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JAV kongresas išsiskirstė 
atostogų iki sausio mėnesio

Spalio 23 d. kongresas išsiskirstė atostogų iki sausio 
3 d. Prezidentas šitų 89-jų sesijų pavadino darbingiausia 
iš visų sesijų.

Buvo manyta, kad kon- JaikiriUS SUSprogO, 
greso posėdžiai užsitęs, nes i- *
dešinieji senate buvo prade- Gemini-6 neskris 
ję plepėti, kad tuo būdu su
trukdytų ”ngjit to work“ į- 
statymo panaikinimą. Bet

R. Kisieliaus nuotrauka

.... Komiteto Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti nariai spalio 7 d. buvo pakviesti j jungtinį LB
įaeitą pirmadieni iš Ca- Tarybos ir VLIKo prezidiumų posėdį painformuoti apie žygį į Jungtines Tautas. Posėdis entuzias-

, . .. •- i erine _ y azės 11 va . tingai pritarė KLNA darbui. Nuotraukoje posėdžio dalyviai — iš kairės į dešinę — sėdi dr. P.
vyriausybei pagaliau pasiu- dienos turėjo pakilti į orbitą ,77%. o . x » D . • «, c, • r
tymą atsiėmus (nes pamatė, raketą Agena, o 12: 41 vaty V“MŽ“- K B''lm,8• V' '“‘ertas- |,reL X Balku" “■ A s- LuS's- «• ®'°’‘ J’
kad tuo metu jis negaus dau- Gemini-6 erdvėlaivis SU ast-1 Aud"as- Paiemėnas. dr. K. Čeginskas, dr. B. Nemickas, R. Kezys, A. Mažeika, J. Miklovas ir
gumos pritarimo), kongre-i ronautais. Buvo numatyta, Gureckas-
sas galėjo spalio 23 d. išsi-! kad erdvėje Gemini-6 erd- «x===============================================s====k===================================»=
skirstyti atostogų, ir kita jo1 vėlaivis primanevruos prie
sesija teprasidės kitų metų taikinio raketos Agena ir « >• • > > iv-j .v > .,4 Valdininkam pakele H usonas išskridosausio 3 d. ten atliks įvairius prisijungi- i

Prezidentas Johnsonas šią’ mo ir atsiskyrimo veiksmus, -į- .
kongreso 89-ją sesiją pava- kas įabai svarbu ateities ke-j 
dino darbingiausia iš visų pienėje į mėnulį. Rodės kad: Prieš pat išsiskirstydamas Kaip žinoma, Rodezija, 
buvusių kongreso sesijų. Iš vlskas buvo is anksto labai atostogų, kongresas pakėlė Anglijos kolonija, kuri jau 
tikrųjų ta sesija priėmė j Sel’ai paruosta ir patikrinta .3.6% algas 1.8 milionui val-
daug labai svarbių, stačia slam ’vykiui. bet paleistoji stybės tarnautojų. Mokesčių 
istorinių įstatymų, kurie žy- į raketa-taikinys nustojo ry- mokėtojams tai atsieis 641

į Rodeziją
Klano narys vėl 
išteisintas

Ku KIux Klano viešpatijos 
uždangą praskleidus

Kongreso komitetas pradėjo tyrinėti "fanatikų su 
kaukėmis draugijų“. Vyriausias vadas ir jo padėjėjai tyli. 
Kalba tik mažesnieji.

Praeitą savaitę atstovų rū- K11 Klux Klan septynioli- 
mų vidaus saugumo komite- koje valstybių turi apie 
tas pradėjo viešą apklausi- 5,000 narių, kurie spiečiasi 
nėjimą Ku Klux Klano, ar- 381 vienete. Daugiausia jų 
ba kaip prezidentas Johnso- yra Mississippi ir N. Caroli- 
nas ją pavadino —”fanati- ne valstybėse. Ta organiza- 
kų su kaukėmis draugijos“- cija paskutiniuoju metu ro- 
Numatoma, kad apklausinė- do didesnį gyvumą, 
jimas užsitęs kelias savaites. *

Visų pirma buvo iškvies- UrūUgūi pavirto 
tas pats vyriausiaes vadas 
"imperijos žinys“ Robert M.
Shelton iš Tuscaloosa, A- 
la., ir du jo "didieji aitva-

huliganais
Varšuvoje pasibaigė dvi

Praeito kovo mėn. 25 d. 
Alabamoje buvo nušauta ci- 

3.6% algas 1.8 milionui vai- senokai turi savivaldą, nuta- vilinių teisių kovotoja Viola 
rė pasiskelbti nepriklauso- Gregg Liuzzo, dalyvavusi 
ma. Anglija tam nepriėsta- pagailėjusiame Šeimos žy-

miai palies kiekvieną pilietį.! šio su kontrolės punktu iri mjjdoi daugiau nei dabar, 
susprogo, didžia dalimi nu-'

Iš jų svarbiausias —trum- krisd2ma j jūrą Dėl to ir Px>>. - 
pai vadinamas "medicare“. erdvėlaivio Gemini-6 palei- *e Sirses VOS pats
kuriuo senieji žmonės drau- Himag buvft sulaikytas, nes______ 1__ ~

visas numatytas planas sui-
ro.

Numatyta šį bandymą iš 
statymas, kuris garantuoja naujo įvykdyti kitų metų
negrams lygias balsavimo j pradžioje. Šiemet dar bus širšes ir aklinai užsikimšusią 
teises. į išskraidintas į erdvę Gemi- angą sumanė išdeginti iš vir-

Ta sesija paskyrė milži- ni-7 erdvėlaivis kitokiems šaus. Pasistatęs medines ko- 
niškas pinigų sumas mokyk-j bandymams.
loms, padidino federalinės 
valdžios pašalpą gyvenamų- - Keliu grožio 
jų namų statybai, kovai su
skurdu, panaikino akcyzo įstatymas
mokesčius (todėl kai kurie h x __
dalykai atpigo). įsteigėį Prezidentas pasirašė įsta- snotl\ 0 n«° nuvarvėjusio,-----------------
miestų ministeriją, priėmė tyma. kuriuo reikalaujama, gazolino ^S1^ege ir kopę- jOB a,įn,steris pir-

-• ................. cios. Senelis per liepsnas n- mininkas Harold Wikon turi di
delio galvosūkio dėl Rodesijos 
rasistų apsisprendimo paskelbti 
nepriklausomybę, neduodant vi
siems piliečiams lygiu teisių. .

džiarni ligos atveju, padi
dintos pensijos ir kt.

Taip pat labai svarbus į-

3
78 metu sens George Mac- 

Lean iš Newfield, Maine, 
namų kamine įsiveisusias

pecias. žmogelis su pasiga
mintu degalų užlipo ant sto
go ir jį padegė. Degalas nu- 

» krito ant stogo, kuris buvo 
i perdžiūvusių medinių gontų, 
ir stogas bematant ėmė liep
snoti. o nuo

piačia kovos su labai papli- kad bent pagal didžiuosius! «<*%©enei 
tusiomis ligomis (vėžio, šir- kelius būtų panaikinti Įvai- t°si zemen. bet kopėčiom lu-
dies paralyžiaus ir kt. ligų) i rūs šiukšlynai, reklaminės iš- zus IJllknto.1.s 30 Pedų au 
programą, sustiprino vaitu kabos ir visa. kas bjaurina cio. Dabar jis guli Sanfordo 

ligoninėje, o iš namųprogramą, sustiprino 
gamybos ir prekybos kontro- i vaizdą, žodžiu, tuo įstaty- ■ 
lę ir kt. niu norima apsaugoti natū-

liko

Šita sesija priėmė 85% 
prezidento pasiūlytų įstaty
mų.

ralų gamtos groži bent ten. 
kur žmogaus akis kasdien NACIŲ SS 
žvelgia. * j SUVAŽIAVIMAS

To įstatymo pravedimu! .,Hit!eri« Vokiet‘j°Je

gyje. Jau kitą dieną pats 
prezidentas Johnsonas per 
televiziją pranešė, kad trys 
Ku Klux Klano nariai suim
ti ryšium su ta žmogžudys
te: Collie Leroy Willkins, 21 
m., William Orville Eaton,
41 m., ir Eugene Thomas,
42 m.

Gegužės mėnesį prisieku
siųjų teismas teisė Willkin- 
są. Kadangi prisiekusieji po- 
sėdininkai (juries) negalė
jo vienu balsu nutarti (du 
buvo prieš), tai byla paliko 
neišspręsta.

Praeitą savaitę Haynevil- 
lėj, Ala., Willkins vėl buvo 
teisiamas. Posėdininkų tar
pe nebuvo nė vieno negro, 
dauguma jų buvo aiškūs ra
sistai, todėl nešališko spren
dimo negalima buvo laukti.

Įrodymai buvo aiškūs, nes 
liudininkas Gary Rovė, ilgą 
laiką buvęs klano organiza-

rai“, atskirų valstybių klano sava>res trukęs komunistų 
vyr. pareigūnai. (Čia pažy- vadovaujamos Pasaulio Dar- 
mėtina. kad ta organizacija b)0 ^riijų Federacijos kong- 
turi ir savo kalbą, savaip va- resas-
dina ne tik savo įvairius vir- čia visą laiką vyko aštrūs 
šininkus, bet ir dienas, sa- ginčai tarp Sovietų S-gos ir 
vaites, mėnesius ir kt. Pav., Kinijos atstovų. O kai alba- 
sekretorius jų vadinamas nų atstovas pradėjo smar- 
Kligrapp). kiai kaltinti Sovietų S-gą,

Pradžioje Shelton pareis- ^J1 daro sąmokslą su 
kė, bendradarbiausiąs su ko- pnes Albaniją, sovietų 
mitetu, bet, jo paklaustas,
tepasakė savo vardą, pavar- Huliganai, huliganai. Al-
dę. gimimo vietą ir kada bu- ^anai ta^a JJ?1 .'r
vo pašauktas liudyti komi- taip pat atsiliepe: Ne, jūs 
tetui, o į kitus 158 klausimus esate huliganai. 
atsisakė atsakyti, pasirem-i Taigi, buvę draugai pra- 
damas konstitucija, kuri lei- dėjo vadintis tikraisiais var- 
džia neatsakinėti, jei liūdi- dais. nes iš tikrųjų abeji yra 
ninkas mano. kad jo atsaky- huliganai ir dar daugiau, 
mai gali būti medžiaga jam
apkaltinti. Atsisakė atsakyti SKRENDA 2,000 MYLIŲ 
ir keli kiti N. Caroline vadai. PER VALANDĄ

Kitaip elgėsi jų iždinin
kas (klabee) Joseph Du- 
bois ir kapelionas (kludd) 
Roy Woodle.

Išmėgintas bombonešis 
XB-70A, kuris per valandą 
skrenda 2,006 mylių, tai yra 
trig kartus greičiau už garsą. 

Abu jie apleidę klano ei- Jis pakilo iki 70 tūkstančių
les, kai pamatę, kad ta orga- pėdų. J o ilgis 185 pėdos, o 
nizacija vieną skelbia, o ki- motorų galingumas lygus
tą daro.

Kapelionas Woodle sakė,

Viršuje Kongo prezidentas Jo
seph Kasavubu, o apačioje jo iš 
ministerio . pareigu atleistas 
Moise Tschnmhe.

rautų, jei visiems piliečiams cijoje FBI pavedimu, važia- kad. kai tik jis apleido kla-
būtų duotos lygios teisės, vo kartu su minėtais kaltina- ną. tuoj gavo grasinimą Jam
(Dabar ten keli šimtai tūks- maišiais ir todėl viską matė. paskambino telefonu klano
tančių baltųjų valdo 4 mil. Pagaliau ir ekspertai pri pa- organizatorius, kuris gauna

.. v- . . ju°dųjų)- žino, kad kulka, kuri peršo- per savaitę $150, pranešda-
tymą ji gavo prezidento I kiniai ~ kariai> kuriems Prieš Rodezijos baltųjų Vė Luzzo, yra to revolverio, mas, kad jis yra įgaliotas jį
pabučiavima ir pirmąja ■ vad°vavo Himleris. Ne kiek-į vienžišališką žygį pasisakė kurįs ktą dieną buvo rastas sutvarkyti. Kitą naktį prie
plunksna kuria tas istaty-i vienas ten £alėj° patekti, o Jungtinės Tautos-Taip pat minėto Thomas bute. Bet: namų buvo sudegintas kry- 
mas pasirašytas. ‘ : tik labai ištikimi Hitleriui, nutarė ir ką tik pasibaigusi neį Hudininkas, nei valsty-i žius. lai klano įspėjimo

Tie SS ir visokius žiaurumus Afrikos valstybių konferen- bės gen. prokuroras Flowers ženklas.
karo metu įvykdė. cija. posėdininkų neįtikino, ir nu-į v . ...

Dabar nacių organizacija Gal matydama tokį nepa- ^kaltelis buvo išteisintas. . Ko* . om1.^ > . u'
Vokietijoje uždraust , bet lankumą savo žygui, Rodė- _ . giau stengiasi išaiškinti įvai- į
veikia labdaringa organiza- zįjos vyriausybė sutiko duo- Prokuroras tarp kitko sa- rius \ adų piniginius ne
rija buvusių SS karių naš- ti šiek tiek teisių ir juodie- kė: "Jeigu jūs nenuteisite tikslumus“, mažiau kreipda-

Prezider.tas pasirašė įsta- jėms ir našlaičiams šelpti. siems bet visą valdžios šito žmogaus. Ui uždarykite mas dėmesio į organizacijos
tymą. kuris reikalauja, kad. §įtOf organizacijos vardu kontrolę pasilikti baltųjų teismą, atidarykite kalėjimo kriminalinę veiklą. Jis, ma-
visi 1968 m. automobiliai spalį0 24 d. mažame Schles- rankose Vadinami vra linku- duris ir jų raktus numeskite tyti, mano, kad tuo budu ga-
būtų taip pagaminti, kad jie wig.Holstein srities mieste- sį dar Urtis, todėl Anglijos į šalį.“ 1 lės daugiau paveikti klano
neišleistų į orą sudegusio ga- iy Rendsburg buvo susirin- ministeris pirm. Wilsonas narius apleisti organizaciją.

kę l'000 .buv^®^ na^ų išskrido 1 K^eziją. MIR£ DDT IŠRADĖJASja, Kad tokie automobiliai su buvusiu divizijos vadu
būtų 1966 m. modelio. gen. Sepp Dietrich priešaky, iNDQNF.7I.IQJ KOVOJA Bazelyje (Šveicarijoje)

Toks įstatymas buvo jau kuris visų buvo džiaugsmin- .erne mirė Paul Mueller- kuris »•
UVI JEULJo. racj0 DDT, visame pasauly

Komunistų partija ir žinomus nuodus vabzdžiams 
komunistų unijos ten ka- naikinti. Nors Mueller netu- 
riuomenės vadų uždarytos, rėjo jokių mokslo laipsnių, 
o Sukamo grasina tiems, ku- bet 1948 m. jis buvo apdova- 
kurie demonstruoja prieš notas Nobelio medicinos 
komunistus. ‘ į premija.

labai rūpinosi ir preziden- tikrosios kariuomenės,
be

dar(C4VC41 JI UĮ/llIVOl ll Į'l VZJ1V4V11 . • • •• • j w
tienė. todėl, pasirašius ista. i buvo vadinamieji juodmara- 

ji ' ....... ......... ...........

Kad automobiliai 
negadintų oro

seniai reikalingas, nes auto- gai sutiktas. Buvo atvyku 
mobiliams vis daugėjant ir šių surengė protesto demon- 
sudegusiu gazu vis labiau o- Norvegijos.
rą gadinant, pagaliau visi Ta proga apie 1.000 nuo 
pradėsime trokšti, nes oras nacių skaudžiai nukentėju- 
miestuose taps visai nebe- šių surengė protesto deman- 
tinkamas kvėpuoti. | straciją.>.

O tie vadai, pasirodo, mo
ka naudotis organizacija- 
Liudininkų žodžiais, kai tik 
kuris patenka į viršininkus, 
tuoj ant rankų atsiranda 
deimantiniai žiedai, važi
nėja "kaip ponai“.

Vėliau, reikia manyti, pa
aiškės daugiau įdomesnių 
dalykų.

1,000 automobilių galingu
mui. Netrukus jais bus pa
pildytas JAV karo oro laivy
nas.

NValter R. Mott iš Hagerstmnų 
Md.. kaitinamas pagrobęs 11 au 
mergaitę iš mokyklos prausyk
los ir išsivežęs išprievartavę®.
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Piktnaudžiauja taika
—•N

Taika — šventas žodis, bet juo daugiausia piktnau
džiauta praeityje ir bene daugiausia piktnaudžiaujama 
kaip tik šiais laikais.

Neseniai pats popiežius buvo atvykęs i Jungtines 
Tautas, kur kalbėjo apie taiką. Įvairiuose didesniuose 
JAV miestuose šiomis dienomis buvo vienur didesnės, ki
tur mažesnės studentijos demonstracijos, kurių šūkis — 
taika, tuoj baigti karą Vietname. Po jų sekė kita banga— 
remianti JAV prezidento politiką Vietname, reikalaujanti 
baigti karą, bet ne komunistų reikalaujamomis sąlygomis. 
Ir mūsų komunistų spaudoje, kun seniau popiežiaus vardą 
bijojo minėti, dabar minimi jo žodžiai apie taiką.

Žodžiu, apie taiką kalbama visų ir visur, ir būtų ga
lima džiaugtis, jeigu visi tą žodi vienaip suprastų, jeigu 
visi taikos norėtų, jeigu tuo žodžiu nepiktnaudžiautų.

Daugiausia apie taiką kalba komunistai, o savo dar
bais kaip tik visur tą taiką griauna, visur tokiu ar kitokiu 
būdu skelbia karą ir jį veda. Juk ne taikos trokšdami ko
munistai savo tvarką užrioglino taikingoms Pabaltijo 
valstybėms. Ją atnešė ten ant raudonarmiečių durtuvų. 
Ne taikos karveliai komunistines valdžias pasodino Len
kijoje, Rumunijoje. Rytų Vokietijoje, Vengti joje ir kitur. 
Visur tai padarė savo ginklu raudonarmietis.

Ir visur tai daryta balsiai šūkaujant apie taiką. Tas 
pats daroma ir šiandien Azijoje. Afrikoje ir kitur- \ isur 
komunistai šaukia — baikite karą, padėkite ginklus 1 Bet 
jie patys to nedaro. Jie atmeta sąlygas taikytis, jei priešin
ga pusė nesutinka priimti visų jų sąlygų. Ir kaip jie tai
kysis, jei yra pasiryžę visą pasaulį į savo kruvinas rankas 
paimti, jeigu jie savo pradėtus karus vadina išlaisvinimo 
karais.

Visos šios komunistų užmačios vra viešai žinomos, 
arba jau bent taip turėtų būti. Deja. ir šiandien dar yra 
daug tokių, kurie komunistų piktnaužiavimo taika nesu
pranta ir lengvai pasiduoda pakabinami ant jų meškerės.

Juk kaip kitaip išaiškinsi ir tą tikiu nekomunistų el
gesį, kurie traukia vieną gaidą su komunistais apie \ iet- 
namo taiką ir kitus klausimus sverdami.

Jie nesupranta, kad komunistai piktnaudžiauja ir 
popiežiaus nuoširdų taikos skelbimą. Jie naudoja popie
žiaus autoritetą, kartoja jo žodžius apie taiką tam, kad 
susilpnintų ir palaužtų dar laisvų žmonių pasipriešinimą. 
Nuo pačių komunistų popiežiaus taikos žodžiai atkrinta 
kaip vandens lašai nuo žąsies sparno, bet kam tie žodžiai 
svarūs ir popiežiaus autoritetas didelis, tam jie smenga 
giliai į širdį. Todėl komunistai dabar visur ir skelbia, kad 
ir popiežius yra už taiką, tuo tikėdami užmigdyti laisvojo 
pasaulio budrumą.

Šia proga tenka pasakyti, kad ir popiežius palengvi
no komunistų darbą, nes Jungtinėse Tautose kalbėjo ne 
kaip dvasinis autoritetas, stovintis aukščiau visų. bet kaip 
diplomatas, prisitaikąs šių dienų sąlygoms. Jis turėjo pa
sakyti, kokios taikos žmonija turi siekti ir kas tą kelią į 
taiką iš tikrųjų užstoja, o pasakė tik dalį, daug svarbaus 
nutylėdamas ir nutylėdamas kaip tik tai. kuo dabar ko
munistai spekuliuoja.

Popiežius kalbėjo apie taiką, bet aiškiai ir ned\ ipias- 
miškai nenurodė tų šiandien gyvų mirties taikoje Ken
čiančių. Jig pasigedo Jungtinėse Tautose Kinijos. Indone
zijos, Rytų Vokietijos, bet nepasigedo Marijai katalikų 
paaukotos Lietuvos ir nė žodžiu neužsiminė apie milionus 
komunistų nelaisvėje dienas baigiančių. Jei tai mų pa
daryta, šiandien komunistai negalėtų popiežiaus nuošir
daus taikos troškimo savo suktos politikos ir propagando5 
reikalui išnaudoti.

nierium. Būdamas krašto 
apsaugos ministerių, Straus
sas nepatogius, jį kritikavu
sius žurnalistus be jokio pa
grindo apkaltino valstybės 
išdavimu ir siekė sulikviduo- 
ti metodais, kuriais savo 
nuostabą išreiškė netgi fa- 
langistinės Ispanijos užsie
nio reikalų ministras. Nele
galūs Strausso veiksmai ir 
melavimas parlamentui pri
vedė prie vyriausybės kri
zės ir jo pašalinimo iš vy
riausybės-

Straussas buvo politiniai 
ir moraliniai taip susikomp
romitavęs, kad balsuotojų 
(ne bavarų, žinoma) nura
minimui liberalai ir social
demokratai prieš rinkimus 
viešai deklaravo, kad jų par
tijos neįeis į jokią koalicinę 
vyriausybę, kurioje ministru 
būtų ir Straussas. Pastaruo- 
siuose rinkimuose Straussas 
ir jo vadovaujama CSU Ba
varijoje laimėjo absoliučią 
daugumą.

Federalinėj plotmėj CSU 
yra laikoma CDU padaliniu, 
tačiau krikščionys demokra
tai nuo Strausso atsiriboti 
negali, nes jis kontroliuoja 
žymų atstovų skaičių. Strau
ssas via tobulai įsisavinęs 
■'Tamany Hali“ tipo ameri
kiečio politinio boso techni
ką, įmantriai naudoja teuto
nišką aroganciją ir vulgarią 
demagogiją. Jam pavaldus 
yra ir dabartinis vidaus rei
kalų ministras Hoechleris. 
kuris, paaiškėjus, kad politi
nės policijos pareigūnai lau
žo konstituciją, parlamen
tui ramiausiai paaiškino, 
kad jo policininkai neturi 
laiko skaityti konstitucijos. 
Strausso vadovaujamos par
tijos užsienio reikalų žino
vu yra laikomas baronas 
Gutenbergas. kurį sidzikaus- 
kinis PETas kažkodėl rado 
reikalo pagerbti ir apdova
noti medaliu.

Tai Gemini-B, kuris jau bus erdvėje, kai šitas eilutes 
skaitysite, jei, žinoma, viskas eis taip. kaip apskaičiuo
ta. Juo skrendantieji astronautai Walter Schirra ir Tho. 
mas Stafford išmėgins Įvairias manevravimo galimybes 
erdvėje, prisiartindami prie numatyto taikinio ir nuo 
jo atsitolindami. Tai labai svarbu būsimam skridime 
i mėnuli, kai astronautai turės atsiskirti nuo savo erd 
vėla i vio ir vėl i jį grįžti.

SLA veikėjų pasitarimas

Kas kitur rašoma

Vokietija 1965 metais
RAŠO R. E. MAZILIAUSKAS

(Tęsinys)

Vakarų Vokietijos užsienis- 

Bavarija

Ultranacionalistinių ten
dencijų tvirtovė Vakarų Vo
kietijoje šiandien, be abejo, 
yra Bavarija. Gal būt tai nė
ra atsitiktinumas, nes ir Hit
leris politinę karjerą savo 
laiku pradėjo Muenchene.

Mažai supramoninta Vo
kietijos dalis Bavarija yra 
konservatyvi, katalikiška, 
atžagareiviška. su ryškiomis 
seperatizmo tendencijomis. 
Dažnas hamburgietis arba 
stuttgartietis be jokios iro
nijos Bavariją vpdina už
sieniu. Konservatyvus Bava
rijos episkopatas viešajame 
gvvenime vaidina viduram
žiškai didelį vaidmenį,^ o 
provincijos klebonai dažnai

turi absoliutinę įtaka. Ir et
niniai bavarai yra artimes
ni kaimyniniam? austrams, o 
ne šiaurės bei vakaių vokie
čiams. su kuriais jie yra su- 
federuoti vienoje respubli
koje. Bavariškasis seperatiz- 
mas pasireiškė kuriant ir 
krikščioniškuosius demokra
tus. Katalikiškieji bavarai 
nepanorėjo dėtis su protes
tantiška“ ir "prūsiška“ C.D. 
U.: klerikališki ir katalikiš
ki bavaru krikščionvs demo
kratai pasivadino Christlich- 
Soziale Union arba CSU, 
kuriu lyderiu vra Franz Jo
sef Straussas. Tai labai di
deliu gabumri žmogus ir jo
kiu skrupulu nepažįstantis 
politikas. Mėsininko sūnus 
Straussas šalia (kiti sako: 
per) politinės karjeros suge
bėjo tapti keleriopu milio

Liberalai

Mažiausia Vakarų Vokie
tijos parlamentarinė partija 
yra liberalai (FDP), pasta
ruosiuose rinkimuose surin
kusi 9.5 T visų paduotų bal
su. Liberalai yra rimtai su
sirūpinę savo politine ateiti
mi. nes rinkiminė sistema ir 
pati politinio gyvenimo re
alybė aiškiai veda prie ang
losaksiškojo tipo dviejų par
tijų parlamentarizmo. Libe
ralų atstovų skaičius su kiek
vienais rinkimais mažėja: 
prieš ketverius metus libera
lai dar surinko 12.8% bal
su. o dabar išrinktame par
lamente jau turės 18 atstovų 
mažiau. Vakarinėje Vokieti
joje liberalai remiasi šimta- 
metine tradicija su nuosai
kiu nacionalizmu, pilietinių 
laisvių gerbimu ir išryškėju
siu antiklerikaliniu nusista
tymu.

Parlamentarinėje kasdie
nybėje liberalai paradoksiš
kai savyje sugeba suvienyti 
politinį oportunizmą su po
litinės moralės gynėju vaid
meniu. Balsus medžioda
mas ir buvusiems kareiviams 
pataikaudamas, liberalų ly
deris Mende Vakaru Vokie
tijoje pirmasis pradėjo vie
šai nešioti savo kare gautą 
riterio kryžių. Mendes aiški
nimu, tas faktas jam rink- 
muose lamėjęs bent pusę mi
liono balsų. Iš kitos pusės 
vien tik liberalų dėka visiš
kai susikompromitavęs min. 
Straussas buvo pašalintas iš
vvriausvbės.•- «/

Liberalu įtaka Bonnoje y- 
ra kur kas didesnė, nei jų at
stovų skaičius parlamente

DR. PIJUS GRIGAITIS 
SVEIKSTA

"Naujienos" spalio 18 d. 

laidoje įdėjo dr. Pijaus Gri

gaičio nuotrauką ir apačioje 

šitaip parašė:

"Praeitą šeštadienį, spa

lio 16 d. dr. Pijus Grigaitis, 

vyriausias "Naujienų“ re

daktorius sulaukė 82 metų 

amžiaus.

"Šių metų birželio 19 d. 

dr. Grigaiti^buvo gavęs šir

dies priepuolį. Teko vežti į 

ligoninę, kur jis atsigavo,

sustiprėjo, ir parvažiavo na
mo. Tuo tarpu gydytojai dar 
draudžia jam dirbti sunkes
nį darbą, bet jis seka visuo
meninį lietuvių gyvenimą, 
tvarko savo atsiminimus ir 
rašinėja straipsnius į dien
raštį. Kiekvieną dieną kelis 
kartus pasivaikšto po savo 
apylinkę ir dirbinėja leng
vesnius darbus prie namų.

Linkime dr. P. Grigaičiui 
sustiprėti ir vėl įsitraukti į 
lietuv ių visuomeninį darbą.“

Pine tų linkėjimų priside
da ir "Keleivio“ redakcija.

Fra»c!<» Morrissey, kuris paskirtas Mass. federalinių 
distrikto teisėju su žmona juokiasi dėl kažkokios pa
stabos apklausinėjimo metu senate. Ji rėmė šen. Ken
nedy, o advokatų taryba buvo prieš. Senatas jo nepa
tvirtino.

Artėjant SLA 80 metų su-! 
kakčiai, yra daromos gra
žios pastangos daugiau išju
dinti organizacijos kuopas, 
sustiprinti jas naujais na
riais. Tuo tikslu atskirose 
vietovėse įvyksta veikėjų pa
sitarimai. Vienas tokių pa
sitarimų buvo spalio 10 d. 
SLA prez- P.P. Dal gio ir jo 
žmonos Gertrūdos sodyboje 
Pittsburghe, Pa. Suvažiavo 
iš plačios apylinkės gana 
apsčiai darbuotojų. Po gra
žaus visų susipažinimo ir pa
sistiprinimo P. P. Dargis 
prabilo į susirinkusius, pa
reikšdamas, jog ateinan
čiais metais Susivienijimas 
sulaukia savo gyvavimo 80 
metų. Be abejo, kalbėjo P. 
P. Dargis, kad organizaci
jos veikėjai pasistengs įspū
dingai paminėti šią sukaktį, 
bet tam svarbiam įvykiui 
reikia suteikti gilesnę pras
mę. SLA 80 metų sukaktis y- 
ra Amerikos lietuvių veiklos 
sukaktis. Juk tuos darbus, 
kuriuos šiandien atlieka 
bendrinės organizacijos, 
anksčiau teko atlikti veik 
vienam Susivienijimui Da
bar Susivienijimas taip pat 
plačiai dalyvauja visuome
niniame gyvenime. Tam 
darbui organizacija turi pa- 
pildvti ir telkti naujas jėgas. 
Tai vienas mūsų svarbiu už
davinių, artėjant Susivieni
jimui prie stambios sukak
ties. Šis darbas tenka mūsų 
kuopu organizatoriams ir ki
tiems veikėjams. Todėl SLA 
vadovybė pirmoje eilėje sa
vo dėmesį kreipia į kuopų 
veikėjus, skatindama juos 
dėti pastangas sustiprinti 
kiekviena kuopa naujomis 
jėgomis. įrašant i organiza
ciją kiekvieną taurų lietuvį. 
Tuo tikslu yra daromi rajo
niniai ir apskričių veikėjų 
platesni pasitarimai.

Toliau P. P. Dargis primi
nė, kad šie metai jau artėja 
į pabaigą, todėl tenka su
krusti. kad galėtumėm juos 
baigti geresniais rezultatais. 
Metų pabaigai yra paskelb
tas net specialus vajus, ir jo 
metu prirašiusiems tam tik
rą skaičių narių bus duoda
mos papildomos piniginėj 
dovanos- Jis kvietė savo dar
bo vaisiais apvainikuoti 
vykstantį vajų.
• Baigdamas P. P. Dargis 
dar iškėlė keletą praktiškų

nurodymų kuopoms didinti. 
Padėkojęs veikėjams už ro
domą veiklumą ir atsidavi
mą organizacijos reikalams, 
toliau kalbėti pakvietė SLA 
sekretorę B. Pivaronienę, 
kuri taip pat čia buvo atvy
kusi.

Pittsburgiečiams geiai pa
žįstama B. Pivaronienė pa
sidžiaugė susitikus su savo 
artimaisiais ir po to padarė 
pranešimą apie SLA stovį, 
paaiškino, kas dabar veikia
ma ir planuojama. Taip pat 
kvietė visus veikėjus padir
bėti vajui organizacijos su
kakties proga. Reiškė savo 
viltį. kad pittsburgiečių 
veiklumas nemažės ir, kaip 
anksčiau, taip ir dabar šios 
kolonijos lietuviai aktyviai 
dalyvaus visuomeniniame 
gyvenime, prisidėdami prie 
Susivienijimo palaikymo.

Po oficialiu kalbų susirin
kusieji pareiškė įvairių nuo
monių, pritardami kuopų 
stiprinimui naujomis jėgo
mis. Baigus pasitarima, dar 
vyko tarpusavio pokalbiai 
SLA temomis.

Pasitarime ir puikiose vai
šėse dalyvavo apstus būrys 
veikėjų — Viola Šinkūnas. 
SLA 3 apskr. pirmininkė, E. 
Žilinskienė, tos apskrities iž
dininkė. J. Drąsutis. 40 kp. 
pirmininkas, P. Genaitienė, 
40 kp. vicepirm- su vyru, J. 
Žilinskas, 104 kp. pirminin
kas ir apskrities sekretorius, 
P. Mačiulienė. 40 kp. ižd.. B. 
Martinionytė-Weber, 73 mo
terų kp. sekretorė, P. Bra
zauskai ir P. Backūnai iš 
Worcester. biznierius S. 
Martin su SLA veikėja Eva 
Martin. J. ir F. Gaurans- 
Rai. pasidarbavę tvarkant 
SLA vasarnamio reikalus, 
maloni namų šeimininkė G. 
Dargienė ir visa eilė kitų as
menų. E. Lazauskas-Laskey 
buvo atvykęs iš Jeanette, 
Pa. Jis visus palinksmino ge
ra akordeono muzika, pri- 
tartardamas dainom ir pa
grodamas šokiams.

Vaišių metu buvo pasaky
ta gražių kalbų ir sveikini
mų. Visi skirstėsi iš vaišin
gu namų. dėkodami mieliem 
šeimininkam už gražų priė
mimą. išsinešdami geriau
sius įspūdžius ir didesnį pa
siryžimą daugiau padirbėti 
Susivienijimo gerovei-

Svečias

1966 METŲ "KELEIVIO1

leistų tikėtis. Socialdemo
kratams ir krikščionims de
mokratams parlamente ne
turint absoliučios daugumos, 
vyriausybės sudaiymas be li
beralų paramos nėra įmano
mas. šitą padėtį liberalai 
taktiškai labai sumaniai iš
naudoja. koalicinėje vyriau
sybėje išreikalaudami ne
proporcingai didelį portfelių 
skaičių- Betgi liberalų atei
tis miglota: kai kurie politi
niai stebėtojai mano, kad 
jau 1969 metais liberalai sa
vo raktinės padėties parla
mente bus netekę.

(Bus daugiau).
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savo draugam
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KALENDORIUS
jau siunčiamas užsisakiusiems

Redagavo Stasys Michelsonas

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

n

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pr< 
numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA 
LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKO 
TI NEPASIVĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsi 
šiuo adresu:

"KELEIVIS*4
636 E. Broadway — : — South Boston, Mass. 02127

Paragink savo pažįstamu? 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.
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| KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA.
I Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
DETROITO NAUJIENOS Pagerbiamas žurnalistas

Spalis — Balfo mėnuo
Detroito visuomenininkai 

ir šįmet įsijungė i plačią Bal
fo 76-to skyriaus rengiamos 
piniginės rinkliavos kampa
niją. Spaudoje jau buvo 
skelbtas didelis rinkliavos 
komitetas, j kurį Įeina be
veik visų organizacijų atsto
vai ir kuriam vadovauja Elz
bieta Paurazienė. nuo pat 
Balfo 76-to sk. įsteigimo pi
niginei rinkliavai vadova
vusi. pii-ma Detroito gatvė
se, o paskutinius kelerius 
metu?, gatvėse rinkliavai 
leidimo nebegaunant. tarp 
savu tautiečių. Iki šiol pini
ginės rinkliavos Detroite vis 
būdavo sėkmingas, tad. ma
noma. sėkminga bus ir šį- 
m etinė.

Detr oitas, ypač lietuviška
sis Detroitas, dirba kaip nie
kada. Automobilių tarnau
tojai bei darbininkai, kurių 
tar pe ir lietuviai gausiai at
stovaujami, dabar dirba be
gales viršvalandžių. Reikia 
manyti, kad nei vienas rin
kėjų neatstums, visi paau
kos keletą dolerių. Šelpia
mųjų, kaip matome iš Balfo 
vadovybės nuolatinių prane
šimu spaudoje, yra begalės. 
Padėkime Balfui bent dali
nai juos aprūpinti!

VI. Mingėla

Žurnalistui, visuomeni
ninkui, kun. Miluko mono
grafijos autoriui Vladui 
Mingėlai šiomis dienomis 
sukako 60 metų amžiaus ir 
40 metų spaudos darbo- 
. Sukaktuvininkas yra gi
męs 1905 m. spalio 19 d. 
Ukrainoje, kur jo žemaitis 
tėvas tuo laiku dirbo gele
žinkeliuose. I Lietuvą atvež
tas 3918 m. rudenį, mokėsi 
Radviliškio gimnazijoje., 
raštininkavo, buvo emigra
vęs į Prancūziją geležies rū
dos kasti, grįžęs vėl raštinin
kavo, buvo kariuomenės 
bibliotekos tarnautoju, o vė
liau Karo technikos biblio
tekos vedėju iki bolševikų 
okupacijos. Brandos atesta
tą įsigijo bedirbdamas, dali
nai lankydamas suaugusių 
gimnazijas, dalinai laikyda
mas egzaminus eksternu. 
Studijavo ekonomiją V.D. 
universitete. Rašinėti pradė
jęs būdamas keliolikos me
tų, saudoje kaip reikiant ė- 
mė bendradarbiauti apie 
1925 metus. Rašydavo į Ka
rį. Mūsų Žinyną, Trimitą, 
Šiaulietį. Šiaulių Naujienas, 
Socialdemokratą. Naująją 
Romuvą, Skautų Aidą, Ge
ležinkelininką, XX Amžių, 
Lietuvos Aidą, Ateitį. O

Panašus i ( astro, bet ne jis. Tai Ku Klux Klano 
( ecil Myers iš Athens. (ia., kuris puola fotografą civi
liniu teisiu demonstracijos metu Crawfordvillcj, Ga. 
Myers prieš melus buvo patrauktas teisman už negro 
mokytojo nušovimą, bet buvo išteisintas.

1947 m. atvykęs į JAV. iki 
šiol čia teberašo Draugui, 
Naujienoms. Darbininkui. 
Lietuvių Dienoms. Kariui, 
Garsui ir kitiems šio krašto 
ir Kanados lietuvių laikraš
čiams. Kaip visuomeninin
kas VI. Mingėla Detroite pri
klauso visai eilei organizaci
jų, o kaip žurnalistas yra 
LŽS-gos centrinės valdybos 
vicepirmininkas ir Detroito 
skyriaus pirmininkas.

Vladui Mingėlai pagerbti 
pietūs yra rengiami Lietu
vių namuose spalio 31 d..

sekmadienį, 2 vai. Rengėjai 
laukia visų, kurie su sukak
tuvininku yra dirbę ar tebe
dirba kultūrinį ir lietuvybės 
darbą.

mo pradžia 7 vai. vakare. 
Vakarą rengia Žygio į Jung

■Jtines Tautas rėmimo komi-
tetas. Norima minimo k-to 
dar bams sudaryti pelno.

Gražiai užbaigė 
Bendruomenės menes)

50 centų, nusipirko. Kiti net 
po du ir daugiau savo drau
gams. Tą "stickerį“ aš įsi-

LB Detroito apylinkės v- klijavau mašinos lange iš vi-
ba, per visą rugsėjį išvysčiu- daus pusės. Puikiai laikosi
si gyvą propagandinę veik- ir gražiai atrodo. Amerikie-
lą. manau, turės ir apčiuo- čiai bendradarbiai jau kelis
piamų r ezultatų. Nebuvo nei kartus į tai atkreipė dėmesį
šeštadienio, nei sekmadie- ir klausinėjo.

*■ - kad nebūtų per radiją LB Detroito apylinkės v-^nntetą, negaliu nepaminė-, kalbėję kas nors iš vadovų, bą sudaro: pirm. dr. Kęstu-
J u,7 S g' az‘^ ',1™ taipgi renkamas suak- tis Keblys, vicepirm. dr. Vy-

daviniai PkS e. į*15 tyvintai tautinio solidai-umo tautas Majauskas, nariai i-
na, a f t . M komitetas mokestis. Buvo sušauktas vailiem reikalams-Valen- 
per du kartus New Yorkan -i onn d i • • • pasitarimas su lietuvskos tinas Bauža, Galina Gobie-

^u-
manyti, kad iš Detroito vy- LB mėnuo gražiai užbaig- 11 - ngimantas \u
riausia Žygio vadovybė po- tas rugsėjo 26 d. Lietuvių zlunas- 
rą tūkstančių tikrai gaus. jei namuose, ten pasikviečiant 
nedaugiau. Taigi, Detroitas JAV LB tarybos vicepirmi- 
bus savo piniginę pareigą ninką Stasį Baizduką su pa- 
atlikęs su kaupu. Neturiu po skaita. Apie 100 žmonių au- 
ranka dėti oitiškio k-to narių ditorijai S. Barzdukas kal- 
sąrašo, tad ir atmintinai ži- bėjo daugiau kaip valandą, 

paliesdamas visą eilę lietu
vybės išlaikymo temų. Pa
skaita buvo nepaprastai ge
rai pai-uošta ir pritaikyta vi-' Apie tai parašysiu’ kai gau- 

_ Kiek detroitiškių į New šokių pažiūrų žmonėms, jų siu daugiau konkretesnių ži- 
Yorką lapkričio 12 d. va- vieno su kitu nekiršinant, o nių. Alfonsas Nakas 
žiuos ir kiek jų ten lapkričio bandant jungti ir vienyti po 
13 d. demonstruos,—sunku LB vėliava. Ta proga buvo 
dabar pasakyti. Manau, kad pradėtas Pasaulio Lietuvių 
daugelis liks namie dėl ne- Jaunimo kongi eso. įvyksian- 
paprastai gausių viršvalan- čio ateinančią vasarą Chi- 
džių, bet girdžiu, kad nevie- cagoje, piniginis vajus, par- atsikėlė Aleksandras Zam- 
nas visgi žada ten važiuoti, davinėjant dailiai nupieštą žickas su žmona- A. Zam- 
Aišku, jei Detroitas ir ne- ir gerais klijais išteptą Lie- žickas dirbs universiteto 
daug žmonių tepasiųstų. ko- tuvos Vyties "stickerį“ — bibliotekos slavų skyriuje, 
miteto čia jau nebūtų gali- ženklą priklijavimui ant au- Kiek anksčiau iš Oberlino 
ma pakaltinti, nes nuspren- tomobilio lango. Beveik visi čia atsikėlė Zamžickų žen- 
dusių nevažiuoti niekas ne- salėje buvusieji po tokį tas dr. Šilbajoris su šeima, 
gali išjudinti. > ženkliuką, tekainuojantį tik Jis čia profesoriauja.

Kad žygi* į JT pasisektų

Prisiminęs Žygio į JT

nomų čia neskelbsiu. Vis
tiek tokiam veikliam komi
tetui reikia sušukti valio!

Naujas V* Alanto veikalas
Vytauto Alanto drama a- 

pie nebaigtą žmonos portre
tą bus pastatyta Lietuvių na
muose lapkričio 6 d. Veikalą 
režisuoja Zuzana Arlaus-1 
kaitė-Mikšienė, parinkusi, 
geriausius Dramos mėgėjų 
sambūrio aktorius. Vaidini-i

Pagerbs ūkininkus
Keletas iniciatorių iš ag

ronomų ir ūkininkų tarpo 
bando publiką sudominti 
Lietuvos ūkininkų proble
ma. Gmodžio pradžioje Lie
tuviu namuose bus rengia
mas ūkininko pagerbimas.

COLUMBUS, OHIO
z

Padidėjo mūsų kolonija
Neseniai čia iš Oberlino

Esam laisvi == Netylėkim!
laisvės! Nes ji nevien musų:

■-'-f i< ' f,.- :

I JA SUDĖTA IR VILTIS LIETUVOS
TAD NAUDOKIME ŠAVAis t^BVĘ .yisįjHS $KIS KAD UE-
TUVIU TAUTA DAR GYVA IR KAD LAIŠVĖ PRIKLAUSO IR JAI. SAKYKIM 
DRĄSIAI, TVIRTAI IR VIENINGAI, TODĖL

.y.J- ./•- ./ .
.-•y. > f

B u/eime lapkričio tryliktosios manifestacijoj!
Prfcbilkim už Lietuvą dešimtimis tūkstančių balsų 

vienu metu! Ne pažadus mirti už tėvynę suneškime — jai 
reikia mūsų gyvų ir ištikimai pareigingų. Suneškime tvirtą 
valią!

Manifestacija bus lapkričio 13 d- New Yorke MAD1- 
SON SQUARE GARDEN (50 St. ir 8 Avė.) ir prie JUNG
TINIŲ TAUTŲ. Salė atidaroma 10:30 vai. ryto. Orkestras 
pradės groti 11:00 vai. Programa prasideda 12:00 vai. 
dienos. ATVYKTI J SALĘ reikia prieš 11:00 vai., kad 
būtų suspėta laiku susirasti ir užimti vietas.

ŠIAME LAIKRAŠTYJE atskirai bus pranešama, kas 
iš kurios vietoj organizuoja atvykimą, kur gaunami bilie
tai ir kaip patekti į manifestacijos vietą. Kiekvienas, susi
rinkęs tas žinias, prašomas jas turėti savo ir kitų informa
cijai. I

NEGALINTIEJI ATVYKTI irgi gali dalyvauti ma
nifestacijoje, skleisdami žinių apie manifestacijos tikslą 
ir turinį vietos visuomenėje ir savo miestų spaudoje, o taip 
pat prisidėdami savo pinigine auka.

BILIETUS prašome iš anksto įsigyti per vietinius 
manifestacijos komitetus, kad būtų galima išvengti spūs
ties prie salės. Vietovėse, kur platintojų nėra, kreiptis 
laišku į Committee to Restore Lithuania’s Independence, 
29 W. 57 St., New York, N. Y. 10019, Fl- 10, atsiunčiant 
atitinkamą čekį ir užsakomą bilietų skaičių. Bilietų kai
nos — 3, 2 ir 1 dol. Po lapkričio 5 d. užsakymai laiškais 
nebus priimami. Iki tol neįsigijusiemj teks kreiptis prie 
įėjimo penktadienį, lapkričio 12 d. nuo 4:00 iki 10:00 vai. 
vakaro arba manu estacijos dieną nuo 9 vai. ryto.

MANIFESTACIJOS REIKŠMINGUMUI svarbu, kad 
lietuvių valia ir ryžtas būtų paliudytas kuo didesniu daly
vių skaičiumi ne tik iš artimų, bet ir iš tolimų nuo New 
Yorko vietų. Artimose vietovėse gyvenantiems privalu 
ypač gausiai dalyvauti — ne tik po vieną, bet ištisomis 
šeimomis. Ypaž JAUNIMUI reikia sudaryti sąlygas tą 
dieną būti manifestacijoje.

Komitetas Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti
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MUZIKANTAI KEIČIA 
VIETAS, BET JŲ MUZIKA 

TA PATI

Sovietinės pramonės per
tvarkymas giliai palies ir 
Lietuvą, nors Lietuvoje apie 
jį žmonės sužinojo tik iš 
laikraščių, rugsėjo gale pa
skelbusių Kosygino prane-

pasirodyti, kad siūloma 
grįžti prie ankstesnių minis
terijų“. O tai ir yra stalini
nių laikų sistema, kurią 
Chruščiovas tik ketvirtais 
metais po Stalino buvo ge
rokai pakeitęs-

Kosyginas ramino, kad 
ministerijos dabai* veikian
čios kitaip. Tačiau skirtumo 
neišaiškino. Išaiškino tik,

Didžioji lapkričio 13 dienos 
manifestacija jau čia pat

Simą partijos centro komite- kad tikrai naikinama Chruš- 
teMaskvoje. Į čiovo reforma, nes: „Neto

limoje praeityje buvo pada-Panaikinamos Chruščiovo į
įsteigto* liaudies ūkio tary 
bo*. Vėl steigiama virtinė 
ministerijų atskirom py — 
nes šakom. Tuo panaikina
ma respublikų ūkinės auto-

ryta nemaža planavimo klai
dų, buvo neapgalvotai, vo- 
luntariškai sprendžiamos su
dėtingos ūkinės problemos... 
Nuo 1957 metų pradėta val-

B. MUNDT

CHICAGA J NEW YORKĄ 

TRAUKINIU—LĖKTUVU
I

Žygiu i Jungtines Tautas 
rūpinasi komitetas su Juozu 
Kregžde priešaky. Yia užsa- į 
kytas "Laisvės traukinys“ su 
550 vietų, kuris išeitų lap-Į 
kričio 12 d. 4:30 vai. ir grįž
tų lapkričio 14 d. vakare.1 
Bilieto kaina ten ir atgal su 
valgiu $46.25.

Lėktuvas (87 asm.) iš-J 
skristų lapkričio 13 d. 6 vali 
įyto. Kaina ten ir atgal $65-

Registruotis skambinant 
telefonu WA 5-6016.

Kairėje gen. Suharto. kuris paskirtas Indonezijos ka
riuomenės vadu vieton sukilėlių nužudyto gen. Achmed 
Yani. Dešinėje prez. Sukamo.

NEW YORK, N. Y.
t .

D. Šulaitis Japonijoje

Donatas šulaitis, seno so
cialdemokrato Alekso ir jo 
žmonos Onos šulaičių vie
nintelis sūnus, aukštai iškilo, 
projektuodamas lempų mo- 

J delius. Jis šiomis dienomis 
su savo darbovietės prezi
dentu išskrido į Japoniją, 
kur žada pabūti 3 savaites.. 
Vėliau aplankys Hong Kon
gą. grįždami sustos Hawa- 
juo6e, San Francisco, o gal 
ir Los Angeles.

nomijos iliuzija, Vakaruose: dyti pramonė per liaudies u- 
sukelusi kalbų apie neva j kįo taryvas... Vadovavimas
vykstančią sovietinio režimo 
liberalizaciją.

Vilniškė ūkio taryba nie
kada nebuvo visai savaran
ki Lietuvos pramonės šeimi
ninkė. Tačiau keletą metų iš 
Lietuvos teritorijoje esamos

pramones šakai... buvo su
skaldytas po daugelį ekono - 
minių rajonų ir visiškai su
trikdytas. Pramonės šakos 
tarsi „ištirpo“ ekonominių 
rajonų ūkyje. Skirtingų ša
kų įmonėms liaudies ūkio ta-

pramonės vis dėlto buvo,. rybose neretai vadovauja ne 
bent >ąskaitybiskai, sudary-' specializuotos, o daugiaša-

Senatorius Kari B. Mundt iš P.
Dakotos sutiko kalbėti Madison 
Sąuare Garden lapkričio 13 d. 
manifestacijoje. Jis jau 1938 m. 
buvo išrinktas į atstovų rūmus, * 
o 1948 m. Į senatą, kur yra už
sienio reikalų komisijoje. Jis 
yra aplankęs 20 Afrikos. Azijos 
ir Europos valstybių, jų tarpe ir 
Sovietų Sąjungą. Jis yra prie
šingas pataikavimo Sov. Sąjun
gai politikai. Jis paruošė ir rėmė ne* Tautas SU 
Amerikos Balso steigimo įsta- LIAVOM1S. 
tymą 1948 m. Jis yra "Pažink Prašoma organizacija  ̂bū- 
Ameriką savaitės“ pradininkas, tinai užsiregistruoti iki lap- 
vienas ’’A11 American Confe- kričio 5 d. šiuo adresu: 
rence to Fight Communism“ ir

DALYVAUKIME SU 

VĖLAVOMIS

Serga Henrikas Blazas
VASARIO 16 GIMNAZIJA 

IŠGYVENA KRIZĘ

Nors ir ką ten kas pasako- „Lietuviškųjų kaimo ves- Jlaza? sunKiai susirgo šir- 
ja ar net į spaudą rašo apie tuvių“ pabaigtuvėse New dies liga ir paguldytas ligo- 
Vasario 16 gimnazijos turi- Yorko pasaulinėje parodoje Linklme iam
mus piniginius išteklius, ši spalio 10 d. dalyvavo per
tremties mokykla išgyvena 200 vietos lietuvių ir iš Wa- 
krizę. shingtono buvo atvykusi tų

Kaip dažnai atskiras indi- „vestuvių“ garbės komiteto 
vidas, taip ir gimnazija, sta- pirmininkė Ona Kajeckienė 
tydama naują pastatą, buvo' su būreliu viešnių. Ji dėkojo

LIETUVIŲ LĖLES 

VĖL WASH1NGTONE
Buvęs Vliko sekretorius, 

senas žurnalistas Henrikas 
Blazas sunkiai

čiau pasveikti.

M. KATILIŠKIUI DAVĖ 
KŪRYBINĘ STIPENDIJĄKomitetas Lietuvo* Nepri

klausomybei Atstatyti kvie- tydama naują pastatą, buvo su Būreliu viešnių, ji aeKojo Vienas mūsų šių dienų pa
čia visas organizacijas daly- priversta peržengti sąmatą. New Yorko lietuviams už čiu įžymiausių rašytojų Ma-
vauti lapkričio 13 d. New Buvo suplanuota pastatyti atliktą didelį darbą. nūs Katiliškis, gyvenantis
Yorke — Madison Square mokyklą už 700,000 markių, čia buvo paskelbti tie lai- netoli Chicagos, III., duoną

tas atskiras vienetas, Mask
vos valdomas per tą tarybą, 
kurios žinioje farmaliai bu
vo 83% visos Lietuvos teri
torijoje esamos pramonės. 
(Likusieji 17% — smulkio
sios įmonėlės —yra kitų vie
tinių institucijų žinioje). 
Dėl to sovietinėj statistikoj 
jau buvo ėmę rodytis dau
giau duomenų, atskleidžian
čių Lietuvoje esamosios pra
monės vaizdą, šiek tiek at
skirtą nuo sovietinės pramo
nės visumos.

Dabar visi tie 83% pra
monės vėl bus išskirstyti į 
visos Sovietijos atitinkamas 
pramonės šakas, valdomas 
maskvinių ministerijų. Tų 
ministerijų bus net dvide
šimt, iš kurių devynios bus 
tik Maskvoje, o vienuolika 
turės savo padalinius ir res
publikose.

Bent šešios grynai mask- 
vinės (sąjunginės) ministe
rijos Lietuvoje perims šių 
pramonės šakų įmones: že
mės ūko mašinų, elektro
technikos, prietaisų bei au
tomatų. metalo išdirbimo

kės valdybos. Daugeliui pra
monės šakų liaudies ūkio 
tarybos neturi reikalingų 
kvalifikuotų kadrų... 1962 
metais liaudies ūkio tarybos 
buvo sustambintos (vilniš
kei tarybai tada buvo p a- 
vesta formaliai administruo
ti ir Karaliaučiaus srities 
pramonė).-. Tačiau šios pa
pildomos organizacinės prie- 
m onės negalėjo pašalinti es
minių šios valdymo sistemos 
trūkumų“.

Toks Maskvos valdžios 
blaškymasis ten ir atgal 
kiekvieną kartą iš pagrindų 
sukrečia ir jos užgrobtos Lie
tuvos gyvenimą.

(E)

Kiek verta pensija

Seniesiems kolchozinin- 
kams duodama per mėnesį 
12 rublių pensijos, už kurią 
galima nusipirkti 7 svainis 
sviesto ir 5 svainis cukraus.

Uždraudė siųsti grybus

Iš Lietuvos dovanų atsiųs
davo grybų- Seniau jų buvo

Garden ir eisenoje j Jungti- o baigiant darbus reikėjo iš- minHpii 
SAVO VE- —’~

___ ___________ laimėjo turi užsidirbti sunkiu fiziniu
mokėti virš 800,000- Tiesa, „vestuvininkams“ paremti darbu, todėl kurti tegali tik 
vokiečiai ištesėjo ir davė dailininkų dovanotus pa- laisvalaikiu.
(ne paskolą, o paramą) ža- veikslus. Dail. Witkaus Santaros-Šviesos Fetlera-

kurie

dėtus 500,000, bet lietuviai „Berželiai“ teko E. Vaičiū- 
užplanuotų nė 200,000 mar-

"Americans for Constitutional 
Action“ steigėjų.

Jis pritaria pabaltieciu laisvės 
siekimams. Manifestacijos ko
mitetas tiki, kad šen. Mundt 
gerai prabils mūsų vardu lapkri
čio 13 d. manifestacijoje.

Aleksandras Vekselis,
112-09 — 95th Avė., 

Richmond Hill, N.Y. 11419

Organizacijos turi nuro
dyti pavadinimą, adresą ir 
vėliavų skaičių.

KLNA

uzpianuotų ne 200,000 mar- naitei iš Brooklyno, A- Mer- d/S^^l^h'^a^pSkvrė 
kn, (apie 50,000 dolerių) Į ker. Vitkauskaitei "Lieta- Mariui^ K^itiškiX kad^tuo 

būdu nors neilgam laikui kū-

lš BALFO VEIKLOS 

276 JAV lietuvių siuntiniai 
užjūrio broliams

Balfo vadovybė negai 

jokio atlyginimo

dar nesurinko. vaite su kasomis“ — Mito-
Gimnazijos šeimininkas, jaj įg Brooklyno ir dr. M.

Vak. Vokietijos Krašto Lie- Žukauskienės ”Trakų pilis“ 
tuvių Bendruomenės Valdy- į teko r. Novakui iš Bronx. 
ba, buvo priversta ieškoti .. . .
trumpalaikių paskolų net . Komiteto pirmininke Ka
pas privačius asmenis. Sta- zimiera Genevicienė ir Ele- 
tyba buvo priversta panau- J13. Kulber džiaugiasi, kad 
doti ir 26,864 DM gimnazi- Almėjimai davė nemažai 
jos išlaikymui skirtų pinigų. Pajamų, gražios paramos su
laukiant rudeniop gausesnės Sllaukta ir is atskirų aukoto- 
paramos iš specialaus va
jaus.

Vaikai (per 100) susirin-

rėjas būtų atpalaiduotas nuo 
kasdieninio darbo ir galėtų 
atsidėti vien kūrybai-

Stipendija M. Katiliškiui 
buvo iškilmingai įteikta spa
lio 9 d. Chicagoje, minint jo 
50 metų amžiaus sukaktį.

staklių ir buitinių mašinų galima daugiau siųsti, o vė- 
bei įtaisų gamyklas. į liau tik 600 gramų. Dabar

Iš vienuolikos sąjunginių-: visiškai uždrausta atskiriem 
respublikinių ministerijų ir- asmenim grybus siųsti j už- 
gi bent šešios turės savo fi- sieni.
lialus-ministerijas Vilniuje.
Šios perims chemijos (dirb
tinių trąšų, dirbtinio šilko), 
miško, popierio-celiuliozės, 
medžio dirbinių, statybinių 
medžiagų, mėsos-pieno, kito

Minėjimą surengė Santa
ra-Šviesa. Jame labai įdo
mią paskaitą apie M. Kati-

. ...... liškio kūrybą skaitė dr. Rim-
Lietuviskasias kaimo ves- ____1— rz

~ ~Y~7~-------- J ' vynas oiiv<xJviis. zj. nevalai-
tavęs ‘ parodoje mate di- tyte-Visockienė. A. Kezelie- 
dziulis lankytojų skaičius u nė L Barauskas ir J. Rau- 

donis gražiai suvaidino mon- 
vėl tažą iš sukaktuvininko vei

kalo „Miškais ateina ru
duo“. Režisavo akt. A. Diki- 
nis. scenai dekoracijas pa
ruošė ’ ” ~

jų. Tų lėšų užteks didelei da
liai išlaidų sumokėti.

Kai kur skleidžiami pikti
Liepos - rugsėjo mene- gandai, kad Balfo direkto- ko, darbas pradėtas, o skoli-

siais Balfo Centras išsiuntė r^a? ganna algas. Reikia tai ninkai spaudžia, maistą rei- _______ w
į užjūrius 276 įvairius siunti- prim/nti. kad ne tik 25 Bai- kia pirkti, mokytojams ai- jomis džiaugėsi
nius, kurių vertė siekė 12, direktoriai, bet ir 8 Balfo gas mokėti. Pinigų gi nėra. n h tos »vpqtllvp«“
166 dolerius: 65 siuntiniai Centro ^dybos nalia, n,e Vokietijos Kr. Valdyba S„X įfetuv^s Xtavybę
buvo pasiųsti pa vergton Lie- kada negaudavo ir dabar specialiu rastu kreipėsi į Wasbinotnnp R kur ins Zn 

— -ioz negauna iokin atlvennimo nz TžoiCo 9\ nnn w asn.ngione, is kui jos sutuvon ar į Sibirą, 135 lietu- negauna jokio atlyginimo už 
viams į Lenkiją. Baigiant darbą Balfe. Balfo įstatai to- 
knygų vajų išsiųsta 57 kny- ki atlyginimą draudžia.
gų siuntiniai (apie 2,000 Centro valdybos nariai 
knygų); beveik visos kny- negauna net kelionpinigių, čiau paskyrė 5.000 dolerių 
gos išsiųstos į Pietų Ameri- kai vyksta i posėdžius, o pir- nors ir laikinai gelbėti padė
ką, kai kas Europon (net mininkas ir ir pirmoji vice- čiai. Tikimasi, kad gimnazi- 
Lenkijon). pirmininkė visada į posė- j°s rėmėjai ir specialus va-

Liepos - rugsėjo mene- džius turi keliauti beveik Jus spės šią tremties mokyk-y **” 1 ’i.. -TZ

Balfą. prašydama 
dolerių paskolos. *Bąlfo Bietuvos atstovo Juozo Ka- 
Centre Valdyba tokios pa- j**0 didele Parama buv0
skolos suteikti negalėjo, ta- atkeliavusios į New Yorką.

k a

dail. O. Virkau.

NAUJAS IMIGRACIJOS 

ĮSTATYMAS
Naujasis imigracijos įsta-

maisto gamyklas bei kitas tymLas J?‘236> Pradės
■lengvosios pĮramonės jmo- Ye‘kt! Uk. u’ m’ gru?dz10

I d., bet jis buvo prezidentoJI vSe
Ryšium su tuo pertvarky

mu dabar ten reikia skubiai 
sudaryti įmonių sąrašus ir 
paskirstyti, kurios kam per- 
duotinos. Reikia panaikinti 
esamus etatus ir sudaryti 
naujus. Vien Lietuvoje tūks
tančiai žmonių turės būti 
skubiai perkelti į naujas ar 
ben; į kitaip pavadintas pa
reigas.

šis „kortų permaišymas“, 
atliktinas dar prieš šių metų 
pabaigą, Lietuvoje sudaro 
rūpesčio bent ketvirčiui mi- 
liono pramonėje dirbančių 
žmonių. Didžiausias rūpestis 
bus augštesniesiems parei
gūnams. — kaip išsilaikyti 
pozicijose.

Kitiems ta reforma irgi 
kelia susirūpinimo, nes ne
išvengiamai spraudžiasi 
klausimas, ar tai nėra grįži
mas į stalininius laikus. Pats 
Kosyginas tą pajuto ir sakė, 
jog „iš pirmo žvilgsnio gali

pasirašytas New Yorke, prie 
Laisvės Statulos, spalio 3 
d- Iškilmėse dalyvavo ir Bal
fo reikalų vedėjas. Naujasis 
įstatymas lietuviams nėra 
nei geresnis, nei gal bloges
nis už senąjį. Kol okupantai 
laiko lyg kalėjime mūsų tau
tą, lietuviams pilnai pakako 
384 kvotos numerių. Nau
jame įstatyme kvotos bus 
panaikintos, tai lietuviams 
dėl įvažiavimo j JAV teks 
rungtis su visais, kas pirmas 
užsiregistruos, kas labiau 
tiks Amerikai, tas ir atva
žiuos. Be eilinių afidevitų, 
reikės dar turėti ir Darbo 
ministerijos pažymėjimą, 
kad emigrantas reikalingas 
darbui. Tiesa, artimieji gi
minės galės atvažiuoti be ei
lės, taip pat palengvinama 
atvykti su tėvais silpnapro 
čiams vaikučiams, kurie iki 
šiol nebuvo įleidžiami. Bal
fas turi kelias panašias by

PABĖGO SOVIETŲ

MOKSLININKAS

Gibraltare sustojus sovie
tų mokslinės ekspedicijos 
laivui, iš jo pabėgo 30 metų 
mokslininkas Vladimir Ge- 
rosejev ir paprašė anglus 

į leisti jam pasilikti Anglijoj.
Minėtame laive buvo 65 

sovietų mokslininkai, plau
kę Atlanto vandenyne tirti 
vandens ir oro radioaktin- 
gumo.

Tuo pačiu metu dingo ir 
Vengrijos atstovybės Lon

done antrasis sekretorius. 
Spėjama, kad ir jis nutarė 
pasirinkti gyvenimą laisvė
je.

E varis! e. kuriam Kongo prezi
dentas pavedė sudary ti kabinetą

lą išgelbėti, kitu atveju ji 
bus priversta nelaiku nu
traukti darbą, nors jau ir 
dirba naujuosiuose gimnazi
jos rūmuose.

Balfo reikalams, susitiki-! ga]f0 pirmininkas ir rei- 
muose ne tik atsirado ekstra i kaip vedėjas šią vasarą gim- 
išlaidų, bet vienur kitur te- naziją lankė, su jos proble-

, kelių savanorių pa- L°nkt™™ius k"už ta?’™ i v?™5 Pilna‘.sasiPažin0 ’r 
sišventimo visai ištuštėio lan?°mU0?IUS ir uz. .tai JJe knzę pramatė, tačiau nega-
r!im baliai Mot prase ir nea^vo J°kl° atly- lėjo Balfo Centro Valdybai
Balfo įubų ?anaeliai. Mat, ginjmo iš Balfo. Niekas ne- Datarti kad savo Centro iž-
pavjko patenkinti ger, dal, ftlygina ir 5t ias Ralfo Sa^uštintų^mnazijos la-
gautų prašymų, ir šiuo metu sk^u valovbas, aukų rinkė- Sutita^ vasarosi
jau trūksta aprangos, o pra- juį Jie ne tik ’dirb* pluša. bul- etiniais 
symai nuolatima srove tebe- dažniausiai patys pir-
plaukia 1 Balfo centrą. pa- mieji dar ir savo aukas Bai-

i bųglvalynfc. Balfo centras ful i*®01’3- tęS'buvo palrnteTateargS į LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS
tikisi, kad šį rudenį Nevv Tik visų bendras pašiau-i ^stl bY ° i
Yorko ir apylinkės lietuviai kojimas ir dosnumas įgalina kapralo net 10,000 do e ų. į
pripildys sandėlius, todėl Balfą atlikti sunkius šalpos įiepos ‘ ir r Balfas gavo 17.000, o buvo {

: priverstas išleisti 23.000. U 
Balfo Centro Valdyba tikisi, į Į

nesiųsti, juo labiau nesiųsti SOVIETIJOJ VIS TA PATI į d?d Pa" '
COD, išperkamuoju mokės- d€s !*'kaitas išlyginu,
čiu. Deja. Balfo centras ne-

siais Balfas buvo priverstas 200 mylių 
išleisti 23,134 dolerius, o ga- _ ,. ....
vo aukų tik 17.194; tuo būdu Balfo pirmininkas ir rei- 
teko „skolintis“ iš atsargos ka V. vedėjas pusę savo ke- 
kapitalo, kad būtų galima įonės P° 
tęsti šalpos darbą.

Balfui trūksta rūbų
Dėka

/isai ištuštėjo

dėl transporto (ar pašto) iš- darbus- 
laidų prašo tolimesnes kolo
nija* rūbų į Balfą tuo tarpu

turi nei vežimo, nei vairuo
tojo, todėl negalės rūbų iš 
namų paimti.

NELAIME

Atėjo ruduo, o su juo iri 
senos nelaimės. Ten vėl laik-Į 
raščiuose aimanuojama, kad, 
kai kuriose srityse jau tuoj 
prasideda šalčiai ir sniegas, 
o trečdalis javų dar nenu-

las, kurios iki šiol buvo be
viltiškos. Tremtiniai, pabė
gusieji iš komunizmo vergi-. 
jos, ir pagal naująjį įstaty- pasiliks bestovį,
mą galės atvykti į JAV be o jeigu ir nukirs, tai derlius 

i eilės. _____ j supus lauke begulėdamas.

mėnesiais Balfo Centras šal
pai išleisdavo žymiai dau
giau, nei gaudavo aukų, ir

Kun. L. Jankus,
Balfo Reikalų Vedėjas

„Keleivis“ - 
jūsų draugas!

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street. I^SalIe—Montreal. Canada.

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Keletas pastabų iš kelionės 
po Europą

DR. B. MATULIONIS

(Tęsinys)
t

Anglijoje Į taigingas, luitais pertekęs
Skrendant į Angliją, man krašus’ Kiekviename žings- 

prisiminė žiul Verno (Julės Ja"“?”“® taupumas, 
Verne) apysakos, kulias dar kuklumas Darom,
prieš keliasdešimt metų taip Uk bu“nal «lkallnP na.“J? 
godžiai skaitydavo jauni- !re"?lma‘ «' dai-omi taupia,. 
mas. Tose apysakose jis laše “mąstant išlaidom. Gir- 
ir apie neįmanoma greitą dėjau, kad net pato Anglijos 
kelionę aplink žemę per 80 k?rallen« ,sav° esrnenrs- 
dienų. O dabar? Rugsėjo 2 kle,ns ''eikalamsnaudojant, 
d. pavakarieniavę Kanados ekonomišką automo-
Halilakse, 10 vai. vakare iš- blhak«- Vaikštau Temzes

Nainy darbo 35 pėdu laivas iš Capitola. CaL, plauks Į 
Society Islands Pietų Pacifike.

skridome j Angliją ir rug
sėjo 3 d. ankstybą rytą jau

(Thames) upės krantais, kur 
stovi uosto įrengimai, dar ir

Diirvčiavnmo AnJliS; n ' dabar matyti daug g™vė- stovinčią žmonių eilę. kurie vyno ir kitokių gėrimų. Ap-; 
1 y cia\ ome Anglijos Lon- . —„„„k..- tain nat nnrėin taksi sidžiaueėme. kad salėsime, sioziaugeme, kad galėsime! 

žmonės apsirengę tvar-! paragauti gero vyno. Kur 
I kokią pažangą technika pa! Pašalimas ir nauja statyba kingai- Elgetų nepastebėjau, “» • gaus įduoda Sa-

lr dabar net sekma- o benamių, valkatų (amen- Ko lo_ - iai-mab -
tik lėktuvas oakilo iš aerod aieniais- Mano akims nei- koniškų bomų) teko vieną ^’al- n.ė alaus nevalia gerti.
uk leKtuvas pakilo įs aeiod- • kita namatvti Vakare šute Bet vit dėlto ir tokiame kie-1romo Haltfakse. po kelioli- piaSta DU*° cl0“ai. maty11 Kitą pamatyti, v akai e šute-, . . suradome1
koc skridimo minučių lėktų senas> menkas, labai papras- mus. centrinėse gatvėse, kai \ame įstatyme a -. ,e KOgSKnaimo minučių leKtu- mačįnas kurios tirndė mini™ žmonių iUina naši spragą“: alaus, sumaišyto 

: jo puPXVntuv^PTaT± (asfaltą), maišė‘ce- rasoti, stabino nekirptų.' - mineraliniu vandeniu, į-
' Kda^“ n’ kdomT -“tą jr tt. Tokių paprastų, kudlotų, gauruotų jaunuo-

nj pėdų) aukštyje, man newko matyti bytnikai ,je^viš., elgeme savo troškuliui nura-
Teko pavažiuot traukniais kai tiktų — kūtvėlos. Jie to- minti, 

į krašto gilumą iki Linkolno ^ie, kad neretu atsitikimu

šių. Tai Antrojo pasaulinio taiP Pat norėjo taksi.. done. Nė Žiul Verno laki , , .. . . .
! vaizduotė negalėjo atspėti, karo padaras. Čia gnu vešių 
• - - - _ ° pasalm”*’01’ ”•
daiys per šimtą metų. Vos nyksta u 

tnvas nakiln ič o m -rvri dieniais.

daugiau kaip tūkstančio ki 
lometrų per valandą greičiu 
ir lauke aplink lėktuvą tem (Bus daugiau).
peratūrai esant 44 laipsniam miesto (apie 150 mylių už būdavo sunku spėti —mer-

— Gut mornink, Maiki , klauso beveik visos Europos žemiau nulio, nors Haltfakse Londono). Traukiniu vago- gaitė ar berniukas. Turbūt
— Labas rytas, tėve! Į ir kai kurios Indijos tautos, palikome visai šiltą vakarą, nai iš lauko pusės neblizga, kad išvengtų kaltais nema-:
— Jes, Maiki. rytas bus Dėl to jos ir vadinasi indo- Angį joje teko pabūt tik kiek nusidėvėję, bet viduje! lonių nesusipratimų, kai ku-

olrait, jeigu tu man daugiau europiečių tautomis. Bet y- pustrečios dienos Tai per- švarūs ir patogūs, suskirstv- rios iš tokių mergaičių turč
iam jšimcių. Pavyzdžiu gaii trumpas laikas nors pavir- ti į mažus, tik 6 keleiviams jo ant nugaros stambiai iš
būti žydai. Nors daug jų gy- šutiniškai naują kraštą pa- skyrius, kurie turi po porą siūtą žodį —mergaitė (giri),
vena Europoje, tačiau jie matyti. Bet vos įžengus į1 nedidelių staliukų; tad ang-

nemeluosi-
— Aš, tėve, niekad neme

luoju.
— Jes, pereitą kaitą pa- nėra 

melavai. Sakei, kad mūsų; europiečiais yra
indoeuropiečiai. Indo- Angliją, kai kas jau iš karto lu traukiniuose, jei turi už 

►iečiais yra laikomi tik- krito i aki* Ano-liia norų ič_ kandžio, nereikia io. kair

Miesto gatvės, parkai šva
rūs. Čia nematyti primėtytų

"KELEIVIO“ SUKAK

TUVINIO BANKETO DA

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
j Paiašė N. E. Sūduvis, 424 
Į psl., aiškiai pavaizduojama, 
i kaip lietuviai priešinosi vo- 
• kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesi priešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

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

j 253 psl., kaina $3.00.
| VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

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

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi- 

i minimai, 360 psl., kai- 
j na $3.50.
į PLAUK, MANO LAIVELI, 
I Petro Segato eilėraščiai, 
: 111 psl., kaina......... $2.00
ŠVENTADIENIS UŽ NUĖS

TO, Mariaus Katiliškio 17
novelių, kaina $5.00.
VYNUOGĖS IK KAKTŲ- 

SAI, Julijos Svabeutės ei-

tauta pasidarė iš kažkokių 
indoeuropiečių. Bet Zacirka 
geriau man šitą biznį išvi- 
rozijo, ba jis žino istoriją 
nuo svieto pradžios.

— Bet nesakyk, tėve, nuo

tai tie, kurie yra kilę iš vie-1 
nos protautės ir kurių kal
bos yra giminingos.. Jų kal-

krito į akis. Anglija nėra iš- kandžio, nereikia jo, kaip senų laikraščių. Nemanau LYVIŲ BENDRĄ NUO-
lėraščių rinkinys, 06 psi., 
kaina $2.00.

Amerikos traukiniuose, lai- TRAUKĄ GALIMA GAU- SIDABRINĖS KAMANOS,
kyli sau ant kehų ar ant ir tva. kos atžvilgiu botų jau (___________________________ .

premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.

grindų pasidėjus. Trauki- savo prigimtimi pranašesni yj „KELEIVIO“ ADM1N1S- 
bų panašumas ir yra tas rak- no dar krūvoje. Bet jų pro- niai elektrifikuoti, važiuoja už kitus. pav. už Amerikos 
tas, kuriuo atidaroma jų kalbė buvo dar labai ribota, greitai, bet ramiai ir neblaš- šiukšlinto jus. Tą švarą leng-
bendia praeitis, kada jos gy- daug žodžių neturėjo. Kai- ko vagone einančio keleivio. va suprasti Vai vaiVčeinda.

TRAC1JOJE UŽ $2.00.

"svieto pradžios“. Sakyk,! veno dar vienoj vietoj, kaip bos augo ir tobulėjo kylant .Tas rodo. kad Anglijoje ge- mas po parkus pamatai skel- 
nuo pasaulio pradžios. j viena indoeuropiečių pro-! civilizacijai. Mūsų pačių ležinkeliai geriau prižiūrimi, bimą, kad už šiukšlinimą nu-į aooooooooooecooooooooooooot 

— Nu, dėl vieno žodžio taute. 1 kalba jau gerokai paaugo nes juos tvarko ne privatūs sikaltęs bus sulaikytas, ati- 1
nesibarsim, Maiki. Tegu jau' — O kur tokia vieta bu-1 nuo to laiko, kai mes Ame- biznieriai, o pati valstybė, duotas teismui ir gana grei-
svietas būna pasaulis. Taigi vo? . j rikon atvykome. Ypač ji pa- Mat. biznieriams rūpi tik sa- tai nubaustas.
Zacirka sako. kad dievas — Seniau buvo manoma.! tobulėjo ir praturtėjo atsta- va kišenė, o valstybei rūpi Daug valandų bevaikščio- 
Perkūnas išperėjo pašau- kad šitos giminės lopšys bu- čius nepriklausomą Lietuvą, savi keliai. darni po Londoną, pavargo-
lį iš kumelės kiaušinio. Kar-! vo Indijoje. Dabar šita nuo-} Gyvenimas iškelia vis n?.u- įdomu iš traukinio stebėti išalkome ir užėjome į 
tu su pasauliu buvo sutverta monė jau atmesta. Dabar! jų dalykų, ir jiems reikalin- pravažiuojamus anglu lau- i^'išką restoianą papietau

: AITV/U2 'T A I’Dr x .n

ir dzūkų tauta: užtai dzūkai 
dabar tokie krabrūs, galima 
sakyt, drapiežnas narodas. 
Iš dzūkų atsirado ir kiti lie
tuviai : zanavykai, zanemun- j 20,000 metų ji pradėjo skirs- 
čikai, kalakutai ir dar kiti.I tytis ir būreliais keltis ki- 
Taip pasidarė lietuvių tauta, tur-

. , - - - - . i-____________ anglų
manoma, kad jos lopšys bu-j gi pavadinimai, todėl suda- kus. Tuščios, nedirbamos že- 
yo už Uralu kalnų, būtent, > romi nauji žodžiai. mės nematyti. Laukų darbai
Sibire, apie Amūio aukštu-j —Bet kažin. Maiki. artu dirbami mašinomis, trakto-i 
pį. Manoma, kad apie prieš i čia nepamelavai. Sakai, kad riais. Kaimų irgi nematyti:.

dabartinių tautų motina ar- visur arba pavieniai ūkiai, 
ba protautė gyveno Sibire. arba keletas ūkininku

ti. Pasieniais lentynos pilnos

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

— Bet tai ne lietuvių tau
tos istorija, tėve, o juokda
rių pasaka.

— O kodėl ji skirstėsi? 
— Priežastis nėra aiški, 

tėve. Gali būti, kad vienoj
— O kodėl negalėtų būti vietoj pasidarė visiems per

istorija? i ankšta; arba galėjo būti
— Visų pirma, kad kūme- klimato permaina, artėjo le-

lės kiaušinių nededa, o pa
skui dar ir todėl, kad Perkū
nas negali kiaušinių perėti.

— Negali žinoti, Maiki. 
gal seniau taip buvo. Juk tu 
pats sakei, kad viskas ant 
svieto prasidėjo iš kiaušinio.

— Kaip atsirado žemėje 
gyvybė, kol kas, tėve. dar 
nėra išaiškinta. Žinoma tik 
tiek, kad ji vystėsi evoliuci
jos keliu per milionus, o gal 
ir bilionus metų- Dėl to šian
dien jau niekas neabejoja, 
ir evoliucijos mokslai, kaip 
biologija, etnologija ir kiti, 
yra dėstomi aukštosiose mo
kyklose. Bet apie tai mudu 
šiandien nekalbėsime. Mu
dviejų tema yra: lietuvių 
tautos praeitis. Kaip anądie 
sakiau, mes priklausom in
doeuropiečių rasei. Tėvas

dų gadynė, todėl reikėjo 
trauktis į pietus. Ir iš tikrų
jų. pirmieji būriai atsidūrė 
šiltuose kraštuose: Indijoj. 
Persijoj ir Kaukaze. Dėl to 
indoeuropiečiai yra vadina
mi dar ir kaukaziečių rasė. 
Kiti jų patraukė į vakarus. 
Tarp šitų buvo ir balto-slavų 
grupė, iš kurios susidarė Pa
baltijo tautelės: prūsai, lie
tuviai, latviai ir kiti. Nors 
tai buvo prieš keliolika tūks
tančių metų, vis dėlto lygi
namasis kalbų mokslas su
randa dabartinėse europie
čių ir indų kalbose dar daug 
panašių žodžių. Pavyzdžiui, 
lietuviai sako motina, len
kai—matka. rusai mat’, vo
kiečiai—Mutter, anglai — 
mother. lotynai — mater ir 
tt.Arba paimkime sniegą:

D , j o-v- ar^a ke^etas ūkininkų turi flnVOVinflV • Knygą išleido Chicagos
Bet tu zmai, kad Sibire ir pasistatę triobesius kartu. Rd UUVdllUU. ! t iptuvii/ literatūros Dr ia
dabar pasiutusiai šalta, o se- vienas dalykas labai krinta ^e.tUV lų LltLC1 atU1 °S Dl a’
mau turėjo būt dar šalčiau, j akis - medinių triobesių ne- Jeigu yra reikalas ameri-1 ? len?v ai_ skaltyma’ P1 ade’
Tu pats sakai, kad buvo le- matyti,—visi mūriniai, iš kiečiui padovanoti knygą Ja noi^sl 11 aigti.
dų gadynė-Nu, tai kaip te- plytų, bet visi tie pastatai tai Keleivio administracijo-
nai galėjo išdygti mūsų pro- statyti prieš daug metų, je galite gauti šias tinkamas
taute, a? senstelėję. nemoderniški, knygas:

— Yra įrodymų, tėve, Puošnių sodybų, kaip kad
kad prieš Ledų gadynę tenai Lietuvoje kai kurie vienkie-
buvo šiltas klimatas. Prieš miai būdavo, neteko maty-
kiek metų Sibire, rodos, prie ti. Iš to galima daryti tik
Lenos upėg nugriuvo aukš-] viena išvadą, kad Anglijos
tas jos krantas, ir atsivėru- ūkininkas gyvena kukliai, 
šiame plyšy buvo rastas įša- _ . ,
lęs mamutas, dramblių veis- Paskutinę dieną pialeido-

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

norėjai žinoti, kas tie indo-; lietuviškai sniegas, rusiškai• r? _ • ___ • 1_europiečiai per vieni. Taigi 
dabar paaiškinsiu.

— Ale nemeluok!
— Indoeuropiečiais, tėve.

LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW, B. Armonie- 
nės atsiminimai iš Sibiro 
vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyqio, 222 psl., kaina 
$3.95.

-------------------, ------ . T , , HISTORY OF THE Li
lės gyvulys. Tokie gyvuliai me ^lksci?daipi.P° n .! THUANIAN NAT1ON, pa

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

KATRYNA. Sally oalmi- 
nen, gailios švedų rašyto
jos romanas, 291 psi., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie ^le^rą ir a- 
pylinkę, 130 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’.. 

Raina $2.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina............. $1.00

KASTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

uURKLYb, A. Giedriaus graži 
apysax<i jaunimui, 130 psl., 
kaina ...........................$1.80,

/IENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

sEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina ................... $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

Keleivio administracijoje;
So. Boston 27, Mass. 
$36 E. Broadway,

Tautos
praeitis

Keleivio administracijoje 
galite gauti žurnalo “Tautos 
praeitis“ II tomo knygą !, 
198 psl., kaina $5.00-

ną. Daug čia būtų įdomių, 
vertų pasižiūrėti dalykų, jei 
būtų laiko. Automobilių gat
vėse tiršta; jie važiuoja grei-

Per Ledų gadynę jie išnyko. tab be5 atsarp^ab ne"
Dėl to ir mūsų protėviai tu- smervindami. Publika tvai- 
rėjo iš tenai trauktis į pietusj klpSa’ rarni- disciplinuota, 
ir vakarus. Yra ir kitas įro- Pr}e autobusų.^ tramvajų, "Litbuania 
dymas, kad prieš Ledų ga- Pr*e kasįos. geležinkelio sto- tt ai- 
dynę šiaurėje buvo šilta. Tai tyS€> Pr*e V1SUJ • ku.r $4.75.
gervės, garniai, pempės ir nors du an^ai at?1" .. v j
kiti paukščiai, kurie rudenį stoję laukia, visados jie tuo- VyUuU* the Grcat Grand 
išskrenda i nietus. bet nava- Jau st°ja į eilę, niekieno ne- Duke of Litnuama, dr. J-B.

Končius, iliustruota, 211 
Buvau gerokai nustebin- • kain«

tas, prigimta atmintis, kad tas vienoje geležinkelio sto- $-4.00. minkštais $3.00. 
kai — snow. airiškai—šnah, I tikroji jų tėvynė vra šiaurė- tyje, kur norėjau pasiimti POPULAR LITHUAN1- 
vokiškai — Schnee. Aišku, je. Tai ką tėvas dabar paša- taksi. Tų laukiančių keleivių RECIPES- parašė Juzė 
kad šitokie žodžiai yra užsi- kyši — ar aš meluoju? taksi buvo daugybė, bet ma- Daužvardienė. kaina $2.

— Nu. ką čia sakyti? At- no užkalbintasis manęs ne
rodo. kad tavo teisybė. 1 paėmė, o parodė i atokiau •

gyvena tiktai šiltuose kraš
tuose. Reiškia, turėjo būti 
šiltas klimatas i r Sibire. Da- 
dar Sibire mamutų jau nėra.

rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

"Twenty year*’ struggle 
for freedom of Lithuania." 
redagavo J. Audėnas, ka>-

land of he- 
L. Valiukas.

ir lenkiškai — snieg, angliš-

išskrenda į pietus, bet pava
sarį grįžta i šiaure vaiku pe- raginami, 
rėt. Juos čia traukia instink-

Joje J. Jakštas rašo apie 

1863 ni. sukilimą Lietuvoje, 
Vilniškis apie lietuvius Vil
niaus krašte, J. Rugis apie 
Sibiro lietuvių batalioną 

1918-1919 m. ir kt.

yra vadinama baltoji žmo- • likę iš bendros indoeuropie 
nių įasė, kuriai šiandien pri- čiu prokalbės, kai jie gyve =5:
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MOTERŲ SKYRIUS

ŽEMAITE

Sutkai
(Tęsinys)

— Ar žinai ką, motin? Juk aš turiu dar pasigniaužęs 
keletą rublių iš senovės. Ar čia reikia duoti karvei, ar ką? 
Kaip tu sakai?

— Ko gi belauksi nedavęs? Jei tik turi, duok tuojau, 
matai jog kruvina bėda. Mat, koks, ir prieš mane slėpėsi 
turįs pinigų! *

— Kaipgi prieš tave neslėpsi? Tu jei tik žinai, tuojau 
tau duok ir duok. Tiek ir težinai. — rugojo senis, — vis
ką vaikams sukišti! O kai numirsiu, kas bus su mano lai
dotuvėmis?

— Nesirūpink. — juokėsi motina, — niekur numirė
liai nesimėto nelaidoti-

— Ar matai, kokia tu! Tai tik į žemę Įkišti, ir gana. 
o kame mišios? Kame pazvanai ir...? — užsikosėjo se
nis.— Tau tik "atiduok ir atiduok“, daugiau nieko nerūpi.

— Taip, taip. gerai, laikyk numirus mišioms, o tuo 
tarpu srėbk juodą putrą, tai bent greičiau numirsi. Ver
čiau dabar duok karvei nupirkti, o kai kitą prisiauginę 
parduos, tau pinigus atiduos, bus — vilkas sotus ir avis 
sveika.

— Tu. motin, visuomet moki išrokuoti — skatikui 
nuo manęs išvilkti. O ko vaikas ženijosi pliką mergą? Ko 
neveizėjo, kad turėtų šį tą? Būtų beturįs skatiko.

— Mat, atsiminei trečioj dienoj po numirimo purkš- 
telti — juokėsi motina. — Kelinti metai, kai jau vaikas 
vedęs, dabar pinigo liepi ieškoti. Su dalia parėjusi būtų 
mus žodžiais bevarstanti, o ant šios ką išrasi? Turbūt, kad 
už mus visus daugiau dirba ir visus lenkia. Kame tik, kame 
tie tavo grašgaliai, duokš! Pradžiuginsi ir vaikų širdelę, 
nebūk taip kietas, nevalia. Kam pasisakei turis, kad ne-
vv/vm zlivnli9

— Taip visada tu kalbi... žinai gi, be reikalo sakiausi.

Besilygstant seniams, Jonelis apkabino senučio koją 
ir, vartydamas tuščią kvortelę, čiauškėjo:

— Seniut, seniutėl, usciu pienelio, usciu pienelio!
Senutis pasilenkęs glostė Joneli, motina dar pridėjo:
— Argi tau negaila to kūdikėlio ? Argi tavo širdis 

akmuo?

Ir pradėjo verkti.
— Te, te, meldžiamoji, atiduodu, tik nežlembk, — ta

rė senis, verdamas skrynelės viršų: — penkiolika turiu, 
visus atiduosiu, žinokitės, pirkit, tik, susimildama, ne
žlembk!

— Juozap, Magdele! — pašaukė motina- — Duok 
pats verčiau, pasakysim, kad rūpintųsi vaikai atiduoti.

Įbėgo Juozapai nusigandę, manė. kad vėl kokia nelai
mė. Tėvas, duodamas du popierėlius, tarė:

— Vaikai, atiduodu paskutinius grašgalius karvelei 
nupirkti, bet veizėkit mane palaidoti dorai!

Magdelė ir Juozapas nudžiugę dėkojo tėvams:

— Dėkui, tėtulėli, — tarė Juozapas, — nelauksime 
laidotuvių, užauginsime kitą karvelę, parduosime, sugrą
žinsime pinigus. Dėkui, dabar nustūmei mums rūpestį. 
Kol tik mano gyvybė ir sveikata valios, to! stengsiuosi, kad 
jums netrūktų nieko. O tėvus karšinti padoriai — juk ir 
pats Dievas liepia.

Saulelė, iškrypusi iš pietų, lėdviau bekaitino. Debesys 
šiaurėje vis balo ir skystėjo, vis virto tarytum Į permato
mą tirštą miglą; vietomis buvo dar šviesesni, sukapoti 
tik išilgai juodais brūkšneliais, rodos, Į žemę atsirėmusiais. 
Žaibai užgeso, griaustinis kažin kvr už miškų nubildėjo. 
Aukščiau, pačiame skliauste, aiškiai žydravo dangus; tar
pe debesų, priešais saulę, žibėjo puiki orarykštė. Vėjelis 
skystesnis vėdavo medžių lapais, atgaivino suvytusias žo
leles, atvėsino troškų orą.

Matušėlė, apsisiautusi skepeta, skubėjo jau pro var
tus. Juozapas ryšį verpalų, pamovęs ant lazdos, užsivertė 
sau ant kupros; dar sykį tėveliui sudiev pasakęs, dar sykį 
Jonelį paglostęs, dar sykį meiliai pažvelgęs į Magdelę, nu
bėgo paskui matušėlę. Magdelė dainuodama įsėdo į dar
žą ravėti. Senutis, atsisėdęs ant rąsto, pasakojo Joneliui, 
jog senolė su teta parves karvelę ir pamils pienelio.

(Bus daugiau).

Anglijos karalienės sesuo Margarita ir jos vyras gro- 
vas Armstrong džiaugiasi savo 1 metu dukrele Sarah. 
Kairėje sėdi vyriausias sūnus David. 4 metų.

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoju klausinius teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendru 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.
Laiške reikia paž> mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo A. ir B., Wisconsin 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Teisės patarimai pas vietini advokatą su to
kiu žmogumi, kuris gerai su
sikalba angliškai, ir jĮ pa
klausti, kas darytina. Kar
tais galima išvengti dauge
lio kompikacijų, jei galima 
Įrodyti, kad buvo pavarto
tas "fraud“ (apgaulė), žmo
gui nežinant ir nesuprantant 
savo ”parašo“ pasekmių.

Klaus ima t
Esu 74 metų

Nesuprantu Tamstos klau
simo. Ta dalis Tamstos laiš
ko, kuri yra parašyta maši
nėle. vienaip aiškina Tams
tos klausima, o plunksna pa
rašytoji dalis visai kitaip 
stato klausimą. Skaitant 
Tamstos laišką, atrodo, kad 
Tamsta turi du vyru, iš ku
rių vienas yra našlys, už ku
rio Tamsta dabar esi ištekė
jusi. o kitas, už kurio Tams-

žmona, jei ji yra virš 65 me- 
.. tų amžiaus, galite "nuimti“ 

amžiaus. nuo uždarbio 2,400 dolerių 
Gaunu senatvės pensiją, ir metus. Už pensiją m0. 
mano žmona, kun dirbo per kesd:aj taįp pat nemokami.
.lauseli metų siuvykloje .r- Taig; Tamsta turėwm už.

I gi gauna mažą pensiją. Vai- djld>cj nemažą sumą pinigų. _
'ų mes neturime, bet geiai ka(j Tamstoms prisieitų pa- ^a rengies ištekėti, 
sugyvename, turime savo - mokesčiu mokėti, at- ^i Tamsta galėtum klau- 

— 1—- simą aiškiau suredaguoti, 
gal galima būtų Į ji atsakyti.

Af jamų mokesčių mokėti, at-SUKO.r\LlS namu> u >utaupų banke. skaičius daktarų ir kitas lei-
Dabar mano kaimynas, džiamas atskaityti sumas 

j kuris dažo namus vasarą, o. 
žiemą viduj darbuojasi, po-1

Kai prabėgam mintimis šydama muzikos klausimais, pieriug klijuoja ir dažo šie-, G. R. Sask., Canada 
Amerikos lietuvių veiklos koncertų recenzijas, pasi-, nas bei lubas, man sako: ko Negaliu Tamstai paaiš- kymo antros skilties pasku- 
šio šimtmečio pirmąją pusę. reikšdama kaip gabi muzi- sėdi namuose, rankas sūdė- kint{ ar patarti Tamstai rū- tiniame sakiny Įsibrovė ko-
ypač jo piadžią. tai to meto kos kritikė. Vėliau ištisą de- jęs? Eik, padėk man, tai už- 1)imu klausimu. Nežinau, rektūos 1 ’ak’a- Tas sakiny5
veikėjų tarpe aptinkame ga- šimtmeti ii vedė Naujienose j dirbsi keletą centų ir taksų kokius "popierius“ ir kam turėjo būti šitaip išspaus-
na ribotą skaičių ryškių vei- moterų skyrių. Ir dabar ji y- nereikės mokėti ir pensijos Tamsta juos pasirašei. Tam- dintas:

15 ---------a:----------------- nenustosi. keleto dolerių gUi jei j ”jeigu jūs gerai sugyve-
būtų gerai užsidirbti, bet bi- supralaį ant ko rašaisi- Jei note, reikia manyti, kad tas. 
jau, kad valdžia nesužinotų Tamstos mirusios žmonos kuris pasiliks gyventi, kitam 
ir man nenutrauktų senat- vajkai Tamstą apgavo, tai mirus, testamento nekeis ir 
vės pensijos mokėjusi. Dėl Tamstai patarčiau nueiti gerbs mirusiojo norus.“ 
keletos dolerių per savaitę

RAŠO P. P. DARGIS, SLA PIRMININKAS
KLAIDA

Praeitame numery atsa-

kėjų moterų. Iš jų jau nevie- ra pastarojo dienraščio, sa 
na via palikusi gyvųjų eiles, vaitraščio Tėvynė ir kitų 
Bet savo tarpe mes dar turi- laikraščių uoli bendradarbė, 
me žymią ir žinomą visuo- Nora djrba kj 
menes ve.keją Norą Gupe- nizacijose jį buv0 Lietu«iu 
nę, SLA iždininkę, mininčią iMoterį klubo irmininkė
savo nasios veik.<» penkias- Nauji bendrovės sekre- ?r m?n, aI*>™>°ka K>k! daly-į 
dešimties metų sukaktį. tore o nuo 1044 m tai—.i ką rizikuoti? Žmona varo,. 

Jubiliatė yra kilusi iš To- nuo' jsist(,jtnmo dienos iki ' sako eik- uždirbsi kiek, kas, 
torldemio, Vištyčio vaisė., šiol tebčro Bendrojo Ameri- «a žinos? O aš nežinau, ar 
Vilkaviškio apskrities. Taigi, kos Ueturių šaipos Fondo rizikuoti. Kokia Tamstos 
savo kilme būtų kapse. Bet sekretorė ' ’ » nuomonė?
iš tikrųjų ją turime laikyti M r ♦ i • • PensininkasAmerikos lietuvaite, nesi! Nepahu Vlomis Prae,t’ lr N Y
šią šalį atvyko pačioje savo P™ gražias budo avy- U oodhaven. N.Y. 
kūdikystėje, čia daugiausiai beS'Jl labai ^giska su
eyvena ir darbuojasi. 25L' Auakyma.

Vaikystes dienas jai teko pa(lėti artimui moka Pensininkai turi teisę už-
praleist! Waterbury- Conn., venti ir gerbia kR sidirbti $1,200 dolerių per
I kur atvyko is Lietuvos su įsitikinimus. Buvo didelė sa- metus- nenustojant jokios 
>avo tėvais. Tada Waterbu- vo adv Kazimiero Gu- dalies savo pensijos. Jei 
ry lietuviškas judėjimas bu- visuomenės Vei- pensininkas uždirba dau-
vo gyvas ir. be abejo, tas kįj0. vi darfcį giau negu 1.200 per metus.,
Norai turėjo lemiamos jta- D šin)ies ir4rt čio bet mažiau negu 1,700 dol.,

i kos apsispręst. ir likt. ištiki- rod- vvnli k^.. jis nustoja i dolerio savo 
mai lietuvybei. Čia ji baigė nė?e nimo valandose. pensijos už kiekvienus už- 
aukštesniąją mokyklą, o po _ dirbtus 2 dolerius; jei pen-
jos komercinę. Iš mažens Trumpam rašiny neįma- sinįnkas uždirba daugiau
mėgo muziką ir rodė muzi- noma suminėti visų Noros regu 1,700 dol. per metus.— 
kai įgimtus gabumus. Vai- darbų. Suglaustai tariant, ji jis nustoįa l dolerio pensijos 
kystėje pradėjo mokytis dai- yra pirmosiose visuomeni- u- fciekvieną uždirbtą virš 
navimo. vėliau tas studijas ninkiu moterų eilėse, rodan-' j dolerį. Tačiau tai vi a 
tęsė Chicagos konservatori- ti gražų pavyzdį mums vi-, taįkoma tjk tokiems pensi
joje. siems. o ypač lietuvėms mo- nįnkams. kuriems nėra su-

Atrodo, kad ir visuomeni- terims, kaip turime aukotis kakę 72 metai amžiaus. Pen- 
nė jos veikla via ankštai su- ir dirbti savo visuomenės ir cįn;nkaį kurie vra virš 72 m rijusi su jos dideliu palinki-į tėvynės reikalams. įUiaus. uždirbti tiek,
mu į muzikos meną. Kartu Džiaugiuos sralėdamas pa- kiek jiems pasiseka uždirb
au Miku Petrausku ji važi- gvejk>nti mieląją jubiliatę ti, nenustoiant jokios dalies 
nėjo po lietuvių kolonijas Vykdomosios Tarybos . savo pensijos.
koncertuodama, \ede \aiku naviii vardu minint na- y j
chorą vadovavo moterų dr- ’ vairiu, minint na Tik reikia neužmiršti, kad
cnoią, \aao\ avo moterų ar darbo nussimcio metų • nenrininkai kaio ir ne
ios chorai Chicagoje, buvo ąukHkti Reiškiu iai dėkin- r Per]sini?Kai\ Kaib) ne 
Birutė' choro ir kitu drau- - Jai aeKin- pensimnk21, tun mokėti pa-
Biruie. cnoron Kitų niau g^n- ir paearbą uz jos įna- . mokesčius (income
gijų koncertų ir operečių so- s • iiptuviška evvenima Ti Ja ‘ TnoK.es<-lu^
listė Tain nat vaidino ir An- ui 1 tax) nuo viso uždarbio. Ži-įkte. taip patvainmoir An VQ veikja fjaug prisidejo m žmonės virš 65 metų
tano Vanagaičio tnipeje. ! prie Hetuvvbės nalaikvmo' 0 ' z J

Gerbiame Norą ir už jos Amerikoje, tuo didesni vra
50 gražios darbuotės metų. jos nuopelnai savo tautai.

ji į organizacinį lietuvių gy- . Lmkm mu am1 sukaktu- 
venima įsijungė anksčiau yinAnkei ^^aysių metų. jeeu 
nei priįš 50 metu. SLA nare1 'r ^vennes jos tolimesnėje 

darbuotėje.

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanot'
l»tsvos i.rrTnvos. u««a» 

▼o* <iociald*mokr*to raita* <W t»o> 
fteviku okupacijos ir taroro Etato 

Kabia . ....................... 28 O*

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. tono 1 
domū’ atsiTi-nimai. 477 oal.. kat 
na ....................... .. 85AB

DIENOJ *Vt “knrrr-Afu karaliau-” 
rĮtoac- Ebiro PtMinio Mom®« at«i 
minimai. 464 pal- kabia. .. .86.00

1808 METAI. Kioro Blabnto ataimi- 
nbnu antTofl daba. 8»2 onalapiat. 
Kabia ......................................

f.TBTTTVTn DATNO* 4MERTKn.ro 
aprinko b K;r*<ia»avo Jonaa Ba- 
Iva. 472 (iaiyior -u (raidomis. Anv- 

Hfkai duotas Mokvistios dabina 
turiny-. tod61 tinka dovanot, »- 
BrtnvH*ksi nekalt-attoms. ir**ta 
*26 poal. kaina .......................*8 <W

SOCTM.TZVAS tR PET’GTT* »»» 
ražd E. Vandervslda. rart* Vard* 
naa. Kabia............................W Ctat

KARLBOROTTGn’S LrnTOANTAN 
8ELF-TATTnnT. M Tokion*, ra- 
raa vadovėli- Hetnriu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
»aL, kabia ............................ *1JB*

LEMAITES RASTAI Oaraiostoa 
sų raiytnjos nimoio karo w»«b 
Amerikoje .varalvti vaizdeliai «» 
rašytojos paveikslu. 128 poslapis- 
kaina ........................................ C* C*

r AVO KELTAS I 9OC1ALIZMA 
Parašė Ieonas Rl umas. Tromoa- 
aociatizmo aifltbpn.paa. Kaina 28 -

KKMTTNO STNOS Andriaus Vabnc 
ke rėmams i# 1886 meru So vai M- 
Joe ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma duba 
pal- Kaina 28P6-

NCldUNO SŪNŪS. Andriaos Valoc- 
ke romano antroji dalia, 426 pos
lapiai. Kaina............................. *4 0ū

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
(ausiai iliustruota, parašė St. Mt- 
cheisonas, virš 500 pusiaoiu. Kai-

LIETUVA- BUDO, Stepo.-.o Kaina 
laitai ralzdšiai tr jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėt* 
tt miero. reriausia dovana kiek
viena prora, rraiiais kietais vu- 

šeliais, ’bo-trnota. 416 o u? lapių- 
didelio formato Kaina ••

na kietais viriais 85.00. minkštais 
viriais.......................................... 84 0®

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOb 
SEVIZ.MAS. bara! Kautakj. nau
jausiomis žiniomis papildyta tus 
klausima knyputė. Kaina.. £5 Cttu

kauaulio lietuvių zintnab 
paruošė Anicetus Simutis, daury- 
oe kinių lietuvių n- annų kalbomis 

lietuvius visame pasauly,
........................ 86.Bū

amžiaus turi dvi. o ne vieną 
tain vadinamą "exemntion“. 
Taigi Tamsta ir Tamstos

JUOZAS STALINAS, arta kn. 
Kaukazo išpoois buvo pasidaro 
Rusijos diktatorių. Kaina 28 Cm

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimoai parrin- 
daL PauHue Galaunė, didelė kny
ga su daurybe paveikslų, 
popieriuje. Kaina ...............

L1ETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTUO6 PROGRAMINES GAI. 
RES, 82 nsL, kaina.........  28 Cnt

UETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. PiUa. Pritaikinta 
Amerikos botuviame, 144 pusla
pių. Kaina................................. 81-0Ū

VUKO GRUPIŲ KOMIS1JO8 PRA
NEŠIMAS, aroa aodei musuose nė
ra nenyoė^, 80 psl-, kaina .. 81.JU

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas tt Žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 83.60

VISUOTINAS TVANAS. Ar imlėjo
būti ir kų apie taš sa. 

T Kaina..........ū

ji tapo 1903 metais, dar bū 
dama vaiku. Tada ji istojo į 
SLA 11 Waterburio kuoną. 
Nuo to laiko ji yra uoli SLA 
veikėja ir metų eigoje tamp
riai sutapo su organizacijos 
tradicijomis, jos dvasia, šie

NAUJA VALGIŲ KNYGA, , ___
M. Michelsonienė, 260 jvairių lietu, 
vttkų lr kita tautų valgių receptų. 
132 pualapbL kaina............... SlU

NBPRIKLAUSOMOS UETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la- 

' 288 psl. gera
............... 86.06

TTKRA TE1SVBE APTE SOVIETU 
RUSIJĄ, arta komuntttų diktatū
ra faktų Arievoja. Trumpa bolšerir- 
mo istorija ir valdymo praktika. 
Tjibai daug biformarijų, *6 pal 
Kabia .................................... 80 Cnt

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

JAV Lietuviu Studentų ____
J Sąjungos suvažiavimas bus ’^S2S,'iS?,nS ~

RAGANIAMS LEIDO 
ŽMONES GYDYTI

Raganiavimas Zambijoje Clevelande. Cleveland vieš
ąja valstybė Afrikoje) bu> įaPk”cl°. 2^27 d^no” 

kimais ir idėjomis. Todėl or- uždraustas, bet parlamente jn^. Smaziavimo rengimo 
ganizacijos nariai ja gražiai aukštas finansų ministerijos i SUf ai ?
įvertino, išrinkdami 1956 pareigūnas pasiūlė leisti ra- *a™ne '
metais į SLA Vykdomąją gailiams gydyti valstybinių | pįma<3
Tarvba iždininkės parei- ligoninių ligonis gydytojų i J
gom šias pareigas be per-' priežiūroje, nes daug ligį j Albinas ir Algis Rukšėnas,
traukos ji atlieka ir šiandie, gydytojai neįspėja ir žmo- Be jvairių kitų dalykų, su

jos širdžiai yra labai ar- nės miršta. Taip esa Kenijos: važiavime bus paskaita bei 
timas spaudos darbas- Net ir Nigerijos valstybėse. Jo diskusijos tema "Lietuva ir 
15 metų ji vedė muzikos pasiūlymas nebuvo disku-, išeivi ja 25 metų perspekty-i 
skyrių Naujienose, pati ra-.tuotas. lvoje‘

prikišuacmybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daujr/bė pa 
veiksiu, 896 psL, gers* popierius.SIOjM

ALTORIŲ fESKLf. 
kolaičio 
Visos 
Autorius, 
rašo, kaip kunigas Vasaris ilsiža- 
dė'o kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti viriai, 681 puslapis 
Kama ...............  ................... 86.6Ū

> romanas trijose dalyse, 
trys dalys (rifas | vinų 
is. pats nusus kunigas, ap-

SIAURUOJU TAKELIU, K. R 
Kriauėiūno atsiminimai iš lietu 

ir iš Amerikos lietuviu erve-
178 psL, kaina ......... .. 82.06

TEORIJA. Trempai n 
kaip kottėsi

kodėl R <ta> 
....... M Ct

DEMOKRATINIO SOCIALI7 M.O 
PRADAI. Populiari ir naiKtinga 
knyga šių dienų fclausimanr.s su
prašą.

Užsakymus Ir pinigus prskoms 

KELEIVIS
<3« E Broadvray ------- :-------- Stt.

itao uireeu:
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Aukos Žygiui j Jungtine* 
Tautas

Be jau paskelbtųjų, šiam 
reikalui aukojo:

Mūsų padėka
Spalio 2 d- Skautų Tėvų 

Komiteto surengtas "Šam
pano vakaras“ padidino At-

av d , i • lante rajojo perkamos sto-Ako Bostono skyrius $200, kl gįL 
Pabaltiečių Dr-ja $50, Jonas Vy?, , -
Starinskas $20. Nois S1UO metu P*™*1

Daina ir poezija 

Kultūros Klube

Bostono Lietuvių Kultū
ros Klubo spalio 23 d. susi
rinkime Stasys Liepas kal
bėjo apie kam atgarsius lie
tuviu liaudies dainose, kai

mai vyksta kas savaitgalis, kurias tų dainų ir padainuo-

Kokia gali būti geresni dovana 
šventėms Jūsų giminėmsUSSR
jei ne gabalas apsiaustui (paltui), eilutei (kostiumui), suk
nelei geros rūšies grynų vilnų arba pusvilnonės medžiagos. 
Tiktai dabar šventėms sumažintomis kainomis Jūs galite

*> t) V » 
<• S u t > » 0 ♦

VIETINES ŽINIOS
Darbininkų D-ja aukojo $25 Nauja* tėvų komitetas

Lietuvių Darbininkų Dr-1 Bostono Lituanistinės Mo- 
jos 21 kuopos visuotiniame kyklos Tėvų Komitetas ši- 
susirinkime spalio 24 d.. P. taip pasiskirstė pareigas:
Brazaičiui pasiūlius ir P. ži- pirm. inž. Juozas Rasys. vi-

herm’ įnž-.Edmu"dats. C!- „ Po Stepono Dariaus vai Sa^.'Šteys Santv“a^ pa-
i&L inž^Jona^GrinkevVčius’ P“ .tsibnk* gausiai ir tuo skaitė sav0 tlis eiiėvaščius.

Tautas reikalams ir paragin- naiys
ti visi. kas tik gali, jame da- las Bichnevičius
ly^?qirinkima<5 mi Mileriai, A. J. Skudzinskas. Vakaro pasisekimui įnešė Įrašytą juostelėje
rugius narius Ieva Firevičie Nominu°ja naują valdybą R. Paul, J. Rasys, A. ir J. savo duoklę J. ŠpokevičiusnęJide^ Spalio 21 d. buvo So. Bos- f-uškevičiai, A. ir J. Liut- ir V. Dilba meniškai išpuoš 
Petrą Čepą. Nutarta rengti tono Lietuvių Pil. Dr-jos mė- oniah darni salę skautiskais moty-
kortų vakarą. Kitiems me- nesinis susirinkimas. Jame Po S5: A. Puskepalaitis. vais.
tams išrinkta šitokia valdy- pagerbti 8 mirę nariai ir pri- K- \ asiliauskas, A. Druzdis, Savo skambiom ir pa- _______________________
ba: " imti 6 nauji. Fin. sekr. Druz- A. Neviera, P. Peldžius. J. traukliom dainom vyrų seks-

pirm. V. Jackūnas, vice- dis pranešė, kad per rugsė- Skabeikis. J. Gimbutas. J. tetas, vadovaujamas komp.
pirm- P. Brazaitis, sekr. N. jo mėn. pajamų buvo $8212, Jurėnas, A. Bartašiūnas, M. Juliaus Gaidelio, atliko pro-
Jonuška. fin. sekr- K. Zabi- bet turėta ir nepaprastų iš- Bratėnienė, P. šaulys, A
tis, ižo. K. Marcilionis, orga- laidų — namo remontui iš- -Jozaitis, M. Šimavičius, J
nizatorės — L. Drevinskie- leista $1,000, todėl pelno tą aičaitis, A. Griauzdė, A 
nė, L. Eidukienėir A. Kame- mėnesį beliko tik $36. Gelažius. R. Jesiūnas. A. Pu
nienė.

Čia gimęs lietuvis daili
ninkas Steve York (Jokū
baitis) parodė kelis savo pa
veikslus.

{DOMIOS knygos

Romanai
gramą.

Daug laiko ir darbo įdėjo 
visuomet paslaugios mūsų 
ponios Mickevičienė, Nenor-

Adv- A. Young pranešė, zinauskas. _S. Rackevičius, tienė, Venckienė, Aukštikal- Albinas Baranauskas,
P. Žirolis pasiūlė duoti na- kad draugijos bankete drau- A. “Rieibienė, A. Januška, K- nienė. Subatkevičienė ir ki- irARKLUPĖNUOSE ore-

•---------------------- .------- —------x---------- vx, 7.-jGranevičius. P. Virbickas, tos’ mijuotas romanas, 224 psl.,
Skautų Tėvų Komitetas

Albanas remia žygį visiems kokiu nors būdu pri- 
sidėjusiems prie šio vakaro 
pasisekimo nuoširdžiai dė-

362 K St., So. Bostone y- koJa- .
ra švari maisto ir kitų reik- Bostono Skautų Tėvų K-tas 
menų krautuvėlė, kurią lai- o

dybos posėdžio, kuris bus ko labai simpatinga ameri- Ke*leri* h«omneje
lapkričio pradžioje. Reikia kiečių albanų šeima—moti- Pranas Kesleris jau seniai
manyti, kad dar bus pasiūly- na, kelios šaunios dukteiys ir negaluoja širdimi. Dabar jis
tas pakankamas kandidatų jų broliai, šią krautuvėlę y- paguldytas Chelsea ligoni- lietuvių gyvenimo, 248
skaičius, iš kurių nariai ga- ra pamėgę ir visi aplinkiniai nėję. Linkime jam Įveikti Ii- kaina $3.00-
lės pasirinkti tinkamiausius, lietuviai. gą ir greičiau grįžti namo- Vytautas Volertas, GY-

žygiui į Jungtines Tautas Arčiausia prie šios par- _ VENIMAS YRA DAILUS.
duotevės gyvenąs Juozas romanas iš lietuvių emigran-
Venibrė savo kaimynui al- L-HJolAJIlv tų gyvenimo, 242 psl., kai-
banui John Joseph davė pa- PARENGIMŲ KALENDORIUS 

Šiomis dienomis mirė Juo- skaityti Žygio į Jugtines 
zas Lukas, bežiūrėdamas te- Tautas komiteto atsišauki- Lapkričio 7 d. So. Bostono ..
leviziją, o Jonas Auškelis, mą anglų kalba. Tas per- Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- ??? *1? .zvn?^u? ,p<?e 1' 1____ T T,.i^ .2. X2____ n— in ooizL, ta,. visi eilerasciai. 420 psl., kai

riams po kokią nors knygą, gijos veteranams pagerbti Zaganevičius. 
Pasiūlymas paliktas valdy- spalio 17 d. teatsilankė tik 
bai svarstyti ir vykdyti. 189 asmenys.

N. Jonuška pranešė apie Pasiūlyti kandidatai į dr- 
jau pasveikusius ir dartebe- jos vadovybę. Kol kas jų la- 
sergančius narius—Ch.Trei- bai mažai, beveik nebūtų 
navičių, U. Čepienę, J. Jane- varžybų, bet kandidatus dai
li ūną. Jis juos aplankęs ar galima pasiūlyti iki kito val- 
parašęs laišką.

į Jungtines Tautas

MOTERYS MAŠINŲ 
OPERATORĖS

Reikalingos gamybos ma
šinoms antrojoje pamainoje. 
Turi mokėti gerai matuoti.

Malonios darbo sąlygos. 
Geras atlyginimas iki $1.63. 

Geri priedai.

AMERICAN CELLOPHANE 
CORPORATION

19 Barlett Sq..Jamaica Piain
Arti Forest Hills linijos 
VIETA Green stoties. Green 
ir Armory gatvių kampas.

paskirta $100.

Mirė J. Lukas ir J. Auškelis

kaina $2.50.
Kazvs Almenas, UPĖ Į 

RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3 00.

Alė Rūta, KELIAS I 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kaitos 

psl..

na $2.50
Jonas Aistis, POEZIJA

vra šio žvmaus
lydėdamas į kapus J. Luką. skaitęs paklojo šiam reika- to salėje Pabaltiečių Dr-jos 
Abu ištiko širdies smūgis, lui dešimtinę, dar klausda- banketas.— — Ų--- U-TZ mLai•Jie aou uuvu rvciciviv snzii- mas; * A — *v\naoi9^AI neuus matai ;

tytojai. Ka sako tas gražus pavyz-

na $6.
TncK Vnvarnfln I » Y

rijusiems užsienio audeklams. Didelį pasirinkimą to viso Jūs 
rasite parodomoje salėje, firmos

PODAROGIFTS, Ine,
226 Park Avė. South (kampas 18 gatvės) New York 10003 

Telefonas: 228-9547

Ten galite švenčių dovanoms užsakyti automobilius, 
motociklus, dviračius, radijo priimtuvus, šaldytuvus, siuva
mas mašinas, laikrodžius ir daugeli kitokių prekių.

Didžiulis pasirinkimas produktų, vyno, delikatesų šven
čių stalui. Negaiškite laiko, užsakykite dabar. Aukšta kokybė 
ir skubus dovanų pristatymas giminėms j namus garantuo
jamas.

Aplankykite mūsų parodinę salę ir pamatysite žavingo 
grožio, tvirtumo, puikiai ir išbaigtai bei dailiai padarytus 
USSR gaminius.

Mes žinome, kad dėl ilgo ir tolimo išsiskyrimo Jūsų gi
minės vis dar Jums artimos ir brangios. Jūsų DOVANA per 
PODAROGIFTS. INC., jiems parodys, kad jų neužmiršote 
dabar ir neužmiršite ateity.

Atsiminkite, kad tik firma PODAROGIFTS, INC., yra 
vienintelė Vnešposyltorgo atstovas priimti užsakymus dova
noms.

DALG1AV PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pinigus į USSR

Tegul jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20,000.00

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, 
kuri visaaa siuntėjui prisiunčia 

sravėjo pasirašytą KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki $30.00—$2.75 

per $30.-10% 
GRAMERCY SHIPPINO INC. 

744 Broad Street
Newark, N. J.

Kutalogru prašykite angliškai arba 
lietuviškai.

GRAMERCY
SHIPPING C O.

Fu E. 28 St.. Nes York 1«, N. V. 
Tel. M U 9-0598 
įsteigta 1945 m.

Jų šeimoms įeiškiame gi- mums lietuviams? 
lią užuojautą.

Lapkričio 14 d. 5 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos II aukšto salėje

gaunamos ir
r<plpi\rir»

Manomaičiai laimėjo

DO VANOS
už naujus skaitytojus

"KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 
VIENĄ NAUJĄ METINĮ ’KEIEIVIO" SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“. KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ 16 ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 

PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

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

K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir “PENKTIEJI METAI“

Alė Rūta, PRIESAIKA
Didžioji meilė, IT d., roma
nas. 309 psl., kaina $3.25.Sandaros Moterų 

našliu banketas-
Klubo

Gera dovana
# *

Jurgis Gliaudą, SIKSNO 
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
•si.. kaina $2.50.

Vytautas Volertaa, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL

Jūrų Skautų Nemuno tun
to skautai Povilas ir Algiras
Manomaičiai laimėjo trečią L^k^ 28 d. So. Bosto- 
yietą baidarių lenktynėse. nQ Lietuvių Piliečių Dr-jos 
kurias kasmet ruošia Ame- jjj auk^to galėję Lituanisti- 
rican Canoe Ass. Lenktynes n-g mokykjos metinis ban- 
buvo spalio 24 d. istorinėje kptaq

Kai rengiatės duoti kokią Concord upėje prie Concord 
dovaną angliškai kalban- miesto, kur prasidėjo Ame- * * *
tiems, nepamirškite, kad ge- rikos laisvės kovų judėji- Lapkričio 21 d. Lietuvos nų"GIESMĖ,"premijuota 
riausia dovana yra knyga. mas._Nuotolis 5^mylios. Mū- kariuomenės atkūrimo su- romanas, 201 psl.. kaina
Štai čia kelios lietuvių rašy- Jūn? skautai nuplaukė kakties minėjimas So. Bos- 

per 53 mm. 8 sek. Pirmąją tono Lietuvių Pil. Dr-jos IIIanglųi°J,K knv,osnku vietą laimėjusieji nuplauki
kalbą įsvei. tos knygos, ku nUotolį per 49 min. 11 se- movės“ skvrius.
rios labai tinka dovanoms:

"Selected Lithunian Short

kundžiu.
movės“ skyrius.

* * *

$2.50.
Juozas Kralikauskas, T11 

NAGO UGNIS, premijuotas 
tomanas, 205 pusi., kaina 
>2.50.

Alovzas B«icna?. VIENI

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

SLA
SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE '

REIKALAUKTE
naujausių ir geriausiu ilgo 
grojimo

lietuviškų
PLOKŠTELIŲ

(rekordų)

Nepriimkite jokiu pakaitalų 
Žiūrėkite Reųuest firmos ženklo.

Veltui siunčiamų katalogų 
klauskit artimiausioj krautuvėj
arba rašykite:

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

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

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

ROYAL PRODUCTS
North Sta.. P.O. Bot 9112
Nenark 4, New Jeraey

♦ « zoi »«»■*•>.«Gruodžio 3 d. 8:30 vai.
$5 00 ’’ stovyklavietė. ka» auga Jordan Pabaltiečių Dr- SI MEDŽIAI, 117 psl. ka.-

‘ - - - - • ’ jos rengiamas Antano Sme- na $ 1,50.
tonos koncertas. , -Juozas Švaistas: ZIOB

* * s RIAI PLAUKIA, romanas
Gruodžio 4 d. So. Lostono iš knyfi^io kun. M Sida-

.. . _. ______, -.Lietuvių Pil. Dr-jos salėje raičiaus gyvenimo. 233 psl.
Katiliškis, A. Tumas, R. Kalvaitis, J. Va- aktoriai Martinaitytė ir Ke- ^a,na ^2.o0.
ir 1 Šeinius), SyS r Bričkus. V. Kubilius, lečius skaito ir vaidina dra- Juozas Sva»«aft: JO SU 

ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pust kaina 

Vasario 13 d. So. Bostono $4.00
A,o^» Baronas: LIEP-hS-inkų radijo ulen- ?A| JR BEDUGN£S> pre. 

Laima ir Česlovas Kiliu- popiete ir N. Anglijos gia- mijuotas romanas 279 psl., 
1”" savo auką iki zuoles balius. ------

• • «

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M.
Landsbergis 
209 psl., kaina $4.95.

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

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

Prie Atlanto Rajono skau
tų stovyklavietės pirkimo 
savo aukomis dar prisidėjo 
šie aukotojai:

Po $100: B. Galinis, A.

P. Mučinskas, S. Venckus, 
R. Ivaška, O. Ivaškienė, S. 
Kalvaitis, C. Balta, J. Grin- 
kus, A. Baika, R. Paukštys. 
K. Šakenis. R. Lizdenis, A. 
Danasas.

mų ištraukas.
* *

"The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

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

liai pakėlė 
$125.

$50 aukojo Bostono Vil
kiukų Vyties Draugovė.

Po $30: Bostono Vyrų 
Sekstetas ir S. Baltušis.

Po $25: G. Stapulionienė 
ir S. Durickas.

kaina $3,00.
Vytautas Alantas: TARP 

Kovo 25 d. 8:30 vai. vak. DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
Jordan Hali Pabaltiečių Dr- pusi., kaina $4.50. 
jos rengiamas estės mezzo- A|g Rfit4> MOTINOS 
soprano Irene Loosberg kon-RANKQSi ron)anas apk
ce as’ motinos medę, jos tikslą ir

• • * rūpestį išauklėti savo vai-
Balandžio 1 d. 8:30 vai. _ PgjPo $10: A. Karosas. J.

Visos šios knygos yra gra- Venckus, Vyt. Dilba. A- Va-; va£ jordan Hali Pabaltiečių ^1S -lie<2jVlaiS’ 
žiai įrištos. Bajiercius ir į rengiamas latvio ba-

i ritono Janis Klavins kon-J. Tuinila.
$2: F. Zaleskas. certas-

mo.

397

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

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdrauda: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America
307 VVest 36th Street, New York, N.Y.10001



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 43, 1965 m. spalio 27 d.Puslapis aštunta*

Svarbus Lietuvių Fondo 

narių susirinkimas
COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
U BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntu otas

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

o šeštadieniais

Susirinks Dorchesterio 
Lietuvių Klubas

LF gyvenančių
(Bostone u jo priemiesčiuose *V1UY° *
'svarbus visuotinis susirinki- į^io - . 8 vįc*. ??•
mas Įvyks kitą sekmadieni, i Bostono Lietu\ ių Piliečių 

* spalio 31 d., 5 vai. popiet ^r’J0> patalpose.
So. Bostono Lietuvių Pilie- Darbotvarkėje daug svar-

J. Gegžnai yra

So. Bostono Lietuvių Pil. Peter Maksvytis
925 E. Fourth SL, 

Sa.

Šitose įstaigose galima ne
tik įteikti aukas, bet ir uisi-, - £>r-jos mažojoje salėje, bių klausimų, todėl visi na- 
registruoti žygiui bei gauti* - -
kitų informacijų apie kelio-

Lietuvi! Nepamiršk! Pri- nę ir žygį į Jungtines Tau-

MANIFESTACIJA 

LAPKRIČIO 13 DIENĄ
Nuoširdžiai prašome 

sus narius dalyvauti.
vi-

sidėk prie žygio į Jungtines ta* lapkričio 13 dieną.
Tautas jame dalyvavimu, Cia gaunami ir bilietai į 
darbu ar auka, kurią prašo- Madison Sq. Garden. kur su- 
me įteikti šiose vietinėse sirenka visi manifestantai, 
įstaigose: Jų kaina $1, $2 ir $3-

Čia taip pat gaunami bi-
1. Keleivio redakcijoj — lietai autobusu važiuoti į 

St. Griežė-Jurgelevičius; New Yorką už $8 ten ir at-
2. Baltic Florist — St 15

Minkus* Autobusai įseis nuo So. Bos-

Darbotvarkė bus pateikta 
vietoje.

LF Bostono Vajaus 
Komitetas

riai kviečiami dalyvauti.
Adv. A. Young, 

sekretorius

J. Tuinilos $100 auka
Jonas Tuinila Žygio į 

Jungtines Tautas reikalams t0 s**6)®* 
iteikč $100 ir tarp kitko ra- - ■ —

Prof. J. Puzino paskaita
ir jaunųjų paroda ”Jau gyvenu gerą dalĮ de

vintos dešimties- Džiau- 
Bostono L.T.S. Korp! Neo giuos. kad visi bendrai, net

Mokyklo* banketas 

bus lapkričio 28 d.

Bostono Lituanistinės Mo
kyklos Tėvų Komiteto meti
nis banketas bus ne lapkri- 

, čio 14 d., kaip pradžioje bu
vo numatyta, bet lapkričio 
28 d. 5 vai. vak. So. Bostono

Atlieku eiaus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje. gyvenamą namu ir 

k pagal Jūsų reiaa-bunio pastatų, 
lavim*. Saukite 
landų vakaro.

iki 9 va-

Tlllfun AM Mi»

Lietuvių Pil. Dr-jos IU aukš-1nuo 8 V,L ,yto “ 2 vaL P* 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 
Tel 2684)068

Vedėjas J. Vaičaiti*

tono Lietuvių Pil. Dr-jos lap- Lithuania metinė šventė bus mūsų vaikai, čia Amerikoje
3. Baltic Realty — Vytau- kričio 13 d. 5 vai. ryto ir į į spalio 30 d. 7:30 vai. vak. gimę deda visas pastangas

tat Stelmokas; Bostoną grįš tuoj po mani- So. Bostono Lietuvių Pilie- atgauti mūsų Tėvynei Lie-
festacijos. į čių Draugijos III aukšto sa- tuvai nepriklausomybę. Vi-

Užs Įregistruokite ir va-' Įėję* Be kitų dalykų, joje bus siems turi rūpėti, kad lap-
žiuojantieji savomis masino- prof. Jono Puzino iš Phi- kričio 13 d. žygis Į Jungti-

5. Lietuvių Piliečių Drau- mis ir įsigykite įėjimo bilie- ladelphijos paskaita ”Mūsų nes Tautas pasisektų.“
8>j*—Pr. Mučinskas; tą, kad nuvažiavus nereikė- jaunimas Lietuvos laisvės Tuinila vra iškibm
-AJA. v tų tam gaišti laiko. sutemų laikais“ Po oficialios J°nas Tu n la y a įsk lūs
6. Adv. Anthony Young; ‘ ‘ aXbusui ir i dalies - šokiai, veiks baras senosios kartos lietuvis, ku-

tutieia aulUDusui ir i ris ir iki sios dienos pavyz

4. Globė Parcel Servic 
Jonas Adomonis;

7. Lietuvių Enciklopedi- Madison Sq. Garden įsigyki
ja —Juozas Kapočius; te nedelsdami. j Sekmadienj. spalio 31 d. laisvės ir kultūros reikalus ir

8. Cosmos Parcel Corp__ Bostono L Bendruomenės Tautinės S-gos namuose bus pats atsilanko Į visus rimtus
Justinas Vaičaitis ’ Vald vba į atidar>'u meninin- kultūrinius parengimus.

* ________________________________ i kų paroda, kurioje dalyvau-
' ' ' ja: G. Duobaitė. D- Baru- Sandaros kortų vakaras

; naitė, P. Martinkus, K. Nor- .Sandaros 7 kuopos kortų

dingai remia visus Lietuvos

MAŠINŲ
OPERATORIAI

Reikalingi gamybos mašinų 
operatoriai 1-moj, II-roj ir 
IILčioj pamainoj. Pageidau
jama tam tikras mechaninis 
sugebėjimas.

Proga greitai pakilti!
Reikalingi norintieji išmok

ti plastikos formavimo amato.
—Geros darbo sąlygos—
— Nuolatinis darbas.—

— Įvairūs priedai — 
AMERICAN CELLOPHANE 

CORPORATION 
19 Barlett Sq.Jamaica Plain 
Arti Forest Hills linijos 
MBTA Green stoties. Green 
ir Armory gatvių kampas.

Osoooe

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai Ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixbt Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645 
BcooGeeec

I

Trans-Atlantic Travel Service į vaikaite, n. ungeitat. a
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo * Antanavičius ir J. Gomas. 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus Į visus pasaulio kraštus ir 

į Lietuvą.
Kartu yra

OlDŽlALslA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
IR

pnnA&nriirrę ęvvBiirca vi/rutvuu z ur urrs a i\ivu

IŠNUOMOJAMAS NAMAS
vakaras bus šį šeštadienį, vieno buto — 6 kambarių So. 
spalio 30 d. 7:30 vai- vak. Bostone, Silver gatvėje, su baL 

' Oficialiai paroda atida- Sandaroj salėje (124 F St.). i dais ar be JV- Skambinti nuo 10 
i romą 4 vai. popiet, tada bus Visi bus gardžiai pavaišinti, įį» 5 vaJ*v>k- AN 8*2865. 
ir dail. Albino Elskaus pa- o geresnieji lošėjai ir ver-' ’*

. skaita, bet lankyti parodą tingomis dovanomis apdo- 
i jau bus galima nuo 10 vai. vanoti. Visi kviečiami atsi
ryto. Veiks baras ir nemo- lankyti.
karnas bufetas. Valdyba

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8*2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce*tery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worcea- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdoma* sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietine*

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
So. Bcstone, City Point, netoli> 
jūros, senesnio amžiaus dviem 
arba vienam asmeniui. Butas 
gražus, antrame aukšte, 5-kių 
kambarių. Yra baltas pečius, 
balta sinka. vonia, automatiškas 
gazu šildymas, dvigubi langai.

Skambinti: AN 8-9264
(43)

S Telefonas: AN 8-2805 $
•Dr. Jot. J. Donovan •

»
Dr. J. Pašakarnio \

pe DINIS
i

OPTOMETRISTAS |

Valandos: }
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL vak., 
Vakarais iš anksto susitarus ’

447 BROADWAY »
South Boston, Mass *

TEL AN 8-2124 Į

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTŽ)

OPTOM B TRI ST* 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

gamybos medžiagų ir kitų' 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk J 
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ {

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
įž stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka

— L. ■iL

390 VVest BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127.
Tel. AN 8-8764

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

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI ’ 

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MI SŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS1 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d. į

Vedėja ALDONA ADOMONIS

visokių santaupų paskutinis 
dividendas

Būk pats sau bosas!
LENA

”Submarine sandwich“
duoda teisę įnešti 

$3,500
išbandytam pelningam bizniui 

naujose vietose
Skambinti 1-744-6173

Mt. Washington Co-operative Bank į
Ketvirtis 4 Co.

430 BR0ADWAY — SOUTH BOSTON 
ANdrew 8-0379

Prietaisai 
I Rūpestingai taisome lafkrodkhm.

Uedas. papooiaiu*

• 378 W. BROADVVAY
♦ SOUTH BOSTON

Td AN 8-4649

kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. Į 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jaarire ef ti cPeaec—Constable 

598 E. Broadvav
So. Boston 27, Mase.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

T AUmm littt. 888y
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.

: Dažau ir Taisauk
I Namus iš lauko ir viduje, 
k Lipdau popierius ir taisau 3 

► viską, ka pataisyti reikia. J
Naudoju tik geriausią « 

medžiagą «
JONAS STARINSKAS ! 

220 Savin Hill Avė. « 
Dorchester, Maaa. ‘
TeL CO 5-5854

TeL AV 2-4026 į

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 lr 
Sakmadienisia ir šventadianiala

pagal susitarimą *
495 Cohnnbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Maaa.

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6 * 1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti

Patvirtinta agentūra
Pardavimas — Remontas — Nuomavimas

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

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

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

3271000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

tiktai vaiatna, išpildome gydytojų re 

eeptus ir iurime visos gatavos vaistas.

Jei reik vaistų — eikit J lietuvišką vaistiną.

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

282 a W. Broadtray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nno 9 rak ryte iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietaris Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadtray,

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

TEL. AN S-2712
>amai ir ūkis:
287 Concord Rd_ Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insoranee

409 W. BROADWAY 
South Boston, Masa. 

Office TeL AN 6-0948

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dainį 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys namam

Reikmenys plumberiama 
Visokie geleiies daiktai
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