
rr" ~ “ =

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

Published in So. Boston, Mass. 
Since February 9,1905

Address:
KELEIVIS

636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

NR. 48 SOUTH BOSTON, MASS., 1966 LAPKRIČIO - NOVEMBER 3l
“Keleivio” Telefonas AN 8-3071 Second-ciass postage paid at Boston, Massachusetts Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

62-RIEJI METAI

Žodžių karas Jungt Tautose 
dėl Kinijos priėmimo

Vėl ginčas dėl Kinijos priėmimo. Albanija pasiūlė 
tuoj priimti, Kanada siūlo abi Kinijas laikyti Jungtinių 
Tautų nariais. Italija siūlo sudaryti komisiją, kuri ištirtų, 
ar Raudonoji Kinija nori būti priimta. Tas klausimas 

išsispręs šią savaitę.

Socialdemokratai įeis į 
Vakarų Vokietijos valdžių

Ilgai užsitęsusi valdžios krizė eina j galą. Bus didžio
sios koalicijos valdžia. Opozicijoj pasiliks viena demo
kratų partija.

Jungtinėse Tautose vėl 
gražbyliaujama Raudono
sios Kinijos priėmimo rei
kalu. Tas klausimas tęsiasi 
nuo 1950 metų.

Albanija pasiūlė tuoj pri
imti R. Kiniją ir pašalinti 
tautinę Kiniją. Kanada pa
siūlė R. Kiniją priimti j sau
gumo Tarybą, tuo būdu iš 
ten pašalinant nacionalinę 
Kiniją, bet ją palikti visu
mos nariu.

Tuo būdu Jungtinėse 
Tautose būtų dvi Kinijos. 
Komunistinė Kinija toki pa
siūlymą atmeta

Italija pasiūlė išrinkti ko
misiją, kuri išaiškintų, ar 
Kinija nori būti priimama, 
ar ji sutiks elgtis pagal J. 
Tautų čarteri. ir kitai visu
mos sesijai praneštų savo 
darbų rezultatus.

JAV visą laiką yra prie
šingos Raud. Kinijos priė
mimui. nes jį agresijos veik
smais ardo tarptautinę taiką 
ir laiko karą pateisinama 
priemone komunizmui plės
ti. O Jungtinės Tautos yra 
taikos organizacija.

Už Kinijos priėmimą jau 
pasisakė Prancūzija. Sovie
tų Sąjunga ir dar 8 Afrikos, 
Azijos ir Europos (Albani
ja) valstybės.

Tik prieš 6 metus nepriklauso
mybę atgavusioj buvusioj Pran
cūzijos kolonijoj Togo buvo mė
ginta nuversti dabartinį prezi. 
dentą Nicolą Grunnitzkį, bet ne
pasisekė. Viršuje Afrikos žemė
lapy matome, kame ta valstybė 
yra, o apačioje jos prezidentą.

Šią savaitę klausimas bus 
išspręstas. Greičiausia bus 
priimtas Italijos pasiūlymas, 
ir tuo būdu priėmimas ati
dėtas dar metams.

Valstybės depart. 
laiškas Altui

Amerikos .Lietuvių Tary
bos pirm. inž. Antanas Ru
dis gavo iš Valstybės sekre
toriaus pagalbininko Euro
pos įeikalams Walterio J. 
Stoesselio jr. šio turinio raš
tą:

„Prezidentas ir valstybės 
sekretorius paprašė mane 
padėkoti už Jūsų 1966 m 
lapkričio 4 d. telegramas, 
pareiškiančias. kad Ameri
kos Lietuvių Taryba remia 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių politiką Baltijos valsty
bių atžvilgiu ir Vietname.
„Jungtinės Amerikos Vals

tybės tvirtai ir nuolat palai
kė Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybę ir ap
sisprendimo principus ir 
žiūri su simpatija ir suprati
mu i ju siekimus šioje bylo
je.“

Toronto rinks
naują valdžią

Gruodžio 5 d Toronto 
miesto gyventojai rinks val
džią 3 metams. Prieš tai ją 
rinkdavo tik dviem metam, 
o dar anksčiau kasmet. Di
džiausios varžybos eina dėl 
burmistro-majoro vietos. Iš 
5 kandidatu dabartiniam 
majorui Phillips Givens yra 
du stiprūs varžovai — da
bartiniai kontrolieriai Bili 
Dennison ir William I. Ar
cher. Sprendžiant iš pažadų, 
visi jie būtų geri majorai, 
bet kai tik išrenkami, tuoj 
jie tuos savo pažadus už
miršta ir patys pasikeičia.

Kas metai namų savinin- 
I kams mokesčiai didėja ir 
didėja, nors prieš rinkimus 
visi žada iuos sumažinti. Ži
noma, visi trys kandidatai 
vra skirtingų nuomonių, 
kaip mokesčių mokėtojų pi
nigus išleisti, bet iš jų gal 
būtu taupiausias Bili Denni
son?

Bus renkami 4 kontrolie
riai ir po 2 oldermanus iš 
kiekvienos 9-nių apylinkių. 
Tiek pat bus renkama ir i 
Mokyklų taft-bą.

Nežinia, ką išsirinksime, 
bet rinkti eiti reikia. Jei iš
rinktasis nebus geras, tai po 
3 metų pasirinksim kitą. 
Rinkime pati geriausia ii.

J N.

Dabar Vladimirovas,
vėliau Zenkevičius

”New Yorko Santaros— 
Šviesos skyrius lapkričio 19 
d. Manhattane. Carnegie; 
Endowment salėje, surengė 
dr. V. Kavolio paskaitą ”A- 
bejingas žmogus, jo kūryba 
ir pasaulėžiūra“, kurios te
mą jis pakeitė ir pranešė' 
kalbėsiąs ap«ie paklydusį ar 
abejojanti žmogų. Po pa
skaitos buvo „Jaunimo sim
poziumas apie žodžius Į tau
tą“. Simpoziume dalyviais 
buvo pakviesti Ramūnas 
Girnius, Skirmantė Makai- 
tytė, Romas J. Misiūnas ir 
Antanas Saulaitis. S.J. Nei 
simpoziumo dalyviai nei per 
spaudą kviečiami svečiai, 
kurių susirinko apie 30, ne
buvo rengėjų Įspėti, kad pa
skaitoje ir simpoziume da
lyvaus ir Vladimirovas. So
vietų Sąjungos pareigūnas 
Jungt. Tautose“.

„...po pranešimo vykusia
me simpoziume jo vadovas 
V. Rastenis, insistuojant 
(prispirtinai reikalaujant) 
Sauliui Šimoliūnui (skyr. 
pirmininkui), davė baisą 
Vladimirovui“. Tame susi
rinkime dalyvavo taip pat 
Vliko nariai B. Bieliukas ir 
A. Vedeckas.

Taip praneša Darbininkas 
lapkričio 22 d.

New Yorke kalbama, kad 
kitą kartą i Santaros panašų 
parengima numatoma pa
kviesti Sovietų Sąjungos 
ambasados Washingtone 
sekretorių Zenkevičių, o vė
liau ir „istorijos daktara A. 
Bimbą“, kuris šiuo metu lan
kosi Lietuvoje.

Darbingas Balfo seimas
Bostono Balfo skyriaus pirmininkas Antanas Andriu

lionis telefonu iš Chicagos pranešė, kad Balfo 13-jame 
suvažiavime, kuris buvo Chicagoje lapkričio 26 d., daly
vavo apie 100 atstovų, aukų sudėta daugiau nei $20.000.

Centro direktorių skaičius padidintas iki 31 (dabar 
buvo 25). Iš kiekvienos apygardos turi būti bent vienas 
direktorius. Iš N. Anglijos Į centro vadovybę išrinkti kun. 
V. Martinkus ir A.Andriulionis. Centro valdyba paliko 
ta pati: pirm. kun. V Martinkus, vicepirm. dr. E. Arma- 
nienė. E. Čekienė, B. Spūdienė. dr. A. Skėrys, sekretorius 
S. Dzikas ir tt.

Centras per apyskaitos metus pinigais ir kitomis gėry
bėmis pajamų turėjo $384,214, o išlaidų $276.468

Nutarta prie Balfo steigti moksleivių stipendijų fon
dą. Išrinkta komisija statutui paruošti.

Suvažiavimas buvo labai darbingas.

Suvažiavimo proga surengtas šaunus banketas, kurio 
meninę programą atliko Įžymieji dainininkai Pr. Bičkienė, 
St. Baras ir čelistas P Armonas.

Nieko nelaimiio \ Australijoje laimėjo
JAV šalininkai

Lapkričio 27 d. rinki 
mus laimėjo dabar valdžio 
esantieji liberalai, kurie pa 
laiko JAV Vietnamo politi 
ką. Jie yra įsitikinę, kac 
komunistams laimėjus Viei 
name, grėstų pavojus Ausi 
rai i ja i.

Liberalų partija turės 5 
ir kaimo liberalų 19 vieti 
Viso parlamente yra 124 ai 
stovai.

Daibiečiai yra suskilę sž 
vo tarpe, be to. jie yra pri< 
šingi. kad A ’stralija remi 
JAV Vietnamo politiką, t< 
dėl ir rinkimus pralaimėj<

Australija yra pasiuntu: 
Vietnaman ir savo karių.

nė Brolėnas I
Britanijos užsienio reika

lų ministeris Brownas lan-1 
kėši Maskvoje ir tarėsi su 
Sovietų S-gos užsienio rei
kalų ministerių Gromyko 
Vietnamo karo užbaigimo 
reikalu. Sovietai atmetė 
Browno pasiūlymą sukviesti 
naują Ženevos konferenci
ją, kuri spręstu Vietnamo 
karo reikalą. Esą. pirma 
JAV turi sustabdyti š. Viet
namo bombardavimą, o tik 
tada būsią galima kalbėti a- 
pie taiką. Bet Gromyko ne
sakė. kad ir Š. Vietnamas 
turi sustabdvti ginklų ir ka
rių siuntimą i Pietų Vietna-j 

i mą.

General Motors
mažina gamybą
General Motors nuo gruo
džio mėnesio sumažino sa
vo automobilių gamybą 3.7 
%, o nuo sausio sumažins 
dar 4.4%. Dabar kasdien 
išleidžiama 20.000 automo
bilių. Sumažinus gamybą, 
bus atleista dalis darbinin
ku, kuriu viso labo yra net 
359,000. *

ĮTEMPIMAS RYTUOS

Paskutinės iš Jordano at
einančios žinios skelbia, 
kad ten bręsta naujas įtem
pimas, galį užsidegti nauju 
karo gaisru Daugely Jorda
no vietų vysta demonstraci
jos prieš Izraelį, o drauge 
matyti ir pastangų nuversti 
karalių Huseiną. Pietų Ara
bijos kariuomenė koncent
ruojama prie Jordano sie
nos. Ten jau budi ir ameri
kiečių 6-tasis laivynas, ir 
marinai pasiruošę paremti 
Huseiną pavojaus atveju.

♦e**##*##*#**##**#*#***#******##**

Jau ilgiau kaip mėnuo už
sitęsė Vakarų Vokietijos 
valdžios krizė. Naują dau
gumos valdžią galėjo suda
ryti arba socialdemokratai 
su demokratais, arba dvi di
džiosios, arba visos trys par
tijos.

Socialdemokratam su de
mokratais sudarius valdžią, 
nebūtų parlamente žymes
nės daugumos (primintina. 
kad krikščionys demokr. tu
ri 245, socialdemokratai 202 
ir demokratai 49 atstovus), 
todėl, susitarus su krikščio
nimis dėl programos, social
demokratai sutiko sudalyti 
dvieju didžiųjų partijų koa
liciją

Socialdemokratų partijos 
vadovybė ir parlamento 
frakcija yra už tokią koali
ciją. Partijoj narių tarpe y- 
ra ir priešininkų, bet atro
do. kad jie nepakeis parti
jos vadovybės nusistatymo, 
ir šiomis dienomis Vokietija 
turės naują koalicinę vy
riausybę su Kiesingeriu 
priešakyje. Jo pavaduotoju 
tur būt bus socialdemokratų 
vadas Brandt.

Socialdemokratai po karo 
visą laiką buvo opozicijoje. 
Dabar opoziciją besudarys 
tik viena demokratų partija.

Vokietija yra didelė Eu
ropos valstybė, todėl visi se
ka, kas ją valdys.

I (

Socialdemokratai
valdys Daniją

Lapkričio 23 d. rinkimuo
se socialdemokratų partija 
neteko 7 atstovų ir tegavo 
69 atstovus, bet kairesnė 
liaudies socialistų partija sa
vo atstovų skaičių padvigu
bino ir pravedė 20. Tuo bū
du socialistai turi 89 atsto
vus iš 179. Tai pirmas toks 
atsitikimas Danijos parla
mento istorijoje.

Socialdemokratas Krag 
ir toliau vadovaus vyriau
sybei.

Lėktuvų nelaimėse
žuvo 101 asmuo

Prie Bratislavos (Čeko
slovakijoje) sudužo Sovie
tų Sąjungoj pastatytas lėk
tuvas, skridęs iš Bulgarijos 
sostinės į Čekoslovakijos 
sostinę. Žuvo visi 84 jame 
buvę žmonės.

Prie Saigono (P. Vietna
me) sudužo karinis trans- 

I porto lėktuvas, žuvo 26 ka- 
■ riai amerikiečiai ir vienas
I civilinis tarnautojas.

Buvęs senato demokratu sekre
torius. staiga labai praturtėjęs, 
buvo priverstas tą vietą apleisti, 
paaiškėjus Įvairioms "kombina
cijoms”. Tai garsusis Bobby 
Baker. Jo byla dar nesibaigia.

Adv. Ralph Nader iškėlė Gene. 
rai Motors bylą. reikalaudamas 
$26 mil. už jam darytas visokias 
skriaudas, kam jis savo knygo
je atkreipė dėmesį į tai. kad au
tomobiliai nėra saugūs važiuo
jant bet kokiu greičiu.

r «
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Visi nutroksime, jei...
Tai ne juokai. Mes -sugebame taip viską užtėmi, 

kad jau baiminamasi, jog galime pi itrūkiį Lįnkaiųo žmo
gui vartoti vandens ir., net. oro.

Iki šiol visi žinojome, kad dėl „smoko“ kenčia Los 
Angeles miestas. Tai naujai nukaltas žodis žalingam rūkui 
pavadinti. O praeitą savaitę toki „smaką“ ypač patyrė 
New Yorko ir Bostono didmiesčiai. Tas smogas — tai 
rūkas, sudarytas visokių garų. dūmų ir kitokių nešvarumų 
mišinys. Kadangi anglių bei. alyvos dūmuose yra daug 
sieros dvideginio, todėl tas. rūkas yra nuodingas. Norma
liose sąlygose šiltas oras kyla. j. viršų ir ten išsisklaido, o 
žemesniuose sluogsniuose oras pasikeičia švaresniu. Bet 
jeigu iš viršaus užeina šiltesnė srovė, tai virš miestų susi
kaupę dūmai negali greitai j viršų prasimušti, ir miestas 
tuoj paskęsta nuodinguose-rūkuose.

Taip buvo praeitą ketvirtadienį ir penktadieni New spręsti ir visai nesąs reika- prekybos laivynui irgi nieko 
Yorke ir Bostone. Rūkas "buvo pasiekęs pavojaus ribą. I lin,gas joks valstybės kiši- nekenkia privačiam ūkiui.

Lasvojo aido „apaštalai“
B. KLOVAS

NEW YORK N. Y.

Kelkitės! Kelkitės- 
Kelkitės!

Lietuvos Respublikos Pre-
Demokratinėse valstybė- grąžinti pasitikėjimą priva- zidento dr. Kazio Griniaus 

se vyrauja principas, kad ciu ūkiu. kuri privatūs sme-j šimto metų gimimo sukak- 
valstybė nesiima to atlikinė- genys buvo sugriovę. Į ties minėjimas bus gruodžio 
ti. ką gali pigiau ir geriau Ar gali koks ekonomistas 3 d. 7 vai vakaro Fianklin 
atlikti privatus ūkis. Bet iš sakyti, kad priemonės, ku- K. Lane mokykloje, 999 Ja- 
to dar neišplaukia, kad vals- riomis buvo apsaugota New maica Ave.. Brooklyn, N. Y. 
tybė viską palieka priva- Yorko biržos investorių inte- Minėjimo programoj da 
čiam ūkiui atlikti. resai. yra kenksmingos pri-

Mes dažnai girdime, ypa- vačiam ūkiui. Pasitikėjimą 
tingai rinkiminės propagan- bankais irgi tik valstybė su- 
dos įkarštyje, kalbant, kad grąžino, garantuodama in- daitė, aKtorė I. \ eblaitienė, 
tik laisvas* privatus ūkis ga- dėlius iki $10,000. o dabar j Vliko gen. sekretorius Juo- 
li visas valstybės ekonomi- ligi $15.000. Visokios 
nes problemas geriausiai iš- pašalpos geležinkeliams.

lyvauja Lietuvos Atstovo 
Washingtone patarėjas dr. 
S. Bačkis. sol. D. Mongir-

Jeigu jis nebūtų prasisklaidęs. tai New Yorke jau buvo 
pasiruošta įsakyti sustabdyti fabrikus, suvaržyti automo
bilių judėjimą ir tt. Laimė, kad tokių priemonių dar ne
reikėjo pavartoti.

T i buvo signalas, kad negana to', kas iki šiol daryta 
oro užteršimui sumažinti Reikia imtis griežtesnių prie
monių. Šių dienų mokslas ir technika tokių priemonių tu
ri. tiktai krašto vadovai, privalo susirūpinti. tais, kad tieji ekspertai pa

dėtų jiems tą pažiūrą pa- 
t tvirtinti Pavyzdžiui, kad ir 
i buvę* Goldvvaterio ekono

minis patarėjas Chieagos u- 
niversiteto prof. Fried ma
nas dar ir šiandien šneka,

Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. inž. Antanas Rudis, • ‘-jk privatus ūkis gali ge- 
kalbėdamas Alto suvažiavime spalio 29 d., šitaip nusakė 
jo vadovaujamos organizacijos artimiausius uždavinius:

Amerikos Lietuvių Tarybos tikslai nėra pasikeitę nuo 
jos įsisteigimo dienos. Jos kovos tikslas yra — Lietuvos 
laisvės atstatymas. Taryba dirba tyliai, be triukšmo, bet 
kietai siekia savo tikslų Kiekvienais metais laike Tarybos 
suvažiavimų ji duoda visuomenei pilną politinę ir finan
sinę atskaitomybę. Taiyba niekam nestoja skersai kelio, 
kitų dirbamų darbų niekada neniekina ir nieko nepravar
džiuoja. Savo tikslų mes siekiame kultūringu būdu.

Amerikos Lietuvių Tarybos veikloje vienas iš svar-1 
biausių uždavinių yra palankiai nuteikti amerikiečių vi
suomenės opiniją Lietuvos laisvės reikalams. šio tikslo ...........................
imasi prie Amerikos Lietuvių Tarybos įsteigtas Kalbėtojų „^ta^priJlčiam^kM  ̂
biuras. Sios institucijos laukia svarbus aaroai ir uzda- > djtj akjs ženg{, iš
viniai. ' dienos į dieną vis blogesnėn

Kitas dabartiniu metu svarbus Amerikos Lietuvių Ta- pad^tin. Investoriai prarado 
rybos rūpestis yra žygiai dėl JAV-Sovietų Sąjungos kon- i biliorus dolerių New Yorko 
sularinės sutarties pasirašymo. Iki šiol Amerikos Lietuvių biržoje. Bilionai dolerių 
Tarybai pasisekė tos sutarties pasirašymą sulaikyti. Ta- sunkiu prakaitu uždirbtų pi- 
čiau šiomis dienomis tas projektas vėl pajudėjo iš politinių nigų pražuvo bankuose. Už 
stalčių. Todėl mes turime nuteikti amerikiečius, kad šioji bilionus dolerių dingo žmo- 
sutartis nebūtų praktikoje Įgyvendinta. Mūsų uždavinys n^m3 draudimo polisų. Įmo- 
yra įtikinti Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybę, kad nailonais darbi-
toji sutartis nebūtų legali laisvojo pasaulio tautų akyse. ; ™otois: kuri' ririari. kad kS

Is tikrųjų, kam gi yra reikalingi rasų konsulatai A-; gera Genera} Motors gera 
merikos miestuose, jeigu visos rusų pavergtosios tautos. Ameiikai> prekvba krito 75 
esančios už geležinės uždangos, neturi jokio legalaus su
sisiekimo su Vakarų pasauliu. Bolševikai sulaužė žmogaus

Alto ateities uždaviniai

masis i privatų ūkį. Net viaokie pajamų mokes-
Jeigu taip kalba politi-i čiu patonervinimai biznio į- 

niai kandidatai, tai gal pro- leidžiant nurašyti
pagandiniu atžvilgiu ir yra, I ^laidas tam tikras sumas, 
pateisinama. Bet jie dar pa-i kaip, pavyzdžiui, preziden- 
sikviečia net ekonominių tams buto. masinos, šoferio, 
mokslų profesorius eksper- restoranų ir kt. išlaidas, ka

da tieji bendrovių preziden

zas Audėnas, muzikas Alek 
sis Mrozinskas, dailininkas 
Česlovas Janusas.

Įžangos mokestis S2.50, 
moksleiviams $1 00.
Rengėjai Neolituanai, San- 

tariečiai- šviesiečiai, Skau
tai Akademikai ir Varpinin
kai maloniai kviečia visus 
šiame minėjime dalyvauti

Prezidentas Johnsonas jau po operacijų kalbasi 
spaudos sekretorium BilI Moyerc.

su

nausiai visas ekonomines 
problemas išspręsti: jis no
rėtų net ir paštą suprivatin- 
ti.

tai yra žymiai finansiniai 
pajėgesni tokioms išlaidom, 
kaip darbininkas.

Ar tieji „apaštalai“ ir vi
sa tai laiko valstybės kiši
musi į privatų ūkį? Ne. Jie 
tokio kišimosi nori dar dau
giau.

Tomis savo kalbomis tieji 
„apaštalai“ dengia savo 
mintis, nenorėdami atvirai

Bet ar tokios šnekos yra1 pasakyti, kad jie nebegali
paremtos gyvenimo faktais? 
Pažiūrėkime į faktus.

Laisvas privatus ūkis už
baigė savo dienas su New 
Yorko biržos 1929 metų kri
ze. Panašūs „apaštalai“ ir 
tada šnekėjo, kad reikią nie
ko nedaryti ir viskas pasitai
sysiąs i geriausią pusę. Vals-

pritarti visoms toms priemo
nėms. kuriomis stengiama
si palengvinti ekonominė 
našta darbininkams. Jie dar 
ir šiandien norėtų panaikin
ti ne tik socialinį nedarbo 
draudimą, bet ir medicare. 
Jie net drįsta aiškinti, kad 
per socialinę istatymdavys-*11

nuo 1929 ligi 1932 m.; 
1932 metais General Motors

Vladimir Kazan iš Cambridge, 
Mass.. kelionių biuro agentas, 
buvo išlaipintas iš lėktuvo Čeko
slovakijos sostinės aerodrome ir 
suimtas, čekai jį kaltina šnipi
nėjimu. žmogžudyste, išdavimu,

t iI A V un

Maloni naujiena 
knygų miege j ams!

vę gau ^uktiuli visas Krašto.
ekonominis gyvenimas, ir, Juo pasimatyti. Kazan buvo iš-
jų nuomone, net kraštas ei
nąs tuo keliu prie bankroto. 

Paimkim tik Daniją ar

kviestas Į Inturisto atstovų kon
ferenciją Maskvoje. Lėktuvas, 
kuriuo jis skrido iš Maskvos,

pagrindines teises ir laisvę, būti visiems lygiais. \ isa tai tedirbo tik mažiau kaip 30 
diskvalifikuoja sovietų teisės ^ftigti savo naujų konsulatų : G savo pajėgumo. General niame draudime žmogus ga 
Amerikoje Todėl mūsų pareigi* yra sukelti prieš tai di- Motors dar šiaip taip vertė- K
džiausią audra Washingtone. O jei amerikiečiai būtinai si, bet milionai žmonių nesi-

Švediją. kurios palyginus sunelurėjo Prahoje nusileisti. Ma- 
JAV-bėmis yra žymiai ma-‘ noma* kad jis ten nusileido su 
žesnės ir neturtingesnės, bet Maskvos z,n,a- nors oficialiai 
turi žvmiai geresnę socialinę tv’rtinama, kad jis turėjęs nu* 
įstatymdavystę. Ir tenai nie-i si,eisti dėl kažkokio sugedimo, 
kas nebijo, kad valstybė ar ■
kraštas dėl to subankrutuo- 

Į tų.
Sakyti, kad socialinėje 

srityje privatus ūkis vra pa
jėgesnis, kaip valstybė, yra 
niekas kitas, kaip noras ne
siskaityti su gyvenimo fak
tais. Valstybiniame sociali-

„Laisvės mintis nemiršta* 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta- kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergi jo-< 
je—gėda, tokios tautos ne
pavergsi !“ I.

džiausią audrą Washingtone. U jei 
tai nori padaryti, mes kietai turime siekti, kad už tai su
tartyje būtų įrašytas punktas, jog sovietai už tai turi su- . • jgražėti Baltijos kraštams smterenines valstybių teises,į Motors neats.rado smegenų. 

. ju.,.'. ....... ,-r „r.tvhinisi kunos butb numatę Spręsi-

jautė taip gerai, kaip toji 
bendrovė. Net ir General

kad jos vėl būtų laisvųjų taūtų tarp-- Kitaip ir prekybiniai 
norai bus negarbingi ir kartūs.

ją ateinant
šiandien net ir su kompu-

li nebijoti, kad nesumokės 
kokios premijos ir visi jo i- 
mokėti pinigai žus. Ateis 
laikas, ir jis savo gaus. Gi 
kiek tu draudimų polisų žu
vo ar žūna, kai žmogus ne
pajėgia sumokėti tik vieno 
termino. Ir dar pridėkim

Taip pasakė vokiečių va
dui Sachsei lietuvių valstie
čių sukilėlių vadas* kryžiuo
čių klasta pagautas prie Ka
raliaučiaus pilies.

Amerikos Lietuvių Tarybą yra įsitikinusi, kad šioji įejjai§ niekas nesiima ap- kiek tokių draudimo bend-
•tart rt rž rt 1 7 rt-rt A TVI/AVlVm naa cmriotirnn ininn šiamb _ ;x* 2__ . > •*.•.***,* _ __ :__ -sutartis yra žalinga Amerikai, nes sovietinių šnipų šiame 

krašte ir taip jau yra perdaug. Mes turime daryti viską, 
kad ta sutartis nebūtų pasirašyta.

Mes turime budėti ir sekti visus įvykius, kurie galėtų 
liesti mūsų reikalus vienokiu ar kitokiu būdu. Sakysime

skaičiuoti, kiek tas netvar
komas laisvas privatus ūkis 
pridarė bilionų nuostolių.

Privataus ūkio smegenys 
vieni bėgo į užsienį, kiti žu

Amerikos Lietuvių Tarybai per savo apdairumą, patyrus, dėsi, treti ėjo į kalėjimus, 
apie daromas pastangas Nobelio taikos premiją skirti ketvirti baigė savo dienas 
lietuviams nepalankiam asmenini — buvusiam Švedijos bepročių prieglaudose. Ne- 
užsienio reikalų ministeriui B. O. Unden. griežtais protes- i atsirado nei vieno tokio pn- 
tais Norvegijos parlamentui, kuris rekomendavo iam
premiją paskirti, Švedijos karaliui, amenkiecių spaudai, I vž| j ukras
žinių agentūroms ir radijo stotims — sėkmingai pnądejo vėžeg. nu'o 1929 metų spalio 
prie to. kad premija nebuvo paskirtu?'Chicago Tribūne į mėn. ligi 1933 metų sausio- 
dienraštis po to paprašė išsamaus strąip^niof.ąiuo rejKąlu.j vasario mėn. buvo pakan- 
Visa tai prisideda prie Lietuvos laisvės bylos populia- karnai laiko pasireikšti. Bet, 
rinimo. deja, tokio nebuvo visame

Neseniai amerikiečių įsteigtasis Laisvės Studijų Cent- pasaulyje: privatūs smege- 
ras bus mūsų ateities veiklos rąmstis. Tai mokslo institu- nys sunkiai veikia, kai pele- 
cija. kuri nušvies amerikiečiams, kas yra komunizmas, £ai krenta.
atidengs jo baisumus ir nurodys kaip reikia su juo kovoti. Į 1933 metais kaip tiktai 
Ši mokslo įstaiga yra remiama valdžios, karo vadovybės valstybinėmis priemonėmis 
ir amerikiečių visuomenės Kaip yra patirta, ir iš mū3ų buv0. pradėta tvarkyti eko- 
lietuvių tarpo kvalifikuoti akmenys bu* pakviesti dėstyti
Jt* m Z\ 1 »<* I Z\ 1 C T O 1 Of/\ T rt I «šioje mokslo įstaigoje.

Tai tokie yra artimiausieji Amerikos Lietuvių Tary
bos uždaviniai.

rovių bankrutuoja, nusineš
damos visus įneštus pinigus.

Valstybė atstatė ir atsta
to pasitikėjimą privačiu ū- 
kiu. kai jis šlubuoja. Ir kas 
tai visa daro? Ar tai kokie 
privataus ūkio kenkėjai?

Paimkim tik Įstatymų lei
džiamus organus ir vyriau
sybes. Kas ten sėdėjo ir sė-

norėtų kenkti bizniui? Jei 
jie leidžia įstatymus, tai tik 
norėdami pagyvinti ne vien 
tik privatų ūkį, bet ir viso 
krašto ekonominį gyvenimą, 
kurie vienas su kitu tamp
riai įišasi.

Kas gi prižiūri vyriausy
bėje tų įstatymų įgyvendini- 

j mą? Juk tenai irgi nesiver- 
i žia visų didžiųjų bendrovių 
prezidentai, kad galėtų būti 
tik sekretoriais ar pasekre- 
toriais? Net ir darbo sekre-

di? Ar ten sėdi tokie asme- torius nėra joks unijos pa-
nvs. kurie gauna pašalpą iš 
socialinės globos įstaigų, ar 
kokie paprasti darbininkai, 
kurie galėtų būti nepalan
kiai nusistatę privataus ūkio 
atžvilgiu?

Žinant, kokias dideles Iš
laidas reikia daryti rinkimi
niu kampanijų proga, aišku, 
kad tenai sėdi arba tik di-

prastas narys. Buvo vienas 
unijos atstovas darbo sekre
torium, bet jo gyvenimas 
buvo labai trumpas tame 
klube.

Valstybinė organizacija 
nėra tik tam. kad privatus 
ūkis gautų kas kart dides
nius pelnus. Valstybės tiks
las yra viso krašto gerove

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ*

LIETUVA BUDO, Lietuvos 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, Kipro 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 ....................... f? pn

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

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

Kaina buvo $2.50, dabar ............ 75

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ARTĖJA

ĮSIGYKITE
ILGI ŽIEMOS VAKARAI, — 

SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

džiojo biznio atstovai, ar iųį rūpintis, ar tai būtų pramo- 
rėmėjai, kuriuos didysis biz- nininkas. prekybininkas ar 
nis remia Juk darbininkų, paprastas darbininkas ar 
ir pašaipininku tenai nėra. j pensininkas. Gobšumui nėra 

damos tam, kad suvaržytų kaip minėta. Ir ar galimą ribų! Tik valstybinėmis

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

privatų ūkį, bet tų priemo
nių tikslas kaip tik buvo su-

sveikai galvojant prileisti, j priemonėmis jis ir tegali bū- 
kad tieji atstovai kenktų ar^ti pristabdomas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA,
t

TO NIEKAS NEPUIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NKPKASO,

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE CONNECTICUT KLONIUOSE WORCESTERIO NAUJIENOS
VAŽIUOJU I CHICAGĄ! Užsukau į Naujienų re- NEW BRITAIN, CONN. 

dakciją. Dr. P. Grigaitis,
Nutarta! Važiuoju j Chi- Naujienų redaktorius, savo 

caara. Jll. Reikalai ten gena. pareigu neapleidžia ir svei- 
Sėdu vakarop 6 vai. | trauki- kata nesiskundžia. Jeigu .... 
nį. Nusibodus dairytis pro skundžias, tai tik darbų gau- mėnesi bus draugijų meti- 
langą, atsigulu. Mat, tokia sumu. kurių negali nusikra- p!ai 'c,'!:lnxirnaL Juose bus 
nakvynė nusipirkta. Tai tyti.
ankštas kampelis, gera pa- o .. •• , , .
talynė. švaru ir gera vieta . Senas Naujienų redakci- 
poilsiui Rytą 9 vai., sočiai Jos na, -vs K- Augustas darbo
išsimiegojęs, jau aš Chica
goje.

Čia ir prasideda visoke
riopų reikalų reikaliukų

ir buvusios ligos tiek įvar-

narpliojimas. Visų jų neiš- v0 kaip iš jo laiko nukniauk- 
vardmtl- 1 ti. B» to, jis. kaip ir seniau,

jau plačiai žinomas daini
ninkas, lapkričio 19 d. dai
navo Maironio parke, visus 
dalyvius žavėdamas.

Kas čia atsitiko, kad nie
ko nerašo iš Miami Leo 
Stasiulis?

Vis noriu prisiminti nau
juosius gerus žmones: Vla
dą ir jo žmoną Gedmintus, 
išauklėjusius 3 sūnus, esan
čius aukštose valdinėse pa
reigose; Joną Žitinevičių, 
mėgstanti spaudą ir organi
zacijų parengimus; Kostą 
Babrauską, Stasį Jasutį ir. 
kitus, su kuriais susitikus 
malonu pasišnekėti.

J. Krasinskas

i išvietę, bet Varkala jų ne-' Lietuvių klubas nominavo ryba dar miega. Laikas pa-
’ j.--------busti ir tam ivykiui ruoštis.

kandidatus i vadovybę . . ' t, . •««1 Dvi naujos lietuviško*
Lapkričio 14 d. nominuoti - .___j , SdlUOS____  _ i vadovybę šie asmenys,

dinti. Vienas iš plėšikų tą daupima jų be opozicijos: j Lapkričio 12 d susituokė 
revolverį išmušė iš Varka- pirm. Kazimieras Tagme- Eleonora Anušauskaitė ir 
los rankų ir vandeniu aplie- nas, vicepirm. Vincas Vie- Steponas Valinskas, 
jo akis. Ištuštinę kasą. ku- raitis. sekr. Julius Svikla ir Antroji pora — Alice A. 
rioje buvo $38. plėšikai pa- Vytautas Mačys. ižd. Jonas Gruhenskaitė iš Nonvoodo

leido. Kitą dieną aiškiu tiks
lu atėjo jau 3. Varkala jau ĮHHH HH turėjo šaunamąjį ginklą Jis

Baigiasi metai. Gruodžio nemanė šauti, o tik pagąs-

Lankykime susirinkimu*

duodamos apyskaitos, ren
kamos valdybos, nustatomos 
gairės kitų metų veiklai.

Paskutiniuoju metu tuos 
susirinkimus nariai mažai_• ii •• i cuoii iii ainiui naudi meiz-c*gintas, kad vos ji atpažinau: . , , T.,, .teliko kaulai, oda ir tarp jų! ‘clanko' Tal kloga? zenkla5.

darbšti gyvybė. Užiniti, | ^,lsy.be;.,"ebes?m„e J,aun*’ 
i • . jik i- xt u bet vis dėlto gyvi. O kol esa-kaip toji darbo pele. Nebu-1 - * - , •r r me gyvi, tai saugokime ir

savo draugijas, kad jos ne-
Apsilankiau pas mielus 

Talalus. J. Talalas nuolati- ko naujo neišgirsi, 
nis darbininkas Alte ir fi
nansų sekretorius. Labai už- Naujienų administrato- 
imtas žmogus. Rytą apie 8 ri«s M Gudelis turi tiek 
vai. dingsta ir tik pavakare darbo, kad su juo gali pasi- 
pareina iš tarnybos. Daug matyli tik sutartu laiku. Rai
žinių iš jo neišpeši. Neturi bos čia striukos — tik būti- 
laiko. O gal ir tarnybos su
metimais nekalba, kas ne
reikia.

Turėjo įvykti taip vadina
mų veiksnių pasitarimas dar 
lapkričio mėnesi. Nepasise
kė susitarti Atidėtas kitų 
metų pradžiai. Kas kaltas?
Ateitis parodys.

Tiek viešai žinoma, kad 
Alto iš praeities ir dabar
ties kai kurie rimtesni žy
giai kitų norima nuvertinti

kuklus, nekalbus. Iš jo daug

nu reikalu.
Susidūriau ir su J. Prons- 

kum — Aklasmatė ar Bala- 
nematė. Toks pat judins, 
gyvas kaip ir anais Lietu
vos St. Seimo metais, mud
viem dalyvaujant vienoje 
komisijoje miško plukdymo 
į užsienius ir jo muito ap
skaičiavimų patikrinti. To
je komisijoje jis dalyvavo 
kaip St. Seimo narys. Ir da-

mirtu greičiau už mus. To
dėl lankykime jų susirinki
mus ir aktingai juose pasi
reiškime.

Štai netolimos ateities su
sirinkimai, kuriuose turėtu
me dalyvauti:

Gruodžio pirmąjį pirma
dieni Varpo Klubo, gruo
džio 12 d. Apšvietus pilie
čiu klubo, gruodžio 15 d. 
SLA 34 kuopos, giuodžio 21 
d. Šv. Andriejaus d-jos. 
giuodžio 26 d. šv. Onos ri
jos ir sausio 27 d. Auksinio 
Jubiliejaus klubo

Nepamirškime tų susirin
kimų. dalyvaukime juose, 
nesikratykime, jeigu ir ku

bėgo. Vėliau juos policija Kasperas, iždo glob. J. Ma- 
suėmė. bet kaip nepilname- tulevičius ir kiti. marš. Juo- 
čių pavardžių ir paskirtos' zas Norkaitis
bausmės nepaskelbė. Direktoriais nominuoti:

Antanas Staliulionis, Vincas 
Girtų nesuims į Kraunelis, J. Pocius. Jonas 

. Butkevičius. J. Parulis. J. 
Sakoma,, kad girtavimas į Daugėla, B. Savege ir kiti.

nesąs kriminalinis nusikalti-j Visi §ie vyrai verti para-, 
mas, bet Jijga, todėl gatvėm! mOs. Jų vadovybėje klubas'

ir Juozas šipas.
Laimingai jiems gyventi!

Kito* žinios

Robertas Jakutis, Antano 
ir jo žmonos Jakučių sūnus.

arba net juos savo sąskaiton, pat darbštus, mėgsta juoką 
Įsirašyti ar "triukšmingais“! ir spaudoje begaudąs miru- 
įvykiais Altą, nustelbti. Kai« šiųjų dvasias ir skraidau

kjvuiiv lieti y u vie* • • * —i

bar .J. Pronskus toks pat nos nors Par-e,«os slulomos- 
Turime gražų savą namą,

kam nepatinka iš seniau Al 
te susidariusi darbinga ko
alicija. Nenuostabu. Jei Al
tas atsargus, nepuola lyg 
musė ant medaus. Turi pa- „
tyrimo. Tai mano tokia nuo- . *r "al°P as ALSb draugų

čias lėkštes. Be kitų jo rimtų 
rašiniu, vis yra ir sukelian
čių rūpesčio katalikų bažny
čios tarnybai.

tai rūpinkimės, kad jis ne
patektų i svetimųjų rankas. 
O iei leisime išnykti savo 
draugijom, tai prarasime ir 
namą.

monė apie Altą. bet ne jo 
reikalų vedėjo.

Chicagoje spėliojama, kas 
būsiąs Vliko pirmininkas, iš 
tu pareigų V. Sidzikauskui 
pasitraukus. Spėjama, kad 
parlamentine tvarka turės 
atsistatydinti Tr visa iki šiol 
buvusi Vliko valdyba. Taip 
jau priimta, jei pirmininkas 
išeina iš savo pareigų, tai 
ir jo vedama valdyba turi 
atsistatydinti.

Nėra reikalo čia pavar
džių suminėti. kiA'ie spė
liojami būsimais pirminin
kais. Tokių keletas

Įdomiame susirinkime. Kaip 
visada turiningai šnekus V 
Mankus padarė išsamų pra
nešimą apie savo bendra
minčių veiklą ir sužymėjo 
nuveiktus darbus. Draugams 
rūpi ir kaip 1968 m. tinka
mai paminėti Lietuvos vals
tybės prisikėlimą, jos oku
pacijos metus ir visa kita. 
kas toje netolimoje praeity
je palietė Lietuvą. Tai būsi
mi vietos Alto uždaviniai ir 
rūpesčiai. Tais metais Chi
eagos Altui pirmininkaus A 
LSS atstovas. Jau dabar pla
nuojama. kas bus darytina. 
Tuo reikalu pasisakė J. Sko-

Turime savo senatorių

Į valstybės senatą išrink-

šlitinėjančių girtų nesuimi- 
nėsią. O ką darys su tais 
girtuokliais, kurie važinėja 
automobiliais ir gali ne tik 
patys užsimušti, bet ir kitus 
suvažinėti?

STRATFORD, CONN.

Čiužiny rado kaukolę

Kelis mėnesius gulėjo ap
degęs čiužinys netoli auto
mobilių sustojimo vietos. 
Lapkričio 10 d. vaikai žais
dami vartalioję tą čiužinį ir, 
radę jame koukolę. su ja 
žaidė Žmonės, tai pamatę, 
pranešė policijai, kuri pra
dėjo tirti, ar ji nebus liepos 
17 d. dingusios 17 metų 
mergaitės iš Bridgeporto, 
kuri. pasak motinos pasako
jimą. išėio pas savo draugę 
ir... negrįžo.

Kadangi kaukolės dantys 
buvo taisyti, tai policija su

auga kaip ant mielių.

Sviklų sūnus Vietname
Bronės ir Juliaus Sviklų 

sūnus Algis, tarnaujantis 
marinuose, pasiųstas į Viet
namą.

Lingaičių sukaktis
Uršulė ir Antanas Lingai

čiai lapkričio 20 d. minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktĮ Lietuviu karo 
veteranų salėje. Pokyly da
lyvavo daug giminių ir drau
gų-

Lingaičiai vra plačiai ži
nomi. Jie išaugino gražią 
lietuviškos dvasios šeimą.

SLA 57 kuopos susirinkimas
Kuopos susirinkimas bus

KIUVU^IU J. tl n .oa ..^1 < .ov vai. van.
Lietuviu klubo salėje. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, 
nes bus renkama nau ja val
dyba. Šeimininkės paruoškvietė dantų gydytojus, ir

vienas ju atpažino, kad jie vaišes, bus kugelio, kavos ir 
tas 14 metų buvęs miesto ta-į j° taisyti. Tuo būdu buvo kitokių gardumynų.

1 rybos nariu Jonas Moskus, susekta, kad ta kaukolė yra
minėtos žuvusios mergaitės.

Policija ieško ir kitų kū
no dalių. Gal pavyks susek
ti ir kas tą mergaitę nužudė.

demokratas. Nevv Britain 
lietuviai nemažai padėjo 
jam patekti i tą vietą. Tiki
me, kad jis nepamirš ir se
nate lietuvių reikalų.

Vėl apiplėšė J. Varkalą

Svaigiųjų gėrimų parduo
tuvės, esančios 115 Stanley

ROCKY HILL, CONN.

Rado dinozaurų pėdsakus
Vedant vieškeli per Ro- 

cky Hill, surasti čia gyvenu-
gatvėje, savininką Joną s*d Pr*eš 200 milionų metu 
Varkalą plėšikai, rodos, jau milžinų roplių dinozauru

Sandaros susirinkimas

Paskutiniais metais tarp rubskas. J. Talalas. M. Ba-
5 kartus buvo užpuolę. Vie 
ną kartą jie Varkalą taip su

pėdsakai. Ta vieta, kur iie 
rasti, buvo skilta keliu de-

Alto ir Vliko santykiai tik ronienė, Pranevičius ir kt.
drungni. Yra pagrindo ma- Neiškentęs ir aš tariau žodį 
nyti, kad ateityje jie bus apie kitų ALSS kuopų veiki-
šiltesni, kaip seniau buvę

Užsukau ir nakvojau pas 
vaišingus pedagogus Valai
čius, senus mano bičiulius 
dar iš jaunesnių metų.

Įdomu. Jonas Valaitis jau-

mą. Įdomu, kad paskutiniu 
laiku jų nariai labiau su
bruzdo: sumoka Centro Ko
mitetui priklausomą duoklę, 
susirūpino kitų metų būsimu 
ALSS atstovu suvažiavimu

nose dienose noeziiai savo'ir kelia kitus gyvybinius nose ienose, poezija^ savo k]ausimus Pasitraukusieji 
seniau kuopos nariai dabarduoklės neatidavė. Iš pro

fesijos mokytojas matema
tikas. O štai tremtyje išvertė grįžta atgal ir atsiranda dar
UKas. au**! U Vilnyje iovciic Tai vis apri ženklaii lietuvių kalbą J. Baltrušai- naujų 131 V1S *eri zenklak
cio ’žemės pakopos“ ir da
bar eiliuotai yra parašęs 
vaikams veikalėlį. Jis žada 
greitu laiku pasirodyti 
spausdinta knygele. Verčia 
J. Valaitis ir Krylovo pasa
kėčias. Anot jo. į Krylovo 
pasakėčias kiekvienas turė
tų dirstelti, ypač išeivijoje. 
Daug kas ten save atrastų, 
ir gal tada kiek atvėstų savi 
pasigyrimai

Antanina Valaitienė sie-

Susirinkimui pirmininką 
vo ir kartu sekretoriavo Jo
nas Valaitis. Mat, pirminin
kas dėl ligos negalėjo ateiti 
Į susirinkimą.

Pas Skorubskus teko iš
klausyti labai įdomų prof. 
dr. Jono Valaičio pranešimą 
apie jo kelionę į tolimąją A- 
ziją. kur jis dalyvavo tarp
tautiniame patalogų suva
žiavime Japonijos sostinėje

žaloio. kad jam ligoninėje partamento laboratorijai 
teko išbūti kelis mėnesius. ' bet dabar ten bus 7 su puse 

Paskutiniuoju metu jį vėl jkru dydžio parkelis, nava- 
buvo užpuolę. Atėję 2 pa- bintas dinozauro vardu, 
augliai paprašė leisti nueiti pr. Nauncikas

Kanados ir kitiems lietuviams
kurie klausotės radijo stotie*

W.H.L.D. NIAGARA FALLS, New York.

Iš tos stoties išgirsite visai naują programą. Bus 
transliuojamos radijo bangomis SVARBIOS 
PASKAITOS iš Šventojo Rašto,

pradedant 

lapkričio - November 27 d.

kiekvieną sekmadienį nuo 12 valandos dienos, 
kiekvieną kartą skirtinga tema.

Išgirsite toki? dalyką, kurie palinksmins jūsų 
širdis ir kuriu dar nesate girdėję per radiją lietuviu 
kalba.

Sandaros 16 kuopos susi
rinkimas bus giuodžio 3 d. 
7:30 vai. vak. Lietuvių klu
bo salėje. Jame bus renka
ma valdyba ir atstovai Į San
daros apskrities suvažiavi
mą Bostone gruodžio 11d.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti^

Naujoje vietoje
Sviklų siuntinių į visas 

pasaulio šalis siuntimo įstai
ga persikėlė i patogesnes 
patalpas —169 Milburv St., 
beveik priešais senąją būsti
nę

Pavykęs centinis 
išpardavimas

SLA 57 kuopos centinis 
išpardavimas lapkričio 20 d. 
gerai pavyko. Laimėjimui 
buvo išleisti 6 kalakutai, ku
riuos laimėjo O. Mockaity- 
tė. O. Kupčinskienė. J. Mor- 
kūnaitė, M. Kuraišaitė. V. 
Ilgūnas ir J. Krasinskas.

Mirė
Lapkričio mėnesi mirė 

Petras Lučkauskas-Luikey, 
53 m.. Albertas Adamonis, 
48 m.. Kazimieras Araška. 
55 m., Antanas Krukonis ir 
Petronėlė Tamošiūnienė - 
Giedi iūtė.

lojasi auklėjimu. Jai rūpi Tokio. Neabejoju, kad tas 
ateinančioji mūsų karta, pranešimas bus ištisai iš-
kad ji būtų įvairioms gyve
nimiškoms pagundoms at
spari ir eitų dorybės keliais.

spausdintas.

J. B-dis

Kodėl nieko negirdėti

apie Vasario 16-ją?

Kitur jau ruošiamasi Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo 49 m. sukakčiai pa
minėti, o mūsų draugijų ta-

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
Oficialiai V/O VNEŠPOSYLTORGO autorizuota priimti iš 
anksto muitą apmokėtus siuntinius į visas Sovietu Sąjungos 
dalis.

Džiaugiasi ekselentišku rekordu, per 36 metus suteikiant 
patikimą patarnavimą daugeliui tūkstančiu klientą J.A.Vse.

Pasiūlo tinkamą ir patyrusį personalą Jūsų dovaną užsa. ;; 
kymams sutvarkyti ir pasiąsti į paskyrimo vietą.

'Turi didelį pasirinkimą prekių prieinamomis kainomis. 
GARANTUOJA skubą siuntiniu pristatymą. — JOKIŲ 

MUITŲ nemokės gavėjas.
APDRAUDŽIA Jūsą dovanas nno bet kokios rizikos. 
UŽSAKYMUS sutvarko per 24 valandas.
UŽTIKRINA siuntinio pristatymą pranešimo kortele su 

gavėjo parašu.

PAGRINDINĖ ĮSTAIGA 
716 Wataut Street 
215—925-3455
PHILADELPHIA, PA. 19106 

SKYRIAI

PHILADELPHIA, Pa. 19123 
632 W. Girard Avenue 
WAlnut 5-8878
BALTIMORE 24, Md.
3206 Eastera Avenue 
DI 2.2374
Šo. BOSTON, Mass. 02127
390 VVest Broad way 
AN 8-8764
CHICAGO 32. IH.
4102 Archer Avenue 
FR 6.6399 ____________
B r a n e h
CHICAGO 22, Bl.
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
CLEVELAND 3, Ohio 
7023 Superior Avenue 
UT 1-0807
DETROIT 10, Ohio 
6460 Michigaa Avenue 
TA 5-7560
ELIZABETH, N. J.
943 Elizabeth Avenue 
EL 4-7068
HAMTRAMCK 12, Mich. 
11415 Jos-Campau Avenue 
TO 8-7940
KANSAS City, Kansas 
18 S. Bethany 
AT 1-1757
LOS ANGELES 26, Calif. 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887_______________
VINELAND, N. J. 
Parish-Hall 
West I-andis Ave.
609—691-8423

MIAMI 37, Fla.
2755 Biscayne Blvd.
FR 9-8712_________________
MINNEAPOLIS 14, Minn. 
217 E. Hennepin Street 
FE 2-4908
NFW BRITAIN. Conn. 06051 
165 Hartford Avenue 
225-3192
OMAHA 7, Neb.
5524 So. 32nd Street 
731-8577
FARMA, Ohio 44134 
5432 State Rd.
749-3033

PITTSBURGH 22, Pa.
846 Third Avenue 
GRant 1-3712

ROCHESTER 21, N.Y.
683 Hudson Avenue 
BA 5-5923
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 — First Ave.
OR 4-3930
SAN FRANCISCO 22, Cal. 
1366—9th Avenue 
LO 4-7981________________
SEATTLE, Wash. 98163 
1612 N. 39th St.
ME 3-1853
TRENTON. N. J.
730 Liberty Street 
LY 9-9163

CENTRINE ĮSTAIGA NEW YORKE 
NEW YORK, N.Y. 10003 
220 Park Ave. South 
T< 212—982-8416

Klientai, kurie siunčia iš anksto apmokėtu muitu 
siuntinius per Centrinę Įstaigą NEW YORKE. gali 
aplankyti šaunią PODAROGIFTS, Ine, PARO
DINI SAL£. kurtoje Išstatyti puikūs Sovietinei garny* 
bos daiktą pavycdžiai, pasirinkimas dovaną giminėms 
Sovietą Sąjungoje.

Turistai ir besilanką visose l'-S^.R dalyse gali 
su savim imti draugamu ir giminėms dovanas su iš 
anksto apmokėto maita pažymėjimu, kurį mes duodame. 
Pažymėjimas galima gauti iš mūsą paštu. Tik smulkiai 
išvardinkite skirtus dovanoms daiktus, imamus kartu.

Kelionės turistama ir besilankant iems Sovietą Są
jungoje gali būti sutvarkytos per vieną ii pirmųjų Intu. 
risto atstovą J.A.Vme, Globė Travel Service, Ine., 
716 Walnut Street, Philadriphia, Pa. (WAh»ut 2-0100).
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Puslapis ketvirtas Nr. 48. 1966 m. lapkričio 30

erotos Lietuvos
Lupa penkeriopai [ Bimbos pamokslai 

kolchozininkams

Jau ke’-intas mėnuo
Iš Valstiečiu Laikraščio 

(lapkr. 13) paaiškinimų ma
tyti, kad Lietuvoje už sody- Lietuvą švaistosi Laisvės re 
binius sklypus (daržus) i- daktorius A. Bimba, tenai 
iramac žemės mokestis po apskelbtas istorijos mokslų 
3- kapeikas už arą, o jei garbės daktaru. Reta buvo 
vas yra gavęs sklypą didės- iškilmė, retas specialistų, 
ri r'eąn numatyta, tas mo- mokslininkų ar menininkų 

dvienb*’ mokesti. Tad už susirinkimas, reta dailės pa- 
/"O 6 ha) sklypą rodą. kurioje šią vasarą ne- 

—mokėti 21 rublis kas- būtų buvęs parodytas ir A.
• į Bimba. Visur ir po prakalbą 

. t • sakė, kaip tikras autoritetas
• nusomoje Lietuvę- sritvse. „Spalinių“ iš-

-> us žemės mokestis. kilmiu Drį?a ir per Valstie-
čių Laikraštį A Bimba tei
kėsi paaiškinti Lietuvos kol-

_ , „ „ _ . ehozn iir kams, kaip lie da-
Tad, uz žmonėms paliktus bai. tai kad ne.

--o ’m'-pštunto cento uz a- 
. ^ ibsrtinės kapeikos yer- 

4 ė apytikriai vra kaip eepto.

raudoti? skh-pelius dabar i- 
mami maždaug- penkeriopai 
dide®”! p-okes^iai. Lietuvos 
v?i?t”bė už visa ž°me su
rikdavo apie 18 mil litu o 
daK«r už nepilnus ios penki® 
ru?«’mčiną surenkama apie

mbliu.

bažnytinių krikštu

Sovietinės statistikos duo
menimis. 1958 metais Lietu
voje 81% ^’musiu vaiku bu
vo pakrikštvti, 64.8% jung
iu iu iwko kataliku bažry- 

79% laidotuvių buvo 
~u religinėmis apeigomis.

10' rr
'-''rimčiai

po

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jordano ambasadorius Jungtinėse Tautose H. El-Farra 
(kairėj) kalbasi su JAV ambasadorium Aithuru Go’.d- 
bergu susirėmimų su Izraeliu reikalu.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at-

NELAIMĖ vaikus. Parėjo namo jis jau gjrninimų knygas:
po 6 vai. ryto išvargęs ir la-į metiimiai ii? i p vę

Vilniun grįžau pavakary- bai prislėgtas bičiulių nelai-j DŪMIMAI IR IR S 
je. bet parėjęs namo negaliu mės, o aš, manydamas, kad ufcLfcZHMAi i
įeiti butan Mat, išvažiuoda- jis kur nors latrauja, įtūžęs Antan° Suku. atsun.nima.is 
mas palikau raktus pas svai- piktas laukiu, pasirengęs im-i Lietuvos Nepi ikiau.-omybes 
ni, o grįžęs ir jo paties nėra- ti bernelį nagan kaip .ei-, ^o-ų, 376 psl. kaina . $3.00 
dau namie. Kaip vėliau pa- kiant. j PER GIEDRĄ IR AUD-
aiškėjo. jo būta teatre, o po Kaimynai, patyrę mano rą Mykolo Vaitkaus atsi 
programos užklydo vienon bėdą pradžioje ir vienas, minimų (1909-1918) IV to- 
šeimon vakarienės. Bet čia ir kitas siūlė rakvvnę, bet ,nas 272 psl., kaina kietais 
i vyko didelė nelaimė: jauna padėkojau ir atsisakiau. Ir
moteris, benę pati šeiminin- kaip tu žmogus eisi kitur 
kė, apsinuodijusi žuvų kon- nakvoti, kai čia pat tavo pa- 
servais. staiga susirgo ir pa- ties lizdas. Pagaliau pareis

S. GRIEŽĖ

f Tęsinys)

viršeliais 
minkštais viršeliais

$3.75,
$2.50-

LIETUVA BUDO, Stcpo-
rvciui mirė. Kol velionės vy- ir mane svainelis laidokėlis n° Kaino, 416 Psl ’ '

en pnlrtnic 1/nr rr? lic rlocic HH .................................................. ..... ....ras regrižo iš ligoninės, jam su raktais, kur gi jis dėsis, 
teko globoti persigandusius Bet jo kaip nėra. taip nėra.

i Kaip jau žinome, mūsų
TAU, LIETUVA, Stepo

no Kairio, 480 psl., kai-
sedybos kiemas didelis, ta-,na .............................  $2.00
kas lygus, tai pamažu žings-
niuoju nuo geležinių vartų
iki užpakalinio namo ir at-j^ni°’ -b4 P« ’ kaina....$2.00

* r» v x- - • i • - ?al- Nusibosta čia. einu ra-: PENKTIEJI METAI, Kip- 
Bobu.es saldaimukaiis- tu aplink visa sodelį, nuklys-! ro Bielinio, 592 puslapiai,

moningi: širdelės, žirgeliai. tu į juodą kiemą, pastovi- kaina ...................... $2.00
raiteliai... Malonumas ne tik niuoju, visokių tolimų ir ar-
pirkt, bet ir rinktis. A ienas timų sostinės garsų pasi- 
sių laikų viršinirkijos patai- klausau
kūnas teiraujasi: — Gal. pagaHau suminga žmo- mas’ 300 Psl” kaina .......$2*
bobut. turi ką nors su Spa- ngS^ pritemsta kiemas, o aš ATSIMINIMAI IR MIN- 
lio šventėm? Ką nors su vė- vjs laukiu grįžtančio. Nusi-TYS, dr. Kazio Griniaus, 
nava? Emu pas profsąjun- bodus vaikščioti, atsisėdu II tomas, 336 psl., kaina $5. 
gos pirmininką. — Neturiu,' 2nt suoliuko po liepom, pa- vv^ičiipn P
xd j as 8enovi*Kęi- sėdžiu, pasvajoju ir vėl pa
su šiidele, bus gerai. Ir per kilęs vaikštau 
Spalio šventes širdį prisi-j jau pO pusiaunakčio atsi
minti reikia. O tai vaikšto veria užpakalinio namo tre- 
raudenom nosim, jos nesi- £j0 aukšto vienas langas ir 
gailedami... į jaur? komandieriaus žmo-

Kiti pirkėjai, lyg tyčia,' ra užsigulusi ant palangės, 
barsto druską stačiai ant ko-. užkalbina:
munistinės ambicijos žaiz-į - Tai ka. budite, nemie- dr7į,; 
dų: — Mamyte, o kodėl rai- gate?
telių ant kočiukų nėra par-! — Matote, budžiu. Bet'

bėra lauku „rėžiais rėželiais, 
ožiom eželėm“ suskaldytų, 
kad vietoje „kaimų su že
mėn susmegusiomis medinė
mis trobelėmis, iš molio 
drėbtais tvarteliais“ dabar 
„moderniški gyvulininkys
tės fermų pastatai“.

Papasakojo, kad Ameri
koje esą reakcionierių, kurie 
tokius gyi’ėjus „užsipuola, 
girdi, jus nuvežė ten. kur 
viskas iš anksto paruošta, 
žmonės išmokyti kalbėti“... 
Tiems užsipuolimams at
remti A. Bimba pasakoja — 
ne Amerikoje, o ten, Vals
tiečių Laikrašty:

atitinkami! „Štai, niekam nepaslap- 
ti®, niekieno nelaukiami už
griuvome Į Kapsuko rajono 
„Šešupės“ kolūkį. Nieko ne
atsiklausę. užsukome į kiau
lių fermą. Radome tik vieną 
moteriškę, budinčią prie 
paršavedžių. Kaip tvarkin
gas tvartas, kokie gražūs gy
vuliai. Moterėlė su tokiu rū
pesčiu saugo mažuosius par
šelius, taip nuoširdžiai pa
sakoja apie savo darbą. Aiš
kiai matai, jai ir į galvą ne-' 
ateina tokia mintis, kad 
kiauiės ne jos. o kolūkio, kad 
nebūtina darbui atiduoti vi
są širdį. Nebėra pas jus to
kių minčių, užtat ir kolūkiai, 
ir jūsų pačių, gyvenimas taip 
turtėja“.

Truputi ir papeikęs, kad 
gyvulininkystės ir kitų ūki
nių pastatų aplinka nesu
tvarkyta,—„Klampoja žmo
nės purvą, vaitoja sunkveži
miai, mašinos,“ — A Bim
ba „pažangiųjų lietuvių iš
eivių“ vardu pareiškė prie
kaištą Lietuvos žemdirbiam, 
kam „Giminės, gyvenantys 
užsienyje, dar gauna laiškų ■

Liet ua ir„sp alines6'minėjimas
Bolševikinės rusų revoliu- praskambėjo gal šimtąjį 

eijos pagerbimo diena (lap- kartą ta pačia adata groja- 
kričio 7. pagal senąjį kalen- ma plokštelė. Anot valdinės 
dorių — spalio 25). kuri da- spaudos, „liaudis pademons- 
bar ir Lietuvoje privalo būti travo savo susitelkimą apie 
atžymėta iškilmėmis, vėl šlovingąją komunistų parti

ją. nepalaužiamą ryžtą ko- 
---------------------------------_ voti už komunizmo pastaty

mą“ ii tt Laikraščiai dar 
i kartą stambiomis raidėmis 

skelbė, kad „šlama Spalio
rūpesčiai-------------- ’ vėliavos“. „Spalis žygiuoja

Taip pavadintas Sedos P«r P’^“- įvirtas drau- 
miesto deoutato V. Silkaus- gysfes plienas >r Tegyvuo
to straipsnis. išspausdintas jadtor,e,.-ardoma partijos 
Tiesoje lapkričio 2 d, ' “' kaud,?s vienybe

Sedoj nepriklausomos Lie-1 , ™ y”*35 “ ,Tįesos 
tuvos laikais buvo progini- Aktorių (D. šmukas, ku-
nazija. Ir dabar ten'vra vi-' rakk”c,,a'’ P33!?*0 
durinioji mokykla. ' netoli i ^ilgterti , dalykus ir is gy. 
buv. Plinkšių dvare—žemės
fjlgiry t'rir'HniV

„užtiki into senatvės aprūpi
nimo“

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to-

Dideli mažo miesto

T-I3’S
jau mažesni: 

nauiaodiniu tėra 
o<“ bažr.vtiniu jun°tu- 

sg%, bažnytinių Jaido- 
«-n scr .

Vauno m-*este ateistinės 
nropsgaidos vaisiai esa dar 
žymesni. 1964 metais Kau
no ~s% rtairaodmiu likę ne- 
’- iVgtt-fi gvcr. iungtuviu bu- 
— np^97ni’+inin ir nusė lai- 
Hnturiu be kunigo dalyva-

.»eun’ir'»* «”-vrupinęs 

nvškais

Kain ia*”iimas Lietuvoie 
-rniT-jjsn savo kraštu, gražiai 

lindi-ia i*- vieno moksleivio 
laiškeli® Knmiaunimo Tie
se® redakriiai. kuriame ii- 
sai. nerskaites AnvkščTu Ši- 
ioii. klausia. ar negresia A- 
—v?x;„ spalio likimą-: ir vi- 

t iofrjvns miškams: 
’-^or risokin dab’ku da-

- o- r -L iš medžio... Redak-
~- ntė savo atstovą i 

m -’ -'n mokslinio tvri-
— ir too ?avo nu- 
-r'irfl-ti ptc^k'v'ma. Lietu-

vi;-* mi®ki"inkai sako. tuo 
esa susirimirm ir daug paba
re. kad iš Lietuvos mišku 
neliktu tik „kalnai kelmuo
ti“ Jau esa saugomasi bea
todairiško miškų naikinimo, 
ir iu daug- ®odinama. Tdealu 
esą. kai 25% krašto žemiu 
yra anau^e miškais. I ?etu- 
voio šiuo metu iau esa 23%. 
T dirbama® žemes miškinin
kai nerikėsina. bet upiu ir 
ovom šlaitus tai 
dinsia.

dar apso-

venimiškesnės pusės), šok
telėjo kiek i šalį nuo valdi
nio reportažo plokštelės ir 
pateikė keletą „Šventinių 

do, kad Seda ne kaimas iri piniadūnr, primenančių, 
ne bažnytkaimis. Tai mažas; kadJr komunizmų besta- 
miestas. bet, pasirodo, jo rū- tant“ gyvenimas ne vien tik 
pėsčiai dideli.

Minėtas deputatas rašė:
„Dar esant Sedoie rajoro , - -centrai, buvo pradėtas sta-i busal ft0VL 0 « ' al,'uotoJos 

tyti vaiku lopšelis. I statybą;
buvo įdėtos didelės lėšos,! 
nulieti pamatai. Kaip tik tuo

/"'ia Vinvn____rin tnr.Vini Irumaii* j* vni jmv

rajono centras, kuris perkel
tas i Mažeikius. Jau tas ro-

„Spaliai“. Būtent:
* Kai Vilniuje „visi žy- 

! giuoja“, tai Vilniaus trolei-

metu panaikino rajona. Lop
šelio statvba buvo nutrauk
ta. Ir dabar pamatai tebe

sėdi. (Ta proga stebėtojas 
primena, kad „troleibusus 
dabar vairuoja moterys“). 
Sėdi ir mezga megztukus. 
Privatininkiškus. Netgi iš 
baltų siūlų...

* Bobutė su senuku irgi

duotuvčse? — Fabrikai ne-' kodėl fraiTĮ-gt-?. nemi 
gamina. — O kodėl? — Ma-i klausiu ją. 
tyt. nemoka. — Tai kodėl '• — lr aš budžiukodėl1
nepaskiria tos tetos direkto
rium?

* Gedimino (Katedros) 
aikštėje plakatai ir minia 
O Galerijoj (Katedroj) — 
solistės, vargonų ir kvarteto 
koncertas. „Susimąstę lan
kytojai sustingsta, kai pasi
girsta Avė Marija me
lodija“.

Ne taip seniai tas pats mi
niatiūrų rinkėjas, išgirdęs 
tokį dalyką ir dar tokią die

ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl-, kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1S50 metų atsimini
mai. paraše Juozas Kapa
činskas, 273 pusi. kaina $3. 

GYVENIMO VINGIAIS,

nės, 360 psl., kaina . .$3.50.
VIENIŠO ŽMOGAUS 

GYVENIMAS (apie Dėdę 
koke- Šerną), Antano Rūko, 206

tuodama atsako. tpsl., kaina ......................$2.
— Toks ten jau ir budėji-i ką LAUMĖS LĖMĖ 

mas. pakabinus sijoną anti(apie Salomėja Nėrį), Pet-

npmipcri? ----- .

gembės, — ąvzinu.
— O gal ir nepakabinus...

Iš ko tamsta sprendi?..
Iš tolimesnio pasikalbėji

mo paaiškėjo, kad vakar

I T-
ronėiėt Orintaitės, 234 psl., 
kaina ...............................$3.

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

St°’MiXto'gyventoiij skai-! n.ež.v?iuoja: P'^iauja cuk- •>«- fa! būtų skubėjęs šank
aus auga. kuriasi nauios šei- nraa'E P^®’1318 raus- 
mos. o nuo rajono paraiki-
rimo Sedoje nepastatyta nė 
vieno, kad ir mažo, name-

vais saldainiukai? ant šaka
liukų („lollypops“). „Pre
kyba gyva. net pavydas i-

is greitosios čekistų pagal
bos. Dabar, — kaip lapė ties 
nepasiekiamomis vynuogė-

naktį miestas buvęs aptem 
dytas. bet kieme jokio „bu-i - ATSIMINIMAI APIE 
dėtojo“ ii nepastebėjusi. JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
Dabar ji laukianti vyro. lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 

Pagaliau nusibodo man kaina ..............................$1.
„budėti“, tai priėmiau kiem- acao ac Jacy
sargio pasiūlymą ir atsigu- rALiK ASARAS MASK

su prašymais paremti, at- '• nama« sudaryta visa doku-

lio. Pernai užplanavome pa- 77 monopo-
statyti 12 butų gyvenamąjį 1,0 zv,lSsnlu d^telejo re-

siųsti siuntinių“. Esą. „Ir 
jums, ir mums aišku, kad ne 
dėl skurdo, ne dėl nepritek
lių voi\-c piašymai... Matyti, 
neapsiriksiu sakydamas, 
kad tai gobšuolių ir speku
liantų biznis. O reakcionie
riai nuo to tik džiūgauna: 
žiūrėkite, ten žmonės skurs
ta, prispausti, nelaimingi. 
Man rodos, labai negražu 
šmeižti savo šalį, savo gyve
nimą.“

mer.tacija. tačiau lėšų staty
bai ue^auna^ne. Jau septy
niasdešimt keturios šeimos 
laukia eilės gvveriamaiam

daktorius į privatininkišką 
prekybą pačioje komuniz
mo šlovinimo eisenos pašo
nėje. Suprask. — kai komu
nizmą taip pastatys, kad jis

plotui gauti. Nemanau, kad cukririas. PJ^us kepti
iu skaičius mažėtu. Per ta !sm.?ks’ ta,' ateI’ į3'?5^ 
- - - - - - buciu-senuku prekybai: tekslaika, kai priklausom Ma
žeikių rajonui, mieste nu
griauta 16 senu namu. daug 
yra avariniu ir reikalauja 
remonto. Negauname me
džiagų stogams-sutaisyti, to- „Ir kaip deputatas, ir kaip 
dėl kr dar neblogi namai pa- vartotojas niekaip nesu- 
laipsniui trūnija, virsta ava- pranta, kodėl dažnai Sedos 
riniais Pavyzdžiui, šiemet parduotuvėse trūksta mėsos, 
užplanavome suremontuoti kitu maisto produktų. Šeimi- 
arba perdengti 5 namų sto- ninkė, norėdama nusipirkti 
gus. tačiau nė vienam nega- kilograms šviežios mėsos, 
vome medžiagų... kartai.® turi važiuoti į Mažei-

Blogai esa ir su darbais. Į kius arba Telšius.

jiems išmokti pragyventi iš

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ...............................$5.

ŽVILGSNIS J PRAEITI,

liau pas ji salionukyje ant 
sofos. Užmigau labai greitai 
ir kietai. Tai buvo apie 2 
vai lyto. Bet po valandos iš- 
budau. taiytum dilgėlyne aš 
gulėčiau: visas kūnas dega, 
o kur čiupt, ten pupa. Pasi
rodo, mane taip aprikę blu-tI(r * , .
sos. kad nors gvoltą šaukj~ ž,,ko- 476 Ps!“
Norėjau staiga pašokęs bėg-įna ............................. .
ti. bet nenorėjau žmonių į-j Tas knygas gaiiie gauti 
žeisti. Juk jie gerą širdį ro-į Keleivio administracijoje 
dė; geriausią kampą paskv- (636 Broadway, So. Boston, 
rė. O dabar imsi ir panie- Mass. 02127). 
kinsi! Bet tuojau ėmė kas 
kelios minutės vartų skam-c
būtis čirkšti. Tai komandie- 
riai vienas po kito skubiai 
grįžta iš kareiviniu ir po ke
lių minučių apsisukę, plan-Į ^ra reikalas ameri-
šetėm ir žiūronais apsikars-| ^’^čiui padovanoti knygą, 
tę. atgal bėga. Sargas su šei-Į .a* Keleivio administracijo- 
ma pasikeisdami tai ileidi-, Je galite gauti šias tinkamas 
nėja, tai išleidinėja atvyks-Į knygas:

land of he- 
L. Valiukas,

mis. pats save ikalbinėja, 
kad „Šuberto kūriniai socia
lizmui netrukdo, o padeda“.

* Esama Vilniuje ir ki
taip „spalius“ švenčiančių. 
Tuos miriatiūrose atstovau
ja tik simboliškos (Birbilo, 
Kikilo. Gurgulo) pavardės. 
Tokie, nuo pat ryto ėmę 
švente šventinti pusbonkiais, 
ją baigia milicijos blaivyk
loje. O vistiek džiaugiasi: 
„Kad švenčiau, tai šven
čiau 1 Dar dabar galva braš
ka.“

* Ant pačiu aštriausiu aš
menų miniatiūrų rinkėja® 
užsistojo pasakojime (apie 
vaiką, kurs eisenoje tėvo ant 
pečių r esamas „staiga smar
kiai suspurdėjo: — Tėte, 
aš noi iu savarankiškai pade
monstruoti! Supranti? — 
savarankiškai! “

Užrašytoji miniatiūra ry
tojaus diena skaitytoių min-

Ką dovanoti?
A. Bimba, kaip anksčiau 

ir jo padėjėjas R. Mizara,
. , „Sfkmjngiauaam mišku ten a,ostogauja, naudoda-
zeMimu™ esą naudinga! miesi jam išmokamais rab-
turėti mišku dirvožemio kar- ... . . . .........................
toeramas. Jos jau sudarvtos kais’ pajutai?' uz įasmeji- 
pfi 000 hektaru plote. Lietu- nusiskundimų^ kaip A- 
viai ir šioie sritvje anksčiau merikoj bloga gyventi. (Ru-
už rusu3 ®us%’-ate. Bet rusai su valdžia tų rublių nelei- ia dirbti i Telšius. Mažei- kimo. nors Mažeikiuose jų tyse pasipildė neužrašvtu
kitaip galingesni: jie, rr.iški- džia siųsti Amerikon). To-į kius. Skuodą. Plunge irki- pakankamai. Esančios Se- klausimu: o kiek buvo eise-
ninku nesiklausdami, ateiųa dėl jis toks panašus į senų tus stambesnius Žemaitijos doje buitinio aptarnavimo noje žygiuojančiu suaugu
si! savo nuodingomis naftos- HvnrininVn mrv.'miestus- Ne kiekvienas ^i dirbtuvės dažnai laiku neat- siu, nesinešiojarčių pagun-
cbenriios įmonėmis, ir dar į * . i važinėti i darbą toli... reikia lieka užsakymu. Ir vien to- dos irgi kokia dieną, kaip
nežiria. kas bus greitesni— kanų baudžiauninką aziaug- ie^oti išeities pačioje Sėdo- dėl. kad jos aprūpinamos' tas vaikas, smarkiai suspur- 
ar rusai miškus nuodyti, ar tis savo gyvenimu ir savo je, organizuojant vietinio medžiagomis blogiau, negu dėti ir savarankiškai pade- 

dietuviai juos želdinti. pono gerumu. I pobūdžio dirbtuves. į esančios rajono centre“ | monstruoti? (Elta)

**Maždaug 200 darbinin
kų kasdien iš Sedos važinė-

„Neturim? ir didesnio 
nrprnoninių prekių pasirin
kimo. nors Mažeikiuose jų

tančiu.® ir išvykstančius. 
Pasinaudojęs šia proga

pakylu ir aš. padėkoju už 
nakvynę ir išeinu į kiemą po 
liepom.

(Bus daugiau)

„Lithuania 
roe*,“ parašė 
kaina $4.75.

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J. B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- 

AN RECIPES. parašė Juzė 

Daužvardienė. kaina T?

Bobu.es
Bobu.es
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tavu

Stepono Strazdo 
eilėraščiai

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Maik. aš laukiu tavęs pats, o mes pažiūrėsim, kaip
jau nuo pat lyto. l)vi pypkes tau seksis. Ne lygiai tokiais 
tabako išrūkiau. žodžiais, bet tokia buvo

— O ko taip anksti atsikė- prasmė. O dabartinis prezi- 
lei tėve? Ar nesimiega? dentas padarė Maskvai dar

— Visokios mįslės,-Vaiki, juokingesnį pasiūlymą, bū- 
neleidžia užmigti. Va, vys- tent: apdrausti mėnulį, kad 
kupai apznaimino. kad pet- 'liJ 10 neužimtų. \isi tie su- 
ryėici galima mėsą valgyt, 7an>™a> parodo, kad Mi
tai dabar aš negaliu išfige- fhmgtonas ieško galimybių
riuot, ką daryti: valgyt, ar
ne?

kaip sueiti su Sovietų Rusi
ja i glaudesnius santykius.

_ Ar vyskupais nepasiti- Patvirtino ir vais-* S . 2f.nl.-VA+fkVing Į-'lĮClz LrllflCI\«I IC

AUKOS TAUTOS 

FONDUI

Lietuvos laisvinimo dar
bui laisvajame pasaulyje va
dovauja apsijungęs Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas — Vlikas

Laisvinimo lėšoms telkti 
ir saugoti prie Vliko valdy
bos veikia Tautos Fondas. 
Su Tautos fondu glaudžiai 
bendradarbiauja Lietuvių 
Bendruomenės. Be to. Tau
tos Fondas daugumoje lie
tuvių apgyventų vietų turi 
savanorius įgaliotinius, ku
rie organizuoja aukotojų j 
būrelius ir surinktas aukas 
siunčia Tautos Fondui. Pa-

Į staruoju laiku yra gauta au
kų per Įgaliotinius:

G. Krivickienę, Washing- 
ton. D.C.. 145 dol., kuriuos 
suaukojo: A. Vasaitis $25. 
Pr. Baltakis $15, po $10 — 
Earzdukai. R. ir B. Liogiai. 
A. ir L. Plateriai, Kinduriai. 
Pusarauskas, V Penkiūnas. 
L Rutelionienė. V. ir S. Zub- 
kai. K. Žalkauskienė ir D. 
Krivickas, ir Vildžius $5.

VI. Viliamą. W.ashing 
"on. D.C.,—150 dol., kuriuos 
aukojo: B. Paramskas $20, 
VI. Viliamas $15. po $10 — 
V. Trumpa. V Stanka, J. ir 
A. Vaičiulaičiai, L. Kačins
kas, P. Mažeika, L. Damb
riūnas, F. Giedrys, J. Vytė-j 
nas. R. Zalubas ir V. Jackū
nas; po $5 — dr. Pi-. Skar
džius. A. Michelevičienė ii 
S. Ignas

Igal. K. Bailys. Elizabeth. 
N.J., atsiuntė 202 dol. ku
liuos suaukojo: Pr. Kupins- 
kas $25. A. švedas $12, ir 
no $10 — K. Bartys, St. Pet
raitis. K. Valužis, J. Didžba- 
’is. B. Medžiūnas, P Lanys. 
K. čiurlys, H. Bitėnas, P. 
Vaitiekūnas, V. Rudnikas, 
P. Lukoševičius, Pr. Kudu- 
’is. J. Micžaitis, D. ŠvenČiū- 
ras. J. Strimaitis ir kun. J.

Steponas Strazde

Į krūtinę mūs jaunimo 
Skiepyki kilnias mintis. 
Veski ji be perstojimo 
Ten. kur šviečia ateitis!

Iš io kūrinių beveik visa
da dvelkia kovos dvasia. Ei
lėrašty "Gegužės Pirmoji“ 
jis šaukia:

Broli viendali.
Raudos i šalį!
Rimk. nesieuoski vargais!
Ein miliorinė,
Skamb sutartinė —
Stok eilėn su draugais!

Naujųjy nacistu — Vokietijos Tautiniu Demokratų 
partijos vadai: Fritz Thiektn (kairėj) ir lienno Her- 
mannsdoerfer. Jų partija Bavarijoje pirmų kartą laimė
jo 15 atstovų.

— O kagali žinoti. Maiki, 'Ppufios konferencijoje \Ya-j Praguibickas. St. Lukoševi- 
juk ir jie gali misteiką pada-į įmgtone anądien pasakė: ;jus $5
ryti. ar ne? Tu žinai, kad jė- ? kar°'! Tautos Fondo atstovybė
zuitai vra kytriausi žmonės Ąmenka dal0 įdėlių pa- ,_os A , CaL> atsiūnte 
ant svieto, o vis dėlto ir jie savo santykiams su

Sovietų Sąjunga pagerinti 
Bet sovietai nesigerina A- 
nnerikai. Priešingai, kiekvie
na procra Maskvos vadai 
kerta Amerikai iš peties Jie 
kaltina ją dėl agresijos Viet
name ir siunčia Vietname

suklupo, i liberalus pakry
po: popiežius turėjo publič- 
nai juos išbarti, kad jau per- 
toli nuvažiavo. Taigi aš pri
sibijau. kad ir vyskupai gali 
suklysti.

— Tėve, aš pasakysiu.,. . . , .
kad pasninkai vra senovės! komumstams visokeriopos 
.. , 1 .- -i-- ' i... pagalbos. Ju sinkiai tena-liekara. Krikščionys ^ko-
ino juos is zyi.u. e p.. tbkptartĮ Amerikos bombo

sviete žmones nemato juose ,,- i • ‘ , --i ! nėšių. Taigi tėvas klysti ma-
jo ios prasmes, > - nvdarnas, kad Maskva jau
kupai jau praėjo išvada, kani • .

237 dolerius. Juos suaukojo: 
L Jusionis $25. V. Kazlaus
kas $20, L.V.S-gos Ramovė 
>15 ir po SlO: J. Činga. D. 
Medžiukas. K. Šakys, A. ir 
B. Brazdžioniai. R. Barei
kienė, J. Kojelis; po $5 — 
dr Z. Brinkis, V. Damb- 
auskas, B. Čiurlionis, J. 

Kojelis, A. Raulinaitis, A. 
'Slėnys ir B. Graužinis.

Įgal. J. Audėnas. New 
York. N.Y., surinko $60, au
kojo: po $10: P. Puzinas, S

Marija Strazdienė išleido 
South Bostone mirusiojo sa
vo vyro Stepono Strazdo ei
lėraščių rinkinį, kuri sutvar
kė ir spaudai paruošė J Vil
kaitis, o atspaude Lietuviui 
Enciklopedijos spaustuvė.
Iš pradžios našlė galvojo 
tatvti paminklą art buvusio, . , .. .. ,

zavo vyro kapo. bet išmin-itenal O1'oliams J“ 531(0: 
tingai apsisprendė, kad kny- Broliai! 
ga bus geresnis^ paminklas, Nors audros mus blaško, bet 
negu nebylys akmuo ant ka- vis
po. Mes jaučiame jus iki šiolei!

Knyga turi 150 puslapių Mes jausimės kartu ik’tolei, 
teksto, gražiai įrišta popieri- Kol dienos giedresnės pra- 
niuose viršeliuose, popierius! švis.
geras, ir aplamai leidinys Broliai! 
daro gerą įspūdį. Kaina — Atlanto plataus bangomis 
$2.50. Mes toli nublokšti nuo jūsų.

Kas buvo Steponas Straz- Bet mintvs ir svajonės mūsų 
das, kuris parašė tiek eilė- Kasdieną vis ten—su jumis, 
raščiu? Jis gimė Lietuvoje, Broliai!
Panevėžio apskrity. 1884 Neužmiršime jūs niekada! 
metų gruodžio 15 d. Tėvai Išstumti iš tarpo savųjų, 
buvę neturtingi, į mokslus Už jūrų namuose svetimųjų, 
negalėjo sūnaus leisti, todėl Paliksim tie patys visada! 
jam teko darbą dirbti, nuo j. rinki 117 . ,
vaikystes dienų duoną uzsi-; Imant aplamai, iš
dirbti. Jis buvo jau 21 metų . veržiasi darbo* žmogaus 
amžiaus, kai Kus,toje kilo, neteisingąjį
revoliucija pnes caro vai- .je- žm s iš.
dzią Jos banga persirito ir ‘ au(|ojim., kitų naudai Jis
per .aetut ą. Prasi; .-o »įe i- kovojo pneš tas skriaudas ir 
kai. Į ta sąjudj Įsijungė ir kvk>K Ritus kovoti gitame 
jaunas Strazdas. Be. kai ca- sūkury jam tek<1

pažinti Marę Norvaišaitę, 
jauną ir veiklią lietuvaitę.

. - - Ji patiko jam, jis jai — irjaunimas eme bėgt, Amen- sukū,.ė kultū.
kon. Tada ir musu Strazdas ,,ingų (iarbininkų šeimą

Ranka į ranką!
Vargti pakanka!
Laisvės dainužę užtrauk. 
Sostams tamsvbės 
Ir neteisybės —
GąJą pranašauk!
Strazdas negali pamiršti 

ir savo gimtirės. Likusiems

ro valdžia atsigavo, kai Lie
tuvą užplūdo dragūnai ir 
prasidėjo areštai. Lietuvos

atsirado New Yorke.
Nevv Y’orkas tada buvo ne

Strazdas visada brangi
no spausdintą žodį ir pats

Popiežiui patarus eiti į pensiją senesniems kaip 75 m. 
vyskupams, šie kardinolai tai ir padarė. Iš kairės į de
šinę: Giuseppe Pizzardo, Eugene Tisserant ir Aloisi 
Masella.

Jau parduodamas
1967 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS
Nr

• '■ /i

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, technokratija ir šaltasis karas?

pradedanti Amerikai gerin
tis.

— Kažin. Maiki, ar tik tu 
pats neklysti. Aš nematau.
kodėl Amerika turėtu Rusi-£
jes komunistams gerintis, 
kai Vietname ji komunistus 
šaudo. Kurgi čia būtų razu- 
mas? Juk komunistai visi 
lygūs, ar ne?

— Ir taip ir ne. tėve. Ko
munistu tikslas yra tas pats 
visur. Bet ne visi jie eina 
tuo pačiu keliu prie savo 
tikslo. Kiniečiai tiki, kad 
kapitalizmą sunaikinti gali-

toks kaip dabar Kur dabai noręjc tapti spaustuvininku, 
stovi puiki Pennsybanijos Įr pasitaikė gera proga. Chi

cagos socialistai pradėjo or
ganizuoti "Naujienas“. Ir 
Stiazdas prie jų prisidėjo. 
Kai piadėjo eiti dienraštis,

Kas yra 15-kos valstybių blokas, 
NATO?

kuris vadinasi

geležinkelio stotis, tada bu

vo dykuma. Po Hudsono u- 

pe buvo dar kertamas tune- 

Į lis. Buvo reikalingi darbi-

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų
organizacijai?

mėsą galima valgyti ir penk
tadieniais.

— Olrait. Maiki. jeigu tt 
taip mislini. tai aš nepasnin
kausiu. Ale dabar man rūp1' 
kitas reikalas.

— O koks tas reikalas?
— Man norisi žinoti, kaip 

dabar bus su mūsų Lietuva.
— Kol kas, tėve, Lietuva 

tebėia sovietų užgrobta, c 
kaip bus toliau, sunku pasa
kyti.

— Bet gazietos rašo, kad 
Maskva jau pi ad ėda gerin
tis Amerikai. Nu. tai tas ga
li išeiti Lietuvai ant gero. j ma tiktai ginklu, todėl jie

^emėza. Br. Juškys, Daiva j ninkai, ir rangovo agentai jam ten fej<0 dįrbtj.
• . ir 1 - -r I rrmizlA 15 ltlivnAudėnaitė. A Vakselis ir J 
Valaitis.

Jgal. B. Vitkus, Chicago. 
'11.. surinko $50, kuriuos su- 
lėjo vysk. V. Brizgys, kun. 
•r. A. Juška, dr. R. Ginio- 
’s. dr. J. Reinys ir K Barta- 

šius.

gauc'e įsupančius iš laivo
ateivius. Jie nuvedė ii pasj*rauięė ir kartu su kitu 
Strazdą pne to kiautam dar- )sjo ]eisti -2inias.< ku.
bo. ’ _ _ .

Vėliau jis iš "Naujienų

Strazdas išbuvo čia išti
rtos ėjo porą metų. Iš Chica-

Norėdami su Amerika susi- 
frentauti. ruskiai gali iš Lie
tuvos pasitraukti, ar ne?

— Man rodos, jog tėvas 
klysti, manydamas, kad 
Maskva gerinasi prie Ame
rikos. Priešingai, Amerika 
gerinasi Sovietu Rusijai. Ge
rinasi visokiais būdais. Bu
vęs prezidentas Kennedis. 
norėdamas surasti bendra 
kalbą su Maskva, pasiūlė 
buvusiam sovietu bosui 
Chruščiovui skristi kartu i 
mėnulį. Tai buvo vaikiškas 
sumanymas, ir Chruščiovas 
tinkamai atsakė: Skrisk

nijos pasidarė labai aštrūs 
santykiai. Vėliausios žinios 
sako. kad rusai jau pradėjo 
telkti savo kariuomenę Ki
mios pasieny. Amerika nori 
šitą padėti išnaudoti ir todėl 
derinasi Rusijai, kad ši bū
tų drąsesnė prieš Kiniją, 
nes pastaroji gali būti Ame
rikai navoiingesnė Azijoje 
Tai vra globalinė politika. 
Ar dabar bus aišku, kodėl

ges Strazdas persikėlė į 
sus metus ir metė. Išvv koĮ Br00k]vna jr keletą metų te- 
Chicagon. čia jis rado pla- nai dirbo* prie „Naujosios 
čiai veikiančią lietuvių soči- Gadvnės“ Kai ši sustojo, jis 
alistų organizaciją, kuri tu- buv^ pailstas į Bostoną 
rėjo jau gerą chorą, dramos prie „Keiejvjo«. čja jis dir- 
ratelį, lietuvių ir anclu kai- bo spaustuvėje ir atliekamu 
bos mokyklą, ruošė prakal- padėdavo redakcijai,
eas, diskusijas, rengė kon- jęartu redagavo Lietuviu 
certus, šokius ir kitokias, Darbininkų j).jos žurnalą 
pramogas. I tą darba isijun- rDarbj>« kuris buVQ spaus- 
gė ir Strazdai Jam čia teko, dinamas „Keleivio“ spaus- 
scenoje vaidinti ir kūoki, tUvėje.
kultūros darbą dirbti. Paga-1 Steponas Strazdas mirė
liau jis pradėjo ir eileras- goufh Bostone 1962 m. saU. 
čius rašvti. Is pradžių jie bu-, g-0 g d palikdamas čia liū- 
vo deklamuoiami ivai!1U0.' Jinčią žmoną ir sūnų. 
se vakarėliuose, o paskui
juo? pradėjo spausdinti Ke-i

S. M.

ruošiasi karui, gamina ato
mines bombas. Tuo tatrpu 
rusai. perėję jau per du pa
saulinius karus, nenori dau
giau į karo ugnį lįsti. Jie ti
ki, kad kapitalizmą palai
dos pati istorija, kaip palai
dojo baudžiavą, vergiją ir' Amerika gerinasi Rusijai? 
kitas buvusias gyvenimo — Jes, Maiki. suprantu 
formas. Todėl jie stoja ūži kad iš šito globalinio biznio 
taikų sugyvenimą su kapita- Lietuvai nebus jokio pažit- 
listinėm valstybėm. Kinie- ko. Vašinktonas nereika- 
čiams tokia politika atrodo lauš. kad ruskiai išeitų iš 
klaidinga, ir jie smerkia ru- Lietuvos, o jie patys neis. 
sus. kaip Amerikos agreso- Lietuvai pali būti geresnis 
rių talkininkus Dėl šitų čenčius. jeigu dainiai pradė- 
skirtumų tarp Rusijos ir Ki- tų bomba > duoti Maskvą.

leivis, Kova ir Lietuvoje pa
žangiosios moksleivijos žur
nalas Aušrirė. Jos 3-čiame • rFTTTvrn IŠEIVIJ Ą A
numeryje (1910 m.) Jis ra-
CO ••

Ei, skaisčioji tu Aušrine! 
Ei, žibėk mums skaisčiau! 
Tavo šviesa pirmutinė 
Lai pasklysta ko plačiau!

MERIKOJE, St Michelso 
no vaizdžiai narašvta ši« 
krašto lietuviu istori i?

puslapiu kaina mink 
štais viršeliais $4-00, r 
kietais $5.00.

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

Be to, kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 
geresnių juokų.

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS

Kalendoriaus kaina — 95 centai

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

i
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JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1366. 9. 9.

Pavakare vaikščiojau po miestą. Oras lietingas. Vie
nas užėjau i kavinę, i krautuvę, i kiną, ir visur mane ly
dėjo jausmas vienumos ir mano nereikalingumo. Kai nie-1 
ko naudingo neveiki ir vienuma neišvaikoma kokio nors ■ 
subuvimo, pradedi jausti, — bent aš pradedu jausti, — j 
kad esu kaip miške. Niekas tavęs nepažįsta, niekas tavim 
nesiidomauja. ir esi niekam nereikalingas. Manęs tas 
jausmas perdaug neslegia — vienuma man visai nesudaro 
slegiančios aplinkos, bet tokiuose momentuose aš visada 
skaudžiai jaučiu savo nereikalingumą. Kad būtų galima 
kas nors veikti, kas būtų naudinga, produktinga. tada 
mano savijauta būtų visai kita, o vienuma būtų visai pri
imtina, nes ji geriausiai atitinka mano būdą ir užsidariusi 
charakteri. Gyvenime retai kada tesi jaučiau esąs naudin
gas. dirbąs produktingą darbą, ir tas savęs nereikalingu
mo jausmas mane labai dažnai lydėdavo, dargi tada, ka
da kokiu nors darbu uždirbdavau nemažai pinigų. Gal 
prie to jausmo atsiradimo prisideda mano ekonominės 
studijos ir dirbto darbo neproduktingas pobūdis. Žurna
listas, instruktorius, mokytojas, seimo atstovas, agitato
rius, — vis tai darbai, kurie su produktingumo sąvoka 
mažai ką teturi bendro. Kai dirbau proletarišką darbą,— 
pervežėjo, radijo aparatų gamyboj. — slėgė kitas dalykas:' 
iš proletariškos buities aš visgi esu intelektualiai ir dargi‘ 
moraliai išbėgęs, o gal mano valstietiškas auklėjimas 
daro man proletarišką būseną svetimą. Taip gyvenime 
dar neužtikau sau vietos, kuri mane patenkintų. Ar rasiu 
kada tokią? Stipriai abejoju. Atrodo, kad gyvenimas ma
ne jau sugadino, vargu besu tinkamas naujam prisitaiky
mui. Nepakeliu, kai man komanduoja, o pats neturiu jo
kio palinkimo kitus komanduoti. Tas jaučiasi visur: dar
be. kariuomenėje, rašiniuose ir visoj mano savijautoj 
Valstietiška kilmė uždėjo ant manęs neišdildomą ant
spaudą : užsidarymą savyje, nenorą ir nemokėjimą bend
rauti su žmonėmis ir kartu norą visiems padėti ir nemokė
jimą palaikyti savo "ekonominių interesų“. Šita pastaro
ji savybė vargu yra valstietiškos kilmės, bet ji jau įsigy
veno manyje ir kažkaip keistai porinosi su valstietišku 
egoizmu.

Gana savęs aprašinėjimo. Raštu save analizuoti sun
ku, — daug lengviau savo būdo prieštaravimus ir savybes 
jausti chaotiškai, o kai bandai juos raštu išdėstyti, gaunasi 
kreivas vaizdas.

1940. 9. 13.

Šiandien siunčiu laišką Sovietų ambasadai su klausimu, 
ar aš esu sovietų pilietis ir ar turiu keisti pasą? Ar galiu 
aš ir žmona gauti vizą į Lietuvą, kaip greit, ir ar dėl to 
turiu atvykti į Vichy? Be to. laiške pažymėjau, kad jau 
12 metų gyvenu užsienyje, esu politinis emigrantas, sauf- 
condult gavau 1939 m. pavasarį, o pasą tik pereitą vasarą.
Į Lietuvą pernai negrįžau, nes nebuvau tikras dėl perse
kiojimo, o paskui dėl karo. Iš Amerikos ir Lietuvos laiškų 
nėra. Iš nuobodulio pasiunčiau laišką Sovietų ambasadai, 
vargu ji į jį atsakys.

Velnias žino, ar aš permažai energijos parodžiau, ar 
taip jau "likimas“ lėmė. bet į Ameriką nesiseka išvykti. 
Ant "likimo“ lengva versti, bet Vera bus, be abejo, kitos 
nuomonės, ir aš jau sau vaizduojuos, kokia giesmę ji man 
užgiedos, nes ji būtų linkusi patekt’ Amerikon.

1940. 9.14.

Mano "ūkis“ irsta — nėra degamo spirito, todėl ir 
virtuvė šlubuoja. Laišką Sovietų ambasadai pasiunčiau. 
Įdomu, ar ji ką nors atsakys, ar ne? Kažkodėl esu labai 
skeptiškas. Gal todėl, kad iš viso ir visada į Sovietų Rusiją 
žiūrėjau daugiau negu skeptiškai ir buvau visais žvilgs
niais neigiamai nusiteikęs link tos "laisvės šalies“. "Aiški
nant“ kelius grįžimui į Lietuvą, manau, reikėjo kreiptis 
ir į Sovietų ambasadą, bet ar nesugadinsiu tuo tik paties 
kelio grįžimui, tikras nesu.

Iš visų kelių vienas atrodo mažiausiai eitinas — lik
ti Prancūzijoje. Situacija čia dėl vokiečių iščiulpiančios 
okupacijos ir blokadas, atrodo, bus labai sunki, o svetim
taučiui toje situacijoje bus be galo sunku susirasti sau 
vietą ir duoną. Gal geriau jau Lietuvon, nors ten gal ir 
konclageris ar kas nors panašaus laukia. Dideli įvykiai 
taip meta šešėlį ant mažų žmonių ir juos gniaužo.

1940. 9 14.•
Užėjau pas Goldšteiną pažiūrėti pašto. A. Aleks. ma

ne pradėjo klausinėti, kokie mūsų planai, ką nutarėm, ką 
manau veikti ir tt. Kvailas sutvėrimas, jei mano, kad aš

Benediktas Rutkūnas

(Aleksandrai Jatužienei-Varnietei — mano gerajai 
Motinai, prieš 3-jus metus išėjusiai į Amžinybę)

1. REQUIEM

Dar niekad saulė s 
tokia švieti, skaisti.
O vakaras apgaubs 
o pasiners nakty — 
kaip mūsų siek’ ai ir V ••karnai, 
kaip juokas, kaip daina — 
nugrims Į užmarštį, į rūką
trumpoji nūdiena--------
Ir juo brangesnis i 
ir mylima buitis!
Akimirka. Nušvito. Dingo---------
Ir vėl naktis-------Naktis.

2a. SĖKLA MIRŠTA

Idant žemė pailsėtų — 
krinta baltas sniegas.
Sėkla miršta, kad išdygtų 
žaliaplaukis diegas.
Nuodėmėj ne sykį miręs, 
džiaugsmui prisikėliau 
ir ant rankų skausmo žemę 
aš į saulę kėliau.
Teišdegina ji kraujo 
nenuplautą dėmę!
Te vėl Dievas lanko žemę, 
kurią liepsnos sėmė!--------

2b. DŪKIME DVIESE

Kogręži nuo manęs veidą? —
Į tave rankas aš tiesiu 
Dieną, naktį žvaigždžiasagtę 
būkim drauge, būkim dviese!
Aš £eriu, it trošky midų,
palaimingą tavo šviesą--------
Ko gręži nuo manęs veidą? —
Į tave rankas aš tiesiu--------

3. TU — SAULĖ — KARALIENĖ

Saule —karaliene, 
aš tave myliu.
Vai. kad ašen būčiau 
žemės karalių!
Tau — radastų sostą,
vainikus gėlių---------
Nakčiai kločiau guolį 
samanų žalių.
Apipinčiau giesmėm, 
girdyčiau midum, 
ir sujungčiau meilėj
žemę su dangum--------
Karaliene — saule, 
ženki žemėn tu, 
kad per amžius mudu 
būtume kartu!

Aleksandra Jatužienė
(1887. II. 27 — 1963. U. 4)

KOVA SU RŪKYMU

Texaso tėvų ir mokytojų 
kongresas nutarė vesti labai 

į griežtą kovą su vaikų (iki 
8 klasės) tūkymu. Lapkričio 
16-18 dienomis Austine į- 
vykusioje konferencijoje į 
buvo ieškoma būdų. kaip 
paskatinti tėvus, kad jie ga
lėtų sėkmingiau kovoti su

I vaikų rūkymu, kaip kovoti Į 
prieš rūkalų viliojančiais 
skelbimais gundymus ir ap
lamai kaip paruošti visuo
menės kovos prieš rūkymą 
progi amą-

Rožių karalienė Barbara Hewitt. 
Ji yra Pasadenos kolegijos stu
dentė.

tz*' . z<r •z»\2žk\ i/a\'.7ex7za\Ty*\t,

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 

kyti į Keleivio skaitytojų klausinius teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymas spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž; mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Rosiindale,
Boston. Mass. 02131.

Indė Reita Faria Londone iš
rinkta pasaulio gražuole. Su ja 
varžėsi 61 gražuolė iš kitų vals
tybių.

danus tik ir kalu, lyg jie kam būtų reikalingi. Siūlė vėl 
dnigų, bet aš iš menševikų kasos manau neimti, o be to. 
iuo tarpu man dar nėra nė tokio mirtino įeikalo.

Bėda ir tam pačiam Goldšteinui. Pinigų turi, bet rei
dą valgyti kapitalą. Jie nieko neuždirba, o todėl vis de- 
uoja. kad "nado čto rdbut predprinimat“.

194a 9. 14.

ŠĮ vakarą turėjau pasikalbėjimą su Goldšteiniene. 
>agal ją. gyventi galima dar pusantro mėnesio, o paskui 
lors lįsk į žemę. Grįžti į Paryžių negalima dėl vokiečių, 
iurie esą nusistatę specialiai prieš Goldšteiną dar iš Ber- 
yno laikų. Paryžiuje jų restorane sėdi samdininkas ir 
įuomos nemoka, nes, esą. žydai neturi teisės laikyti resto- 
aną, o todėl jis neprivaląs ir nemokėsiąs nuomos žydui 
avininkui.

Iš visų tų kalbų aišku, kodėl Goldšteinas serga susi- 
ūpinimo liga, vaikšto kaip ligonis, nemiega naktimis ir, 
įplamai, yra kaip nesavame kailyje. Man atrodo, kad vi- 
ame tame yra didelė dalis žydiško linkimo į paniką. į 
>erdėtą savo kančių įsivaizdavimą ir, iš dalies, savo vaid- 
nens pervertinimą. Stovykloj buvo tas pats: antisemitiz- 
no baubas pynėsi visur: ir radijo Chiottes "naujienose“, 
r įvairiose notų "interpretacijose“, ir Kaufmano sapalio- 
imuose. Pogromas tiems žmonėms sėdi kraujuje. ir kai 
rra kur tikras pavojus, jie jį perkelia ir ten, kur tokio dar 
š tikrųjų nėra. Tai viena žydiškumo ypatybė — visur ma- 
yti antisemitizmą ir viską matuoti tik žydams tinkamu 
naštų. Gal perdedu, bet esmėje man taip atrodo.

(Bus daugiau).

Klausimas

1961 metų rudenį pas 
mus atėjo vienas pardavėjas 
ir pradėjo mus kalbinti, kad 
mes sutiktume apkalti na
mus "šingeliais“. Mes jau 
prieš tai galvojome, kad gal 
kada nors reikėtų namus ap
kalti, kad nereikėtų kas 
dveji treji metai juos dažy
ti, bet vis atidėdavome. nes 
tų pinigų vis trūksta. Kai at
ėjo tas pardavėjas, mes jam 
pasakėme, kad mes galvo
jame kada nors namus ap
kalti. bet kad dar nenusista- 
tėme, kada tą darbą galėsi
me padaryti. Sako, pasikal
bėsime. jei nenorėsite, tai 
nepirksite

Tas pardavėjas pas mus 
išsėdėjo tris su puse valan
dos ir mus beveik verste pri
vertė pasirašyti popierius. 
Sakė jei nenorėsite to dar
bo dabar padaryti, galėsite 
atsisakyti. Buvome pavargę 
ir dar nevalgę, taigi męs -pa
sirašėme. Salesman‘as pini
gu panrašė, bet mes 'jafo.jpgt 
sakėme, kad namie jyiEigą 
nelaikome. Sako, gerai, vė
liau man duosite.

Vėliau su vyru pasitarė
me, kad mes gal pasiskubi
nome, kad pinigu mums dar 
reikia kitiems, dar svarbes
niems, reikalams, ir nutarė
me tuos dokumentus panai
kinti. Sakėme savo vaikui, 
kad jis paskambintų tam 
pardavėjui ir pasakytų, kad 
mes pasisvarste nutarėme 
kol kas nedaryti to remon
to. Abu su vyni dirbame, 
taigi vakare, atėię namo. 
radome pilną garažą pridė
tą dėžių su "šingeliais“. 
Vaikas, sako. skambinęs, 
bet neradęs nieko namie pa
gal mums duotą telefono 
numeri. Mes tuoj pradėjome 
skambinti, bet ir vėl niekas 
neatsiliepė. Kita dieną tas 
pats reikalas. Taigi liepėme 
savo vaikui parašyti laišką 
kompanijai, kad jie nieko 
mūsų namams nedarių ir 
kad atsiimtu tuos "šinge- 
lius“.

Po kelių dienų iš tos kom
panijos pas mus atėjo ir pra
dėjo kalbinti, kad mes leis
tume namus apkalti. Mes 
nesutikome, tai jie grasino,

kad mus paduos į teismą, 
nes mes atsisakome sutar
ties Nubėgome pas vietinį 
advokatą. Papasakojome 
jam savo bėdas, ir jis sako: 
perrašykite savo namus kito 
vardu, nes jie gali uždėti na
mams areštą.

Dabar kas mums daryti: 
vaikas dar nepilnametis, 
dukrelė visai maža. Vyras, 
sako: perrašykime pusbro-1 
lio vaidu, atseit, jo pusbro-’ 
lio vardu. Advokatas viską: 
perrašė ir paėmė atgal to-! 
kius popierius, kad tie na
mai yra mūsų, o ne pusbro-1 
lio. Tie popieriai taip ir gu-Į 
Įėjo stalčiu je. Po keletos Į 
metų klausiau savo vyro. ar Į 
jis nemano, kad jau laikas 
namus oficialiai perrašyti 
mūsų vardu. Sako, taip. aš 
tai padarysiu. Vieną dieną. 
vaKdama stalčius, žiūriu — 
tu popierių nėra. Taigi ma
niau. kad vvras jau viską 
sutvarkė. Praėjo dar keli 
metai. Mano vyras buvo ve
dęs anksčiau, buvo našlys. 
Jis turi sūnų ir dukterį iš pir
mosios žmonos. Man vis bu
vo neramu dėl namu, tai aš 
nuėjau pas kitą advokatą 
(ne pas tą, pas kurį mes 
buvome su vvru nuėję) ir jį 
paprašiau ištirti mūsų na
mų reikalą Aš vos neapal- 
pau. kai iis man pranešė, 
kad namai jau perrašyti, bet 
kad jie nebėra mūsų abiejų 
vardu, bet vien tik vyro var
du.

Esu perblokšta tokios sa
vo vvro klastos. Prašau man 
atsakvti galimai greičiau, ar 
aš galiu teismo keliu tuos po
pierine ištaisyti, kad tie na
mai būtu mūsų abiejų, o ne 
vien vyro vardu?

Nuskriausta žmona
Massachusetts.

Atsakymas

Patarčiau Tamstai pasi
kalbėti su vyru, prieš iman
tis teisiniu priemonių. Gali 
būti, kad Tamstos vyras 
pats nežino, kad dabar tie 
nuosavybės dokumentai yra 
jo vieno vardu. Tai skamba 
gana keistai, bet iš praktikos 
žinau, kad žmonės dažnai

nesiidomauja ir neklausia 
advokatą, kaip yra surašo
mi nuosavybės dokumentai. 
Jie mano. kad tai ręsudaro 
didelio skirtumo. Tačiau tai 
yra klaidingas prileidimas. 
Net bendra nuosavybė 
(joint ownership) turi įvai
rių formų ir pavidalu. Jei 
namai yra vien jo vardu, vy
ras, Tamstos paprašytas, ga
li sutikti pakeisti nuosavy
bės dokumentus. Tai būtų 
papi asčiausias ir Tamstų 
šeimyniniam gyvenimui pa
lankiausias būdas.

Jei vyras nesutiktų tai pa
daryti, Tamstai dar reikėtų 
apsisvarstvti. ar yra verta 
drumsti šeimos ramybę dėl 
to. Jei nutarsite, kad Tams
tai yra būtina šiuo reikalu 
kreiptis teisman. Tamstos 
advokatas kreipsis i taip va
dinamąjį "Court of Eųuitv“. 
Šios rūšies teismas istoriškai 
išsivystė iš anglo-saksų taip 
vadinamojo "sąžinės teis
mo“ (King’s conscience), ir 
i jį tegalima kreiptis tada, 
kai nėra kitokios "teisinės“ 
išeities. Besikreipiant į tokį 
teismą (Court of Eouity), 
reikia įrodyti, kad ieškovas 
buvo apgautas (fraud), ar
ba buvo "verčiamas“ (du- 
ress) ir kad joks kitas teis
mas negali tos skriaudos "iš
lyginti“. "Court of Eouity“ 
dažnai "reformuoja“ ir "tai
so“ nuosavvbės dokumen
tus, ie’ randa pagrindo to
kiam ”ištaisymuif. Ieškovas 
(Plaintiff arba Petitioner), 
kreipdamasis į šį teismą 
(Court of Eouity). turi pats 
būti "švarus“, ne vien tiktai 
teisine, bet ir moraline pras
me.

Tamsta su vyru "perrašė
te“ savo namus kito asmens 
vardu, kad išvengtumėte ga
limo teismo sprendimo 
Tamstų nenaudai; taigi, yra 
klausimas — ar "Court of 
Equity“ būtų tos nuomonės, 
kad Tamsta, nuskriaustoji, 
turi teisę šiuo atveju į šį teis
mą kreiptis.
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ALDONA STEMPUŽIENĖ laimingai Jansonų ateičiai. Į
PABALTIEČIUOSE Aplamai, sukakties nuotai

ka buvo tokia, lyg ši pavyz-
Praėjusio penktadienio dinSa lietuviška šeima švęs- 

Pabaltiečių Dr-jos tradici- tu ne 30 metV- bet dar ?k< 
nio koncerto programą atli- pil'm?ją savo vestuvių die- 
ko mūsų žinomoji solistė iš na-
Clevelando Aldona Stem- KaiP žinoma. Marija ir 
pužienė. Palyginus su kitais dr- Eduardas Jansonai turi 
šios serijos koncertais, ši ^aPe Vode Audronės" vi- 
ka.ta publikos buvo tikrai kurioje vasaromis jau 
dauF. Didele jos dali sudarė: ?irnta’ lietuvių vra praleidę, 
latviai, estai ir pabaltiečių sav0 atostogų dienas ir jau- 
svečiai, nes šie koncertai iš ma,oni?s šeimininkės rū-. 
seno jau turi nusipelnę ge- Pesdnga ir vaisingą ranką, 
ra varda ir pasižymi aukštu ° dr Jansonas yra revi- 
meniniu lygiu. " zorius-kontrolierius didžiu-

Mūsų solistė ši kartą patei- John Hancock draudi
kė visą eilę koncertų progra-i mo 5endro\ ėie. Jis yra bai- 
mose labai retai girdimų J * -s ytaato Didž. univ ersi-

♦♦♦c***********************--******“**#**#*##*#**#**#****####*#**#*#**#!:

KELEIVIS. SO. BOSTON

Naujasis Mass. valstybės generalinis prokuroras Elliot L. Richardson (antras is dešinės) nepri
klausomu - demokratų - respublikonų komiteto narių tarpe: kairėje adv. James J. Twohig (ne
priklausomas). advokatų šhallnų sekretorė Felicija Grer.cJv.ė (respublikonė), dešinėje pusėje 
Feliksas Zaleskis (demokratas).
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tetą Kaune, teisės mokslus 
gilino Vokietijoje, dirbo 
aukštose pareigose IRO

gerai atrinktu kuriniu., ku-»—• < t.

rie buvo atlikti subtiliai, su
giliu Įsijautimu ir preciziš- 4 ................. ..
ku balso valdvmu. čia klau- centre, Australijoje reiškėsi;

Lietuviu Bendruomenės vei- ST. CATHARINES, ONT 
kime, buvo garbės teismo;

i
i
į%*%

švenčių nuolaidos 
automobiliui dovanoms 

į USSR
Džiaugiamės paskelbti specialias Švenčių kainas.

Atpigintos kainos jau galioja.
Mes ’ ‘imsime užsakvmus automobiliu dovanom;

Šios kainos via:
2101-VOLGA GAZ -21 R-.... ....... $2.355 19
21 <»2 - VOLGA GAZ 21 US-............ $2.553.70
21 3-MOSKOVIČ 408 E -................ $1.954.88
2103 MOSKOVIč 408 - .................... SI.759.39
2104 - ZAP<)ROZHETS - ZAZ 965A- S 957.60

Tos specialios kainas galios 
TIKTAI IKI 1966 GRUODŽIO 15 dienos. 

Skubėk su savo užsakymais pas:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South (corner 18th Street) 
New York, N.Y. 1C003- Phone: 212 — 228-9547

arba per bet kuri autorizuotą atstovą ar skyrių.

I
i

i**

sy tojai turėjo progos išgirs
ti Handel. Peri, Gluck. Du- .... 
rante. Caeeini. Brahms, Do-' P'™inmku. tarptautinės tei- 
nizetti. Debussv. De Falla ir sės Išpertu V vnaumine 
D. Lapinsko kūrybos, bet vi- australu teisme Adelaidėje.
sa tai buvo ne' atsitiktinai i j^ lau.^a,1 g111?0 studijas _ _ _ _

New V orko universitete ir į išrinktoji valdyba šitaip pa- 
darbavosi ekonominėje sri- siskiistė pareigomis: pirm. 
tyje. i Adolfas Šetikas, vicepirm.

Abiem sukaktuvininkams Antanas Šukys, sekr. Juozas

Nauja Bendruomenės 
valdyba

Lietuviu Bendruomenės
programon sumesta, o ap
galvotai suderinta stiliaus ir 
nuotaikos požiūriu

Muzikalus klausytojas čia 
turėjo porą pasigėrėjimo va-' 
landų. Bet tas. kuns tenori 
girdėti tik kaimiškai dai
nuo jama Šėriau žirgeli ar 
laukia, kad solistas rėkda
mas užpūstų lempą, čia savo 
skoniui tokiu dalykų ši kar
ta nerado, nes ir mūsiškis

i

linkime daug laimingų ir, Girevičius. ižd Kazys Gal- 
jaunatviškos dvasios metų. dikas.

las.
narvs Jonas Skeive-

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Šiais metais i Bendruome
nės valdvbą Įėjo visuomenės 
veikloje jau pasižymėję as
menys. Joje yra ir iš Angli
jos atvykęs A. Šukys, sava
noris kūrėjas. Įdomios kny-

JAV Romos katalikų vyskupai išsirinko savo vadovybę: 
pirmininku Detroito arkivyskupų Deardeną (dešinėj), 
sekretorium pMladelpnijo- orkiv>skupą Johną Kroli.komp. Darius Lapinskas. Gruodžio 18 d. 3 vai. po- mediniai ir į.

nors savo kurvhoi ginai be- ~ T——i------------ - c
tuviškas. bet nekasdieniš-
kas* '*w i teko patirti, kad naujoji

' valdyba stengsis kuo glau-

pięt Jordan Hali salei smui-’ Lxc_ •,:t - . , T-i • T' Mėžimai r.iviiaiKimnko Izidoriaus > asvliu- T. . . . , . 
no koncertas. I b P‘™‘nlnko A-

dUtrtl IU?.
Šėriko

Solistė buvo sutikta ir pa
lydėta gausiais aplodismen
tais i’’ apdovanota gėlėmis.: Giuodžio 25 d. So. Bosto- 

III
dėsnius ryšius palaikvri su 
nariais, nes vienybėje—gaJa? labai gerai okomponavoj no Lietuvių Pil. Dr-jos m ,vb- itraukti daudau iau.

Boies Whitcomb. taip pat aukšto salėje Jaunimo Kon- * - ri-, - fl nn L, , i — i j t. i i nimo. todėl iš io tarpo busatvvkęs iš Clevelando. gre«o Bostono SKynaus ko
miteto rengiamas KalėdųPagal tradicija, po kon

certo lietuviu atstovo Pabai- šokių vakaras, 
tiečių Draugijoj inž. Česlo
vo Mickūno namuos buvo Į 
surengta iauki vakarienė so
listei Aldonai Stempužienei 
pagerbti.

» ♦ A

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

tarpo
kooptuoti i valdybą du at
stovai. .Jis apgailestavo, kad 
trečdalis narių nėra sumo
kėję šių metu nario mokes
čio.

dvba sudaro dideli idealis- • —
tai. kurie nesigaili organiza
cijai nei darbo, nei lėšų.

J. Šarapnickas

VISKAS NAUDOJAMA 
Importuotame lenkų kumpyje

— Krakus. Atalanta ir Tai.: —

Gera
dovana

M. ir dr. E Jansonai 

atšventė 30 m- vedybinę

sukaktį
Vasario 7 d. Jordan Hali 

salėje dainininko Naan Pold
Praeitą šeštadieni visų į koncertas, rengia Pabaltie- 

gerai pažįstami mūsų kolo- į čių draugija, 
nijos tautiečiai ir visuome-'
rininkai Marija ir dr. Edu
ardas Jansonai savo rezi
dencijoje nepaprastai šau-

* v *

Gražiai paminėjo 

kariuomenės dieną

Jau daugiau nei prieš 10 
metų susiorganizavę Niaga
ros pusiausalio ramovėnai 
mažoje St. Catharines lietu-

nėra jokių netinkamų vartoti 
atlieku — viską galima vaisyti. 
Todėl tas kumpis vra ekonomiš
kiausias maisto gaminys, ar jo 
pirksite du ar dvyliką -'..ru. 
Bet reikalaukite krautuvė-e tik
ro importuoto lenku kumpio. .

(Sk.)

Vedybos

Iij

i|
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LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

N epriklausoma
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. dabar pradeda duoti pranešimus apie Montrealy 
uĮinx> nnraHn ir ii* į e LjelUVill OifMlH.riuw»n

BL-

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

SLA
■ss

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

niai atšventė savo 30 metų 
vedybinę sukakti. Šiame 
draugiškame pobūvy daly
vavo apie 60 Jansonų bičiu
lių, jų tarpe ir iš gana toli 
atvykusiu. Svečių tarpe ga
lėjote rasti ir solistę Aldoną 
Stempužienę iš Clevelando, 
kompozitorių Darių Lapins
ką, spaudos bendradarbi 
Juozą BubelĮ iš Philadelfi- 
jos ir kone visus vienokioj 
ar kitokioj veikloj pasireiš
kiančius bostoniškius. Su
prantama, kad čia dalyvavo 
ir jų sūnus su marčia ir vai
kaičiu —Garmai, atvykę iš 
savo vasarviečių.

šia proga sukaktuvinin
kus telegramom ir laiškais 
sveikino konsulas Anicetas 
Simutis, Pabaltiečių Moterų 
Dr-jos valdyba ir kt,. links
mai jautriu žodžiu priminė 
šeimyninio gyvenimo malo
numus bei atgaivino jauna
vedžių atsiminimus akt. A- 
leksandra Gustaitiene. o po- 

solis-

Įspūdingą Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukakties 

"Vasario 19 d. 2 vai. po minėjimą. Tuos minėjimus 
pietų Thomas Park aukst. lietuviai gausiai lanko. Tok? 
mokyklos salėje Lietuvos buvo ir šių metų minėjimas

ii .......... \ed\bu tikslu ieškau susna-viu kolonijoje įsvyste plačią «M«ri nuo
veikla. Jie kasmet surengia 45 iki 55 metų amžiaus.

Atsiliepti: — P.O. Bos "»33- 
Hartford. Post Office. 
Conn. 06101.

Jie&ioįinim
nepriklausomybės sukakties kuriame, be vietinių, dar at-j Ieškomas Stasys Medu->.u- 
minėjimas, kuri rengia A- gjlankė Buffalo. Dorcheste- šas i* Kelmynės kaimo. G rlia- 

Tarybos i-j0 jr Toronto lietuviu. Jame
buvo prisiminti ir pagerbti 
žuvusieji dėl Lietuvos lais-

Kai rengiatės duoti kokią 
dovana angliškai kalban
tiems. nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga, 
štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir Į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

"’Selected Lithunian Short 
Stcries“ (21 autoriaus). 280 
psl.. kaina $5.00.

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

merikos Lietuvių 
skyrius.

e * »

vos vaisč.. gyvenęs JAV ar Ka
nadoje. Jis pats arba ap:e i ką 
žinantieji prašomi prane-ti Ke- Baronas, 
leivio administracijai.

~ , T , įves, savanoriai-kūrėjai. juBahnf!^0 < d Jordan ir Niagaros p<ausa:
Hai! saleje pianistes V eros lyJ< ^.enantieji Sukys
Veinbergs konvertas. rengia 
Pabaltiečių draugija. S. Mačikūras ir S. Ulbinas.

Minėjimo pasisekimui 
daur pagelbėjo Toronto stu-

Balandžio 9 d. So. Bosto-! den«ų choras, kuriam vado- 
no Lietuvių Piliečiu Dr-jos vauja kun. Jurkšas. ir Irena 
niauksto salėje Minkų ra-i Grigaitė is Toronto, kuri 
di jo talentų popietė ir N. skaitė paskaitą.

* * *

Anglijos lietuvių gražuolės 
balius.

m<jf r r rrrr-rrc r-—-—******-*--*

NAUJOS AKĖČIOS

Išėjo humoro ir satyros 
žurnalo spalio mėn. nume
ris. Jis gaunamas Keleivio 
administracijoje. Kaina tiketas Stasys Santvaras, 

tė Aldona Stempužienė ir] 50centu, 
svečiai pridėjo po dainelę ^^«*#MMeeeeeee*e»*eeee«e*ee«*«

Minėjime paprastai vyk
doma loterija, kurios pelnas 
eina organizacijos naudai. 
Šiemet šventės proga auko
jo L. Markelis $13. J. Skei- 
velas S10. J. Kavalelis $7.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gaa-l prgalbą.

.Vaistai, kurie bino ilgai lau
kiami. nuo reumati/mo. ranku, 
kojų nutirpimo ir skaudėjim" 
iau yra

Tuojau siųsk šj skelbimą ir 
-tavv vardą su antrašu, ir mo 
atsiųsime vaistu ifibandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sta^ P.O. Bos 9112 
New>»rW 4. New lervtM

Lithuanian Quartet“ (A. 
M. Katiliškis, A. 

Landsbergis ir I Šeinius), 
209 psi., kaina $4.95.

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

“The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (L Šeiniaus), 61 psl-. 
kaina $2.00.

"The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa-

innnnnriiiuuuuuL.ooco&Boo' raš- Stepas Zoborskas, 131

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milo no dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki SlO.OOO.Ot.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrauda — En. 
doument Insurance, kad jaunuolis gautu pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigię TEP3£ 
apdrauda: už ? i ,’ZW. vzO apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

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

VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

širdies priepuoliai- Ją pa- 
P. Meškauskas $5. J. Grigas pašė dr. Menard Gertler. o 
$2 ir J. Višniauskas $2. jai įvadą — garsus širdie? li- 

A. Viscosos aukojo stale- P) specialistas dr. Paul 
li $25 vertės, o Smithville White. Knygoje aiškinama. 
Cheese Factory savininkai kaip gali pramatyti savo šir- 
A. Viskontas ir V. Bieliūnas dies priepuolį ir jo išvengti. 
—lietuviškų sūrių. Kaina $3.75.

Šiais metais Ramovės vai- - ------------ 1 inooounnr-—

psl.. kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand į 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl.. 
kaina minkštais viršeliais 
$3. kietais $4.

I
Visos šios knygos yra gra- ( 

žiai jrištos.

■ ....................... . .m.

’r f;

prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

*v*r*v*v*r*v
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Su mumis sutikite 
Naujuosius Metus

Bostono lituanistinės mo-

Bostono ramovėnų padėka

Gražiai ir nuotaikingai 
atšventėme Lietuvos kariuo-Į

kyklos tėvų komitetas ruo- menės 48 m. atkūrimo su-; 
šia Naujųjų Metų sutikimą kaktį. Nuoširdžiausiai dėko- j

Cibai apleido So. Bostoną

Inž. Edmundas Cibas su 
šeima apleido So. Bostoną ir 
Įsikūrė Miltone, Mass (61 
Ėlm Street).

Kerbeliai įsikūrė Newtone

Beatričė ir Vytautas Ker
beliai su šeima Įsikūrė savo 
namuose 500 Centre Street. 
Newton. Mass.

ATLIKIME LABDARYBĖS 

PAREIGĄ

Spaudoj skaitome, kaip 
visose JAV lietuvių koloni

jose uoliai vykdomas Balfo
. piniginis vajus Be ruošia-

Martuių auko. mų‘ pokylių, koncertų ir ki-
Bronė ir Edvardas Marti-, tokiu parengimų, aukų rin- 

šiai iš Wrenthamo lapkričio kėjai atsilanko ir i savo tau- 
19 d. minėjo savo vedybinio tiečiu namus.
gyvenimo 25 metų sukakti Bostono Balfo skyrius ir- 
ir ta proga paaukojo Balfui gi buvo suruošęs parengimą

puikiame Charter House 
viešbutyje, kuris yra Cam
bridge, Mass., šalia Science 
Museum. ant Charles upės 
kranto Tai labai gražios pa
talpos, maloni aplinka ir ge-

jame klebonui kun. A 
Baltrašiūnui už tai progai 
pritaikytą pamokslą, konsu
lui A. Simučiui už puikią pa
grindinę kalbą, komp. J. 
Gaideliui ir jo sekstetui už

riausia proga pakilioje nuo- puikias dainas, Viliui Bra-
vkociiilftl Nailillill TY

$25 ir Saleziečių mokyklos 
našlaičiams $50.

Bostone vieši J. Bubelis

Praeitą savaitgali i Bosto
ną iš Philadelphijos atvyko

spalio 2 d. Iš jo gautas pel
nas su tą dieną Įteiktomis 
aukomis davė $628,75. 

Tačiau dar labai maža

taikoje pasitikti Naujųjų 
Metų valandą.

Kaina $15.00 vienam as
meniui.

Apie savo dalyvavimą

žėnui — linksmąją dalį. P. 
Viščiniui už apeigų prie Ne
žinomojo Kareivio kapo Ka
ro muziejaus sodely trans
liaciją, Stepono Dariaus

bostoniškių ir apylinkinių 
auka. Tur būt, laukia aukų

prašome pranešti šiais adre- j posto komendantui S. Tre-

lietuviškos spaudos'bendra- gyventojų dalis Įteikę savo 
darbis Juozas Bubelis. Jis ,lnk<« atvjkstant i jų na-

—„ --------- čia vieši pas savo senus bi- ■ t; . . .
Nr. 317 moterys šeštadienio čiulius A. ir A. Gustaičius ir , Tinime pranešti, kad Bai

’Šmorgasbord'

Stepono Dariaus i F posto

Ketvirtis & Co.
, —JEWELERS— 
Laikrodžiai-Deimantai

Papuošalai 
Elektros Prietaisai 

Rūpestingai taisome laikrodžiu* 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649 
šeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mas*. 02127

Tet 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, retu ju
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

penskiui ir jo štabui už va
dovavimą vėliavoms bažny
čioje, M. ir dr. E. Jansonam 
už konsulo A Simučio glo
bojimą, Keleiviui už minėji
mo garsinimą, visoms devy
niolikai ponių, gaminusioms 
ir paaukojusioms maistą

sais:
A. Tumas, 42 Chapel St., 

Norwood. Mass., telefonas 
762-7628. arba

L. Waingortin, 250 Ash
mont St.. Dorchester, Mass., 
tel. 265-0851.

Čekius ar pinigines pašto

fo valdybai sunku sutelkti 
rinkėjų buri. kurie galėtų 

. . aplankyti plačiai išsimėčiu- 
A. Ambrozaitienę sjus tautiečius. Nuoširdus 

Moterų Sąjungos 4 kuopa aukotojas daug lengviau ga- 
nares ir ju bičiulius i šį pa- gruodžio 4 d. 3 vai. popiet Ii surasti aukų priėmėjus,
rengimą atsilankyti. Bus Cambridge Lietuvių klube Aukų vajus pratęsiamas i-,
skaniu valgių ir muzikos pa- (163 Harvard St.) rengia ki gruodžio 20 d. Aukas ga- ^0 dienos,
šokti Tėiimas tiktai Si 50 pokyli Anelei Ambrozaitie- Įima Įteikti Keleivio redak- Nuoširdžiai visų laukiam

nei. kuri 50 metų veikia Įvai- cijoj, Ausiejaus krautuvėj, 
riose draugijose, pagerbti. Balfo pirm. Andriulioniui.

vakare, gruodžio 3 d. 6:30 A. ir S Santvarus. 
vai. posto namuose, 168 H l 
Street, So Bostone, rengia pagerbs 
”Šmorgasbord*‘. Viršininkė 
Ruth Ambrozienė kviečia

coecoooeeooeeoeooeeeeeoor^

perlaidas prašome rašyti vaišėms, vaišių metu patar- 
”Boston Lithuanian School“ navusioms, baro tarnybai ir 
ir siusti vienu aukščiau mi- salės pareigūnams. Ačiū vi-
nėtu adresu ligi gruodžio

Tėvu komitetas

A. Andriulionis Chicagoje

Antanas Andriulionis, 
Balfo skyriaus piimininkas, 
praeitą savaitgalį dalyvavo 
Balfo visuotiniame suvažia
vime Chicagoje.

Bus Įdomi programa, vaka- kasininkui Baikai. nariams
rienė, šokiai. Dalyvio mokės- —Skudžinskui. Valiukoniui
tis $2.50. Rengėjos kviečia 
kuo gausiau susirinkti ilga-

Paskirstyti Sandaros 
laimėjimai 

Sandaros 7 kuopos laimė-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų 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-
mn roibnln *zw a v«ne,«w>

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, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

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

(VAIRIAS 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 Broadway, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

ir J. Vaičaičiui.
Tad maloniai prašome) įmai buvo išdalinti lapkn- 

metės visuomenininkės pa- nepasilikti nė vienos šeimos, čio 19 d. Laimingo numerio 
gerbti. j neatlikusios šios broliškos ; 1167 savininko pavardė ne-

i ir šventos pareigos. žinoma, todėl ir laimėtas
Bostoniškiai yra garsūs' vyno butelis negalėjo būti 

savo kultūrine veikla, tad atiduotas
neatsilikime ir labdaros sri
tyje.

Balfo valdyba

Valdvba nuoširdžiai dė-

siems gausiems iškilmių da
lyviams. o ypač jaunimo or
ganizacijų atstovams, nešu- 
siems vėliavas.

"Ramovės“ valdyba

Raytheono įmonėse 
streikas nesibaigė

Jau trečia savaitė strei
kuoja Raytheono bendrovės 
elektrikai. Visose bendrovės 
Įmonėse dirba apie 26,000 
žmonių, iš jų streikuoja apie 
pusė. Iki šiol derybos sun-

koja visiems, kurie šiuo ar, kiai vyko. ir nenumatoma, 
tuo prie širrreikalo prisidė-, kad stieikastuoj pasibaigtų, 
jo. Pelnas bus sunaudotas ' —
Lietuvos laisvinimo ir lietu-j
vių šalpos reikalams. IŠNUOMOJAMASReikalavo kalakutienos

Prieš Padėkos Dieną apie
30 moterų, gaunančių pa-, ViDciūnai jau FIoriaoj
šalna is miesto savivaldy-. 7 __
bės. atvykusios pas šalpos Mūsų bičiuliai Julija ir 282*2T58. 
viršininką, reikalavo kala- Juozas Vinciūnai jau šiltoje —.-.-vn/nsAiami puta!— 
kutienos. nes Padėkos Die- Floridoje (St. Petersburge) ** 5 kambariu bū
na net kaliniams jos duoda- ir i Bostono padangę tesu- su ^Lsais patogumais — 364 
ma. i grjš tik pavasari.

Kuopos valdyba . 3 kambariu ir virtuvės moder_ 
niškai įrengtas butas Dorches
tery. Labai patogus gyventi 

! vienam ar dviem asmenim.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Siiht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

^aosoeoooeeoeaeoeoeeoaee^

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

farpininkauja perkant ar par
duodant namus.

špdraudžia namus ir kitą tar
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę ir sveikatą. 
389 Broad way, So. Boston.

lelefonas: 268-6030

cai__^Kamninu uin. OCIOOAO ea«-

Broadway, So. Bostone. 
Skambinti AN 8-4618.

DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiem* praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienes knygelė 

“BALTOSIOS PELYTES 

KELIONE J MENULI“.

Jo* kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus, nupirkite jiem* tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
įstaigoje-

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broad way 

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

r ▼ r « a s * • * v- v » v » • v • • '
Ę Dažau ir Taisau

Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maso.

TeL CO 5-5854

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nnn 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
;į SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimi* — Sekmadieniais — šventadieniai*

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 VVASHINGTON ST. 
DORCHESTER,. PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti —- pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

1716 CENTRE ST. Q 9 7 1 AAA
WEST ROXBURY O£s f * IV V V

COVENEY FORD Sales Ine.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietvria Gydytojas ir Chirargaa
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN 8-2712 
Namai ir Ckis:
287 Concord Rd., Billeriea, Mas 

TEL. MO 3-2948

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų r* 

eeptus ir-turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

S82 a W. Broadrray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nno • vai. ryto iki 8 vat v, išskyrus šventadienius ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159: 

TeL 332-2645
#««seeeeeee*e*********************

Flood Sąuare. 
Hardivare Co.
Baviaiakaa K. J. ALEKNA
*28 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoma 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenye namai 

Reikmenys plamberiama 
Visokia geležies daiktai

i




