausia 
šventasis Periąs-

— Mes šiandien užmušti 
fronte.

—Valandėlę palaukite.— 
sako šv. Petras ir, pažiūrė
jęs i Hitlerio vyriausios būs
tinės žuvusiųjų suvestinę, 
pikta i sušuko:

— Melagiai! Šiandieną 
pagal vyriausios būstinės 
pranešimą težuvo tik 3. Ki
ti laukan iš čia!

TAS NE TAIP BLOGAI

Vokietis, grįžęs iš Varšu
vos i Berlyną, skundėsi savo 
draugui:

— Kokia tvarka toje Var
šuvoje! Aš tik minutei pa
dėjau savo lagaminą stoties 
laukiamajame ir nuėjau bi
lieto nusipirkti ir grižęs la
gamino jau neberadau.

— Tas dar ne taip blo
gai. — atsakė draugas.—Aš 
neseniai buvau Miunchene. 
Palikau savo lagaminą sto
ties apsaugoje ir 15 min. iš
ėjau i miestą- Tuo metu pa
skelbė oro pavojų. Kai jį at
šaukė, aš grįžau į stotį ir 
žiūriu, kad nėra ne tik mano 
lagamino, bet ir pačios sto
ties.

Maloni naujiena 
knygų miege)ams!

Amerikos Lietuviu Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingu 
Knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JV KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. čia įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina buvo $5.50, dabar ............... $2.00.
II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų

Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2 00,

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar ........................  $2-00.

PENKTIEJI METAI, Kip ro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje __pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ......................... $2.00.

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO- 
VIETŲ RUSIJA, parašė Kiprą* Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar ............ 75 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ARTĖJA

ĮSIGYKITE

ILGI ŽIEMOS VAKARAI, — 

SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvray, So. Boston, Mas*. 02127
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPKASO.

DETROITO NAUJIENOS
Gerai suvaidino
'Gulbės giesmę

Spalio 29 d. Detroito lie-

vaidinta per maždaug tris 
vak ndas (gal keliolika mi
nučių viršaus). Dažnai pa
našiu pastatymų progomis

tuviai turėjo svečius nebu- dekoracijos yra keičiamos 
vėlius iš Kanados. Hamilto-; po pusvalandi ar daugiau ir 
no lietuvių dramos teatras išblaško publikos dėmėsi 
"Aukuras“, ten sėkmingai j veikalui. Hamiltoniečiai ir
gyvavęs 16 metų ir pastatęs 
iš viso 17 veikalų, j Lietuvių 
namus atvežė dr. Jono Gri
niaus 6 veiksmų dramą 
"Gulbės giesmę“ (čia dra- pustrečio šimto, bet 
ma kiek sutrumpinta, šeštą- skaičiaus negalima

čia publikos nevargino, per
traukas tedarydami labai 
trumpas-

Nors žiūrovų tebuvo vos 
tokio ! 
labai

jj veiksmą paverčiant gal mažu laikyti. Dažnai gero-
Taip atrodo Florencijos, gatvė, pilna dumblo, po tvyniui atslūgus. Dėl potvynio žuvo šimtai žmonių

CONNECTICUT KLONIUOSE

dešimties minučių epilogu), kai mažiau besusirenka i 
'Gulbės giesmė“ J. Gri-j sceninius pastatymus

niaus buvo parašyta prieš 
kelioliką metų Vokietijoje 
ir išspausdinta "Aidų“ žur
nale. Prieš keletą metų auto
rius dramą perrašė eiliuota 
forma, ir ji buvo išleista 
knygos pavidale. Drama 
vaizduoja 16-me šimtmety
je gyvenusios gražuolės ku
nigaikštytės Barboros Rad
vilaitės ir karaliaus Žygi
manto Augusto meilę, pasi
baigusią slaptomis vedybo
mis, Barboros karūnavimu 
Lietuvos-Lenkijos karaliene 
ir ankstyva mirtimi.

Ši meilės drama yra ture- nai — Paulius 
jusi didelės jtakos j tuome
tinį valstybini gyvenimą, su
keldama nepaprastą politi
nę audrą. Ir dabar istorikai 
tebespėlioja, nuo ko Barbo
ra, sulaukusi vos 31-n erių 
metų amžiaus ir karaliene 
pabuvusi vos pusmetį, mirė: 
nuo vėžio, džiovos ar uoš
vės Bonos nuodų?

Veikalą režisavo ir Bonos 
vaidmenį atliko pati "Auku
ro“ vadovė Elena Dauguvie- 
tytė-Kudabienė, turinti 25- 
rius metus sceninio stažo.

Jos vaidyba buvo nepa
prastai gera- Barborą Rad
vilaitę vaidinusi A. Žilvy- 
tienė ir Žygimanto Augusto 
rolę atlikęs A. Stasevičius

Atėjusieji buvo visi. gal; 
su labai mažomis išimtimis, 
sužavėti.

Įspėju N. Anglijos ir New 
Yorko tautiečius: jei "Au
kuras“ su "Gulbės giesme“ 
ir pas ius atvažiuotų, spėk- listiniam menui jis bus "at- Su vienu V. Urbono nusi-
taklis būtinai pamatvtinas.

C. Januso paveikslų 
paroda

Šokiams grojo J. Beino
riaus paruoštas jaunų lietu
viukų kvartetas.. Veikė ir 
bufetas. Gautas iš šio paren
gime pelnas skiriamas litu
anistinių mokyklų vadovė
liams leisti-

Linkėtina, kad šis mėgėjų 
ratelis šios žiemos sezone 
vėl pasirodytų su nauju vei
kalu.

Dar vienas džiugus reiš
kinys, kad šio parengimo jo
kie 'pusiau slapti ekstremis
tai netrukdė, kaip kad perei
tais metais.

Jonas Liūdžiu*

NEVV BRITAIN, CONN.

Auksinio Jubiliejau* Klubo 

susirinkimas

Spalio 28 d. buvo klubo 
metinis susirinkimas. Klu
bas Įžengė į 8-sius metus- Jo 
sekretorius Pr. Naunčikas 
apžvelgė, ką klubas per 7 
metus padarė.

Per 1966 m. į klubą įstojo 
23 nariai, iš jų vyrų 10 ir 
moterų 13. Per tą laiką mirė 
7 vyrai ir 5 moterys

Išrinkta 1967 m. valdy
ba: pirm. Pranas Jukna, vi- 
cepirm. Andrius Snarskas, 
sekr. Pranas Naunčikas. ižd. 
Martynas Turskis, ižd. glob. 
Elzbieta Givevičienė.

Atstovais į Alto skyrių iš
rinktas Jonas Liūdžius. į 
Varpo Klubą Mateušas Gri- 
maila ir į Draugijų Sąryšį— 
Pranas Jukna ir Pranas Na
unčikas.

Klubo valdyba renkasi 
kas savaitė penktadieniais, 
o visuotini susirinkimai bū
na kas 3 mėnesiai paskutinį 
to mėnesio penktadienį.

Garbingi seneliai

Noriu prisiminti tuos, ku
rie ant savo pečių neša ilgų 
metų naštą ir šiandien sto
vi šalia mūsų visuomeninio 
sąjūdžio, bet jaunystėje jie 
buvo jame labai aktingi-

Štai Jonas Gardinskas, 
jau einąs, rodos, 88-sius me
tus. Jis sukūrė kelias drau
gijas, jų tarpe ir Varpo Klu
bą. Ji ištiko skaudi nelaimė: 
nusilaužė koją. vėliau para
lyžius. Dabar jis MemoriaI 
senelių prieglaudoje.

Jonas Janušonis,. 88 m 
taip pat yra prisidėjęs prie 
draugijų steigimo. Šiandien 
yra Lexington senelių prie- 
prieglaudoj.

Ten pat jau kelinti metai 
yra ir Petras Esiukevičius. 
Jo žmona kažkur kitoj prie- 
prieglaudoj.

Juozas Ambrazevičius, 
83 m., taip pat vienas drau
gijų kūrėjų. Jis ir kaip mu
zikantas daug patarnavo 
vietos lietuviams. Jam pada
ryta vidurių operacija Jis 
sveiksta.

Tose gretose buvo ir Vin
cas Alksninis-

Jau rašiau, kad spalio 15 
d. mus amžinai apleido 
Martynas Petruševičius, 88' 
m., vienas pirmųjų draugijų 
steigėjų, laikraščių kores
pondentas.

Prie tos pačios grupės 
priskirtinas ir Jonas Pisore- 
vičius, ilgai dirbęs Nevv Bri- 
taine, o paskutiniais metais 
gyvenęs Middletown. Jisai 
mirė rugsėjo 4 d , sulaukęs 
85 metų amžiaus.

Pranas Naunčikas

ima ir žodžiais tikėti. Ne-; ne visos įdomios, o viena ki-' BALTIMORE Md_ 
klystu teigdamas, kad Č. ta ir visai bereikalinga. Visi
Januso misija buvo pas mus norėjo pasigirti, kas vienaip Jaunimo Metų koncertas
labai sėkminca ir kad rea- ar kitaip yra veikęs. I . ,, . ,' Jau pavasary Marylando 

lietuvių jaunimas sujudo su- 
surengti atmintiną 

ALB transliacijas periodi- Jaunimo Metams atžymėti 
Pasikalbėjimą su Č. Ja- nej'' spaudoje. Kaip kartas. • ujaunlmu

nušu esu plačiau aprašęs Keleivyje ir Naujienose šių lietuvi^ ^ai^ a”"
ė planus, tai Lietuvių Sa- 

aldyba pa- 
azino ir mažą-

Detroite visam pasiliko. Bū- biamasis Pirmininkas, gaila, ®ias ,sal?s. “ .pa.į,a aU<1 įOli

vertęs“ ne vieną ir iš tų, ku- skundimu negaliu sutikti. E- ' .
rie vis į modernizmus besi- są. labai mažai rašoma apie !UlO 
žvalgydavo

Iš Nevv Yorko menininkai Naujienose. Savaitraštyje eilučių autorius gana daž- lomiai. Kai rengėjai 
. • -it. ___ i__  _ • —: L-«; k,a t Ciai’i

Jurkus.
dabar, va, — Česlovas Janu-! tų pasilikę ir daugiau, bet, ne visa periodiką skaito. . i u °^e S °
šas. viena, — tik savaičių laiko-. Šia proga priminsiu, kad . celtas-

Su LTS Detroito skyrių- tarpvje prieš jį buvo kitų ALB radijo transliacijos O suplanuotas koncertas 
mi susitaręs, Č. Janušas sa- dviejų gerų dailininkų paro- dabar yra^ perduodamos iš įvyks šeštadienį, lapkričio 
vo darbus Lietuvių namuose dos, ir, antra — daliai suža-j WORS - FM stoties sekma- jg dienų, 7 vai. vakare, 
parodė soalio 23-30 dieno-! vėtųjų kainos pasirodė tru- dieniais nuo 8 iki 9 vai. ry-! ..

to. Valandos programa čia . Įėjimas $3.00. Pelnas ski- 
tik prieš savaitę įvesta ir į riamas BALFui. 
tęsis iki"sutarties užsibaigi-! Koncerto programą atliks
mo ims/ m. sausio i a-1 menininkai ir svečiai iš dau- 

pos buvo perankštos. Šėdin-i vra labai labai laukiamas (sausio 1 d. bus sekmadie-1 ffeHo JAV vietovių.;. .. . . . ... , - -r z-. • I -• ° z

par
mis. Spaudoje ir per radiją puti aukštokos. Reikia ma- 
pagarsinus, kad čia atva- nyti. kad Č. Janušas nebe- 
žiuoja kūrėjas-realistas, pa- lauks kitų 15 metų ir į Det- 
rodos atidarymo metu patai-j roitą grįš daug anksčiau. Jis

nis, ir transliacijos užims. ± . , ,
dar 1 valanda laiko). Ar ki- Bostono jame dalyvaus 

! tais metais programa nesu- Jaun,n?° Kongreso įsnnkta 
eitrauks į pusvalandi. pa.; pasaulio ietuvių gražuolė: 
reis nuo to. kaip publika pa- ?le<Įre Calmytę ir rasvto- 

: geidaus. Tiesa, vaišių metu j J®8 humoristas ir satyrikas 
Sutrumpinimas reiškia A- svečiai ir valdvba rankų pa- Antanas Gustaitis, 

merikos Lietuvių Balsą. Tai kėlimu nubalsavo vienos va- Iš Cievelando atvyks Jau- 
lietuviškų radijo transliaci- landos programą tęsti, bet nimo Centro Valdybos narė

irgi pasirodė kaip nepapras- Kaip minėjau, — viskas bu- jų valandėlė, vietomis pus- pareis, kaip "nubalsuos“ Jūra Gailiušvtė, kuri svei-
tai geri aktoriai Iš kitų 17 vo vienintelis gyvas realis- valandžio. vietomis trijų publika, kai bus prašoma kins dalyvius Jaunimo Me-

1 * ----- —-—v x—-ketvirčiu, vietomis ir visos aukų. *”—----
valandos. Dai grįžtant prie translia-

Lapkričio 6 d. Lietuvių cijų pažymėtina, kad Įdo-
vas (vyskupas Tarnovskis).' modernių darbų (juokams: namuose buvo susirinkę miausiomis jas padarė ne- į^aub^ras* kurio^udėtinras
K. Bungarda (Mykalojus dailininko per kelias minu- ALB Radijo klubo valdyba, paprastos energijos austai- 9|ęorffeon.^ atstoja visa or-

tęs "sukurtų“), bet aš jų ne-; pasikvietusi įžymesnius rė-i tis Stasys Garliauskas. Jis ke' J 4
mėjus bei spaudą, prie vai-; daug ką šiam darbui paau- " 4‘
šių stalo 21-rių metų gyva- kojo, įskaitant ir nuolatini Iš New Yorko atvyks iš-
vimo sukakties paminėti-1 bendradarbiavimą spaudoj, garsėjęs Vyrų Oktetas, ve- 
Dabartinis tos nuostabios ir programas paruošia taip. damas muziko Aleksandro 
organizacijos, kartais skai- kad jose randi ir retesnės Mrozinsko. Jo dainų reper- 
čiavusios net iki 600 narių.; muzikos, ir humoro, ir nie- tuaras platus ir įdomus.
pirmininkas inž. Vacys Ur- kur dar neskelbtų arba pir-! šokiams gros gerai pažis- 
bonas perskaitė margą isto- mos svarbos žinių. — visko

tieji ir stati išklausė J. Gai- svečias, 
žučio. J. Urbono, VI- Paužos 
ir paties dailininko kalbų ir 
pusantro šimto būriu išsilie
jo paveikslų apžiūrėti.

Didelę paveikslų dalį su
darė aliejaus tapyba — 47, 
o kažkodėl daugumoje neį
rėmintų akvarelių buvo 14

ALB dvidešimt vienerių
metu

NEW YORK, N.Y.

Pradėtas Balfo vajus

Šimtasis Balfo skyrius 
lapkričio 10 d. pradėjo pi

niginį vajų New Yorke ir jo 
apylinkėse Ir geriausius no
rus turint, neįmanoma Bal
fo rėmėjų, gyvenančių di- 
džipjame New Yorke, asme
niškai aplankyti, aukos Bal
fui paprašyti. Tačiau laiški
ninkai mielai sutiko tai pa
daryti ir ima tik 5 centus už 
aplankymą vieno rėmėjo.

Balfo vajų New Yorke 
mielai sutiko globoti Lietu
vos generalinis konsulas Vy
tautas Stašinskas ir vietos 
kunigų provincijos pirmi
ninkas prel. Jonas Balkūnas. 
Vajų praveda šimtojo sky
riaus valdyba, kuria sudaro 
pirmininkė Br. Spūdienė, 
vicepirmininkės T. Dauba- 
raito-Skobeikienė ir M. Vir- 
bickienė. iždininkas A- Kau
nas ir sekretorius Jonas Jan
kus.

aktorių geriausiai pasirodė tinio arba tradicinio meno 
R. Kontenis (Mykalojus įsikūnijimas. Pasakojo, kad 
Radvila Juodasis). V. Pana- esą buvę parodyta ir pora

Radvila Rudasis). A. Ulbi-
nas (arkivyskupas Džier- mačiau. Vyravo nerami 
govskis). A. Radzevičienė banguota, tamsių uolų pri- 
Marcelė Butautaitė) ir keli mėtyta jūra. ar, geriau, At- 
kiti. Aplamai paėmus, nebu- lanto pakraštys. Kartu, žino
vo visiškai blogo nei vieno ma, debesys ju properšo-
vaidintojo, kuris kitų pa
stangas gadintų. Visi mokė
jo savo roles pasigėrėtinai 
ir ankštokoje, neįprastoje 
scenoje jautėsi savo vietose, 
išlaikydami ansamblišku
mą. Visur buvo matyti tvir
ta režisierės ranka.

Detroitiškiams staigmena 
buvo ir tokia gausa 16-jo 
šimtmečio aprangos. Kiek
vienas aktorius skirtingame 
veiksme dėvėjo vis skirtin
gus Įdomius drabužius- Bar
bora aprangą kartais keitė 
ir tame pačiame valksme, 
skirtingose scenose. Kostiu
mai siūti A. Matulienės 

Buvo gana geros A. Trum- 
picko dekoracijos. Grimu 
rūpinosi S. Ilgūnas, o scenos 
reikmenimis arba butafori
ja — A. Volungienė. Nepa
žymėta programos lape. kas 
tvarkė prožektorių šviesas, 
bet "Aukuras“ ir tuo dalyku 
apsirūpinęs atvažiavo, žo
džiu, viskas kaip tikrame te
atre.

Buvome gąsdinami, kad 
drama labai ilgai užsitęs. 
Nieko panašaus — buvo su

se — tai mėnulio pilnatis, 
tai bekylanti ar besileidžian
ti saulė. Vietomis artimame 
horizonte — pulkai ar pa
vienės žuvėdros. Buvo ir ra
mios, mėlynu šydu ir melan
cholijos persunktos jūros, 
be bangu, miegančios, sva
jingos (tai, berods, akvare
lėse). Buvo lietuviškų sody
bų. rugiu gubų bei piūties 
laukiančių rugiu derlių, bu
vo žiemos peisažų. Neries 
pakrančių ir vienas bran
gus auksinis Kauno sena
miestis. Viskas — ”kaip iš 
atvirutės“, o tačiau kaip toli 
nuo fotografijos! Po visokių 
parodų bei parodėlių pirmą
jį kartą matėme didelį tra
dicinio meno atstovą.

Č. Janusas tiek atidaro
moje savo kalboje spalio 23

riją. pilną datų ir pavardžių. 
Pasirodo, didelėmis pastan
gomis iš lietuvių komunistų 
atėmus transliacijų laiką, 
1945 m rugsėjo 15 d. toje

po truputį. Jeigu jo —ute
niškio— akcentas kai kam 
ir nepatinka, tai, na, visiems 
gi neįtiksi.

Publika ALB pastangas

tų proga.

sus
Iš Philadelphijos— gar-į 
~ akordeonistas Antanas

tarnas
ras

Lekevičiaus orkest-

s***'-

d., tiek ir su vietiniais lietu-j kiti arba iš lietuviškos veik- 
vių spaudos atstovais susiti-Į los pasišalinę, arba susenę,
1 •  rt .1   - 1 •» TV o n w

pačioje WJLB radijo stoty- turėtu remti visom įėgom, 
je pasigirdo "Lithuanian įstodama į ALB radijo klu- 
Melodies“, per 21-rius me- bą nariais, arba aukodama 
tus daug kartu persiorgani-! po dolerį kitą transliacijoms 
zavęs, kaitaliojęs laiką ir,ra- išlaikyti
dijo stotis ir ilgainiui išvir- Ilgiausių metų Lietuvių 
tęs į "Lithuanian Voice“ ar- Balsui! 
ba minėtaji ALB. V. Urbo- Alfonsas Nakas
nas išvardijo šios organiza
cijos nuveiktus kultūrinius 
darbus, kurių tikrai būta 
gausu. Pranešime radome 
didelę virtine senųjų ateivių 
veikėjų, kuriu dalis jau yra 
pasitraukę iš šio pasaulio, o

kime spalio 27 d. pasirodė 
ir kaip geras savo pasirink
tos meno šakos gynėjas bei 
propaguotojas žodžiu- Kai 
jau žodžiai ir darbai eina 
lygiagrečiai ir kai darbai 
tikrai žiūrovą sužavi, tai jis

ligoti. Dabartiniu metu 
transliacijos yra naujųjų

Po V. Urbono kad ir ii- 
goko, bet nepaprastai įdo
maus pranešimo buvo ir ke
letą? kitų kalbų, tik, deja,

AUSTRALIJA

Vien Adelaidėje 30 baigė 

aukitąji mokslą

Pasak Mūsų Pastogės A- 
pranešimą, vien Adelaidėje 
30 lietuvių baigė universite
tą. Iš jų 11 inžinierių, 9 gy
dytojai, du dantistai, du ar
chitektai, du humanitarai, 
po vieną ekonomistą, teisi
ninką ir fizioterapininką.

Lietuvių Adelaidėje gyve
na apie 1,500.

Tai bus Marvlando lietu
vių Jaunimo Metu atžvmėji- 
mo ir kartu iu išlydėjimo 
vakaras, nes dideliais dar
bais pasireiškė Jaunimo Me
tai artėja prie pabaigos ir 
sieloje gimsta šauksmas:
Išaušo mums Jaunimo Me

tai:
Ne sapnas, o brangi tikrovė. 
Tėvvnei mūsų numylėtai 
Žydėje ir vaisius sukrovę. 
Pasauliu skleidę Skundo

Dainą,
Saulosėdžiu kloniu išeina... 
Ak. kad po sutemos šitų 
Jaunimo Metai vėl brėkštų!

Nadas Rastenis

„Keleivis 
jūsų draugas!

.44

Buvo gražus vaidininws

Spalio 29 d- Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės 
valdybos sumanymu Varpo 
Klubo salėje buvo gerai su
vaidinta trijų veiksmų ko
medija "Trys mylimosios“. 
Vaidinime dalyvavo vietos 
vaidintojai mėgėjai: E. Liū
džiuvienė, A. Stasaitienė, S. 
Milukienė, J Beinoris ir J. 
Leiberis. Režisavo J. Petuš- 
kis. Publikos susirinko vidu
tiniai. buvo atvykusių ir iš 
kaimyninių kolonijų.

NEW YORK, N. Y.

Mieli newyorkiečiai 
lietuviai,

Jau 26 metai prabėgo, 
kai Lietuva neteko laisvės. 
Daug jos vaikų buvo ištrenk
ta i Sibirą, kiti išblaškyti į 
nesvetingus pasaulio kraš
tus

JAV-bių lietuviai buvo ir 
tebėra vargan patekusių ir 
persekiojamų tautiečių vie
nintelė viltis. Jų šauksmai 
ateina į Balfą iš mirtį nešan
čio Sibiro, iš pavergtos Lie
tuvos. Lenkijos, V. Vokieti
jos. Pietų Amerikos ir kitų 
kraštų.

Balfas visomis pajėgomis 
stengiasi tą kenčiančių tau
tiečių šauksmą išgirsti ir 
jiems padėti. Balfas gali tai 
padaryti tik Jūsų aukotais 
pinigais.

Aukų rinkimo vajus New 
Yorke ir apylinkėse šiemet 
pradėtas lapkričio 10 d. ir 
baigiamas gruodžio 10 d.

Tenelieka Didžiajame 
New Yorke nė vieno lietu
vio, kuris neatsiųstų savo 
aukos Balfui. Didelės ar ma
žos aukos vistiek padeda 
mūsų tautiečiams kovoti su 
vargo slibinu.

Aukas prašome siųsti 105 
Grand St-. Brooklyn. N.Y. 
11211. Jas galima nusirašy
ti nuo mokesčių.

Už visas aukas iš anksto 
nuoširdžiai dėkojame

Balfo šimtojo Skyriaus 
Valdyba

n
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is pavergtos Lietuvos
KĄ JIS MATĖ LIETUVOJ po ios lietuvių, mažiau len- 

\kų ir žydų. Kaune ir kituo- 
Vienas lietuvis, nekomu- se miestuose vyrauja lietu- 

nistas, vadinkime ji Petru,, vių kalba. Įstaigose daugu-
prieš 25'metus apleidęs Lie- ma tarnautojų lietuviai 
tuvą, praeitą vasarą turėjo’ Politiniu klausimų Petras 
progos beveik mėnesi pavie- nekelia, bet pastebi, kad 
sėti savo gimtajame kęašjf. žmonės dabar gali ramiai 
Jis aplankė Vilnių, Karmą, miegoti — nebebijo, kad 
kelis mažesnius miestus, be nakti čekistai gali apsilan- 
jokio palydovo sugebėjo au-’ kyti, kaip tai buvo anksčiau.
tobusais pasivažinėti po 
kraštą, daugiausia po Že
maitiją. Tos kelionės jspū- 
džius jis. Išrašė savo bičiu
liu’' o šįg rmSSfes.
t amai krašto vaizdas 

p. -įkeitę, neatpažįstamai,— 
tiek kaimo, tiek ir miestų.

’džiuflSf^vchozų ir kol
chozų laukai mašinų dirba-

KoKia Petro išvada? Jis 
nenorėtų grįžti dabar tėvy
nėn. nors ir gyvena ten, ka
me kebas taip pat ne rožė
mis išklotas.

Maskva nori viską 
suvienodinti

Vladas Bartusevičius, da
rni. Išaugo didelių mūrinių kartinis (po J Švedo) Lie-
sovchozu pastatų, buvusių 
ūkininkų namai vieni sugriu
vę, Įžemę?^8lindę, kiti ne
blogai atrodo. Daug mažų 
baltų namelių iš silikatinių 
plytų-

Žemės ūkio darbininkų 
uždarbiai menki — 35-4C 
rublių mėnesiui. Pragyveų- 
ti gali. tik turėdami sodybi
nius 63 arų sklypus, kflritta- 
se užsiaugina daržovių ir 
gali išlaikyti karvę, kiaulę.

Rbų tai p buvusių ūkinin
kų žemių nė pėdsakų nema 
tyti. Norėjęs aplankyti save 
gimtinę — vienkiemi, bet 
i ieko neberadęs — pastatai 
"u^riauti. medžiai iškirsti, 
ke^'^s užartas

Gyvenimas kaime tylus 
Negirdėti grįžtančių iš lau 
kų darbininkų dainų. Baž 
nyčios tuščios. Daug jų' pa
versta muziejais, sandėliais 
kitos apleistos, išmuštai, 
langais, kiaurais stogais.

Naujų geležinkelių ne 
pravesta, bet plačiai išvys 
tytas susisiekimas autobu 
sais. Tarp didesniu miešti 
asfaltuoti plentai. Jis daug] 
važinėjęsis autobusais. Su
sisiekimas patogus ir ne
brangus.

Miestai labai išaugo. Kau 
ną sunku atpažinti. Teisybė 
senasis miestas mažai pasi
keitęs — seni mažesni na
mai neremontuojami, tar 
tum laukia savo galo- Bet 
buvę priemiesčiai išaugo, 
apstatyti stambiais ir gra
žiais pastatais. Petrašiūnai 
susiliejo su miestu. Per Ne
ri pastatytas naujas tiltas, 
kuris jungia Žemaičių plen
tą s*’ Jonavos oatve, ir tuo

tuvos** ansamblio vadovas 
Tiesos korespondento klau
sinėjamas apie ansamblio 
darbą, tarp ko kita pareiškė 
tokias pažiūras:

— Nonnt liaudies kūrybą 
tinkamai suprasti ir ivertin 
ti, būtinas sociologinis tyri
mas. Ir apskritai reikia dau 
giau kaupti, fiksuoti, labiau 
branginti liaudies mena. —

1 Stipriausia atrama, kaupian* 
ir saugant liaudies meno kū 
r ba. mūsų etnografinio pa 
likimo bruožus, yra mene 
saviveikla, gausūs scenos 
mylėtojai turi savo rankose 
labiausiai ižvalgytas kasyk
las — gimtas apylinkes, kai 
mus, gali būti ir labiausiai 
jautrūs vietovės koloritui 
etnografijos spalvoms. gaV 
labai prasmingai įtvirtint' 
ir saugoti savo programose j 
liaudies meno būdingum? 
Turbūt, rajonuose ir reiki? 
daugiau dirbti šia linkme 
būti savitais ir nepakartoja 
mais, o ne vien vadovauti 
atneštais sprendimais, pate 
rimais iž šalies. Tada rajoni 
nės dainų šventės nebūt’ 
vienodos, kaip vandens k

Užstodamas mažuosiu' 
choru? ir ansamblius nuf 
"atneštu sprendimu ir pata 
dpu: iš šalies“. renrezenta 
cinio ansamblio vadovas re 
turėjo progos užsiminti a 
pie savarankiškumo gali 
mybes jo paties darbe, ne* 
iam iau yra atneštas snren 
d imas — rengtis Lenino i- 
rusu revoliucijos sukakčių 
minėjimui (Lerinc pagarb’ 
nime jau dalyvavo). Kari 
•aioninės dainų šventės jar

būdu judėjimo sriautas gali vienodos, kaip vandens la
aD' rkti miestą. Greta štam

pai u i akis krinta ma- 
ie-ip • šeimos nameliai

Ju daūė/vr? aplankęs sena 
ražistamą, gyvenantį tokia- 
m gražiame moderniame 
namelyje su gražiu sodeliu. 
Iš io šeimininko sužinojęs 
kad iis su žmona savo rau
komus pę^;i ilgus metus sta
tę tą namuka, tik stogą už
dengęs specialistas. Petras 
mano. kad panašiai ir kiti 
savo namelius pasistatė, nes 
juk ne visi gali vogti. ' 

Petras buvo ir Telšiuose,

sai”, tain ir respublikinia: 
ansambliai savo repertuaru 
panašėja i rusiškus- Vieša’ 
apie juos dar niekas to re 
pasakė taip ryškiai, kau 
muzikas A. Kalinauskas ia’ 
pasakė apie filharmonijoc 
estradinius kolektyvus: v 
iu repertuaro nebegalim? 
atskirti, kuriai respublika-' 
jie priklauso.. Menininką’ 
ta panašėjimo vvksma smer 
kia. bet posūkiai ta linkme 
atsiranda ne savaime, o iš 
sprendimų, atneštų iš rusų 
bolševikų parti ios progra-

kurie taip pat labai išaugo, j mo*’ kuria dar įsakmiai pri- 
il miestą jungti dideli ž^H^niinė Maskvos Pravda (spa- 
plotai. Kiek miestas išsiplė-, Ko 17) ir tuojau ta nrimini- 
tė. rodo tai. kad jame veikia į hria pakartojo Vilniui0 So- 
3 autobusu liniios. Senąją-1 vietskaja Litva bei Tiesa, 
me kalėjime yra muzikos' Partija neliepia su tuo supa- 
mokykia. Kanuose prie iėji- našėiimu skubintis, bet .vis

tiek ii laiko galutiniu tikslu.
(Elta)

mo yra 1941 m. Rainiuose 
komunistu nužudytųjų ka
pai, o toliau kalvoje— su
šaudytų komunistų kapai. 
Ir vieni, ir antri gražiai pri
žiūrimi-

Pasikeitus Lietuva ir tau

Premija už dainas 
Spalio revoliucijai

Nors rimtesnieji meninin-
tiniu požiūriu. Vilniuje dau- kai Lietuvoje ir pasisako 
giausia girdėti rusų kalba, prieš chorų ir kitų meninių

Koli Duenbier Jaj A. Elliott

Viršuje žemėlapis rodo svarbą geležinkelio tiltą Zam. 
bijoję (Afrikoje), kur iškasama daug vario. Apačioj 
du vyrai, kuruos FBI suėmė ir kaltina, kad jie rengėsi 
tą svarbu tiltą suardyti. Vienas ju yra vokiečių metalo 
firmos vedėjas, o antras naras.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(tęsinys)

BĖGAM

Grižus namo, žmona tuo
jau pirmu užmiesčio autobu 
-.u išsiuntė bobutę su vaikais

ir pasileidžiu pėsčiom per jie būtų kalti dėl mūsų at- medis, užgožęs visą nedide- 
I miškus ir laukus paplentėn leidimo. lj aukštų mūrų suspaustą
ir. pagavęs autobusą, grįžtu Aš pats širdyje džiaugiau- kiemelį ir gerokai pritem- 
atgal Vilniun. Bet namo pa- si, kad šeimos nėra čia pat dęs koridorėlį ir kaimyni-
reinu tik apie 11 vai. vaka- ir kad lengvai bet kuriuo nius kambarius, 
ro- metu ir bet kui- galėsiu pa-

■ judėti.
PAVLOVAS "LAIDOJA“ . iš Įstaigos išeiti neskubė- 

UOŠVĘ Jau- ° bandžiau apeiti visus
.. . A. . , . . . ir atsisveikinti. Juk šioje ži-
Naktis praėjo laimingai. nyboje ,.aėjo gražiausi

Tad pirmadienio rytą atsi- mar0 gyvenimo metai, net 
kėliau įprastinių laiku, pa
pus* yda >au ir išėjau įstai- su vjenu bendradarbiu netu-

, i rėjau jokių konfliktų, regis,
Dar besirenkant tarnauto- niekam ežios neperariau. 

jams ap,e 8 vai (tuo laiku KM nu0 man5
pradeaavau darbą) užeina kairiuoju 0 dabar ų kairi 
A. Pavlovas ir sako: | d , j . išrakė. ^isi ste;
- Naku uošve staiga ga- tg .. ir atleido! 

vo Širdies smūgi, sukrito ir R , -Jį visus atsi. 
mirė. Reikia pasirūpinti lai- sveiklna.P ižo J kadru 
dotuvem. Norėčiau šiandien skyliads įr

— Na. ką jis pasakė?
— Ką jis pasakys: Jokių 

prasižengimų tamsta riesi 
padaręs, bet mokesčių žiny
boj mums reikia patikimes-

Apžvelgęs aplinką, atsi
suku. atsiremiu užpakaliu 
palangės ir galvoju:

V.L. pats kadrų viršinin
kas nieko gero nepasakė. Ką 
gi man gali pasakyti šis en
kavedistas. Žinoma, pasi- 

visa jų 17. ir per tą laiką nė šnekėti galima, nosies nenu- 
1 kas, bet naudos iš to jokios.

Tuo metu draugas padė
jėjas, labai įsigilinęs į mer
ginos atneštus raštus, skai
to. ir tik kartas nuo karto 
girdėti verčiamų popieriaus 
lapų šnarėjimas

Pastovėjęs apie 10 minu
čių, apsisprendžiau eiti na
mo, susitvarkyti ir išvažiuo
ti iš miesto. Bet vos žengus 
žingsnį, pasigirdo daugiau 
balsu iš priemenės. Sudel
siau Koridorėly. Ir dideliam 
mano nustebimui, matau A. 
Pavlovą su portfeliu ranko
je. c kadių viršininkas, už
metę- kairiąją ranką ant 
sprando ir visas pasisukęs 
Į ji, kažką linksmo bepasa
kodamas Įsiveda pas save 
į kambarį.

Tai štai, kaip tu uošvę lai
doj!. judošiau!

Pakėliau padus ir dūmiau 
neatsigręždamas. Tuščia-

pasiliuosuoti.
— Žinoma, kiekvieno pa

reiga numirėli palaidoti. Eik 
ir tvarkykis.

Antradienio rytą jis vėl 
kreipiasi:

— Nespėjau vakar visų nill- Tamsta susirasi darbo
reikalų sutvarkyti. Norėčiau kitur- Eik tu> ?al Uu.ką naU’ 
dar ir šiandien pasiliuosuo- Ja pasakys, — ragino jis 
ti. į urane.

— Žinoma, per vieną die- • Nueinu. Tuose rūmuose 
ną negalima numirėlio pa-! P^a kartą, žmonių judėji- 
laidoti. Mums vakar reikėjo mas didelis. Įeinu į pneme- 
susiprasti. Eik ir laidok- ” I nS- I1^as koridorius gilyn

Likę keturi inspektoriai tamsoje. Čia pat
instruktoriai vakar prade-istisi mediniai laiptai Į 
jome svarstyti įmonių pel antrą aukštą Prieš laiptus jos kompensacijos.

-------- .------- .! dešinę gerokai praviros Patai,os; Keleivio 45 nr.
nebaigėme. Tad šiandie- durys I kambarį. Gana svie- 4 , man0 atsiminimų j

ną nuo pat ryto susirinkom 1 ." e,rt'aus kambario: R| n skiianelyje turėj0 bū.
ir tąsiam vakarykšti darbą, dešiniame kampe gilumo,e, j at£0au6ta; J.ieni laJ;kė j;
...................................... P™ 843,0 P.!,ka? ned,U keistuoliu, kiti šventuoliu

dėl,r. art. penkiu desimtų - u „ ski į „
metu. tamsia eilute, svariai , . ., , . nelvie atspausta: „mėlynųski stu veidu, svariais baltais , - - a -- -

ningumo nuošimčių lentelę, 
bet

tikėtumams ir paklausta 
r.e tik nepasimetė, bet 
juokaudama pati paklau-
/-.A • . - . * _ 1 Sl . -25X7.

— Ar tik nemanai pirštis,
kaiman, o kitą rytą ir pati kad vyro vardu susirūpinai? 
išvažiavo Tuo ruožu važia- Tuojau į kalbą Įsimaišė 
vo pirmą kartą. Vėliau ji pa- kaimynystėje sėdėjusi paša- 
sakojo, kad. vos išvažiavus lietė apysenė, bet liežuvinga 
už miesto, pastebėjo jauną moteris:
vyriški autobuse atvirai ją — Užmauk sijoną ant 
.tebintį. Po kelių sustojimų, kuolo — jauniklis tuoj ap
važiuojant mišku, pagaliau sals. O čia jauna graži po- 
jis ir klausia: : nia, gal dar ir bagota, kodėl

— Ar nebūsi tamsta Sta- nepasipiršti?!..
šio G. žmona? Ap'inkiniai ėmė kvatotis.

Kadangi jau buvo pašte- pakilo klegesys visame au
dėjus! sekli anksčiau, tai bu- tobvse; pavieniui ir net gru
žo pasirengusi visokiems ne- pėmi? ėmė apsišaudyti žo

džiais.
-------- Nežiūrint to. žmonės su

nerimo, ypač jaunuolis po 
vienetų vienodinimą (”dai- to ^ai Įžūliau ėmė spoksoti 
"•ų šventės visada, kaip van- ak,° Įbedęs. Tad norėdama 
'iens lašai“, "nebegalima at- išvengti galimų nemalonu- 
?kirti, kas kuriai respublikai mu- žmona išlipo kelis kilo- 
'riklauso“), vilniškė kultu- metrus neprivažiavus rei- 
’os ministerija, prisijungu- kiamos vietos ir tokiu būdu 
-i ir rašytojų bei kompozito-i atsikratė palydovo.
•ių sąjungos vardus, spalio šeštadienį, birželio 14 d., 
28 dieną paskelbė "Didžiojo - vakare ir aš išvažiavau tėviš- 
'paiio“ (atseit, rusų revoliu- kčn- Bet rakti apie antrą 
cijos) 50-sioms metinėms valandą atbėgo brolėnas A. 
skirtus konkursus dainoms. J. iš už trijų kilometrų su la- 
iužetiniams choreografi- bai nemaloniom žiniom. Jo 

niams kūriniams, viena- šeima jau prieš kelias die- 
veiksmėms pjesėms ir masi- nas išvykusi net kitan vals- 
niu vaidinimų scenarijams čiun pas tolimus žmonos gi- 
sukurti. minės, o jis pats jau ketvir-

Konkurso sąlygos nusta- ta diena slapstosi. JĮ Įspėjo 
fo. kad "dainose turi atsi- iš tėvų paveldėtas geras jo 
spindėti tarybinės liaudies pažįstamas, seras miestelio 
patriotizmas ir heroika, dar- žydas: ”Uj, blogi vėjai ima 
bo p«?rgalės. taikos ir tautų pūsti. Saugokis, kad ir tavęs 
draugystės idėjos“. Premijų neporpūstų. Laikykis užuo- 
numatvta keturiolika, nuo vejoj...“
150 iki 500 rubliu, iš viso Kadangi dėl kai kuriu 
4^50 rublių. Premijuoti da- priežasčių skersvėjai galė- 
lykai bus Įtraukiami Į meni- io ji pagauti, tai ilgai nelau- 
n;u vienetu repertuarus, ir kęs susitvarkė.
taip. pągal "atneštus spren- Bet jam atbėgus, man pa- 
d’mus“, tie vienetai dar la- sidarė nesaugu. Jeigu pra- 
biau ta.DS vieni i kitus pana- dės ieškoti, žinoma, pir- 
šiais

Šiuo metu kaip tik priėjom 
prie smulkių amatų pelnin
gumo nuošimčių lentelės.

Sėdime ratu apsėdę ke
turkampi stalą, nelyginant 
kortuotojai: aš su V.L šo
nuose, o V.G. su P.K. galuo
se. Aptarę klausimą, blan
kuose darome reikiamus pa
žymėjimus.

Po gero pusvalandžio Įsi
siūbavome, Įėjom i vagą ir. 
pamiršę visa žiaurią tikro
vę, tęsiam darbą.

Tik staiga trumpas br. br, 
br Į duris, ir, nelaukęs net 
pakvietimo, Įeina pasiunti
nys ir pratiesia man su V.L 
baltus vokus. Turėjau blogą 
Įprotį — gautą paštą numes
ti ant stalo arba į stalčių ir 
imtis peržiūrėti ji tik baigų? 
tą darbą, kuri buvau pradė
jęs. Taip ir šiuo metu, net 
nepažvelgęs i voką. nustū
miau Į šalį ir dirbu savo. Bet 
mano kaimynas V.L. tuojau

marškiniais tikras, sakytum, kareivių, o turėjo būti: mė-
, r * ru • iz- i Iveų kareiviniu. Ir III skil- kapualistų palikuonis. Kiek v tt- i •, ■ ■ \ - ties Iv skirsn. nuo viršauskairiau io trumpas siauras . ... ,, . , iškritę du žodžiai, būtent:ir gerokai pritemę? kondo- t> 4 • tr- i • x -•• i iz • - Bet ir. visas sakiny? turėjonukas gilyn. Kaireie šieno- , o * • j • •j” * t> - • j - • būti toks: Bet ir tada nevisije vėl durys- Pne ju dvi apie , ., . • j-- •, • • buvo tokie laimingi,pusantro spnndzio ilgio ir /T> , . .u_u;.. (Bus daugiau)
kuriu irijų pirštų piuciu vie- -
na pu kitos storo popieriaus
juostelės. Ant viršutinės už
rašyta: Kadrų skyriaus vir
šininkas. ant apatinės —Pa
šaliečiams Įeiti draudžiama, i 

Prieinu prie plikio ir j 
klau.siu, kur aš galėčiau ma
tyti draugą Kirstuką (kad
rų skyriaus viršininko pa
vardė). Tuo metu prasi ve
lia durvs iš ano kairiojo 
kambario ir išeina apie 30 
metu vidutinio ūgio labai
kuklia, šviesia, gerokai ap- Aktorė Maureen O’Sullivan ir 
dėvėtu eilute vyrukas ir eina jos duktė iMia Farow Sinatra, 

atplėšė voką ir skaito. Jo tu- J priemenę. Tuo metu plikis - —-
rinys labai trumpas: l~’'1 -.1 FIRMA. M

Ti'ems

Inspektoriui V.L. Tams
ta nuo šios dienos atleistas 
iš tarnybos. Kompensacija 
bus išmokėta rytoj.“ Seka 
parašas.

— Skaityk, ką tau rašo,— 
ragina jis.
- — Žinoma, kad apie pa-! J°s 
aukštirimą, — bandau juo- 
kauti, atplėšdamas voką,

rusiškai pasako, kad čia ; rinTI2'* nL.RI Jt'MS
draugas viršininkas. Aš jį| rp
sustabdau ir pnsistatau. ug East 26th Street. NewYo?k, 
Bet lis trumpai atsako, kad N.Y., per savo 25 metų veikimą 
einąs i posėdi ir neturis lai- biznyje turi didžiausią pasirin-
ko. Liepia kreiptis į padėję-1 Sto^’Š S
ją ir išeina. . ių.

Kirstukas atvyko iš Rusi- Maisto produktai yra aukš- 
Raudonąja armija,. Gausios kokybės ir didžiausiai 

et lietuviu kilmes ir lietu- britų‘įamy^š
viškai kalbėjo visiškai lais- taip pat labai pageidaujami 

Lietuvoje.
Be to, Gramercy suteikia 

jums progos užsakyti rusų ga
mybos dovanas, kaip automo. 
bilius. televizijos aparatus, šal-

nor? gerai žinojau, kad raš- vai-
to turinys pažodžiui bus tas S Vėl klausiu, kur tas padė- 
pats. jėjas.

Mano kaimynas tuojau 
meta pieštuką, pakyla nuo 
stalo ir rengiasi išeiti- Aš ra- garvje 
ginu baigti svarstyti lente- Nespėjau ikišti galvos, o 
lę, iau nedaug kas beliko. Čia prasiveria dešinėje du- _ Tuščiai - mostelė- rys, ir jauna mergina, pluoį S
jo ranka išeidamas. — Einu tu nonienų nešina, išeina iš mintas prekes žemomis kaino- 
pas kadru skyriaus viršinir- dešinio kambarėlio, perker- m>s. 
ką. Už ka jis mane atlei- koridorėli ir ieina į kairi-
do7— ir išėjo. i JI- ^oicju karnbanų duris ; wark, N.J., persiunčia pinigus

Kadru skyrių? buvo isi- palieka praviras. i jūsų giminėms trumpiausiu lai-
kūręs dvasinės, seminarijos i įėjęs gilyn, matau deši- L7. GrlmS-^y N'uri Uankų"^ 
rūmuose, net uz Sv. Jurgio majame kambary dar viena partamento leidimą irapsidrau- 
bažnyčios. Tai iš Basanavi- merginą, kairiame sėdi NK dusi $20.0W).oo sumai. Gramer. 
čiaus gatvės geras galas ke- VD uniformoje kapitono cy yra tiesioginis Lžsienio Pre-

Į10’ laipsnyje arti ketunu d esi m- Siunčiami pinigai išmokami pil-
Mūsu posėdis nutrūko. Li- tu metu šatenas, kiek aukš- nai, be jokių atskaitymų, ir tik- 

kę du buvę bendradarbiai čiau vidutinio ūgio ir svorio, garantuotas pristatymas, 
pradžioje nustebo, paskui ė- Abu tie kambarėliai maži y„rteTNew Jmey riena i?”

Plikis parodo i aną siau
ra tamsų koridorėlį jo užnu-i dv.t’įv’ls >” kita, kas yra skubiai 

- J I pnstaicma Lietuvoje. Gramer
cy taip pat siunčia Amerikos 
Dolerių sertifikatus, su kuriais 
specialiose parduotuvėse galima 
įsigyti už svetimų kraštų va-

vandens lašais“. miausia užgrius mūsų sody-' mė guosti, Bet žodžiai stribo ir rerokai pritemdyti kai- niausiu toje biznio srityje firmų
nartijos užsakv- bą. kaip artimiausia ir gimi-į burnoje, nesisekė išreikšti myninių mūrų. 

mams atlikti duodama pus- nvstės ir nuotolio atžvilgiu, to, ka norėjo. Jie patys jau- Už koridorėlio lango sto- ?au^d pasitikėjimu, darbštumu 
trečio mėnesio laiko. Tad vos praaušus užkandu (tesi labai resmagūs, tarytum rulis plačiašakis lapuotis 1F S u ,IU uzsa ymi1 a 1

ir plačiai žinomos savo užsitar-
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'asikalbčjimas 
Maikio su Tęva

VOKIETIJA

Evangelikų suvažiavimas
Lietuvių evangelikų liute

ronų suvažiavimas Salzgit- 
ter-Lebenstedt Martyno Liu
terio bažnyčios salėje buvo 
rugsėjo 23-25 dienomis. Su-

MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

vaziavimo iniciatorius ir 
globėjas buvo kunigas Juo
zas Urdzė iš Bad Godes- 
berg.

Senjoras kunigas A. Kele- 
ris skaitė paskaitą, tema 
"Mūsų bažnyčia dabar ir jos! 
ateitis“, kun. Juozas Urdzė 
”Mūsų dvasinis paveldėji
mas šiandien“ ir M. Kilienėj 
."Neregima krikščionio tar-į 
nyba“ Po paskaitos įvyko; 
diskusijos, kuriose suvažia
vimo dalyviai (jų buvo per 
šimtą) aktyviai reiškėsi.

Šeštadienį, rugsėjo 24 d., 
Vasario 16 gimnazijos mo
kytojas Fr. Skėrys darė la
bai platų pranešimą apie 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą ir Dainų Šventę

Į Chicagoje. Be to, jis papa
sakojo savo kelionės po lie
tuvių kolonijas ir evangeli
kų parapijas JAV ir Kana
doje įspūdžius. Savo kelio
nę jis paryškino šviesos pa
veikslais ir, be to, dar paro
dė paveikslų iš Vasario 16 
gimrazijos. ragindamas tė
vus leisti savo vaikus į šį lie
tuvių tautos kultūros židinį.

Sekmadienį įvyko iškil
mingos pamaldos su Šventa 
Vakariene, dalyvaujant 3 
kunigams. Kun. J- Urdzė 
pravedė liturgiją, pamokslą 
pasakė kun. Adomas Gele
žinius ir šv. Vakarienę da
lino senjoras kun. A. Kele- 
ris.‘

Pike apskrities finansų taryba, atsisakiusi teismui nu
tarus pakelti mokesčius mokyklų reikalams, pasodinta 
| kalėjimą už teismo Įžeidimą.

C

Lengvsi atidaromose nuo 2 iki 12 sv. 
dėžtrėsė, visada tinkamai paruoštas valgyti 

šaltas arba šiltas, be jokį® riebalų ir sultingas

LENKŲ KUMPIS
užsitarnavo Amerikos rinkoje pirmenybę ir šį 
apsaugos ženklą, kokybė simbolį,

garsus visame !j^*^***y pasaulyje sa'o
žinomaisiais. trim vardais

KRAK1 S. ATALANTA ir TALA 
visada vienodo skonio, dėl to tas kumpis

GERIAUSIAS

— Maik. tu man melavai vas yra nemirtingas 
pereitą kartą, kad mūsų — Tai jau tokie ten ir ku- 
Lievas jau kaput. Mūsų nigai. Kibą kokie bambizai. 
Sčeslyvos Smerties Susaidė — Ar žinai, tėve. kad a- 
turėjo pereitą nedėldieni pie Dievo mirti kalba visoj 
mitingą ir svarstė šitą klau
sima iš visų pusių.

—Koki klausimą ji svars
tė?

— Nu, ar Dievas jau mirė, 
ar ne-

— Bet argi jums tokį 
klausimą svarstyti?

— 0 kodėl ne? Ar tu ro-

Kanados Lietuviu diena
1967 metu balandžio 281 Pamaldų organizuoti pa- 

dieną Montrealio mieste, j kviesti katalikų ir evangeli- 
Kanadoje. atidaroma Pašau-į kų klebenai; Sporto komisi-

• line paroda, kurioje daly
vauja per 80 valstybių. Lie

ja sudaro sporto klubas Tau
ras ; Informacijos ir leidinio

tuva joje negali dalyvauti.! komisijos pirm. Jonas Kar-

ogu
LIIvoij

llKii •Jau parduodamas
1967 METŲ "KELEIVIO“

Amerikoj žinomi teologai?
Vienas tokių vi a kun. Harry 
Emerson Fosdick, ilgus me
tus buvęs New Yorko River bendrų pietų įvyko ?u- 
Side bažnyčios pamokslinin-; važiavimo uždarymas Visi 
kas ir visam kraštui skelbęs' <Ialyvjai šiuo suvažiavimu 
avo filosofiją per radiją.; buvo labai patenkinti.^

Jis turi teologijos daktaro 
titulą ir yra parašęs 35 kny- 

koks menkaskuoji. kad tik tu vienas vis- gas Daigi n 
ką žinai? Ne, Maiki, taip j kunigužis. 
nemislyk. ba ir mūsų galvos’ — O kaip jis galėjo taip- 
ne kopūstai, ai bečiū! į daug knygų parašyti? Ar;

— Na, gerai, o kokią gi : tik nemeluoji man? 
išvadą ta jūsų "susaidė“ pa- — Jis ilgai gyveno, tėve 
darė? I Dabar jis eina 88-tus metus

— Mūsų išvada buvo de
mokratiška. Maiki, taigi ga
lima sakvti. kad moksliška.

— Reiškia, jūs už demo
kratų partija balsavote?

— Ne, Maiki, ne už parti
ją.

— Tai už ką?
— Nu. balsavom, ar Die

vas miręs, ar ne. Taip pasta- 
navijo mūsų čermoras. Sa
ko, nors šito klausimo nerei- j 
kia balsuoti, ba ir taip visas 
svietas žino. kad Dievas dar 
gyvas. a!e kad tas būtų dar 
geriau patvirtinta, tai klau
simą neikia pastatyti ant vo- 
tų. demokratiškai nuvotuoti 
ir i p-otekulu knygą užrašy
ti. Taigi ir nuvotavom, kad 
Dievas buvo, yra ir bus, ba 
jis n.Hsmertelnas ir negali 
numirti, kad ir norėtų.

— Tokiu būdu jūs neišra- 
dote nieko naujo. tėve. nes 
visos davatkos taip tiki

— Maiki, taip tiki visi, 
ne tik davatkos.

— Ne, tėve. ne visi. Yra 
žmonių, kurie tvirtina, kad 
Dievas buvo, bet paseno ir 
mirė.

— Ar žinai, Maiki. kas 
taip tvirtina? Komunistai ir 
kitokie bedieviai. Jiems rie- 
ko nereikia, nei valdžios, 
nei ponu. nei Dievo.

— Tėvas čia klysti. Ko
munistai šituo klausimu ne
užsiima. Jie netiki, kad Die
vas galėtu numirti, nes jo 
nėra ir niekad nebuvo, tai 
kaip galėtų rumirti tas. ko 
visai nėra? Pet apie Dievo 
mirti kalba kunigai, tėve 
kurie pirma tikėjo, kad Die-

ir visada rašė. *
— Nu, tai ką jis sako apie 

Dievą ?
— šiomis dienomis, tėve, 

pas jį buvo nuvykęs vieno 
žurnalo bendradarbis ir pa
klausė, kaip jis žiūrįs į r.au- 
:ą teologiją, kuri skelbia, 
kad Dievas jau baigia mirti, 
jeigu dar nėra visai numi
ręs.

— O kas yra teologija?
— Trumpai pasakius, teo

logija aiškina žmogaus san
tykius su Dievu. Tai yra se
noji teologija. Bet naujoji 
•eolopija sako. kad moder
niame gyvenime Dievas ne
turi prasmės. Seniau žmonės 
tikėjo, kad Dievas vra ir 
kad jis viską valdo, bet šian
dien tenka jau pripažinti, 
kad io mirtis yra istorinis 
faktas, ir bažnyčios turi iš
mokti kaip apsieiti be jo- 
Taigi tas žurnalistas norėjo 
patirti, kaip i šitą naują teo
logiją žiūri šis aukšto moks
lo dvasiškis.

— Nu, sakyk, sakyk, ką 
jis patvrė?

— Kaip senas žmogus, 
kun. Fozdick nelabai nori 
rau ia iai teologiiai pritarti, 
vis dėlto jis sutinka, kad 
žmogui bręstant ir sąmonė- 
iant. io pažiūros į Dievą tu

Fr. Skėrys

Vedė Vasario 16 gimn. 

mokytojas

Ilgametis Vasario 16 gim-

nes Lietuvos okupantas ir 
kolonizatorius Sovietu Rusi-c

ja jai neleidžia. Bet lietu
viai pasaulinėje parodoje 
dalyvauja, nes Kanados vy
riausybė, kuri Lietuvos oku
pacijos nepripažįsta, lietu
vius, greta kitų tautų, pa
kvietė dalyvauti ir paskyrė 
Lietuvių Dieną, kuri Įvyks 
1967 metų rugsėjo mėnesio 
3 dieną Pasaulinės parodos 
parengimų teatre, turinčia
me apie 7.000 sėdimų vietų.

Lietuvių Diena Pasaulinė
je parodoje pasirūpinta su- 
tapdinti su tiadicine Kana-T - - * TA'u G S juieuuviu ryienS, kun i-

delis, 7722 George Street. 
LaSalle-Montreal, Canada. 
tek 366-6220. Montrealio 
aerijos nr. 514. Kanados ir 
JAV lietuviai visi iš savo na
mų gali tiesiog iššaukti bet 
kurį Montrealio lietuvį, su
rinkę pirma 1-514— ir buto 
numerį

Be mūsų, lietuvių, Paro
dos ir Lietuvių Dienos komi
teto komisijos nakvynių rei
kalams, veikia ir Pasaulinės 
parodos Logexpo skyrius, 
per kurį taip pat galima už
sisakyti viešbutį, motelį ar1 
bet kokia nakvynę telefonu 
397-8817.

KALENDORIUS
Jo turinys:

Iš pat pradžios eina gamtos reiškiniai, toliau kalen- 
doriumas su krikščioniškais ir tautiškais vardais.

Be to, kalendoriuje aiškinama: ką reiškia ameriko- 
nizmas, anarchizmas, imperializmas, socializmas, bolše
vizmas bei komunizmas ir kaip pasidarė komunizmo fron
to skilimas? Kaip atsirado fašizmas, nacizmas, sindika- 
lizmas, tecbnokratija ir šaltasis karas?

Kas yra 15-kos valstybių blokas, 
NATO?

kuris vadinasi

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautųvyksta kiekvierais metais 
vis kitoje lietuvių kolonijoj.
Tad 1967-jų metų Lietuvių 

naziios vokiečių kalbos mo-i Diena bus dviguba. ii eilinė 
kvtojas Aloys Weigel rug-! Kanados Lietuvių Diena, ir 
piūčio 8 d. susituokė su Ro- Lietuvių Diena Fa>auhėje 
semarie Schmitt. Weigel parodoje.
dėsto vyresnėse klasėse vo-s Montrealio lietuviai, ap- 
kiečių kalbą, visuotinę isto- sijungę į Kanados Lietuvių 
riją ii .visuomenės mokslą ir Bendruomenės dalini, kaip 
gerai paruošia savo moki-, Pasallli Lietuvi, Bendro- Lietuvi Dienos
rnus- i menės dalim, drauge su Ka-: • v™Mokytojas Aloys Weigel, r,ados Lietuvy Bendruome- - atIlkl) ^Į.a kvl.ecl^nĮ1 v?‘
vra labai tampriai susirišęs! - y1* . uruuiIie Si Kanados lietuvių kolom-yra labai tampnai susinsęs neg Prasto \aldyoa yra su- • Pbnrai ir v,ei tautiniu čn, 
su lietuviu Vasario 16 gim- dare i.-omueta kuris rūpina- • • C ,a?.ll. i,1 tautinill s0" 
na7iia ir ios mokiniais Rei- • t - '/ • tv Kll2 sekėjai. Chorų vadovukfa Seteris kaip Z'kSfe|S* '■ ? kviečiamas muzikas Stasys
Ria stebėtis. Kaip ORieus, n03 ruosimu ,r ruošimu Lie- Gailevieius ir šokiu vadovo 
gina lietuvių tautos mtere- tuviu pienoe Pasaulinėje ra šokių vadove
sus ne tik savo draugų tar- parodoje Genovaite Dumciute-Breich-
pe, bet ii vokiečių įstaigose-Į
Reikia tik džiaugtis, kad tu
rime mūsų gimnazijoje tokį 
brangų žmogų, kuris yra• • V • Lk.Ll I 1711

___ _ ___ __ ___  ______ kitas anglų kalba. Nu
tiems, meile vaikams ir pasi-, Avenue jgor.treal 28. Čana- matyta išleisti parodos 
aukojimu savo profesijai j d tel f 482-0865; vi- ženklelis, atspausdinti paro- 

Naųjai susikurasiai sei-l ep,.rndninkas parodos rei. dos ir Lietuvių Dienos vo- 
ieikia tik palinkėti lai- kaIaync xorkpiiū-! kąi iv plakatai prie automo

bilių su Lietuvos žemėlapiu.
Visiems parengimams a- 

pytikriai numatoma apie 
20,000 dol. išlaidų. Kadangi 
šis lietuvių pasirodymas y- 
ra svarbus ne tiktai Kana
dai bei Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviams, bet, 
kas svarbiausia, kitoms tau
toms, kuiių parodoje daly
vau* per 80, o jų tarpe dali
nai ii žmonių iš Lietuvos ga- 

T o ii * na didelis kiekis, tai būtina, 
įue. ka^aĮ kad lietuvių pasirodymas 

būtu tikrai efektingas- Tam
. . .. tikslui reikia mums visiemskomisijos aukotis_

Lietuvių Dienos išvakarė
se, ’ ugsėjo 2 dieną, šeštadie
nį, didžiulėje salėje —Audi
torium Paul Sauve, Pie IX 
Blvrd. ir Beaubien gatvių 
kampe, įvyks didelis balius, 
kurio metu bus renkama Iš
kilioji Kanados Lietuvaitė, 
anglų vadinama Miss. Li
thuania.

organizacijai?

mai

manienė. Kas bus kalbėtoju. 
Čia pateikiama komi- paaiškės vėliau, 

teto sudėtis: ja„ dakar aišku, kad bus
Komiteto pirmininkas Ro- du leidiniai — vienas lietu-

kalantis Albertas Norkeliū- 
nas, 6695, 35 Avenue, Mont
real, P.Q.. Canada, telefo
nas 727-3120: vicepirminin
kas Lietuviu Dienos reika
lams Steponas Kęsgailą. 
1577 rue de Seve, Montreal. 
20, P.Q., Canada, telefonas 
767-5956: Finansų komisi-

bėrim kitu karta nes šiandie jos Juozas Šiaučiulis.
be. įm kita kartą, nes šiandie 689? M in Montreal 20. 
as neturiu daugiau laiko.'
Tačiau nebijok nieko, tėve, 
nes velnio nėra.

mingo gyvenimo.
Fr. Sk.

Dievo žmogus negalėtu gy
venti. Raidavei jį paimtų 
velnias.

Tėve. anie tai pasikal-

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?
Vietnamas faktų š viešoje-
Straipsnis Jaltai prisiminti.
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televizijų?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.

* ■ • . i' 15 *
Be to, kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 

geresnių juokų.
i n

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS
_- > \

Kalendoriaus kaina—95 centai> . . J O .
n

Šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi
sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant. Užsaky
mus galima siųsti kartu su prenumerata ir galima atskirai. 
Prašome adresuoti taip:

■.

KELEIVIS
636 Broad way, So. Boston, Mass. 02127

P Q.. Canada. tel. 767-2781; 
Nakvynių komisijos pirm

- Okei. Maik. aš tavęs •’0.r.» Adomaitis, 591 Ge- 
rald Aven
real, Canada. tel. 366-<639; 
Pasaulinės Pai odos Lietuvių 
Dienos koncerto

lauksiu.
ri keistis. Ir toliau jis sutiko, 
kad visgi nėra tokio Dievo, 
kaip paprasti žmonės tiki. 
Nėr? tokio Dievo, jis sako. 
kuris sėdėtu Ivg koks knyer- 
vedis ir užrašinėtų gerus ir 
blogus žmonių elgesius 

— Nu. jeigu tokio nėra, 
tai turi būti kitoks. Juk be J

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam

pirm. dr. Petras Lukoševi
čius. 479 Bourbonnais Avė.. 
LaSalle-Montreal, Canada. 
tel. 366-1210: Baliaus komi
sijos pirm. -Tonas Ladyga, 
1C1S5 Waverlv, Montreal, 
P.Q.. Canada, tel. 389-1814 ų

Iki
aly!

pasimatymo Montre-

Info-macijo* Komisijos 
vardu —

J. Kardelis

BRISTOL, CONN.

Mirė J. Skinzeras

Spalio 17 d. mirė ilgai 
sirgęs ilgametis Keleivio 
skaitytojas Jurgis Skinze
ras, 76 m. amž- Velionis į 
JAV atvyko 1913 m., Bris
toly išgyveno 50 metų, 36 

Į metus dirbo General Motors

bendrovėje. 1959 m. išėjo 
į pensiją.

Velionis priklausė įvai
rioms vietos organizacijom. 
Palaidotas Kalvarijos kapi
nėse- Collinsvillėj. Conn.

Paliko liūdinčias žmoną 
Oną ir dukterį Joaną. Joms 
reiškiu užuojautą, o velio
niui — ramiai ilsėtis lais
voje Amerikos žemėje.

R Jakavonit ~
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MOTERŲ SKYRIUS
H 

■ «:
JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

» • v* t w _ e

■ - ’

1940. 9. 2

Vakar įėjau į naują butą. Nieko jame nėra. reikia 
viską pirkti.» kainos vos įkandamos. Sėdau Į išlaidyną — 
reikia vilkti ?«avistovumo“ jungą, šiai kai kurios išlaidos 
jau padarytos: 3 tuščios dėžės — 2 frankai, mažas puodu
kas kavai virti — 8 frankai, elektros lemputė ir kelios 
žvakės — 10 frankų ir tt. Tai tik pradžia.

1940. 9. 2
eon-

Gavau šiandien laišką iš konsulato. Įdomus laiškas ne 
tiek informacijomis, kiek savo dvasia Jį perrašau:

"Žinių iš Lietuvos tiek tėra. kiek jų gauname viena
me vieninteliame Lietuvos laikraštyje "Darbo Lietuva“. 
Yra dar "Tiesa“, bet ir vienas ir antras tėra Maskvos 
"Pravdos“ ir "Izviestijų“ vertimai į lietuvių kalbą. Nuo 
pradžios ligi galo, nuo Vilniaus ligi paskutinio užkampio 
kaimelio — visa Lietuva, pagal tų laikraščių, tegarbina 
genialų Staliną ir Molotovą, džiaugiasi jų dėka "laisvę 
atgavę ir meldžiasi. kad Maskvos ir Stalino "saulė“ amži
nai šviestų ir darytų lietuvius laimingiausiais žmonėmis 
pasaulyje, kaip jau esą toki visi mėšluose susmirdę rusai. 
Bet kad lietuviai galėtų tą laimę pasiekti, reikia idant jie 
"pasivytų“ rusus jų kultūros pasiekimuose... Užtat visur 
įvedama rusiška tvarka, ir visur maži žydukai stovi prie 
lietuvių kaip mokytojai ir auklėtojai. Kokią rolę vaidins 
mūsų žmonės — lengva įsivaizduoti: raudonoji "nenuga
lima“ armija (tai vis "Darbo Lietuvos“ terminai) prižiūri, 
kad niekas iš laimės kelio neiškryptų. Todėl visi Paleckiai, 
Gedvilai, Pakarkliai, Krėvės ir Giros tėra marijonetės, 
kurie dažnai turbūt ir nežino, kur ir kaip jų parašas kokio 
nors Maskvos kirgyzo padedamas įsakymuose ir pareiški
muose. Tokio pasityčiojimo iš Lietuvos diaugystės per 20 
metų turbūt pasaulis dar nėra matęs. Žiaurus ir smirdantis 
burlioko batas trempia šiandien Lietuvą šimtą kartu pik
čiau už caro kacapus. Ir dar viską iš pamatų griauja ir 
teršia.. “

Tokios "informacijos“ Jų vertė tokia, kad matyti, 
kaip konsulate vertinama Lietuves padėtis. Įdomu pavar
dės — Paleckis. Gira, Krėvė, Gedvilą, Pakarklis ir t.t. 
Tai vis prosovietiška programa, bet kaip ta publika talpi- 
nasi komunizmo rėmuose, tai man paslaptis.

1940. 9.2

Iš Lietuvos ir Amerikos jokių žinių. Dar gal ir per 
anksti.

Įkurtuvės naujame bute vyksta sunkiai. Jei turėsiu 
elektrą ir gazą. galėsiu šiaip taip šeimininkauti. Jei taip 
reikėtų, galėčiau čia išgyventi iki pavasario, bet. manau, 
nereikės tiek laukti, o greičiausiai ir V eros sulauksiu čia. 
Tada matysime. Kol kas sėdėjimas 2-juose kambariuose 
man šiek tiek griebia už sąžinės —yra žmonių be butų...

Lietuvoje, manau, yra žmonių, kurie džiaugiasi ne
tekę nepriklausomybės "naštos“: kam ji mums. mes maži. 
mes nesusitvarkome, leidžiame save smaugti tokiam Sme
tonai ir jo klikai, o pabojai iš oro dideli... Ar ne geriau 
prisiglausti po^galingo kaimyno sparnu? Samprotavimas 
Gribouille dvasioje, bet jo nemaža buvo jausti pas daugelį 
žmonių, ypač iš kairiųjų lagerio. Nūn. tie žmonės jaučiasi 
nusikratę jaaštos ir. be abejo, eina lenktynių taikstymosi 
Maskvai su viemaisiais komunistais. Įdomu būtų juos 
iš arčiau pamatyti.

1940. 9. 2

Vakaras: Prie žvakės skaičiau laikrašti, snaudžiau. 
Pradėjau "savame bute“ gyventi dykaduonio gyvenimą 
Kai turėsiu gazą ir šviesą, galėsiu jaustis neblogai, iki pi
nigų bus. Reikėtų kas nors skaityti, kas nors rimto daryti, 
bet nesusirenku jėgų — vis dar išglebęs, be jėgų, be va
lios, be sveikatos. Ar taisausi, galas žino. Pilvo jau pora 
dienų nebesuka, tei rodo lyg taisymąsi. Ir šiaip jau silpnu
mas, regis, mažesnis. Bet dar negalima sakyti ”op“, grio
vio neperšokus. Barake Al4 daktarų pranašavimas, kad 
'taip gali tęstis visą mėnesį“ išsipildė ant mano kailio.

Kažkoks išdaigu mėgėjas nupiešė nuogą moterį virš 
tunelio netoli Los Angeles, Cal. Dabar galvosūkis, 
kaip tą paveikslą panaikinti.

JONUKAS KELIAUJA 
Pasaka

Pagal M. Kanapnickienės pasaką iš lenkų kalbos 
lietuviškai parašė
Jonas Valaitis

(Tęsinys)

GRĮŽIMAS

Kaipgi linksma vėl budėti! —
Negali akims tikėti:

d
Nėr baidyklių, nėr peledų,
O ir Brisius čia pat sėdi.

— Brisiau mielas! — Ir šuniuką 
Glosto, šnekina Jonukas.

Brisius ilgai čia negaišta,
Veda į namus per raistą.

Vai. kaip gera, vai, kaip miela 
Vėl matyti kiemą mielą,

Obelaitę augalotą 
Ir trobelę samanotą.

Vakare aušros šešėly 
Mato sūnų motinėlė

Ir rankas ištiesus laukia.
Kaip kiemu Jonukas traukia.

— Kur buvai gi, keleivėli?
— O pasauly, motinėle!

Greitai mamą apkabina 
Ir papasakot mėgina,

Kur ką matė, buvo baimės,
Didžio džiaugsmo ir nelaimės.

Ir balandžiai ant trobelės 
Klausės kalbančio Jonelio.

Ką girdėjo, man ulbėjo, —
Aš į pasaką sudėjau.

Galas

r?

1940. 9. 3
ŠEIMOJE 3 GYDYTOJAI

Ėjau ieškoti kavos. Ties mano nosimi kavą išpardavė, 
ir palikau benorįs. Taip tei vienas puodukas sunku gauti, 
o tokių puodukų dabar daug ir vis daugėja. Laiko ženklas.

Gazą ir elektrą turiu aš pate sau įrengti. Gazo neį
rengsiu. nes dirbtuvė atsisako šiuo tarpu — nėra skaitliu
kų. Pirkau litro denatūruoto spirito ir mašinėlę. Ot, 
virtuvė t o

(Bus daugiau).

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Tėviškės Žiburiuose ne

trūksta kun. B- Mikalausko 
darbų liaupsinimo. Gerai ži
noma ir man kun. B.M. or
ganizaciniai gabumai. Tie- 

' sa. kad jis yra prisidėjęs me- 
j džiagine parama meno mė- 
i gėjų grupei Gintaras ir 
j skautams paremti, bet ne
tiesa. kad jis būtų kūręs to
kias organizacijas, kurios 
skatintų lietuvių vienybę. 
Priešingai, jis jau veikusias 
organizacijas "išorganiza- 
vo“ ir lietuvius išrūšiavo 
taip. kad Kitiems klebonams 

Į -kunigams esant to nebuvo 
ir nebūtų, jeigu kunigas 
B.M. savo noru arba įsaky
tas apleistų Niagaros Pu- 
siausalį.

Esame patenkinti kun. B. 
M. sugebėjimu bingo tvar
kyti ir Jb pajamomis bažny
čią puošti bei "didingų 
švenčių“ ar kitų minėjimų 

j išlaidas apmokėti- Bet būtų 
, gražu, kad kun. B.M. su sa
vo korespondentais ir tas 
bingo apyskaitas spaudoje
paskelbtų.

Minėtuose straipsniuose 
skelbiama, kad kun. B.M. 

: suorganizavo Gintaro
j tinių šokių sambūrį ir skau- 
j tų tautinių šokių grupę Aš 
, apie 10 metų vadovavau mi- 
j nėtiems šokėjams, todėl tu
riu štai ką pasakyti:

1952 m. gegužės mėn. 
i pradžioje, pasitarus su K

Teises patarimai
Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Kelei vie skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaityto jas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

galėtų būti pateiktas šiuo 
’ metu.

Jau 16 metų nuolatiniai Aplamai kalbant, "vvork- 
dirbu vienoje privatinėje Ii- men’s compensation“ ieški- 
goninėje. Dirbu virtuvėje, nys ne visuomet yra toks pa- 
Ligc ninėje turiu kambarį ir prastas ir savaime supranta- 
čia gyvenu. Pernai, t. y. mas reikalas, kaip pats su- 
1965 metų spalio mėn. 15 žeistas darbininkas jį įsi

vaizduoja. Reikia būtinai į- 
rodyti. kad susižeidimas i-

Klausimas

dieną, po darbo, apie 10 va
landą, besimaudydamas po 
dušu aš paslydau ir kritau vyko tokiomis sąlygomis ir 
ant kairiojo šono ant mar-! tokiomis aplinkybėmis, kad 
mūrinių gl indų, nusilaužda- ’ jis yra būtinai "surištas“ su 
mas kairiąją ranką aukš-j darbu (arising out and in 
čiau riešo- Tą patį vakarą , the course of employmer.t). 
ligoninės budintis daktaras. Tai dažnai yra ginčijamas 
pasiuntė mane į miesto ligo-! reikalas. Pavyzdžiui. Tams- 

ten lūžusią ranką' tos atveju draudimo kompa-tau- ninę;
peršvietė ir iš ryto man ją 
sugipsavo. Ligoninėje išgu
lėjau dvi paras. Už peršvie-

nija. kuri draudžia Tamstos 
darbdavį, turėtų pagrindo 
bent argumentuoti, kad

timą, ligoninei ir dagtarui. I Tamsta tą dušą paėmei savo 
nors ir nepilnai, apmokėjo "*
Blue Cross — Blue Shield.
Daktaro paliepimu, šešias

'malonumui“, o ne ryšium 
su virtuvėje dirbamu darbu. 
Žinoma, jei Tamsta pabai-

Žukausku ir Vanda Bajorai-I ^ites ™ nedirbau, bet išj gei.savo darbą ir tuoj pat 
te, pradėjome raginti jauni
mą burtis į šokėjų sambūrį.
Pradėjome pratimus ir jau 
^rugsėjo mėnesio pradžioje

darbovietės gavau pilną at-

lyginimą, kaip ir dirbantis. 
Kažkas man pasakė, kad

po metu r.uo rankos susilau- 
atlikome Tautos dienos pro- žvmo turėsiu stoti į daktarų 
grama Vvellande, o spalio komisija ir į teismą kom- 
25 d. Niagara Falls suruošė-' pensacijai gauti. Metai suė
mė yi£ča įinhnvi Įr sambūrio jo š. m. spalio mėnesio 15 
krikštynas. Jį pavadinome dieną, bet jokio kvietimo is

niekur negaunu.
Malonėkite atsakvti. ar

Gintaras-
Dirbau toliau. Darbas bu- 

vo sunkus. Ypač nelengva 1 ma„n ^jnpensacua pnklau-
buvo šokėjus suvežti i ! po? Jei priklauso, —

•omi kreiptis? Gal pasitarti su 
įmano bute. Paprašiau kun. Į advokatu. o gal dar laukti? 

B.M.. kaipo ne teip užimtą: Skaitytojas
New Yorko valstija.

timrs, kurie buvo daromi

J (Bingo dar neturėjo), padė- 
j ti tėvams vaikus suvežti į 
pratimus. Sutiko, ir mes 
džiaugėmės geru patarnavi
mu

Po kurio laiko kun. B.M.

Atsakymas

Pri leidžiu, kad Tamsta 
... . , _. . kalbi aoie "Workmen’s

pradėjo man ir sokeiams; Compensation“. Tokiai

pasiėmei tą dušą. Tamstos 
advokates galėtų pateikti 
argumentą, kad "nusimau- 
dyti‘ po darbo yra itin su 
darbu susijęs reikalas ir tt. 
Faktas, kad gyveni pačioje 
ligoninėje, irgi turėtų reikš
mės.

Įrodžius, kad Tamstos su
sižeidimas yra "surištas su 
dirbamu darbu“, t. y., jei 
"atsakomybės“ (liability) 

kur Į klausimas būtų išspręstas 
Tamstos naudai, jei ateity 
Tamsta pasidarytum visiš
kai nedarbingu arba bent 
dalinai nedarbingu dėl tos 
rankos ankstyvesnio sužei
dimo. Tamsta galėtum rei
kalauti "VVorkmen’s Com
pensation“.
Jf i: sužeistas darbininkas 

nepasirašo taip vadinamo
sios "lump settlement“ su

diktuoti ir pagaliau darvti; Įįajp2j g.autj darbininkas tu- tarties su draudimo kompa-
pastangu mane pašalinti iš 
sambūrio vedėju ir ta darba 
pavesti mano dukrai Ritai.

ri būti "nedarbingas“, t. y. 
darbininkas negali dirbti 
dėl "susižeidimo“. Darbinin

i k.ur* tada buvo 20 metų am- kas gaų būti visiškai nedar-

šeimoje yra duktė Birutė, 
kuri pernai gavo gydytojo 
diplomą.T?i Mikužiu šeima Aust

ralijoje. Mikužis iau Lietu
voje buvo gydvtojas. bet at
vykęs į Australija vėl turėjo 
stoti į universitetą ir ji ant
ra kartą baigti. Po pakarto
tinių studijų gavo teisę vers- senam Keleivio skaitytojui
tis gydytojo praktika ir Mi- 
kužienė.

O tretysis gydytojas jų

CLEMENS, MICH. 

Užuojauta J. Daržinskui

Reiškiame užuojautą

J. Daržinskui dėl jo myli 
mos žmonos mirties po ilgos 
ilgos ligos.

i ziaus.
Pradėjau dėl to mūsų 

globėjo užmačių abejoti, ir 
todėl mudvi su dukra su juo 
santvkius nutraukėm. Bend
radarbiavimas nebuvo įma
nomas.

Kadangi mano šokėjai 
buvo paruošti ir kadangi jie 
beveik visi priklausė skau
tams. tei skautu vadovybė 
na pašė paruošti pro<f-amą 
Šv- Kazimiero šventei. Skau
tų vadovai kun. B.M. papra
šė pratimams duoti parapi
jos sale. Jis sutiko, bet man 
uždraudė i ja ieiti. Teko 
pratimus darvti kitur, ir 
kun. B M. suplanuoti truk
dymai tikslo nenasiekė: Šv. 
Kazimiero šventėie progra
ma buvo gerai atlikta.

Tokiai padėčiai esant, aš 
nebegaliu vadovauti nei1 
Gintarui, nei skautų šokė
jams ir laikinai tą darbą nu
traukiu. Jei sąlygos pasi-į 
keistu, mielai darbą tęsiu.' 
Jaunimo ir čia yra pakanka- j 
mai, tik gaila, kad nededa
ma didesnių pastangų jame 

lietuvybės dvasiai iš-gyvai Ii 
laikyti.

Zofija Ulbinienė

-et *

bingas. arba tik dalinai ne
darbingas (totally or par- 
tially disabled). Kadangi 
Tamsta sakai, kad darbą 
Tamsta buvai nutraukęs tik 
šešioms savaitėms, aš pri- 
leidžiu, kad Tamsta buvai 
pakankamai pasveikęs grįž
ti į savo einamas pareigas 
Tad sunku suprasti, kokiu 
Pagrindu remiantis toksai 
"kompensacijos“ ieškinys

Kaauglių gražuolė Sandy 
, berts iš Milpitas, Cal.

Ko-

nija. Jis nėra "atleidęs“ jos 
nuo tolimesnės atsakomy
bės. Žinoma, jei vėliau toks 
klausimas iškyla, darbinin
kas vėl privalo įrodyti, kad 
jo nedarbingumo priežastis 
yra tas ankstyvesnis susižei
dimas, dėl kurio kompanija 
yra atsakinga. Be to, daugu
mas valstijų turi dar vieną 
papildomai numatytą vien
kartinį mokėjimą, kuris va
dinamas "loss of funetion 
and disfigurement section“. 
Jį gali gauti tik toks susižei
dęs darbininkas, kuriam bu
vo pripažinta teisė gauti 
’bvorkmen’s compensation“

Jei Tamsta nepatiekei 
ieškinio, vargu ar būsi au
tomatiškai pašauktas į dak
taru komisiją arba teismą. 
Pasikalbėti su vietiniu advo
katu šiuo reikalu nepakenk
tų.

BROOKLYN, N. Y.
Sveikiname K. Skimelį

Senas Keleivio skaityto
jas Konstantinas Skimelis 
sulaukė 90 metų amžiaus- 
Maikį su tėvu "beslebizuo- 
damas“ išmoko skaityti ir 
pamėgo raštą. Jis ir šiandie 
tebėra uolus Keleivio skaity
tojas.

Linkime jam dar ilgų me-
tų.

/ rr.



Nr. 46.1966 m. lapkričio 16 KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis septintai

! **********************************************************************

Vietinės žinios
Bostono

PARENGIMŲ KALENDORIUS

• 1,

Pagerbsime, kurie kovojo Pasisekęs mokyklos vakaras 

ir žuvo dėl laisvės

Lapkričio 20 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas-

Esame įpratę ”13“ skaičių ^.albf? ^etuvos konsuias A.
Kof rJ: Simutis is New Yorko.

ši sekmadieni, lapkričio laik-*u nelaimingu, bet Bos-;
20 d., Bostone bus minima 10110 Lituanistinei mokyklai 
Lietuvos kariuomenės atkū-! J1? M* laimingas, nes lapkri- ,
limo sukaktis. 10 vai bus 010 jos Tėvų komiteto LapKneio 25 d. Jordan 
pamaldos šv. Petro lietuvių: ren^asis metinis pokylis, Hali salėje dainininkės Al- 
parapijos bažnyčioje o 3lSUtraukė daugiau svečių,; doros Stempužienės kon- 
val-popiet So Bostono Lie-1 negu klt0 skaičiaus dienom j cerUs, rengia Pabaltiečių 
tuvių Pil. Dr-jos III aukšto engtieji. O gal tas svečių; draugija.
salėje iškilmingas susirinki- &aujmas lodo didesnį Bos

tono visuomenės susirūpini

• • •

• *
mas, kuriame kalbės Lietu
vos konsulas Anicetas Si
mutis. o meninę programą 
atliks solistas Vilius Bražė- 
nas-Bražvilius iš Watertow- 
ro. Conn., kuriam akompo
nuos komp Julius Gaidelis.

Po meninės programos 
bus šokiai, grojant Šmito or
kestrui. Veiks bufetas.

Rengėjai kviečia visus 
vietos ir apylinkės lietuvius

Aktorė Connie Stevens. kurią 
teismas atpalaidavo nuo jos vy
ro aktoriaus James Stacy. Jie 
buvo vedę 1963 metais.

ciūtė. Dr Vvtauto Kavolio *************************************M*****Mv*********************Ml 
pratai mė.

1 uo pačiu laiku vyksta 
dail. Vidos Krištolaitytės 
darbų paroda.

Maloniai kviečiame atsi
lankyti.

Valdyba

■b

lapkričio 27 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos na
riams šurum burum savų 
namų III aukšto salėje-

• * •

dalyvauti kovojusiu ir žuvu
siųjų prisiminime ir pager-į Paį'ai?^- . uipjp vakarui vadovavo

Adomas Tumas.
Siūlomi kandidatai

mų tuo svarbiu lietuvybei iš
laikyti židiniu. O tai yra 
veria ir reikalinga.

Meninėj programoj ir šo
kiams grojo Edo Radionovo 
orkestras iš Hartfordo.

Komiteto pinu. A. Tumo
paprašytas kalbėjo kun. į Gruodžio 18 d. 3 vai. po- 
kieb A. Baltrašiūnas, reiš- jpi^t Jordan Hali salėj smui- 
kęs susirūpinimą lietuvybės kininko Izidoriaus Vasyliū-' 
išlaikymu ir jos platinimu ir no koncertas, 
pažadėjęs tam reikalui savo

pirm.

Didžiausia Bostono lietu
vių draugija — So- Bostono 
Lietuvių Piliečių D-ja — 
lapkričio 17 d. nominuos! 
valdybos kandidatus, šie-

Keliavome kartu su 

1. Manomaitiene

Spalio 8 d. buvo Lietuvių 
Moterų Federacijos Bostono

met kažkodėl rinkimais vra’ KIub° susirinkimas Pir’ met Kažkodėl irinkimais yra mininkės Vakauzienės

Giuodžio 25 d. So. Bosto- 
• no Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje Jaunimo Kon
greso Bostono skyriaus ko
miteto rengiamas Kalėdų 
šokių vakaras.

♦ ♦ *

mažesnis susidomėjimas: į 
kai kurias vietas tėra tik po bute. Apgailėtina, kad nevi

sus narės atėjo ir galėjo pa-vieną kandidatą šioks toks į Rartį su Irena M
pasirinkimas bus i direkto- • - „ i1 1 nomai uene po Vakarų Eu

ropa, pasigėrėti nepaprastairius: yra naujų asmenų, bet 
ne iš pirmaeilių.

Į pirmininkus kandidatuo
ja S. Drevinskas, Į vicepir

Gruodžio 31 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil Dr-jos III 
aukšto salėje tos draugijos 
Naujįjjų Metų sutikimas.

• » «

gražiais vaizdais ir pasiklau-
syti jos idomaus pasakoji- salėje dainininko Naan Pold

mininkas Y“"švZinU’ Tfin" mo ka 11 matė ir iš^’eno, koncertas, rengia Pabaltie-minn.'Kus L. bveims. į nn.j „o-rxAzlQTVlQ Va.--_ j____•
cpkr A nnizHię fiip vi<si tn cių cirauglja.* ™™ kieti joje. Prancūzijoje, Ita-; ...

liioie ir kt.
Valdyba jr kitos to susi- Vasario 19 d. 2 vai. po

Mučinskas. buvęs draugijos; ^čkir go«: Irenai Manomai- P1TU Jhomas ?ark .aukst 
reikalu vedėjas) ir i maršai- d.eR1I;g0? irenai manomai . mokvklos saleje Lietuvos 

tienei uz įdomia paskaitą ir, nepriklausomvbės sukakties 
ios sūnui, padėjusiam rody-, minėjimas, kurį rengia A- 
ti paveikslus. A. D- , merikos Lietuvių Tarybos

* o- •- skyrius.A. Pivariunas ligoninėje

se pareigose yra ir dabar). 
Po du kandidatu vra į iž-Į

dininkus f E. Ketvirtis ir Pr. ■

kas — St. Zebris ir J. Mar- 
kelionis (jis ir dabar eina 
tas pareigas), į sekretorius 
A. Neviera (jis ir dabar yra 
sekretorius) ir A. Mažiulis. 

Visai nauji kandidatai v- Ilgametis Keleivio skaity-
ra ir i kontrolės komisija:Į tojas Aloyzas Pivariunas.

Vasario 7 d. Jordan Hali

• * •

Balandžio 7 d Jordanao ± j, v <xi i unae. TT n -i - • • • . . -»T
A Keturakis J Vaičaitis iri gvv. 4 Erie Place, Roxbury, a/ ?a eJe Plani® es ei?s a. rveturasis, o. vaieaiub ir sj ’ Vembergs konvertas, rengiaJ Kapočius. Bet ta komisija! Mass.. paguldytas^ Holy
siūloma panaikinti. Jei su-‘Ghostligonir.ėje.l575Cam- 
sirinkimas taip nutars, tai ir bridge Street. Cambridge,.

Pabaltiečių draugija.
♦ ♦ ♦

Respublikonai
laimėjo

Rinkimai respublikonams 
buvo labai palankūs: jie lai
mėjo senatorių, gubernato
rių, vicegubernatorių ir ge
neralinį prokurorą. Guber
natorius Volpe gavo net virš 
pusės miliono balsų daugiau 
už McCormacką, 214,000 
balsų dauguma laimėjo vi- 
cegub. Sergent ir nedidele 
vos 81,000 dauguma genera
liniu prokuroru išrinktas 
Richardson.

Didelis respublikonų lai
mėjimas — Brooke išrinki
mas senatorium. Jis taps is
toriniu asmeniu, nes tai bus 
nuo 1871 m. pirmas negras 
senate

Į mažesnės svarbos vietas 
pateko demokratai — vals
tybės sekretorium White. 
iždininku Crane, auditorium 
Busco (lenkas).

Valstybės parlamente pa
liko dauguma demokratų 
rankose.

Gubernatoriaus ir kitų 
pareigūnų rinkimai dabar 
bebus po 4 metų.

Pažymėtina, kad į atsto
vų rūmus išrinkta moteris 
Heckler. Kongrese tai ant
roji moteris iš Mass. Pi’-mo- 
ji buvo Rogers. kuri nuo 
1924 m. atstovų rūmuose iš
buvo 36 metus.

SPECIALIAI j LIETUVĄ 

GRAŽIAUSIOS 
KALĖDV DOVANOS

NAUJIENA —
tik už $5 mes pasiusime į 
Lietuvą 1 butelį geriausios 
degtinės ar konjako (>/Į kvor
tos) kartu su kiekvienu už
sakymu.

ITALIŠKI NAILONO 
LIETPALČIAI

Tai lietpalčiiai, kurių jūsų 
giminės prašo. Jie yra labiau
siai pageidaujama dovana, ir 
už ją sumokėtas doleris yra 
vertas mažiausiai 10 rubliu. 
SPECIAL INR $36.30
2 itališki nailono lietpalčiai— 
vyrų ar moterų,— labai ele
gantiški ir modernūs, pasiūti 
is sunkaus nailono, visiškai 
nepraleidžia vandens ir vėjo, 
lengvi, bet šilti, visokių dy
džių. nuo mažiausių iki ypa
tingai didelių, spalvos —tam 
šiai mėlynos (naivy), tamsiai 
žabos, tamsiai rudos. Galite 
už šitą kainą užsakyti tik ši
tuos lietpalčius arba dar ką 
pridėti iš mūsų sąrašo ir pa
daryti didesnį siuntini, bet 
būtinai užsakykite savo myli
miesiems šituos lietpalčius 
DABAR — padarysite juos 
labai laimingus.
UŽSAKYMAI TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESS C ORP.

NAUJA — OFICIALU
PILNAI GARANTUOTI 
PINIGAI I LIETUVĄ

per V’neshposyltorg Maskvoj 
JAV CERTIFIKATAIS 

pirkti įvairiose krautuvėse. 
AR RUBLIAIS IŠMOKĖTI 

9 rubliai už $10
JOKIŲ ATSKAITYMŲ,

Gavėjas gauna visą sumą
JOKIO MOKESČIO

Išlaidas apmoka Vneshposyl- 
torg.

GAVĖJO KVITAS
UŽSAKYMAI TIK PER 

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

125 Eastr 23rd Street 
New York. N.Y. 10010 

Paprašykite nemokamų ka
talogų

I
•t

Mass. 
Lankvmo

kandidatai atkris.
Į direktorius kandidatuo- . s ». . . .

ia- A Matioška St Sado- dien nuo 2 iki 4 vai. popiet. nG Lietuvių Piliečių Dr-jos nes J. lubinas A YoSn,, i Linkime jam greičiau pa-! OI aukšto salėje Minkų ra- 
j dijo talentų popietė ir N. 
Anglijos lietuvių gražuolės 
balius.

valandos kas-* Balandžio 9 d. So. Bosto-

J. Lubinas. A. Young,! LmKime jam greičiau pa 
J. Ovirka, A. Jaraitis, S.! sveikti ir grįžti namo. 
Mickevich, J. Jonaitis, A-
Andriulionis. H. Čepas. Ch. 
Adams. J. Grigalus. A Bai- 
ka, J. Shilalis, G. Aukšti
kalnis. Stella Driscoll (vie
nintelė moteris) ir J. Cas
per. (Iš jų 5 ir dabar direk
toriai).

Padėka

Nuoširdžiai dėkojam sa
vo vaikeliams — dukrelei 
Lillian ir žentui, jų sūnui Le-

A1 SIUNTĖ PAMINĖTI
LIETUVIŠKA MATERI

ALISTINĖ LITERATŪRA 
IKI NEPRIKLAUSOMY- į 
BĖS PASKELBIMO, parašė j 
kun. Vytautas Bagdanavi- 
čius, 68 psl., atspaudas iš 
L.K.M- Akademijos Metraš
čio II tomo. Kaina nepažy
mėta.

ROŽIŲ VASARA. Mari
jos Aukštaitės eilėraščių

onardui ir marčiai už tokią’ rinktinė, iliustracijos dail
Jurgio Juodžio, 
kaina $7.

761 psl.,gražią ju suruoštą puotą mū
sų vedybinio gyvenimo 50 
metų sukakčiai atžymėti.

Į puotą buvo susirinkę 
giminės ir draugai iš įvairių 
vietų — Bostono, Worceste- 
rio. Marlboro, Cambridge.
Wollastono, Miltono. Ran- 
dolpho. Holbrooko. Brock
tono, Stoughtono. Stoughto- 
no Lietuvių Klubo salėje vos 
galėjo jie visi sutilpti.

Dėkojame Onai Kusevi- 
čienei. kuri buvo mūsų pa
mergė O dabar svočia, pus-! kiam i, nuo reumatizmo, ranką, 
broliui Williamui Sienkevi- "Kirpimo ir skardėjim.

C1U1, svotui. . . I Tuojau siusk šj skelbimą Ir
Dėkojame visiems gimi-; s^vo vardą su antrašu, ir mes

nėms ir draugams už linkė- atsiųsime vaistą išbandymui, 
jimus ir brangia? dovanas. ROYAL PRODUCTS

Ačiū visiems. North Sta„ P.O. Box 9112
Anna ir William Yanušai Newark 4, New Jeraey

Vedybos
Vedybų tikslu ieškau susipa

žinti lietuvę rimtą moterį nuo 
45 iki 55 metą amžiaus.

Atsiliepti: — P.O. Box 533.
Hartford, Post Office, 
Conn. 06101.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gau*4 pagalbą.

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau-

PILYPO NARBUTO 

ĮPĖDINIAMS

1965 metais Hartforde, 
Conn.. mirė Pilypas Narbu
tas, palikdamas šiek tiek 
turte, kuri galėtų paveldėti 
brolis Motiejus (Macek, 
Mathew) ir seserys Teklė ir 
Maris, arba jųjų vaikai.

Velionis buvo nevedęs, o 
su seserimis ir broliu artimų 
ryšiu nepalaikė Apie seserį 
Maris turima nepatikrintų 
žinių, kad ji mirusi Lenkijo
je 1944 metais ir palikusi 
dukterį Antaniną Davido- 
wicz.

Spėjama, kad brolis Mo
tieji^ ir sesuo Teklė, arba 
jų vaikai, gyvena okupuotoj 
Lietuvoje.

Patys ieškomieji arba a- 
pie iuos žinantieji prašomi 
rašyti Lietuvos Generali
niam Konsulatui New Yor
ke:

Consulate General of
|-it įmania
41 West 82nd Street
Ney York, N.Y. 10024

JAUNIMO SIMPOZIUMAS

Geri
žodynai

Anglų-lietuvių kalbo* žo-
mftmfmii vavapac t,ynas’ V- Haravyko. apie 

—METMENŲ VAKARAS $0 000 žodžių, 583 puslapiai.

Santaros—Šviesos Fede
racijos New Yorko skyrius 
rengia šeštadieninę diskusi
jų popietę ir sekmadienį 
Metmenų literatūros vakarą.

Diskusijų Ratelio popietė

k eina .......................  $6.00
Lietuvių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi- i 
naitė ir šlapobcrskis. apie j 
27.000 žodžių. 511 psl., kai- j 
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio. 11 
laida, daugiau Kaip 30.000

įvyksta 1966 m. lapkričio 19 
d., šeštadieni, 3 vai. popiet

Endovvment s,alė'i žodžių, 586psl., kaina $7.00.
Dabartines lietuvių kalbosje. 347 East 46 St., Manhat

tan.
Programa: Dr. Vytauto 

Kavolio paskaita ’’Abejin
gas žmogus, jo kūryba ir pa
saulėžiūra“.

Jaunimo simpoziumas — 
Apie žodžius į tautą. Daly
vauja: Ramūnas Girnius. 
Skirmantė Makaityte. Ro
mas J. Misiūnas. Antanas 
Saulaitis, S.J.

Metmenų literatūros va
karas įvyksta 1966 m. lap-

zodynas, ,‘edagavo prof. J 
Balčikonis ir kt-, yra apie 
15,000 žodžių, 990 psl. 
kaina ...... .............  $12.0<

PALENGVlNK’TE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa-Į 
tys. be paraginimo, prieš

kričio 20 d., sekmadienį, i atsiųstų reikalingą sumą 
4:30 vai. popiet Atsimainy-'
mo bažnyčios salėje. 64-14 
56 Road, Maspeth Queens.

Programa: Marius Kati
liškis, Gunare Salins, Liūnė 
Sutema.

Gunare Salins skaitys lat
viškai. Vertimus i lietuvių, 
kalbą skaito Dalia Juknevi

j

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

švenčių nuolaidos 
automobiliui dovanoms 

1 USSR
Džiaugiamės paskelbti specialias Švenčių kainas.

Atpigintos kainos jau galioja.
Mes priimsime užsakymus automobilių dovanoms 

Šios kainos yra:
2101- VOLGA GAZ -21 R-...........  $2.365 19.
2102- VOLGA GAZ 21 US-...........  $2,5a3.7U
2103 - MOSKOV1Č 408 E -............... $1.954.88
2103 - MOSKOVIČ 408 -...................  $1.759.39
2104 - ZAPOROZHETS - ZAZ 965A- $ 957.60

Tos specialios kainos galios
TIKTAI IKI 1966 GRUODŽIO 15 

Skubėk su savo užsakymais pas:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South (corner 18th Street) 

New York, N.Y. 10003- Phone: 212-228-9547

arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar skyrių.

dienos.
• tn;

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

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

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

N.L. dahar pradeda duoti pranešimus apie Montreaiy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuviu Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—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 sa pase milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingidosias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C. 7 h

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą —
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pfnigis 
aukštojo moksle studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoiiarūs laba: pigią TERM 
apdraudą: už $l,0vC.G0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visękio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA- -kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopu veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus. ;

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite: • j;
Lithuanian Alliance ef America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

»■*«»»»«■

prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!
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Vietines žinios
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Arlingtono SLA 175 kuopai 

pranešimas . z,

Mūsų kuopos sekretoriui 
B. Kontrimui mirus. z atei
nanti sekmadienį, lapkričio 
20 d. 11 vai. ryto yra šau
kiamas nepaprastas visų na
rių susirinkimas ” Keleivio“ 
patalpose. 636 Broadvvay, 
So. Bostone Visi prašomi 
susirinkti paskirtu laiku.

Michelsonas

w
Nauja inžinierių vadovybė

Lietuvių Inžinierių ir 
ArchUrtRų S-gos Bostono 
skyriaus valdybon išrinkti: 
pirm. Jonas Mikalauskas, 
sekr. Romas Bričkus. ižd. 
Jeronimas Dabrila.

Serga C. Janeliūnienė

Jau kuris laikas Bostono 
miesto ligoninėje guli Caseyį 
Janeliūnienė. Ji sveiksta,' 
bet iš ligoninės dar nepalei
džiama-

Linkime greičiau at
gauti jėgas ir grįžti namo.

Svarbus pranešimas

So- Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos susirinkimas bus šį 
ketvirtadienį, lapkričio 17 
dierą. Jame bus nominuoja
mi kandidatai į 1967 m. 
valdyoą. todėl visi nariai tu
rėtų jame dalyvauti ir savo 
balsą paduoti už pasirinktus 
kand'datus Balsavimai bus 
nuo 7 vai. iki 9:30 vai. vak.

Lapkričio 27 d. bus drau
gijos nariams pasilinksmini
mas — Šurum-burum. Pra
džia 3 vai. popiet. Tęsis iki 
vėlumos.

Šiais reikalais atskirų 
kvietimų nariams nebus 
siuntinėjama.

A. P. Neviera.
Sekretorius

D. Mongirdaitė dainuos 

Chicagoje

Daiva Mongirdaitė-Ri- 
chardsonienė lapkričio 27 d- 
dalyvaus Giedros korpora
cijos vakaro programoje.

Tame vakare bus įteikta 
korporacijos premija ją lai
mėjusiam rašytojui Aloyzui 
Baronui.

Elliot L. Richardson išrinktas 
generaliniu prokuroru.

ee444M44M4See«»M«MM4MM4SeA

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvo linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reiKHiu.

Gubernatorius John Yoipe, tre
čiąjį kartą laimėjęs rinkimus. 
Dabar jis išrinktas ketveriems 
melams.

Lankėsi L. Enciklopedijos 

redaktoriai

Praeitą savaitę Bostone 
lankėsi buvęs Lietuvių Enci
klopedijos redaktorius A. 
Bendorius iš New Yorko ir 
dr. V. Maciūnas iš Philadel- 
phijos, kui is baigia redaguo
ti likusi penkioliktąjį tomą.

L. Enciklopedijos archyvas 

Alkai

Lietuvių Enciklopedijos 
rankraštinis archyvas ati
duodamas Alkos muziejui 
Putname.

Verta atsiminti

Verta atsiminti, kad lap
kričio 25 d. bus pirmasis šį 
rudenį Baltų Dr-jos koncer
tas Jordan Hali salėje. Jo 
programą atliks bostonie
čiams gerai žinoma solistėj 
iš Clevelando Aldona Stem
pužienė.

Kitas vertas dėmesio įvv-' 
kis — V. Remeikos ir R. Į 
Bukausko (kanadiečių) me-i 
no kūrinių paroda gruodžio' 
3-4 d. Tautinės S^gos na
muose. Ją rengia Vyrų ok
tetas.

Prašo pataisyti

Balfui aukojusių po $10 j 
sąraše buvo įrašytas J. Šiliū-, 
nas, o turėjo būti J. Šilimas.1

ED VARO ▼. BROOKE į
ward Brooke, pirmas negras, 

išrinktas į senatą.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką., 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Inc.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ix užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Adresas: 390 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Europietiško maisto tiekėjai
(CATERERS)

Viską parūpina bet kuria proga 

VESTUVIŲ — BANKETŲ
t ■ a. xir\Ai, trin i ų —

POBŪVIŲ NAMUOSE 

Geras maistas, geras patarnavimas 
Daugiau informacijų gausite, paskambinę 

nuo 3 iki 8 vai- vak. tek 522-8542

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
sa vininkas

farpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Ir sveikatą. :;
389 Broadvay, So. Boston. : 

'telefonas: 268-6030

Dail. V. Jonynas kalbės 

Subatvakaryje

Lapkričio rvėnesio Kultū
rinis Subatvakaris bus lap
kričio 19 d. Įprastoje vietoje 
—Tautinės Š-gcs namų sa
lėje. Pradžia 7:30 vai. vak.

Šio Subatvakario progra
moje kalbės mūsų įžymusis 
dailininkas iš New Yorko 
Vytautas K. Jonynas- Jis sa
vo žodį apie meną pailiust
ruos spalvotomis savo darbų 
skaidrėmis.

n*il. V K. Jonynas Su
batvakaryje dalyvauja pir
mą kartą, bet jis yra bosto
niečiams gerai pažįstamas 
iš senesnių laikų, kai daly
vavo Kultūros Klube ir ten 
pora atvejų dėstė savo pa
žiūras įvairiais dailės klausi
mais. Tai ne tik didelis me
no pasauly autoritetas, bet 
ir puikus kalbėtojas. Mano-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Ketvirtis & Co.
—-JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

< . ::

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžio* 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
OeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesS

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
»KfI •

• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo* {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais-nor -

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 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 TRVCKS

VISOKS REMONTAS —D ALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICKĄ.
dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Inc.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga W ore estery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi-1 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
i šių importuotų ir vietinės; 

me. kad bostoniečiai, matę gamybos medžiagų ir kitų 
čia eilę įvairių krypčių dai- daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
lininkų parodų, dėl kuriu iki Į^bai žemomis kainomi*. 
šiol dar vyksta gyvi pasikal
bėjimai bei ginčai, galės pa- Vedėja B. Sviklienė 
klausti ir dail. V. K. Jonyno 
nuomonės tais dominančiais 
meno reikalais. Vadinasi, 
verta tokios programos ne
praleisti.

Po paskaitos, kaip visuo
met, bus kavutė ir laisvi pa
šnekesiai. Rengėjai kviečia 
visus atsilankyti.

IŠNUOMOJAMI BUTAI 
Išnuomojamas 5 kambarių hu
tas su v isais patogumais — 364 
Broadvvay, So. Bostone.

Skambinti AN 8-4618.

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithuania“, 174 psl., daug' 
paveikslų, kaina tik $1.50. 1

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway

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

i

.i
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sizht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

'^999090990000099609900900^

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Anielia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

i

i
RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

i Baltic Florists gėlių ir dova- 
* nų krautuvę, 502 E. Broad- 

pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

4 4 4t--------------------------------- 2
► Namus iš lauko ir viduje. * 
X Lipdau popierius ir taisau 4 

viską, ką pataisyti reikia. * 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mi 

TeL CO 5-5854

Dažau ir Taisau

LAISVĖS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIU- 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA !

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
FM Bangomis 105.7 megacikla 
IS WK0X, Framingham, Mi

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON 18, MASS. 

TeL JUniper 6-7209

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvvay,

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

TEL. AN 8-2712 
Namai ir ūkis:
287 Concord Rd„ Billerica, Maaa. 

TEL. MO 3-2948
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Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, Išpildome gydytojų re 

eeptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm.

>82 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6029
Nao 9 vaL ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd* 
j; Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare. 
Hardware Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

*




