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Anglių liekanų kalnas užgriuvo 
sodžių, žuvo 200 žmonių

Britanijoje anglių liekanų kalnas užgriuvo mažo so
džiaus Aberfano mokyklą ir kelioliką namų. Žmonių aukų 
tikslus skaičius dar nežinomas, bet jau surasta 135 lavonai. 
Spėjama, kad iš viso žuvusiųjų bus apie 200.

Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

Pensijų padidinimo klausimas 
ir 90-sis kongresas

89-sis kongresas išsiskirstė, 90-sis susirinks sausio 10 
dieną. Spėjama, kad jis netrukus ims svarstyti pensijų 
pakėlimo klausimą ir jj teigiamai išspręs.

Praeitą penktadienį baisi 
nelaimė ištiko mažą P. Va
li jos (Britanijoje) sodžių 
Aberfaną, kuris yra anglių 
kasyklų srityje. Prie to so
džiaus buvo anglių liekanų 
supiltas per dešimtmečius 
500 pėdų aukščio kalnas. 
Lietaus paplautas jis už
griuvo pakalnėje esantį so
džių. Griuvėsuose buvo pa
laidota mokykla, 16 anglia
kasių ir vieno ūkininko na
mai- Griuvimo metu vaikai 
buvo mokykloje. Tikslus žu
vusių ių skaičius dar nežino
mas. bet jau atkasti 135 la
vonai. Manoma, kad iš viso 
žuvo apie 200 vaikų ir suau
gusių. Daugiausia bus žuvu
sių vaikų, nes griuvimo me
tu jie buvo mokykloje ir tik 
daliai tepavyko pabėgti, kai 
kalne.s piadėjo griūti.

Vietos gyventojai jau bu
vo atkreipę kasyklų vadovy
bės dėmesį į kalno pavojų, 
bet ji nepaisiusi tų primini
mų. '

Pats ministeris pirminin
kas \Vilsonas. sužinojęs apie 
tą įvykusią nelaimę, atsku
bėjo i Aberfaną. Vyriausy
bė paskyrė teisėją Davies iš
tirti nelaimės priežastį.

Anglių tarybos geologas 
Brice sako. kad po įvyku
sios nelaimės padarius kal
no tyrimus, susektas požemi
nis šaltinis, kuris gal ir buvo 
tikroji priežastis, dėl kurios 
kalnas griuvo.

Tokių anglių liekanų kal
nų toje apylinkėje yra ir 
daugiau.

Salin sovietų
revizionistus!“

Sovietų žinių agentūra 
praneša, kad Pekinge rau- 
dongvardiečiai. kurie „gili- 
na revoliuciją“, sekmadie
nio vakare užblokavo gat
ves. vedančias į sovietų am
basadą. Jie nešė įvairius 
prieš Maskvą nukreiptus 
plakatus ir šaukė: „Šalin 
sovietų revizionistus!“

Jie sulaikė automobilius 
diplomatų, kurie važiavo į 
sovietų ambasadą filmo žiū
rėti. Policija visa tai matė, 
bet nieko nedarė.

it
Mirė "raudonasi 
klebonas*

1963
Londone mirė buvęs iki 

m. Canterbury arki
vyskupas dr. Heulett John
son, 92 m amž., vadinamas 
„raudonuoju dekanu“.

V. Sidzikauskas į 
Pietų Korėją

VHko pirmininkas Vaclo
vas Sidzikauskas spalio 25 
d. išvyko į Pietų Korėjos 
sostinę Seoul, kur dalyvaus 
antikomunistinės lygos kon
grese. Jis atstovaus Paverg
tųjų Europos Tautų Seimui. 
Ten jis išbus iki lapkričio 6 
dienos- Grįš pro Los Ange
les, kur sustojęs pasimatys 
su tos kolonijos lietuviais ir 
padarys jiems pranešimą.

Ir Teherane priminė 
Lietuvos reikalus

Persijos sostinėje įrtgsėjo
JAO i** anolizv rvvn/4nrpauc.i^vjt ii sį/anu j/i civilivz-
je buvo Tarpparlamentinės 
Sąjungos konferencija. So
vietinei delegacijai ir ten 
vadovavo J. Paleckis ir 
stengėsi, kad pirmininku ne
būtų išrinktas amerikietis, 
bet visiškai pralaimėjo, nes 
beveik trimis ketvirtadaliais 
balsų pirmininku išrinktas 
JAV kongreso atstovas Da- 
ddario.

Tai J. Paleckiui nebuvo 
malonu, bet už tai čia nebu
vo Reizgytės ir kitų lietuvių 
jaunuolių, kurie Australijoj 
jam gerokai sugadino ner
vus.

Vis dėlto Lietuvos reika
lai ir čia buvo iškelti. JAV 
kongresmanas Monagan pri
minė. kad kolonialinių tau
tų reikalas nėra baigtas, nes 
Europos Baltijos valstybėse, 
o tai)) pat Azijoje ir Afriko
je kai kur yra tokia padėtis, 
kurioje asmenims yra pa
neigtos teisės, garantuotos 
Jungtiniu Tautų žmogaus 
teisių deklaracijoje ir JAV 
konstitucijoje. Jis priminė 
ir griežtą Airių atstovo pa
reiškimą dėl padėties pa
vergtoje Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje

J<u buvome rašę, kad 
Vlikas ir Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimas pasisten
gė minėtos konferencijos 
dalyvius aprūpinti tinkama 
informacija.

R. Lee-Kilmonytė 
Atlanto pakrašty i

Filmų aktorė Rūta Kilmo-1 
nytė nuo spalio 11 iki 25 
dienos vaidino Candlevvood 
teatre. Fairfield, Conn.. vei
kale „Pagauk mane, jei ga-
U«• \ i

i

Second-class poetage paid at Boston, Maasachuaetta

Edward J. McCormacK (antras iš dešinės) yra demokratu kandidatas i Massachusetts guberna
torius. Jo kairėje »en. Kobert Kennedy, o dešinė je šen. Edward Kennedy, už jo pačioj deš. rūmą 
pirm. John McCormack, kandidato į gubernato rius dėdė.

Prez. .loiinsoną
sutiko draugiškai

Prezidentą Johnsoną N. 
Zelandijoje ir Australijoje 
sutiko iškilmingai ir drau
giškai. Aišku, chuliganiško 
elgesio jaunuolių visur at
siranda, todėl ir Australijoj 
buvo tokiu, kurie preziden
to automobilį Melboume ap
liejo dažais, o Sydnejuje ko
munistų mobilizuoti pasekė
jai prezidentui ir jo palydai 
atvažiuojant gulė ant grin
dų ir grūmėsi su policija, 
kuri norėjo juos pašalinti: 
buvo plakatų su parašais 
„žmogžudys“. „Jankiai, va
žiuokite namo“ ir kt Bet vi
si tie atskiri įvykiai nublu
ko prieš šimtatūkstantines 
minias, kurios Sčdnejuje ir 
kitur džiaugsmingai pasiti
ko JAV prezidentą.

Lankydamasis Melbour- 
ne, prezidentas pareiškė, 
kad australams reikės apsi
spręsti, ar jie dėl savo lais
vės nori kariauti Vietname, 
ar savo žemėje. Kol kas 
Australija į Vietnamą tėra 
pasiuntusi 4,500 karių, ku
rie yra bene geriausiai pa
ruošti kariauti džiunglėse.

Išvykdamas iš Australi
jos. prezidentas ir Australi
jos ministeris pirmininkas 
išleido pranešimą, kuriame 
sakoma, kad Š- Vietnamas 
nebegali tikėtis laimėti karo 
fronte, kad Amerika ir jos 
sąjungininkai turi tęsti karo 
veiksmus ir kova tegali 
baigtis tada, kai bus pasiek
tas svarbiausias tikslas.

Didelės nelaimės 
mokyklose

Ryšium su nelaime Brita
nijos mokykloje, kur kalnas 
užvertė per 100 mokinių, y- 
ra prisimintinas 1937 m- du
jų sprogimas Nevv Londono, 
Tex.. mokykloje, kur žuvo 
294 mokiniai, 1908 m. gais
ras Clevelančto mokykloj.— 
žuvo 176, 1958 m. taip pat 
gaisre Chicagoj žuvo 95 mo
kiniai. Būta ir kitų nelaimių.

Astronautai (iš kairės i dešinę) \Yalter Schirra, Donn 
Eisele ir Walter Cunningham paskirti skristi A polio 11 
erdvėlaiviu. A polio II skridimas numatytas 1967 m. 
pradžioje, o Apollo I gruodžio 5 d.

Prez. Johnsonas Gaisre žuvo
dar lanko Aziją 12 ugniagesių

Kai šis numeris pasieks; 
skaitytojus, JAV prez. John
sonas dar lankysis Tailande 
ar Malaizijoj, o kai rašomi, 
šie žodžiai, jis dar tebepo- 
sėdžiauja Manijoje su kitų 
6 valstybių atstovais. Kas 
ten sutarta ir nutarta, suži
nosime vėliau.

Kol kas žinome, kad prez. 
ir Manijoj buvo sutiktas la
bai iškilmingai, kad JAV 
delegacija konferencijoje 
stengiasi ne vyrauti, bet bū
ti lygi kitiems, nors komu-' 
nistai jau paskelbė, kad ta 
konferencija yra ponų ir 
vergų ir kad jos tikslas yra 
išplėsti karą Vietname.

P. Korėja ir P. Vietnamas 
yra susirūpinę, kad JAV ne
padarytų nuolaidų, kurios 
būtų kitim? nepriimtinos N. 
Zelandija, Filipinai yra la
biau linkę greičiau daryti 
taiką. Todėl konferencijoje 
nebus lengva suderinti nuo
mones ir padaryti visus pa
tenkinanti sprendimą. JAV 
neabejotinai užtikrins, kad 
vienašališkas sprendimas 
nebus padarytas ir V ietna
mo laisvės reikalas nebus 
išduotas

Grįždamas prez. Johnso
nas taikos neparves, nes to 
nenori komunistai, bet par
veš didesni konferencijoje 
dalyvavusių valstybių pasi
ryžimą pastoti kelią komu
nizmui.

Nev; Yorko centre kilu
siame gaisre žuvo 12 ugnia
gesių. Kai jie įėjo į degantį 
namą. įvyko sprogimas. į- 
lūžo grindys, ir jie visi buvo 
palaidoti griuvėsiuose. To
kios nelaimės New Yorko 
ugniagesių istorijoje nėra 
buvę per 100 metų. a

Ta proga galima pastebė-i 
ti. kad statistika rodo ug-i 
niagerių profesiją esant pa
čią pavojingiausią. New 
Yorke, vidurkį imant, kas 5 
savaitės žūna vienas ugnia
gesys-

Išvyko i Rytus
biznio daryti

„Time“ žurnalas organi
zavo stambiųjų biznierių 
ekskursiją į Vengriją, Čeko
slovakiją, Rumuniją, Lenki
ją ir Jugoslaviją. Jos tikslas 
ištirti, kokios yra galimybės 
bizniui išplėsti su tais kraš
tais. Ekskursijoje dalyvau
ja 24 stambiųjų bendrovių 
direktoriai, ju skaičiuje For
do, Goodyear. General Mo
tors, Telephone and Electro
nic. Aluminum Co. of Ame
rica ir kt. Kartu vyksta ir to 
žurnalo įžymieji bendradar
biai su pačiu leidėju. Y'ra ir 
mokslininkų atstovas Van- 
derbilto universiteto rekto
rius.

Praeitą šeštadienį 89-sis Į 
kongresas baigė savo die
nas. atstovai išsiskirstė na
mo įsijungti į rinkimų vajų

Kaip buvo rašyta, prezi
dentas buvo sumanęs pasiū
lyti kitam kongresui svars
tyti pensijų pakėlimą 10% 
nuo 1968 m. Atstovų rūmuo
se tai rado palankiausią at
garsį. Respublikonai, norė
dami pasirodyti dar geresni, 
pasiūlė tuoj tą klausimą 
spręsti ir pensijas pakelti 
jau nuo 1967 m. Bet galin
gas darbotvarkės komiteto 
( Ways and Means Commi
ttee) pirmininkas Mills už
sispyrė vykdyti viešą ap
klausinėjimą, o jam jau ne
bebuvo laiko, ir todėl tas 
klausimas nebegalėjo patek
ti Į 89-jo kongreso visumos 
posėdį. Tačiau Mills paža
dėjo. kad tas klausimas ki
tame kongrese bus vienas 
pirmųjų-

Rinkdami naujo kongreso 
atstovus, turėtume žiūrėti, 
kurie kandidatų geriau su
pranta paprastų žmonių rei
kalus ir yra pasiryžę geriau 
tuos reikalus ginti.

Kąramoms >peiiman jau yra 
77 metų. Popiežius pasiūlė se. 
nesmems kaip 75 m. vyskupams 
eiti pensijon. Karą. ^speilman 
būtų sutikęs tai padaryti, bet 
popiežius nesutiko jo atleisti. 
Matyt, iabai gerai atlieka savo 
pareigas.

Komunistų vadai 
baigė posėdžius

Kaip žinoma, į Maskvą 
buvo susirinkę Čekoslovaki
jos. Lenkijos, Rumunijos. 
Bulgarijos, Vengrijos, R. 
Vokietijos, Kubos ir Mongo
lijos Komunistų vadai. Po
sėdžiams pasibaigus, prane
šime sakoma, kad svečiai 
dalyvavo naujos raketos pa
leidime, bet nė žodžiu ne
prisimenama, kokie nutari
mai buvo padaryti.

Posėdžiai tęsėsi 4 dienas. 
Nėra abejonių, kad buvo 
svarstomi santykių su Ki
nija ir Vietnamo karo klau
simai.

Užsidarė lenku 
laikraštis

Clevelande užsidarė vie
nas didžiausių svetimomis 
kalbomis JAV leidžiamų 
dienraščiu — lenkų Wiado- 
mosci Codziennie, nuo 1912 
metų ėjęs savaitraščiu, o 
nuo 1915 m dienraščiu. Su
stabdytas. nes nebegalėjo iš 
gaunamu pajamų išsivers
ti.

Šita žinia turėtų ir lietu
vių skaitytojus paskatinti 
labiau susirūpinti ir viso
kiais būdais savo spaudą 
remti, nes ir jos kelias yra 
labai sunkus ir ji turi grum
tis su įvairiais dideliais ne
pritekliais.

Buel Wortham. pasitraukęs iš 
JAV kariuomenės, nuvyko į So
vietų Sąjungą ir ten suimtas, į- 
tarus, kad iš Leningrado vieš
bučio pavogė senovisKą bron
zinį daiktą.

Garsioji dainininkė Licia Alba-ii nese. kuri Metropolitan operoje 
išdainavo 26 metus ir su kuria 
dabar opera nepratęsė sutar
ties. nes laikas '"nudėvėjo“ jos 
balsą.
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Ko prezidentas išvažiavo 
į tolimą kelionę

Praeitą ir šią savaitę prezidentas .Johnsonas keliauja 
po tolimus kraštus. Jau buvo rašyta, kad jis kelionėje iš
bus 17 dienų, aplankys šešias, o gal ir septynias valstybes. 
Pirmą kartą JAV prezidentas lankysis N. Zelandijoje, 
Australijoje, Tailande. Malaizijoje. Tik Filipinuose ir P. 
Korėjoje tėra lankęsis prezidentas Eisenho\veris. Prezi
dentas Johnsonas ne tik aplankys tas valstybes, bet Mani
loje, Filipinų sostinėje, dalvvaus ir jų konferencijoje.

Ko prezidentas pasileido i tokią tolimą, pavojingą 
kelionę? Ko jis dalyvaus Manilos konferencijoje?

Jo tikslas įtikinti pasauli, kad JAV ir jų draugai A- 
zijoje nori taikos ir jos siekia visais garbingais būdais.

Konferencijoje kartu su valstybėmis, kurioms gresia 
kamunistų pavojus, bus tariamasi ne tik dėl Vietnamo 
karo tęsimo ir tinkamiausio kelio bei priemonių taikai 
pasiekti, bet bus metamas žvilgsnis pirmyn, i tuos laikus, 
kada karas bus baigtas- Jau šiandien reikia ruošti planus ■ 
taikos metui. Vietnamas bus laisvas, bet karo be galo i 
sunaikintas. Kaip jį kuo greičiau atstatyti? Vienas Viet
namas nebus pajėgus iš griuvėsių atsikelti Tuo turi susi
rūpinti ir visos tos valstybės, kurios šiandien jo laisvę
gina, o ne tik viena JAV. ;

■
Gali prezidento Johnsono kritikai sakyti, kad jis į 

šitą kelionę išvyko, norėdamas padėti demokratų partijai 
laimėti rinkimus, norėdamas tik pasirodyti taikos kalve
liu. gali ir kitaip jį kritikuoti, bet ši kelionė yra istorinės Į 
reikšmės, ji patarnaus ir taikai, ir pi ieškomunistinių jėgų •

Karo lauke Vietname daktaras operuoja kari — Įsta
to vamzdi į sužeistą gerklę.

tolimojoj Azijoj gretoms kiek geriau išlyginti.
i

Jungtinių tautų diena
Spalio 24 d. sukako 21 metai, kai Jungtinių Tautų 

įstatus patvirtino juose numatytas juos pasirašiusiųjų 
valstybių skaičius, ir todėl ta diena yra laikoma oficialia į 
Jungtinių Tautų organizacijos pradžios diena.

Pradžioje ta organizacija turėjo 51 narį, o šiandien 
tas skaičius išaugo iki 119. Paskutinės'valstybes, kurios ! 
buvo priimtos nariais, yra dvi Afrikos valstybės: Botswa- 
na, nepriklausomybę gavusi rugsėjo 30 d., ir Lasoto, ne
priklausoma tapusi spalio 4 d.

Jungtinės Tautos buvo įsteigtos po Antrojo pasauli
nio karo vietoje Tautų Sąjungos, nustojusios veikti Ant
rajam pasauliniam karui suliepsnojus. Jos sukurtos labai 
gražiems tikslams siekti ir vykdyti: išlaikyti tarptautinę 
taiką ir tarptautinį saugumą, griebiantis paveikių kolek
tyvinių priemonių taikai apsaugot’ ir karo gi esmei paša
linti, agresijai ar kitai nesantaikai likviduoti, sprendžiant 
taikai grasančius tarptautinius ginčus taikiomis priemo
nėmis bei vadovaujantis teisingumu ir tarptautinės teisės 
principais; puoselėti tarp tautų draugiškus santykius, pa
grįstus tautų lygybės ir apsisprendimo principais ir t.t.

Jos visi nariai yra lygūs, jie visi pasižada gera valia 
vykdyti Jungtinių Tautų įstatų jiems uždedamas parei
gas, taikiomis priemonėmis spręsti savo tarptautinius 
ginčus, savo tarptautiniuose santykiuose negrasyti jėga 
ir jos nepanaudoti prieš bet kurios kitos valstybės teritori
nį vieningumą ar politinę nepriklausomybę ir t.t- Taigi, 
kilnūs tikslai, ir tos organizacijos sumanytojai tikėjosi, 
kad jie dabar sukūrė amžiną organizaciją, kuri padės 
amžinai išsaugoti taiką.

Praėjo tik 21 metai, ir jau visiems aišku, kad Jung
tinių Tautų sumanytoji organizacija nėra pajėgi tiems už
daviniams spręsti, kuriems ji įsteigta, šiandien jau vis 
aiškiau kalbama, kad reikia keisti organizacijos statutą 
Ją steigiant nebuvo numatyta, kad taip greitai jos narių 
skaičius net daugiau kaip padvigubės. kad mažų, kultū
riškai atsilikusių valstybėlių blokas galės savo valią pri
mesti visai organizacijai ir jos darbus trukdyti. (Tik pri
siminkime, kad dabar joje yra 39 Afrikos valstybės, o 
Vakarų Europos valstybių joje tėra 22). Tai iš vienos 
pusės.

Iš antros, niekas tada negalvojo, kad ir didžiosios 
valstybės tik tiek te paklus Jungtinių Tautų sprendimams, 
kiek jie bus joms naudingi, šiandien jau žinom, kad, pav., 
Sovietų Sąjunga jau daugiau kaip šimtą kartų pasakė 
”niet“ (tai yra vetavo) Saugume Tarybos nutarimams, 
kuriuos ji laikė sau nenaudingus, kad ji nusispiovė į Jungt. 
Tautų Sov. S-gai tartą pasmerkimą už Vengrijos revoliu
cijos kraujuose paskandinimą ir tt. \

į
Negalima sakyti, kad Jungtinės Tautos iki šiol nieko! 

naudingo neatliko, bet visai aiškiai galima pabrėžti, kad 
tos organizacijos steigėjų į ją sudėtos viltys neįsikūnijo. 
Todėl šiandien vis plačiau kalbama, kad reikia keisti jos 
įstatus, juos pritaikyti pasikeitusiems sąlygoms. Tuo bū
du dar tikima tą organizaciją padaryti veiksmingesnę.

Kairėje Charles Percy. kurto dukteri neseniai nužudė 
jos miegamajame. Jis kandidatuoja Chicatroj i sena
torius. Dėl dukters nužudymo kurį taiką nedalyvavo 
rinkimų kampanijoj. Dabar ją *ėl pradėjo. Girdi, aš 
kandidatuoju, nes tikiu, kad Wasliingtonui reikalingi 
nauji balsai. Su juo rinkimų vajaus veikėjai.

LIETUVIAI PASAULIO 
PARODOJE

Kitais metais Kanadoje, 
Monteralio mieste, bus pa
saulio paroda. Tėviškės Ži
buriai spalio 13 d. laidoje, 
aprašydami Kanados Lietu
vių Bendruomenės Tarybos 
metini suvažiavimą Toron
te, tarp kitko rašo:

"Labai išsamų pranešimą 
! apie pasaulinę parodą ir lie
tuvių dalyvavimą padarė 

i Montrealio apylinkės seime
lio pirm. R. Verbyla, kuriam 

į teko padaryti labai daug žv- 
i gių drauge su kitomis tauty
bėmis ne tik įvairiose įstai
gose. bet ir pas ministerį R. 
VVinters. Buvo momentų, kai 
atrodė, kad viskas veltui ir 
kad tautybės nebus įsileis
tos. Net dar visai neseniai, 
kai kitoms tautybėms buvo 
pažadėtos specialios dienos, 
lietuviams, bulgarams ir če- 
koslovakams buvo jos at
šauktos. Po naujų pastangų 
gautas vėl pažadas, kuris 
n et i*ukus bus ir raštu patvir
tintas- Taigi, Lietuvių Die
nos 1967 m įvyks Darbo 
Diena — rugsėjo 3. pasauli
nės parodos aikštėje—Place 
dės Nations. Be to, pažadė
ta priimti parodon į atitin 
kamus skyrius lietuvių daili 
ninku paveikslų, spaudos 
leidiniu. Rengiamas filmas, 
kuris apims visas Kanados 
tautybes ir atsieis $55.000. 
Jis bus rodomas parodo?
metu.“

Balfui trūksta $10.000

Kas kitur rašoma
PRANĖ LAPIENĖ UŽ 

MASKVINJ SOCIALIZMĄ

NUO 25 CENTŲ IKI $l.«0

Rugsėjo 25 d. prezidentas 
pasirašė kongreso priimtą 
rau ją mažiausio atlyginimo 
įstatymą. Iki 1938 metų 
JAV nebuvo Įstatymo, ku
lis nustatytų privalomą ma
žiausią atlyginimą. Pirmasis 
toks įstatymas buvo išleis- 

: tas 1938 m., kuris to mokes- 
! čio nustatė 25 centus už dar 
J bo valandą. Tas mokestis 
vėliau buvo nekartą kelia- 

: 1 mas ir vis didesniam darb
davių skaičiui privalomas-

Paskutinis įstatymas tą 
mokesti pakelia nuo $1.25 
iki $1.40 nuo ateinančio va
sario mėnesio ir iki $1.60 
vienerius metus vėliau. Ši
tiek gaus tie. kuriems iki 
šiol jau buvo nustatytas ma
žiausias atlyginimas.

sočiai pavalgęs, ar nuogas 
yra gražiau apsirengęs...

Mums regis, kad tokios
tiesos išradėjai artinasi ne — —„----------

P; anė Lapienė, prieš kiek prje kokio nors socializmo. Įstatymas gerokai praple 
laiko apsilankiusi Lietuvo- bet p»je ligoninės durų. . čiamas. Jis apims apie 8 ml 
je, dabar Vienybėje vis dar
tęsia savo vadinamuosius 
"objektyvius“ įspūdžius. To 
laikraščio spalio 14 d. laido-

Lzisvė spalio 14 d. para
šė ilgoka vedamąjį apie

LAISVĖ IŠSIGANDO, 

BET RAMINASI
Je j’ tarp kitko rašo ir apie 
Biržų padangės ūkininkus.
Pasak ją,.dabar buvęs stam
bus ūkininkas, kurio žemė 
atimta ir jis pats yra kol- 
chozininkas. tą žemę "dirb
damas gauna nors ir menką 
atlyginimą, bet pragyvena

"Laisvės studijų centro“ ati
darymą, kuriame dalyvavo 
ir būrys lietuvių, jų tarpe ir 
Alto vadovybės keli nariai- 
Laisvė dėl to išsigandusi ra
šo:

neblogiau kaip tada. turėda-Į ”Ber kodėl, kaip ten atsi 
mas po kelias dešimtis ha“, rad, lietuviškieji "laisvinto- 

Atidengusi tokią dar nie
kam nežinotą ęekonominę 
paslaptį, kad kolchozinin- 
kas. gaudamas už savo dar
bą menką atlyginimą, gali 
geriau gyventi, kaip nepri
klausomos Lietuvos derlin
gos žemės stambus ūkinin
kas gyveno. Pranė Lapienė 
entuziastingai sušunka:

"Jei tai reikia dėkoti so
cializmui, tai jis nėra labai

jai :
Susirūpinti Laisvei yra 

dėl ko, nes juk tas Laisvės 
studijų centras ir įsteigtas 
tam. kad paruoštų daugiau 
žmonių, kurie komunistų 
"mokslą“ ir jo siekius kuo 
geriau pažintų ir jų sukty
bes geriau išaiškintų Juk

darbininkų, kurių mažiau 
šio atlyginimo Įstatymas ik 
šiol nelietė. Jis lies restora 

j nų, skalbyklų, mažųjų pre 
kybos Įstaigų darbininkus 
taksi vairuotojus, žemės ū 
kio gaminių perdirbimo dar 
bininkug ir tt. Bet ir šis Įsta 
tymas nebus taikomas vidų 
tinių ir mažų žemės ūkii 
darbininkams, o stambiųjį 
ūkių darbininkų mažiausia 
atlyginimas te'bus pakelta 
iki $1.30 tik 1969 metais.

Bet tie darbininkai, ku 
riems iki šiol nebuvo nusta 
tyta mažiausio atlyginimo 
ir pagal naująjį Įstatymą ne 
gaus tiek, kiek tie, kuriem: 
jau seniau buvo nustatyta: 
mažiausias atlyginimas. Ii 
tų naujųjų kai kurie tegau: 
$1 nuo kitų metų vasario

Vasaros mėnesiai buvo 
labai liesi Balfui. Vyko įvai- 
įūs JAV lietuvių suvažiavi
mai, kongresai, seimai ir 
šventės, bet į Balfą liepos- 
rugsėjo mėnesiais teatvyko 
tik 12,840 dol.. o per tą patį 
laiką iškeliavo 23.135 dol. 
gryrais pinigais ir per 5,000 
vertybėmis (rūbai ir kny
gos). Tačiau Balfas bendrai 
šalpai tegavo grynais tiktai 
5,736 dol., Vasario 16 gim
nazijai rėmėjai per Balfą 
prisiuntė 4.800 dol. Salezie
čių mokyklai buvo gauta 
960 dol. Kiti šaltiniai dar 
davė 1,342 dol.

Balfas, gavęs bendrai šal
pai tik 5.736 dol. aukų, turė
jo sumokėti vien už 90 siun
tinių i Sibirą ir Lietuvą 9,498 
dol- Į įvairius kraštus išsiųs
ta pinigais šalpos 1.293 dol . 
už 119 įūbų siuntų Lenkijos 
lietuviams sumokėta paštui 
1.244 dol. Išleista 557 dol. 
lietuviu atvykimui iš Lenki
jos. Kitos išlaidos padary
tos pakavimo medžiagai nu
pirkti, raštinės reikmenim, 
pašto ženklams, dviejų tar
nautojų algoms. Viską su
skaičiavus. gavosi 10,255 
dol. trūkumas, kurį teko pa
dengti jau iš taupomosios 
sąskaitos. Be santaupų ne
būtu galima darbo toliau 
tęsti.

Liepos- rugsėjo mėne
siais buvo išsiųsti 237 indivi
dualūs rūbų ir vaistų siunti
niai bei dešimt siuntinių su 
knygomis. Visų tų siuntinių 
vertė siekė 17,280 dol. ži
noma, daug medžiagos — 
vartotų rūbu ir knygų buvo 
Balfui dovanota. Faktinos 
siuntinių išlaidos siekė 11, 
000 dol.

Balfui įeikia metams bent 
10O.00O dolerių, kad bent 
po truputį sušelptų į Balfą 
besikreipiančius lietuvius 
Vien Sibiro lietuvių šalpai 
reikia 30,000 dol- Vasario 
16 gimnazijai neužtenka 33, 
000 dol .— visi lankytojai 
pasakoja, kad vaikučiams 
trūksta šviežio maisto, dar-w I
žovių: Saleziečių gimnazi
jai reikia 10,000 dol.. kurių 
neužtenka mokyklai išlaiky
ti fr nieko nelieka vasaros 
vaikij stovykloms, kurias sa
leziečiai Europos lietuviu
kams kasmet suruošia savo 
namuose Alpių papėdėje. 
Balfas turi užmokėti per 
5.000 dol. paštui už rūbų 
siuntinius Lenkijos lietu
viams (apie 600 siuntinių).

Apie 5,000 dol. iš Balfo iš
prašo pinigais Vokietijoje 
likusieji mūsų ligoniai, inva
lidai. senukai tremtiniai; be
veik tiek pat Balfo pinigų 
reikia kitų pasaulio kraštų 
(nuo Austrijos iki Australi
jos) individualiai šalpai.

Visa tai verčia Balfo va
dovybę susirūpinti lėšų tel
kimu. o Balfo skyrių dar
buotojus klabenti i dosnių 
lietuvių duris ir širdis pra
šant aukos.

Balfo Reikalų Vedėjas

baisus ir nėra mums ko bi- > kad jų vilkas avies kaily už
joti, jei ir šioje šalyje neju- sislėpęs. Ne kartą dėl'to gi

komunistai daugiausia iri d., ir tas atlyginimas palai] 
laimi tik dėl to. kad pašau- sniui tepakils iki $1.60 
lis juos permažai pažįsta, 1971 metais.

17 COLIŲ SNIEGO
__________ _____ _ Praeitą savaitę Colorad

Vadinasi, Lapienė viešai tais santykiaudamos nuken- Wyomingo valstybės

čiomis, bet tikrai prie jo ar
tinamės“

lesnio neįžvalgumo ir nepa
žinimo ir JAV su komunis-

rėkia :Valio maskvinis so
cializmas!

Šitam jos aiškinime yra 
tiek pat logikos, kiek būtų 
tvirtinime, kad alkanas 
žmogus yra sotesnis, negu "nieko neišeis“.

tėjo. buvo politiniai ir eko
nominiai apgautos.

Bet Laisvė dar bando ra

si aut ė audros, sniego iškrit 
18 colių, o Texase buvo Iii 
tis, prilijo net 6 coliai.

mintis sakydama, kad iš to Brownsvillee miesto gatvės 
Laisvės studijų centro darbo vandens buvo iki automob 

* ......... lio durų.

Beverly Fouchy iš Somerville. 
Mass., buvo užmušta ir dar pen
ki asmenys, jų tarpe Beverly du 
vaikai sužeisti, kai vojjtą auto. 
m o bil į vairavęs Bostono miešti 
Įvažiavo į minią.

Naujausios
KNYGOS

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 

• krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais $3.75.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina............... $6.00

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai. kaina................. $2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški 
lauš poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis. 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestii- 
kis. Kaina.................. $3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. Šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina.......$375.

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės. H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina...................  $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina .....................___

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, H
omas, redagavo Bernardai 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas, 700 puslapių, kaina 

Į $10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmą komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė,
159 pusi., kaina $2-

Už š] veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur- 
so pirmąją premiją, pagal 

i jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Į Abi knygos labai tinka- 
mūs dovanoms.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KABO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Dloco pirmininkas 

su spaudos atstovais

pai engimuos sudaryti spau-

Š. m. spalio 12 d. Lietu
vių namuose pašnekesį su 
vietiniais lietuviškos spau
dos atstovais turėjo Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cent
ro pirmininkas dr. Kazys 
Karvelis Kaip žinoma, mi
nimas organizuotų Detroito 
lietuvių sambūris, sutrum
pintai vadinamas Llocu. yra 
įsisteigęs tik Lietuvai nepri
klausomybę praradus ir ap-į Gubernatorius atidarė
jungia apie 40 organizacijų, daįi. A Tamošaičio parodą 
draugijų, klubų. Jis čia eina 
Alto skyriaus pareigas.

joje yra tiesiog nepailstan
tys. Jie eina visur, kur tik 
bent kelias dešimtis žmonių 
užuodžia. JAV senatorius

dai kuo geriausias sąlygas- R. Griifin. tik per McNa- 
Spaudai atstovavo fotogra- mara mirti senatan patekęs, 
fas inž. Jonas Gaižutis (jis atkakliai eina į visokius mi- 

■ susirinkusius ir nufotogra- tinkas, susirinkimus. Ne vi- 
favo) radijo valandos ve- sur jam taip sekasi, kaip
dejas Stasys Garliauskas, 
Vladas Mingėla, Vladas Se-

Lietuvių namuose. Organi
zuoti darbininkai — UAW

lenis. Manja Sims ir čia; unijos nariai — jo arba vi- 
rašantis — visi LŽS Detroito į siška.i neįsileidžia į savo mi- 
skyriaus nariai. Dr. K Kar- tingus, arba kalbantį nušvil-
velį su spaudos aktyvu su
vedė VI. Selenis.

Dr. K. Karvelis pradžioje 
iškėlė vis sunkėjančias dar
bo sąlygas, kurios susidaro 
dėl lėšų trūkumo ir dėl sto
kojimo to entuziazmo, ku
ris klestėjo prieš 10-15 me
tu. Vis dėlto, padėtis nesan
ti kritiška, ir Dloco valdyba 
daranti viską, kad veikla ne
sumažėtų.

Šiame parengimų sezone 
esą numatyti trys Dloco pa
sireiškimai: buv. Lietuvos

LB Detroito apyl. v-bos 
pakviestas, su savo kūrinių 
paroda Detroite pirmą kar
tą viešėjo kanadiškis daili
ninkas Antanas Tamošaitis. 
Tai latiai savito stiliaus 
meistras, kuriąs lietuviškais 
liaudies motyvais, niekeno 
nepakartojamas ir jokios ki
tų dailininkų kūrybos nese
kąs. Paroda įvyko spalio 8- 
16 dienomis Lietuvių na
muose. A. Tamošaitis buvo 
atvežęs 50 paveikslų—alie-

J - jaus taoybos. akvarelės beirespublikos prezidento dr.; dil bų j namus be.
išsivežė gal tik pusę kūrinių.Kazio Griniaus šimtųjų 

mimo metinių paminėjimas, 
apskritojo stalo politinė 
konferencija ir Vasario 16- 
sios paminėjimas-

Dr. K. Griniaus minėji
mui numatyta data —1966 
m. gruodžio 11 d., 4 vai. po 
pietų. Vieta — Lietuvių na
mai. Progranta būsianti

gi-
nes kiti perėjo į daugelio 
detroitiškių rankas-

Įdomiausias momentas tai 
buvo šios parodos atidary

pia. Bet jis eina ir kalba 
vistiek.

Buvusio gubernatoriaus ir 
valstybės pasekretoriaus Af
rikos reikalams G. Mennen, 
Williams kampaniją gero-i 
kai sutrukdė liga. Laimėjęs 
didele balsu dauguma pir
minius rinkimus, jis tuojau 
turėjo gulti į ligoninę inkstų 
operacijai ir, atrodo, dar nė
ra kaip reikiant atsigavęs. 
Jis kandidatuoja Į JAV se
natą. Baisu, kad dėl dabar
tinio jo sveikatos stovio, 
priešininkui Griffin spau
džiant, dalis rinkėjų neper
eitų respublikonų pusėn, tuo 
užbaigdami visiems laikams 
Williamso karjerą. O M. G-i 
Williams — tai didelis dar
bininku bei tautiniu mažu
mų draugas Lietuviams ir-j 
gi labai palankus ir mūsų 
masių mėgiamas. Tikiu, kad1 
jam ir į srubematoriaus pos-'

Šitame name Tewksbury. Mass.. sudegė jouna motina 
su 4 vaikais. Ugniagesys sklaido lauke išmėtytus vai
ky žaislus.

gi

Dėmesio, Chieagos lietuviai!
Per radijo stotį
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bus leidžiamos radijo bangomis svarbios

PASKAITOS IŠ ŠVENTO RAŠTO 

PRADEDANT
Lapkričio - November 4-ta diena 1966 metais 

kiekvieną penktadienį nuo 10:30 vai. ryto

Kiekvieną kartą bus skirtinga tema. Išgirsite tokiu 
dalyku, kurie palinksmins jūsų širdį ir kuriu dar nesate 
girdėję lietuviu kalba.
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dvieju dalių: akademinė su, pubiikonas JAV senatorius
paskaita (kalbėtojas dar* ------ . —
neskelbiamas) ir meninė —
jaunų muzikų, smuikinin-

,. x , t ta kandidatuojančiam de-mas Mat, juostą , parodos mokratui Zolton Ferency 
patalpas perkirpo ir pirmas i ma j atiduos
su savo ponia įzenge Michi- __v*hakn<,
gano gubernatorius George 
Romney Kartu buvo ir res-

_ n.., r_ Griillri su Pu mą;pVIIIiSl

Detroite lietuviui dai
lininkui tokią garbę ir staig
mena teko išgyventi, nors

kartą

BROCKTON, MASS.

Šviesiam A. M. Strumskio 

atminimui

Spalio 28 d. sukanka pen- ganizaciju 
keri metai, kai mirė Alek
sandras Strumskis, žymus 
vietos lietuvių veikėjas, pa
sireiškęs įvairiose organiza
cijose, o ypač SLA ir Sanda
roje. Jį mirtis ištiko einantį 
74 metus. Jo vis tebeliūdi ne 

Lietuvių namuose gyveni- likusi našlė Julija ii >ū-

Lankykime lietuviškus
narenPlmus

mas atgijo visu karščiu. Su- nus. Pat ’*
sirinkimai, posėdžiai, paro- plačioji lietuvių \i?uomene,kės ir pianistės, atliekama.

Politinė konferencija, ga- parodų Lietuvių namuose ir. įįį* vakarai. Sunku’ visus kurios jis buvo mylima 
lim? ją vadinti ir simposiu- kitur esame turėję gal apie savaitraštyje išskaičiuoti, y- gobiamas, 
mu, bus irgi Lietuvių na-1 desimti. Tą dieną (spalio 8 paė, kai nuo parašvmo pra-; A- M. Strumskis bu'o 'le
muose. Nors tiksli data dar, dieną) buvo ruošiamas ban- eina pora savaičių, iki ko-
nenustatyta (pačiame šių: ketas Lietuvių namų 4-rių respondencija skaitytojui 
metų gale ar ateinančiame 
sausyje), bet visi kalbėtojai 
jau surasti: Algis Gladkaus
kas. Antanas Norus, prof.1

ir

nas tų senųjų lietuvių išei
vių, kurie šiame krašte kūrė

metų sukakčiai atžymėti. Į, grįžta. Antai, spalio 15 d. Lietuvą, neužmusdami >e- 
banketa susirinko apie 300i šauliu rengiamas vakaras su tosios tė\ų žemės- Pą1 
žmonių. Gub. G. Romney, Vandos Frankienės 3 v. dra- 1010 m. išklydęs iš tėviškės 
nripš nova savaičių nažadė- »rs,nf».se Coboioic lon ir pasiekęs šia sali. iis per

Varpą iis žiūrėjo kaip į mū
sų bendrines organizacijas, 
kuriomis turėtų rūpintis 
kiekvienas lietuvis. Šių or- 

reikalais jam 
tekdavo dalyvauti įvairiuo
se suvažiavimuose ir sei
muose.

Dėl savo šalto būdo ir 
takto jis turėjo didelį pasi
tikėjimą net priešingų pa
žiūrą žmonėse. Ir tai jis bu
vo pasiekęs ne pataikavimu, 
bet atvirumu ir tvirtais prin
cipais. kurių griežtai laikė
si. Su juo galėjai nesutikti, 
bet negalėjai jam prikišti, 
kad jis veidmainiauja.

A.M. Strumskio penkerių 
metų mirties sukaktis kiek
vienam mūsų primena, kad 
visuomenėje lieka šviesus 
atminimas tų. kurie gyvena 
ne tik sau. bet taip pat rūpi
nasi visuomeniniais -reika-

Maloni naujiena 
knygų miege j amsi

« r

Z

prieš porą savaičių pažade- ma Tėvynės Sakalais jau ir pasiekęs šią sali. jis pei 
dr. Pranas Padalis, dr. Gus-; jęs atvykti, pažadą ištesėjo? bus praeitvje. Ir nebetoli LB didelį vargą buvo jau gero- Geriausiai naeerbsime
tavas Petersonas |r teis. Vin- atsivesdamasirposen.de- kviečiamo' Aukuro teatro kai prasigyvenęs is laikrodi- * • .rvve£4ie io i-
ms šarka. Jie pasisakys a- mOkrato Patrico MvNamara statomas J. Griniaus veika- ninko amato, kuriuo jam te- * - J terime' tuo/dar

dą bei atsiradusius komunis- dą. su dailininku nusifoto- 
tų nesutarimus ir su jais mū- grafavo Jiems atsidėkoda- 
sų t?utos viltis, apie Vatika- mas, A. Tamošaitis leido 
no ir komunizmo santykius, i dovanai išsirinkti po pa-
apie lietuvių tautos draugus 
bei kaimynus Europoje ir 
apie Vliko pasikeitimus ir jų 
pasėkas- Moderuos dr. K. 
Karvelis. Bus kviečiama vi
suomenė dalyvauti ne tiktai 
klausytojais, bet ir į diskusi
jas įsijungti. Prelegentas

veikslą. Gub. G. Romney pa
sirinko akvarelę, o šen. R.

Paskui dr- K. Karvelio mi
nėti parengimai ir dviejų li
tuanistinių mokyklų prieš
kalėdiniai parengimai vai
kams. Žodžiu. — Lietuvių
namuose parengimu bus be- . ..

Griffin — aliejinį kūrinį. vei kas savaitę Tik reikia bo valandų atžvilgiu, jis dar 
Keliu savaičių laikotąr- publikos. publikos, publikos, daugiau laiko skyrė visuo- 

py Detroito ir Windsoro lie- gekime spaudą ir lankykime meniniam darbui.
Brocktono lietuviai

uz- 
—rū-

kruopštumo šiame amate I P™'™*15 l'etuvvoes išlaiky- 
jam sekėsi gana gerai. Bet, mu,r <ova delIaeturas laia- 
tai neatitraukė jo nuo lietu- ves-
višku reikalu, kaip dažnai;
atsitinka su kitais. Priešin- HaRTFORD, CONN. 
gai, būdamas lai>\ esnis dai - Lietuviai demokratai gerbė 

gub. John Dempsey

Si:alio 10 d. lietuviai de-
tuviai turėjo progos susipa
žinti su dviem įžymiais Ka
nados lietuvių dailininkais, __ _____ __ _____

pažadėjo, kad konferenci- bej darbais. Apie \ andos Įa q gal dar ne vienas skai- 
ja-simpoziumas neužtruks pazukaitės parodą Windso-| tyįojas įr nebus sulaukęs 
ilgiau kaip dvi su puse va- re j2u eSu rašęs prieš keletą ga1fo talkininkų— pinigų 

dabar štai—An-

parcngimus.
Spalis — Balfo mėnuo
Gal ši žinutė ir pavėluo-

landos.
Vasario 16-sios minėji

mas įvyks 1966 m vasario 
19 d. Cobo Hali. salėje Nr. 
2040 (toje pačioje, kaip ir 
pernai). Pradžia 3:30 vai. 
popiet. Kalbėtojas iš lietu
vių pusės jau pakviestas. 
Tai jaunas krikščionių de
mokratų partijos pirminin
kas iš Clevelando Algis Ka- 
siulaitis. Apie meninę pro
grama bei kalbėtoją iš JAV 
valdžios pusės publika bus 
informuota vėliau.

Nušvietęs Dloco veiklos 
gaires ir atsakęs į visus

savaičių, o 
tanas Tamošaitis.

Aplamai, atrodo, meno 
parodų Detroite šią žiemą 
turėsime dar ne vieną. Arti
miausiu laiku matysim new- 
yorkiečio Česlovo Januso 
darbus.

Rinkimams artėjant 
Nors esu demokratas ir

lapkričio 8 d. rinkimuose

už juos savo balsą atiduosiu, 
bet visai nesistebėsiu, jeigu

savo
organizacijose patikėdavo 
A. M. Strumskiui jautriau
sią iždininko vietą. Ilgus me
tus jis buvo iždininku San
daros 24-sios kuopos. SLA 
17-sios kuopos. Brocktono 
Lietuviu Tarvbos ir Bakū-

mokratai Lietuvių Piliečių 
Klube surengė pietus guber
natoriui John Dfcmpsey 
pagerbti. Kalbos buvo trum
pos. Kiek ilgiau kalbėjo pats 
gubernatorius. Jis pagyrė 
lietuvius, kad jie palaiko sa
va? tradicijas, ypač moteris,

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

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

Kaina buvo $5.50, dabar ........................ $2.00.

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00. dabar ....................... $2.00.

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

Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2 09.

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

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

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

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

Kaina buvo $2.50. dabar .............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ARTĖJA ILGI ŽIEMOS VAKARAI. — 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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pimgų
rinkėjų? Kai jie ateis į jūsų 
namus, — nepagailėkite de
šimtinės ar bent penkinės.
Balfas šelpia visus, kuriems . .
pašalpa reikalinga. Ralfas radijo programos valdy bo je 
turi turėti apvpilnę kišenę,} >r kitur. P,e 1^ ... ,
kad nelaimingiesiems turėtų vo žinoma, kad organizacija oel jie jį ir remia. Ir su 
ka duoti. Balfui turime duo- neturės bėdų dėl iždo. jeigu pagerbir- 

jį tvarkys A. M. Strumskis. na salė.
Kaip liberalas, plačių pa

žiūrų žmogus, didelis tole- 
. rantas, A. M. Strumskis ne- 
Į tilpo vienos grupės šiaures
niuose ar platesniuose rė
muose Jis daug. labai daug gyv. 859 W. Lombard St., I 
dirbo Sandaroje, bet šimpa- spalio 23 d. mini savo vedy- 
tiju turėjo nemažai taip pat binio .gyvenimo 25 metų su- 

Usbon Falls, Keleivio žmonėm?.ilgusme- kaktą. Jų sūnus ir dukterys. 
Me.) lapkričio 6 d įžengs į tus platino Keleivi I SLA, ta proga savo tėveliams lin-, 
devintąją dešimtį. Linkime Balfą, Brocktono Lietuvių ki daug laimės, sveikatos ir 
jai dar ilgų laimingų metų.! Tarybą. Bakūžę Laisvės- ilgiausių metų.^

ti visi!
Alfonsas Nakas

L1SBON FALLS, Me.

Balakonienei 80 metų

Keleivio skaitytoja nuoį pagrindinius postus— Mi-1
chigano gubernatoriaus bei ' 1910 m. L. Balakonienė (R. 

spaudos atstovų klausimus,1 JAV senato — čia laimėtų L, Box 86, 
dr. K. Kalvelis dėkojo už į respublikonai Abu, George 
mūsų dėmesį, žadėdamas iš; Romney ir Robert P Griffin 
savo pusės visuose T'1 1Dloco priešrinkiminėje kampani-

žės, Vasario 16 minėjimo kad jos dėvi savo tautinius 
komisijose. Laisvės Varpo drabužius.

Gubernatorius Dempsey 
to- 

šiame
neturės bėdų dėl iždo. jeigu pagerbime dalyvių buvo pil- 

Luckienc

BALTIMORE. MD. 

Masikų sidabrinė sukaktis

Agota ir Jonas Masikai,

';&arr'

•’Sr <

hrd-*v>‘t.

'• r..
•bfp

b



Puslapis ketvirta8 KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 43. 1966 m. spalio 26 d-

Rytdienos Šiauliai f Spalio 5 d. Vilniuje mirė 
.... . . . <*•„-„, Antanas Budriūnas, kompo-
.... * . zitonus. dirigentas, konser-

aug’i iki 120.000 gyventojų.
Tokio skaičiaus reikalaus 
Šiauliuose jau įkurdintos ir 
numatytos didinti sovietinės 
pramonės apimtis. Pramo
nės apimtis planuojama
Maskvoje. o darbininkijos , . . . , .
ii- su gyventoju skaičiumi ' ai žybose laimėjęs ReU litą 
, vieta (is 08 dalyviu iš 21

vatorijos profesorius, 64 m.
amžiaus. (E)» » ♦

Vilniaus operos solistas 
(bosas) V. Daunoras, nese
niai Maskvoje Įvykusiose 
tarptautinėse dainininkų

Dešinėje Hareourt S.'ms iš Toronto patenkintas savo 
pirkiniu. Jis už kairėje matomą olandų dailininko Ru
bensą* apie 1630 m. pieštą paveiksią sumokėjo $25,000, 
o jam už ji dabar duoda $300,000.

I URUGVAJUS 1 dienraščių Montevideo da- 
! bar turime šešis naujus, ku- 

Darbininkų ir studentų rie tik rinkikų propagandai 
riruifi ! *r Anksčiau prakti-'

/ e kuotus plakatus ir visokius,
Fo paskutinių riaušių kai- lapelius tik komunistai tė

vyninėse Argentinos ir Bra- leidžia. Jų lapeliais nulipy- 
zilijos respublikose buvo ne- tos visos namų sienos, tele- 
ramumų ir Urugvajaus res- grafo stulpai ir visa kita. kur 
publikoje, — net darbininkų tik galima. Pinigų tam rei-
ir studentų susirėmimų su kalui turi ir jie. I BALTOSIOS
policija ir kariuomene. Vis Būsimų rinkimų metu bus KELIONĖ 1

Knygos
jaunimai

tai dė1 didėjančio nedarbo balsuojamas ir konstitucijos
ir su juo susijusių negerovių, pakeitimas: panaikinti ar 
Išvarė 4 sovietų tarnautojus ne 9 asmenų valstybės tary-

Vyriausybė Įsakė 4 Sovie
tų S-gos ambasados tarnau

PELYTES
MĖNULĮ,

(iš 58 dalyvių 
valstybės), visam šiam sezo
nui yra išsiųstas tobulintis 
Į Milano operą ”La Scala“ 

Kitas geiai pasireiškę.- 
Vilniaus operos solistas (ba 
ritonas) Eduardas Kaniavr 
siunčiamas tobulintis i Sofi
jos (Bulgarijoje) operą.♦ ♦

Kauno valstybinis dramc 
teatras rengiasi ši sezon: 
vaidinu K. Borutos "Balta 
ragio malūno*4 inscenizaciją 
Teatro meno vadovai ir ak

drauge augančios valdinin
kijos apgyvendinimas — 
vietinių planuotojų copes- 
tis. Piamonės planams pir
menybė, todėl butų statyba 
nespėja susilyginti su pra
monės Įmonių statyba. Per 
septynerius metus Šiauliuo
se esą pastatyta pramonės Į- 
morių — 100,000 kvadrati
nių metru gamybinio ploto, 
o darbininkijai gvventi —
181.000 gyvenamojo ploto.
Bet gyvenamojo ploto žmo
nėms juk reikia daug dau- .... . , „ n .
giau negu dvigubai, kaip p
gamykloje.

Skubus pramonės

tojams per 48 vai. apleisti, 11U

bą i’* grįžti ar ne prie prezi
dento ir viceprezidento, ku-

. ,a .. , —r pareigas
kraštą, nes jie esą minėtų minėta taryba.
riaušių kaltininkai-

Urugvajaus negalavimai
, piasidėjo. kai prieš kelerius 
metus ją pradėjo valdyti na
cionalistai, ku) ie rūpinasi

dabar atlieka

Rinkimus laimės viena iš 
didžiųjų partijų — nacio
nalistai ar liberalai. Reikia 
linkėti, kad laimėtų libera
lai, kurie kraštą yra valdę

pažinę su B- Pūkelevičiūtė 
Montrealio lietuvių dramc 
teatro atliktąja to kūrini 
inscenizacija.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE

Vfęsinys)

plėti
mas per septynerius metus 
sut! aukė i Šiaulius -daug 
daueiau žmonių. negupla- 
nuotojai buvo numatė. Bu-! . ,. T • x
vo Skaičiuota, kad tik'^97ejmal sura5t‘ L!etuv0Je P‘" 
metais Šiauliuose bus 64.000 P^ankamą nafto

;................................... - j kieki lauktų vaisiu nedavtgyventojų, o išėjo taip, kad -band.gai t~jami 
iau dabar, 1966 metais, vra P?1 oanaymai tę-ianu. 
on nnn i - • klausima, ar tikrai Lietuvo

a ue tik 40naftos. f* (tiek ™ma£Jneatsakinėja ne 
me plane "Senuosiuos šiau- teigiamai, nei ne.gtamai.

Dvidešimt keturi band}

liuos“).
Tie 181.C00 kv. mrtn^gy- rajonu sukviestus vietiniu 

venamojo ploto, pastatyto koJmia,mimo va(lus vilniuj.
Iš visų Lietuvos miestų i

per septynerius metais, yra 
maždaug 7.000 butui—ma
žiuku butukų, vidutiniškai 
po 26 kv. rastrus. t_ y. po du ; _ _ _
vidutinius, arba po tris visai Į o ~ , .... . . 
mažiukus kambariukus Per' . J)a 10 _ * * ni\Be slįs.
ateinančius penkerius me- nnko c'z'° Sovietų S? 
tus Planuoja pastatyti dar pan??s. Architektų vadovv

tūkstančiu i ’?-Y?8? ?.P‘.e 2a0 archltek
; tu. vnmeciai didžiuojas*

instiuktavo: Betevas. Str" 
galiovas. Golodkinas... Vis

sesis pu viršum 
tokiu butu. To nepakaks; ?u" *I1IUVV,A1 
žmoniškai'apgyvendinti.nei ^d tuo parodytas lietuvi, 
dabartiniam ttvv-entoiųtkai,., architektų aputonteto pn 
čiui. Bet eilė'gamyklų'per. P^m.mas. 
siuos penkerius metus nu- . _
matyta stipriai didinti. Tai tranzistorių manija 
ir gyventojų skaičius mieste 1 Paskutiniu laiku jau i 
turės dar padidėti, nes padi- Lietuvoje galima gauti ma 
Gintoms Įmonėms reikės gi j žų tranzistorinių ("kišeni 
darbininku. — ar iš kaimo. 1 nių4*) radijo imtuvų. Nor
ar iš "brolišku respublikų

Planuose yra numatyti 
"Naujieji Šiauliai“ — jie tū
li išsidėstyti už geležinkelio. 
Bubių link. Jau yra nutiesta 
plati dviejų išskirtų kryp
čių gatvė i "Naujuosius 
Šiaulius“. Ji jau apstatyta 
keliaaukščiais namais ir pa
vadinta Draugystės pro
spektu. (iš bolševikinės kal
bos tą pavadinimą išvertus 
kasdienine kalba, — Kolo
nistų gatvė). "Naujuosiuose 
Šiauliuose“ planuojama ap
gyvendinti 80,000 gyvento
ju, o dabartiniuose palikti 
tik 40,000.

Nors skelbiama, kad toki 
būsią "įytdienos Šiauliai“, 
bet. statybai vykstant taip, 
kaip ji vyksta, tos "rytdie
nos“ nesuspės sulaukti ne. 
tik vyresnioji, bet ir pati 
jauniausioji šiauliečių karta.:

‘ (E) į

jie ten nėra tikra to žodži< 
prasme kišeniniai, bet ran 
koj ar ant dirželio pasikabi 
nus nešiotis galima. Kadan 
gi tai naujiena, tai jaunuo 
liai mėgsta, kad visi matytų 
ir girdėtų, jog jie tokį daly
ką turi: kelia triukšmą gat 
vėse. autobusuose, kavinė
se, net kino teatruose- Vie 
nas laikraštis jau reiškia pa
sipiktinimą tąja "tranzisto
rių manija“ ir reikalauja, 
kad visiems būtų Įtaisyti i 
ausi Įdedami klausytuvai,— 
tegul klausosi, kitiems ne- 
trukdydami

Ta proga išsitaria, kad 
tranzistorių srity pirmau
jant: šalis — ne "didžioji 
tėvynė“, o Japonija. Bet ja
ponai esą išmokę jais nau
dotis kitiems nekliudvdami.

(E)

* * * Balio Sruogos namuose 

biblioteka

Rašytojo prof. Balio Sruo-
U dicijos papulkininkas;

Z- Navickas, kalbėdamas a-i 
pie chuliganizmo priežastis, 1 gos name (Kaune, buv. Ra- 
rašo Valstiečių Laikrašty: ’ miojoj g. 9a m*-, dabar—Ba-

"Jeigu Kėdainių rajkoop- lio Sruogos g. 21 nr ) spalio 
sąjunga 1959 metais parda- 1 d. atidalyta paminklinė 
vė degtinės daugiau kaip už parod i ir miesto viešosios 
1 m’Toną rublių, tai 1965 m. bibliotekos skyrius. Parodo- 
—2.5 karto daugiau Ko- je parinkta prof. B. Sruogos 
mencarai, kaip sakoma, ne- knygų, daiktų ir atkurtas
įeikalingi... (E) visas jo buvęs darbo kamba-

SKOLINAM PINIGUS pasitarti tuc

tik savais, o ne valstybės per 93 metus ir vedę ji pa- 
reikalais.

Vis daugiau visokių

"kultūrininkų“
Jvo krašto padėtis labiau 

blogėja, tuo daugiau čia lan
kosi visokių "kultūrininkų“ 
iš Sovietų S-gos ir kitų ko-*‘ 
munistinių kraštų. Neseniai 
ouvo komunistų kongresas, 
vėliau gastroliavo Maskvos 
cirkas ir paskutiniu laiku 
Leningrado baletas, kurio 
tarpe, kaip ir visuomet, ne- 
trūko išdresiruotų agitato
rių

zangos keliu. Tai ne nacio
nalistai. kurie tik savais rei
kalais tesirūpina.

Lietuviai lanko savuosius

Negalėdami aplankyti sa
vo artimųjų Lietuvoje, Uru
gvajaus lietuviai lanko savo 
gimines ar di augus Šiaurės 
ar Heių Amerikoje. Atvy
kęs i Liet- Jaunimo Kon
gresą, Jonas Česnulevičius 
lankėsi Worcestery pas savo

rl

parašė Danutė Bindokie- 
aė, 58 psl., kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na .......................... $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl. 
ka^.ia .. ••••......••••.... $1-

Ta pati anglų kalba, .. $.1.

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienes pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovam. 
vaikams, bet ir senelia 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00

gimines. Jis atvežė man ir 
mano šeimai linkėjimų iš MĖLY NI KARA ELIAI, Alo

yzo Barono, 69 psl. kai
na .......................... $1.50.

Keleivio bendradarbio ma-
Lnigvajaus darbininkų; no pusbrolio Juozo Krasirs-

kultūrinis lygis nėra aukš
tas, jie lengvai pasiduoda a- 
gitacijai, nes geiai tenusi
mano tik apie futbolą To
dėl ir komunistai tikisi pasi
naudoti jų pasunkėjusia pa
dėtimi.

ko. TRYS SAKALAI, Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.

jon raštinėn 
reikalu.

Kiek aptvarkius sutary- Dar gerokai prieš susirin 
intą administracini apara- kimą atvyksta agitatorius, 
ą. 1941 m- ankstyvą pava- kuri pasitinka pats Finansų 

sari paskelbiama bene 21-ji skyriaus vedėjas H. B. ii 
.’isasąiunginė valstybinė vi- perduoda valstybinio sekto- 
•aus paskola. Tokios pasko- liaus vyr. inspektoriaus par
os Tarybų Sąjungoje buvo tijos kandidato Eduarde 
.asmeiinis reiškinys. Ir kaip Talkačiausko globon. 
aisyklė. visi Įstaigų ir Įmo- Susirinkus tarnautojams, 

aių tarnautojai ir darbinin- jgejna iš inspektoriaus kabi
nai privalėjo būtinai tuo rei- neto. krypuodamas kaip an- 
<alu padalyti susirinkimą, mkas, mažiukas, smulkutis, 
išklausyti partijos atsiųsto iud<s. šlakuotas gal kokių
agitatoriaus kalbos, visi pa- 40 mei ų vyras raudonarmie-1 Knešrinkimine propaganda 
sirašyti nemažiau kaip mė- čio majoro laipsnyje, skliau- j 
nesinio uždarbio paskolos teliais lenktom kojelėm,
.akstus ir. kad neatrodytų, atsistoja prie stalo kampo 
jog dėi tokio isprievartavi- jr čcįisi lūpomis. Inspekto 
no yra kiek nusiminę, būti- „us E.T. keliais žodžiais 
iai pasiusti partijai ir Sta- pnštato susirinkimui atvy
tam džiaugsmingas telegra- kėli p- pakviečia jį pradėti 
mas. Aišku, ir mokesčių in- kalba.
-pekcijos negalėjo išvengti Tas pasilenkia kiek kai 
šito ritualo rgn arčiau vidurio stalo, ui

Tuo reikalu vieną gražų kurio vos kyšo smulki ruda 
vakarą dau po darbo) su- galvelė, ir be didelės Įžan- 
-auk’ami visu apylinkių tai- gOS tuojau eina prie reika- 
.aufojai I apylinkės didžio- j0;

—Tai. va, draugai, kapi 
‘ ‘ JL— talistinis pasaulis- piaunas

Rinkimai jau čia pat, rin
kimine agitacija pačiame Į- 

“ ir Įdomu, kad net 
(nacionalistų

h. aisty j e 
didžiosios

Rugsėjo 15 d. Antanas 
Vaitkus su dukra Zuzana 
išskrido i New Y’orką pas
savo seseri. _ _ _ _____

Rugsėjo pabaigoje iš Yu- 
caipos. Kalifornijoj, pas 
broli, gyvenusį Urugvajuje, 
lankėsi Domininkas Babi
lius. kuris su broliu Juozu 
buvo nesimatęs 54 metus, i 
uvcvia^ <av^xiarii\c ii

oaltųjų ir liberalų — raudo-, 
nųjų) partijos, užuot glaudi-1 
nusius savo gretas, suskilo Į J 
daugybę frakcijų, kurios ga-1 
vusios miiionines valdžios 
paskirtas rinkimams sumas 
pradėjo kiekviena leisti sa
vo taikrašti. Tuo būdu vie
toje anksčiau buvusių 12

• i
pas Siu;

Ką dovanoti?
eilučių autorių.

Miršta ir čia

Rugsėjo 16 d mirė Ona 
Upermonaitė-Širvienė, 60 
m. amž.. gimusi Juodpetriv

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkama- 
knygas:

Paminklinės parodos ati
daryme nebuvo nei rašytojų, 
nei kitų žymesnių kultūri
ninkų. Apie B. Sruogos gy
venimą ir kūrybą kalbas sa
kė Kauno miesto komunis
tų partijos sekretorius, mies
to bibliotekos direktoriaus 
pavaduotojas, jaunesnysis 
mokslinis bendradarbis iš 
literatūros instituto, kultū
ros ministro pavaduotojas 
ir... Antanas Bimba.

Lenkai nepatenkinti jų 
laikraščio platinimu

kaip šunys; jų miestai ii 
kaimai pleška, o mes čia ra 
miavsiai sau šnekamės. Ko
dėl? —Todėl, kad galingoj 
laudonoji armija jus saugo
ja: kad VKPb! jumis rūpi 
naši ir kad didysis ir genia 
lusis Josifas Vissarionovi 
cius Stalinas išmintingai ve 
da Tarybų Sąjungą i taikų ii 
ramų gyvenimą- Bet taiką ii 
ramybę gali užtikrinti tik 
gerai ginkluota raudonoj 
armija. Tarybų Sąjungom 
karo laivynas ir aviacija. C 
visam tam, draugai, reikia 
pinigų. Tarybų Sąjungom 
žmonės visa tai jau senia 
suprato ir Įsisavino. Manau

bėjom pasirašinėti. Vienas 
pirmųjų prabilo buvęs 5-tos 
apylinkės inspektorius Vik
toras Liaukus ir ėmė Įrodi 
nėti, kad mėnesinio uždar

kaime. Tauragės apskr.. Ji į 
paliko liūdinčius vyrą Petrą, 
sūnų daktarą Adolfą su 
žmona ir dukrą Martą. Kitą 
dieną palaidota Del Norte 
kapinėse-

šitai pavyzdingai žmonai 
ir motinai, gerai lietuvei lai 
bus lengva ilsėtis svetingo. 
Urugvajaus žemėje.

Rugsėjo 18 d. mirė 70 m. 
amžiaus Juozas Gruberis

"Lithuania 
i roes,“ parašė

land of he 
L. Valiuke

kaina $4-75.

bio paaukoti tarnautojai. be ar?zia.?s lyiuDens
didesnės skriaudos šeimom, į . ‘S* Mažučių kaimo, Pa 

viskas labai1 onl° va^-nepajėgs, nes 
labrango. o atlyginimai pa- 
iiiko tie patys.

Komunistų partijos Vii
niuje leidžiamo dienraščio kad ii iūs gerai suprantat 
Czerwony Sztandar redak- Trumpai drūtai apibūdi 
cija reikalauja, kad vieti- nęs reikalą, perėjo prie bu 
niai partijos ir administraci- vusių nepriklausomų Balti 
jos vadovai, kolchozų bei jos valstybių ir, žinoma, jas 
sovehozų pirmininkai ir mo- iškoneveikė:
kytojai "ne tik žodžiais, bet — Tiys valstybėlės lopi 
ir darbais“ uoliau prisidėtų nukai su savo 6 milionais su- 
prie to lenkų kalba leidžia- tūpė pamary ir kapstosi 
mo laikraščio platinimo, kad smėlyje kaip viščiukai, net 
tas laikraštis būtų "ne retas padorios geldos neĮmerkę. o 
svečias, o kiekvienos lenkiš- mes. 200 milionų, dūstame 
kai kalbančios šeimos na- už kelių žingsnių nustumti... 
lys“- Dabar tik Vilniaus ra- Tai buvo aiškus Vakarų ka- 
jone to laikraščio platini- pitalistų sumanymas socia- 
mas esąs patenkinamas, o listiuei Tarybų Sąjungai pa- 
Eišiškių. Trakų, Švenčionių smaugti... Bet jiems nepasi- 
ir Širvintų rajonuose "žadi- sekė...

Rugsėjo 20 d. mirė Jonaj 
Trakimas, gimęs Urugvajų 

Bet tuo metu prasiveria Pe* '^ m-amžiaus, kurio tė 
durys, ieina Finansų skv-' Alotiejus mirė rugpiū 
riaus vedėjas H.B ir. net; f10 ?<) d. Motiejus buvo ki 
neuždaręs durų ir nepalei-j jš Kaisedorių apylirkės
lęs rankenos, nuo slenksčio; . u l'a-a’^°^ Carro ka 

pi nėse
Rugsėjo pirmojoje pusė4 

mirė dar dvi lietuvės ir vie 
nas lietuvis, bet apie juo? 
neturiu daueiau žinių.

Kiek anksčiau mirė 70 m 
amžiaus Jurgis Budreckis 
ilgesni laiką gyvenęs Kau 
ne.

M. Krasinskas

i limpa i pareiškia:
— Alsi pasirašome mėne

sinio uždarbio lakštus ir jo
kiu kitokių kalbų negali bū
ti, — ir apsisukęs išėjo.

Aišku, bet kokios tolimes
nės diskusijos būtu buvę 
kilpa art kaklo opozicionie
riams.

Tokiu būdu ne tik pasi
rašėm mėnesinio uždarbio 
paskolos lakštus, bet susi-J 
rinkimo vardu ir džiaugs- į ATSIUNTĖ PAMINĖTI
mingos padėkos ir paklus-■ 
numo telegramos buvo pa-’ 
siųstos. Kas jas surašė ir a p- žmogus ir valstybininkas, 
mokėjo, šiandien negalė-' parašė Vaclovas Šliogeris, 
ciau pasakyti, nes susirinki-: igi ,,.,1.. ,įleido J. BačiUnas 
me to klausimo visai nebu- (Sod Mich ( kaina $2.00. 
vo ir niekas jo nesvarstė. Bet
tarybinėje Tiesoje aiškiai buvęs prezidento A.
buvo atspausdinta juodu Smetonos adjutantas vaiz- 

savo viršininką ir jo 
šeimą, kokie jie pasiliko jo

ANTANAS SMETONA

na rimtą susirūpinimą“. Ne- Kalba buvo trumpiausia 4 , .. ,. . . , .
gerai esą ir Ignalinos. Žara- iš visų iki šiol girdėtų. Pa- ''a^'nasl- 'I' "><* “uoja
sų, Molėtų. Kėdainių ir Aly- kalbėjęs tuojau išėjo .išlaikome nustatytą ntuala.
taus rajonuose Pasilikę vieni nelabai sku-

nustatytą 
(Rus daugiau atminime.

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

POPULAR LITHUANI 
AN RECIPES- parašė Juze 
Daužvardienė- kaina $2

'^OC^OOOOSOOOOeOBOOSOOOOOOI
POOOBoeoooMoeooMosoeooūo

ADMINISTRACIJO

PRAŠYMAS

“Keleivio" administra 

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane 

šant naująjį adresą nen • 

nifrati parašvti ir «en« •

Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — zip code. 

Meeeeooeooeoesaemcz
PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄ
Kiek laiko ir pinigo šutau 

pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
Ros paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą

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

Keleivio adm-ja
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MAIKIO SU TĖVU PASiKALBĖJnv»US VEDA 

STASYS MICHELSONAS

SKRISIME 1,899 MYLIŲ 

PER VALANDĄ

Boeing bendrovė jau turi 
pagaminusi lėktuvo modeli, 
kuris galės su 350 keleivių 
skristi per valandą 1,800

| mylių, jis pagamintas var- 
! žyboms, kuriose turės paaiš

kėti, kuriai firmai pavesti 
pastatyti du tokius lėktuvus, 
kurie pralenktų Anglijos- 
Prancūzijos sumanytus Con- 
dorc ir Sovietų S-gos TU- 
144. Laimėjusiai bendrovei 
bus duota pastatyti du to
kius lėktuvus, kurie atsieis 
1 bil. 300 mil. dolerių.

NEW YORKE KRIS 
ŽVAIGŽDĖS

Į

Astronomai tvirtina, kad 
šiemet lapkričio 16 d New 
Y orke bus matyti nepapras
tas žvaigždžių kritimas, tok-j 
sai, koks buvo 1833 m. lap-i 
kričio 13 d. Vėliau tokie 
žvaigždžių kritimai pasikar
todavo kas 33 metai ir 3 mė
nesiai, bet nebuvo tokie 
stiprūs, kaip 1833 m- Šie
met astronomų spėjimu, tas 
žvaigždžių kritimas bus 
kaip 1883 m. "žvaigždžių 
lietus“. Jei bus giedra, tai

Modetininkės rodo Maskvoje sukneles, kurios nesiekia 
kelių.

TRIJŲ METŲ GENIJUS

National Enųuirer spalio 
23 d. laidoje rašo apie trijų 
su puse metų korėjietį, kuris 
pasižymi nepaprastais ga
bumais. Tai Ung Yong Kim. 
kurio tėvas yra P. Korėjos

goHometrijoj. Šiandien jis 
jau sprendžia tokius mate
matikos uždavinius, dėl ku
rių galvas laužo inžinerijos 
studentai.

Tėvai pradžioje jį mokė 
namie, bet specialistų patar-

sostinės Seoul univeisiteto j ti jie tą savo sūnų atidavė
fizikos profesorius, o moti
na kito universiteto higienos 
lektorė.

Į mokyklą. Jį priėmė į 8-ją 
klasę, bet po 6 savaičių jau 
perkėlė į devintąją.

Raud. Kryžius ir Ralfas

Kai Ung-Yong sukako 
100 edenų, vienu kartu išdy
go 19 dantų, po kelių savai
čių jis pradėjo kalbėti, bū-J 
damas 6 mėnesių amžiaus 
jis jau vaikščiojo, rašė korė- 
jiškai ir piešė. Pirmaisiais 
savo gyvenimo metais jis iš
moko skaičius sudėti, aiim-'j 
ti, padauginti ir padalyti, { 
pradėjo mokytis angliškai 
ir vokiškai (tas kalbas mo
kėjo jo tėvai), o būdamas 
2-jų metų tomis kalbomis 
jau gerai kalbėjo. Nuo 2 me
tų jis vedė kasdien užrašus.Į 
rašė eilėrašęius, kurie šių 
metų rugpiūčio mėnesį iš
leist: atskiru leidiniu.

Jis kasdien mokosi po 10 
valandų. Tėvai džiaugiasi 
sūnaus gabumais, bet kartu 
yra susirūpinę, kas gi galų 
gale iš jo bus.

Dar neturėdamas 3 metų 
(gimė 1963 m kovo 6 d )

— Tegul bus pagarbintas, valstybes, kurios yra davu- į
Maiki! sios savo kareivių Vietnamo

— Aš maniau, kad tėvas karui. Kritikai sako. kad vi- 
buvai jau pamiršęs garbinti sa ta1' yra priešrinkiminė

— Aš. Maiki, klausau propaganda, kad demokra-
švento tėvo žodžio. Jis lie- tų partija laimėtų linkimus.! 
I>ė visiems melstis, kad Viet- — Džiūsta minut, Maik.; 
namo vaina pasibaigtu, nu. aš turiu klausima, 
ir atrodo, kad šį kartą jau — Ar kas neaišku? 
turėsime pakajų ant žemės. — Jes. neaišku. Tu sakai. 
Taigi reikia garbinti. kad penkios valstybės duo

Keleivio spalio 12 d. nu- tams pirktis-“ Visi žinome, 
meryje patalpintas L. R. kad beturčių gydymas ir, 

į visi newyoikiečiai galės tą Kryžiui Remti Komiteto at- vaistai Vokietijoje yra vai-; 
į nepanrastą reiškinį matyti. ' sišaukimas, jei nepaneigia, džios apmokami Dąr dau-f

zuiuma, via neįuis ūktos! tai nutyli Balfo šalpą Vokie- giau. belankydamas 1965 
’ tijoje. Atsišaukime minimi metais lietuvius ligonius V. 
trys padėkos laiškai Raudo- Vokietijoje savo akimis ma
najam Kryžiui už duotą pa- čiau, kad lietuviai džiovi- 
šalpą, tuo tarpu Balfo cent- ninkai turi ne tik vaistus, 
re iš paskutinio laiko yra gerą priežiūrą ir maitinimą 
net 455 šeimų prašymai ir

Ung-Yong jau toli pažengė1 
algebroj, geometrijoj ir tri-

NAUJA — OFICIALU
PILNAI GARANTUOTI
PINIGAI I LIETUVĄ

per V'neshposyltorg Maskvoj
JAV CERTIFIKATAIS 

pirkt: įvairiose krautuvėse, 
AR RUBLIAIS IŠMOKĖTI 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ, 

Gavėjas gauna visą sumą 
Išlaidas apmoka Vneshposyl- 
torg.

UŽSAKYMAI TIK PER 
INTERTRADE 

KKPRESS CORP.
125 Eastr 23rd Street 
New York, N.Y. 10010 

Paprašykite nemokamų ka
talogų.

o UK Ine te vi ai, I
Ul»v p-dbCAię Į Z.V1HCS 21U1.UB- :

-Vi c. ■Ji.cV-.ci Aa OHCuld-

j padėkos laiškai uz 
šalpą.

neatro- da kareivių Vietnamo ko
munistams galabyt. Betgi 

= : Amerika turi jau apie 400,

— Bet man taip 
do. tėve.

— Kodėl neatrodo? Argi 
nežinai, kad mūsų preziden- 000 kareivių tenai nusiun-į 
tas jau skraido po baltąjį! tus; ir pati Vietnamo val- 
svietą, kviesdamas visokias' džia turi savo vaiską. Tai 
karalystes baigti vainą? . juk didelė šyla, ar ne?

— O iš kur tėvas žinai.' — Taip, tėve. Ui didelė 
kad jis ieško taikos?

— Jis pats taip pasakė 
Ar neskaitei gazietose?

— Bet tos "karalystės“ 
kurias jis dabar lanko, pa 
čios nekariauja, tėve: jos 
tik padeda mūsų preziden 
tui kariauti, todėl karo su 
stabdymas ne nuo jų pri
klauso Karą nutraukti gal: 
tiku i mūsų prezidentas. Jei
gu jis iš tikrųjų norėtų jį nu 
traukU. jis galėtų tai pada 
ryti tu “karalysčių“ nelan 
kydamas-

— Nu. Ui kaip tu rokuo 
ji, ko jis dabar skraido?

— Ka iis turi galvoje, aš 
tėve. nežinau. Bet jo kriti 
kai sako, kad šitą kelior* 
jis daro politiniais sumeti
mais. Mat, čia pat jau rin 
kimai. Lapkiičio 8 d. bu;- 
renkama daug gubernato
rių, kongresmanų, senatorių 
ir kitų. Demokratų partija1' 
rūpi tuos rinkimus laimėti 
Bet ji bijosi, kad dėl Viet 
namo karo ji gali būti su 
mušta Todėl prieš pat rin 
kimus prezidentas leidos’ 
kelionėn neva taikos ieškoti.
Tuo tikslu jis pasirūpino, 
kad pirmučiausia Maniloj? 
būtų surengta draugingų 
valstybių konferencija Viet

Uis. tėve. Tais metais te 
nai turėjo būti rinkimai ir 
uutos apsisprendimas. Taip 
buvo nutarta Ženevos kon
ferencijos.. Bet dikUtūrą 
Ngo' Dienh Diem neleido belaiko- Kai kurie 
rinkimų ir apsisprendimo

veltui, jiems dar kas mėnesi 
teiktą išmokama po 25 markes ki

šenpinigių. Kai kur tų pini-

Jau rišykloje

rl o virė i nai yu, Lrilzi v^vnlin. nuv x ▼ v**v«—

Sunku suskaityti lietuvius,, gu duodama daugiau, kitur 
dar esančius V. Vokietijoje,: mažiau. Kai atskirais atve- 
nes daugelis taikosi prie vo- jais mūsų liet. ligoniai iš V. 
kiečių, savęs lietuviais ne- Vokietijos prašė Balfą pini- 

turi ge- gų vaistams, jie negalėje
rus darbus, tarnybas ir jiem 
daug patogiau būti vokie
čiais Seniau tokių “lietu
vių“ buvo daug, nes per 
Balfą gaudavo gana dide- da.

pristatyti nei daktaro recep
tu, nei ligoninės Dažvmėji- 
mo, kad vaistai reikalingi, 
ligoninė jų neturi ar neduo-

cija Visų pirma sukilo stu
dentai ir budistai, o paskui 
prisidėjo ir komunistai. Die
mo diktatūrai ginti stojo A-į Hus kiekius amerikoniško] Nenoriu teigti, kad Vo- 
merika; tada Siaurės Viet-: maisto. Tas maistas dabar kietijos lietuviams parama 

nereikalinga. Daugeliui toji 
nėra parama būtina, ir Balfas tai

namas piadėjo remti Pietų 
Vietnamo komunistus. Iš to

jėga. -lei tikėti laikraščiams, 
tai is viso esą jau sudaryta 
apie milionas kareivių prieš, išsivystė karas. Amerika ti- 
komunistus

— Nu, o kiek 
būti komunistų?

— Jeigu tikėti, ką Ameri 
kos spauda skelbia, tai jų

gali tenai
kėjosi, kad revoliuciją bus rašoma atsišaukime. Balfo 
lengva nuslopinti, bet kai centras nuolat su jai 

kad prieš Diemo: --

Europai neduodamas.
Vokietijos lietuviai

palikti "likimo valiai“, kaip. pripažįsta, išleisdamas tai 
Balfo' šaipai tūkstančius Amerikos 

susira- lietuvių suaukotų dolerių, 
siųsdamas pinigus, rūbus.pasirodė, kad prieš Diemo- ginėja, visiems prašantiems- 

diktatūrą jau susidarė ir re- siuntinėja rūbų siuntas, kny- knygas, prenumeruodamas 
voliucinė valdžia, Kraštui eas užsako spaudą, veda laikraščius. To šalpos darbo

negali būti daug, nes kai da- Išlaisvinti Frontas, ir kad]
bar Vietname buvo neva 
linkimai, tai apie 80 nuo
šimčių
valdžią 
: uf'šim;

tas frontas turi užėmęs di
desnę dali krašto, tada A-

gas.
emigracine: bylas ir pan. 
Paskutiniais dviem metais

ne nemano sustabdyti. LR K 
atsišaukimas tai Balfo šal-

Vokietijos lietuvių šalpai pai netalkina, o tik ją nuty-
žmonių balsavę už! meriką pradėjo siųsti dau- (Vasario 16 gimnaziją Įjun- Ii.
reiškia, tik apie 20j giau savo kalinių jėgų ir] gus) Balfas pasiuntė para- Tiesa, šelpiamajam trem- 

įu buvo priešingų ” ’ ’ ’ ’ ’ "pradėjo bombarduoti Šiau- mOs net už 77,272 dolerius, tiniu: paramos niekad nebus
Bet ir tie negalėjo būti vis- rėš V ietnamą. Pasaulis pra-] \et 115 šeimų buvo sušelpta perdaug, jei jis gaus ir 
kemuaistai. nes daugumą dėjo protestuoti. Prancūzija 
priešingųjų sudaro budistai. ] pradėjo reikalauti, kad A- (ir
Taigi atrodytų, kad komu- mei ika tą karą baigtų ir leidžiami laikraščiai. Taigi 

’ ' atsišaukime tvirtinimas, kad

iš
ruoais daugeliui užsakyta Bako, a iš LRK.. bet auko* 

Balfo apmokėta) JAV į tojams susidaro apsispren

1967 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS

j trauktųsi iš Vietnamo. Ang-1 
lijos Darbo Partijos suva
žiavimas tą karą pasmerkė 

netikiu, ir taip pat pareikalavo, kad 
Amerika liautųsi bombarda-] 
vus Šiaurės Vietnamą. Jung
tiniu Tautų organizacijos

dimo sunkumai.
Apie vaju gausumą ir JMnistų kaip ir nėra.

— Ar tu, Maiki. tiki, kad 
taip yra?

— Ne, tėve. aš 
nes jeigu tai būtų tiesa, kad
Vietnamo generolų valdžią 
remia 80 nuošimčių žmonių, 
tai Amerikos pagalba nebū
tų iai reikalinga. Aišku, 
kad Vietnamo gyventojai 
jai m iešingi, ir be Amerikos 
pagalbos ji gal būtų nuvers
ta nėr vieną savaitę.

— Bet ji turi ir savo vais- 
ko, ar ne?

— Taip. ji turi armiją, 
bet toji armija jai neištiki
ma, ir kareiviai nuolat bėga sovietų užsienio reikalų ve

"LRK liko Vokietijoje vie- tikslingumą dažniau ir daž- 
nintelė organizacija, kuri mau skundžiamasi riet spau- 
betarpiai rūpinasi likusiųjų ] doje. privačiai daugelis pri- 
lietuvhi visokeriopais reika- pažįsU>kad pusę tokių pi a

ne! neskaičius meta- 
dėžę, nes vi

ii-

lais“ nėra tikslus. Tiesa,. syn.ų 
Balfas savo apmokamų tar-j ma i šiukšlių

sekretorius U Thant darė pininkų V. Vokietijoje netu- siems prašantiems, kad 
jau keletą pastangų tam ka- ri, visa šalpa teikiama betai - po truputį, duoti neįstengia- 
““ baigti, bet Washingto-i piai, išskyrus kalinius, psi- ma. Bijau, 1 1 DTZ • t>-1

L.....  " chinius ligonius
sunkiai

rui
nas tas pastangas ignoravo. 
Pagaliau ir popiežius viešai 
išėjo prieš karą. 
šaulio opinijos

Matyt, pa- lanko ir 

paveikus,

bei labai fo
kad LRK ir Bal- 

prasymai aukų nebūtų
sergančius, kuriuos numesti i krepšį. O aukų jau 
šelpia Balfo centro visi Balfo skyriai pradėjo 

” ~ ’ prašyti, nes Balfo centre a-su 1S Bal-

namo klausimu pasitarti. Ji su savo ginklais pas partiza
susirinko spalio 24 d. Pribu
vo tenai ponas Johnsonas.

Jo turinys:

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

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

Kas yra 15-kos valstybių blokas, kuris vadinasi 
NATO?

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai:
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?

Vietnamas faktų švieseje-
Straipsnis Jaltai prisiminti.

Kiek vertas menulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.

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

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi-
do! Vien Vokietijos tremti-] sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant. Užsaky
mam.' ii jų \aikams paiem- mu# galima siusti kartu su prenumerata ir galima atskirai, 
ti per tuos 3 mėnesius Bai- ...
fas išleido 7.731 dol. grynais odrcuoti Uip:
pinigais. Netikiu, kad LRK 
tiek pinigų surenka ir išlei-1 
džia Vokietiios tremtinių; 
šalpai per visus metus, tai 
kodėl tvirtinti, kad LRK yra 
vienintelė organizacija?

Kun. L. Jankus

- - - . Įprašyti lietuviai
mūsų prezidentas kreipėsi į fo gautomis lėšomis. Kartais pyskaitos rodo. kad liepos- 
Rusijos vadus, kad jie pade- net mirusieji buvo palaido- rugsėjo mėnesiais Balfas ga- 
tų jam šį karą baigti. Bet vo tik 12,840 dol-. o išleido 

per tą patį laiką pasaulio 
lietuvių šalpai net 23.135

ti Balfo pinigais
Gerbdamas L.R. Kryžių, 

dejas Gromyko atkirto: kurio veikloje dar laisvoje 
"Agresorius atėjo Į Vietna- Lietuvoje dalyvavau, bijau, 
mą, ir agresorius turi išei- kad šis atsišaukimas suklai- 
ti.“ Tada karas bus baigtas, dins dosnia JA V lietuvių vi- 

O Brežniovas dar šiurkš- suomenę ir nepadės, bet nu- 
čiau anie Ameriką pasisakė, skriaus Vokietijoje šelpia- 
Taigi kol kas. tėve. nematyti muosius lietuvius, 
jokių ženklų, kad karas ga- Apie Vokietijoje likusių 
lėtų greitai pasibaigti lietuvių gydymą ir vaistus

— Maiki. aš eisiu sukai- atsišaukime taip pat netiks- 
bėti rožančių. Gal tas pa- Haį pasakvta. kad “Jiems

nus. Pats valdžios šulas Ky 
andai prisipažino, kad per

Pietų Vietnamo generolai.I 1965 metus iš armijos pabė-
Fietu Korėjos atstovai ir ki
ti Ka jie iš tikrųjų nutars, 
mes nežinome, bet Ameri
kos laikraščiai rašvs taip,

go apie 140,000 kareivių. 
— O kodėl jie bėga?
— Bėga todėl, kad prie-

šin- i gererolų diktatūrai-
kad atrodytu, jog siekiama Bėga remti, revoliucijos, 
taikos. Iš tos konferencijos 
mūsų prezidentas ketino ap
lankyti dar penkias Azijos

— O kada tenai prasidė
jo revoliucija?

— Ji prasidėjo 1956 me- mačys. į trūksta pinigu gydytis, vais->

KELEIVI S
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir tt- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

m'*.
•t !

Ateina ir praeina visokių tipų. Didžiulė dauguma 
žydai, vyraujanti kalba ”ktish“ ir beveik tiktai „idish“. 
i ries mane guli 52 metų senukas, kuris jau trys dienos 
meko nevalgo ir negeria. Skundžiasi, kad vaistų neduoda, 
bet aplamai atrodo pasitaisęs šiek tiek, palyginus su tuo. 
koks buvo. Iš kitos pusės vikrus vengras, jaunas, 27 me
tų kareivis, mėnesį buvęs fronte ir padaręs fantastišką 
maršą gegužės-birželio mėn. mūšiuose ir traukiantis. Įvai
rūs tipai praeina pro akis, kaip kaleidoskope- Tie. keri ) 
apetitas nėra ligos užmuštais, visaip gudrauja, kl. ; . 
Rabiot. Lenkas prieš mdne dirba lazdas - - kas,
su Juozu sutaria geriauį negu kiti. Bene dirba yr a tik 
lazdą?

1S40. 3.21
^lai.uien mane išrašė iš ligoninės. Sveikas? Visai ne. 

uifcj“ nėra vietų, vasar vaxare ten prisikimšo 
ngo. tų po -i į iova. ir aš vos išvengiau kompanijono. Liga 

vii.cjO. oianuien pirmą dieną valgiau puree de po na
rnės de terre“ — bulvinę košę. virtą vandenyje. Apetitas
labai vidutinis.

važiuoti manau penktadieni. Eisiu Į biurą prašytis 
tai dienai.

Ligoninės paskutinis vaizdas atmintyje pasiliko klai
kus — keletas sunkesnių, staigesnių ligonių, be jokios 
greitos pagalbos, be aptarnavimo.

194a 8. 21

Pavalgius užpuolė nuovargis ir kažkoks apstulbimas 
Palauksime... Barake, sename lizde, grįžau j pažįstamą, 
bet įkyrų triukšmą.

1940. 8. 21

Išvykimui bataKjono raštinė manęs nepriėmė. Esą, 
kreipkis į kuopos raštinę. Ten žadėjo reikalą sutvarkyti. 
Maisto einu į A14 „ligoninę“. Ten duoda du kartu per 
dieną bulvių košės, bet šiandien valgiau jau vakarinę 
sriubą. Vėliau, manau, valgysiu medaus su sausainiais, 
o dar vėliau — matysime.

Barake gyvenimas eina.iprasta vaga — su triukšmu, 
barniais dėl „rabiole“ (ropių) ir tyliais protarpiais, kaip 
dabar, po vakarienės, kada daugelis žmonių išsivaikšti- 
nėjo į Septfonds ir kitur. Salia manęs prisėdo rumunas • 
Castellan. keistas čigono ne čigono tipas, mėgstąs pava- 
giliauti. išgauti dvigubą porciją, bet šiaip jau neblogas 
žmogus, žemės ūkio darbininkas. Jame idealiai poruojasi 
gudrumas su prastumu, draugystė su parazitizmu.

1940.8.22

Šiandien iš ryto sveikata vėl pairusi. Atsigauti čia 
vilties maža — reikia greičiau iš čia ištrūkti. Gal aš per
daug anksti pradėjau valgyti bulvių košę, o gal medus, 
kuri valgiau, paveikė mane neigiamai, bet jaučiuosi vėl 
ligonis. Jei neteks duoti Prancūzijai kraujo, sveikatos aš 
jai paliksiu daug. Išeisiu iš čia ves kojas vilkdamas, in
validas. Atsistatymui reikės laiko ir pinigo; kad bent 
greičiau galėčiau pasitarti su daktaru, kuris ne „tarnybą 
eina“, bet žmoniškai prie ligonio prieina. Galvoju apie 
Kozą Solomonovną. Ją rasiu turbūt Tulūzoj. Nuotaika 
mizerna, atitinkanti sveikatos stovi ir oru, i: gi su
skydo. Jis primena lietingas birželio dienas su čionykščiu 
purvu.

1940. 8- 22

Radau save išvykstančiųjų sąraše. Sėdžiu Caussade 
karinėje, laukiu traukinio Į Mor.taubcn’ą. Čia galėčiau 
ir baigti savo pripuolamo kareivio užrašus, bet kol dar ne
galutinai demobilizuotas, tęsiu peckeliojimą toliau.

Mano paleidimas įvyko nelauktai. Maniau, kad teks 
važiuoti rytoj, bet įtraukė į sąrašą „retardateires“. tai 
važiuoju, kad išvengčiau čia komplikacijų ir galimų „kont- 
roidų“, nors jaučiuosi šuniškai. Kelias iš Septfonds i Saus- 
sade buvo be galo sunkus, iki pusiaukelės kareivis paėmė 
mano „kamioną“ ir atgahano čia. Važiuoju visai civiliai 
—apdriskusiuose rūbuose, kaip atvykau, tik dar labiau 
apiplyšęs. Pradedu naują tarpą savo gyvenime. Tulūzoje 
gal gausiu 1,000 frankų premijos, tai padarysiu kasos 

apyskaitą.
Stebiu gyvenimą laisvėje. Cia visur pilna kareivių 

ir demobilizuotų. Metasi į akis kareiviai jaunikliai, iki 
pašaukimo amžiaus, kažkokie subrendę bent gėrimo ir 
rūkymo žvilgsniais. Mane stebi — nepatogu rašyti. Dar 
dvi valandos iki traukinio-

1940. 8 25

Tiys dienos „laisvės“. Vaikštau, kaip nudvėsusi mu- i

Štai Jonukui jau ii tolo 
Miško sargo sūnus moja.

Jurgis. Matas — ne 
Ju švarkai — lopai ir skylės.

Plikes galvos — ko 
Lyja, purvas, viskas sveika.

li būdelės tėvo sprukę,
I valtelę jie nurūko.

Ir visi Jonuką šaukia:
— Bekie, sėskie! — laivas laukia.

— Kurgi plaukiat? — O į jūrą!
Ir Jonukas nei nežiūri,

1 valtelę jis tuoj šoko...
Nėr irklų — tai kas čia tokio!

Pats vanduo jau vaki valdo, 
Vandeny žuvelės nardo.

Josios pelekais vairuoja,
Saulėj žvilga ir žaibuoja.

Cia sustoja, čia vėl ueria, 
lr Jonukas vieną stveria.

Jis dėl to ūmai palinksta,
Pūkšt į vandenį įvirsta-

Ir į virtęs grimsta, skęsta —
Vai tai būtų, jei nuskęstų!

Ir vaikai jau rėkia, šaukia ...
Bet Jonuką greit ištraukia1 ■ ; , k.
Vyresnysis jųjų brolis,
Cia prie kraito meškeriojęs.

Kiek ten buvo triukšmo, baimės 
Dėl Jonuko šios nelaimės.

Koks jis buvo vargdienėlis.
Smėlį valgęs, dumblą gėręs.

z#\'»Za'-.a 'Va'7/'a*7Za\Tz#'T/ą\T/ą .2#

sėlė, sergu, bet apetitas vilko, ir šeria mane gerai ponia 
Goldšteinienė. Gal atsistosiu ant kojų. Mano kelionė iš 
Caussade į Tulūzą įvyko be istorijos, tik Montauban’e 
teko visą naktį — nuo 9 valandos vakaro iki 9 valandos 
lyto — laukti traukinio „pour dernobilises“. Nuobodu ir 
šalta, šiaip kelionė praėjo be nuotykių. Vakar man išmo
kėjo 800 frankų premijos, o dėl 200 teks susirašinėti su 
Caussade’s demobilizacijos centru. Gausiu ar ne? Šiaip 
dabar pereinu Į pabėgėlio sutuaciją, gavau laikiną kor
telę. žodžiu, pradedu civilinį gyvenimą. Rytoj eisiu aiškin
ti, ar galiu vykti kuriam laikui Į Paryžių, nes vaikštau nu
plyšęs, be palto, be baltinių. Jei neleis vykti, teks šis tas 
pirkti. Rašiau broliui ir į „Naująją Gadynę“, į Ameriką. 
Sakiausi, norįs atvykti. Į jokį papildomą sąrašą nepate
kau — tik vakar vakare Goldšteinas mane įtraukė ir iš
siuntė mano vardą į Marselį, kur kažkas darys žygių dėl 
vizos- Į Lietuvą siunčiu laišką Kairiui ir Purėnienei su už
klausimu. ar galiu vykti ir kokios perspektyvos dėl darbo 
ir kitko Ryt pasiųsiu Kairiui telegramą, pasiskelbsiu, ir 
gal jis atsakys ką nors. Nepatogu kiek, kad aš čia pas 
Goldšteiną gyvenu ir valgau, ir iš manęs nenori pinigų 
imti...

Tulūzoj radau p.p. Ortenbergus, kurie valgo irgi pas 
Goldšteinus. Žinių iš Rappoportų šeimos nėra. tik Ženis 
mėnesio gale keta čia atvykti, dtmobilizavęsis. Jis keta 
daryti karjerą Prancūzijoje, nežiūrint į ketamus leisti 
antisemitinius įstatymus. Iš Veros — jokių žinių. Ji Pary
žiuje ar Vient-Boukau.

Pirmas įspūdis Tulūzoje — mano nereikalingumas 
čia. Pilna žmonių, pilna pabėgėlių, pilna svieto, neturin
čio ką veikti. Ką tokiame mieste veikti man, kur dėtis, 
nuo ko pradėti tvarkyti savo reikaliukus?? Klausimai, į 
kuliuos jokio atsakymo neturiu, ir jaučiuosi bejėgis- Jei 
ne Amerika ar Lietuva, čia galėčiau jaustis visai pražuvęs 
žmogus ir, turbūt, žūčiau, nes kautis už būvį nemoku ir 
neturiu reikalingo gyvenime kietumo Gal tokios mintys 
irgi ligos padarinys? Liga ta keista — silpnumas ir kaž
koks apsvaigimas. Tokios jo žymės dabar.

(Bus daugiau). •

SERgg,

Klausimas

Esu 26 metų amžiaus. Į 
Ameriką atvažiavau su save 
tėveliais 1951 metais, kaij 
D.P. Aš lankiau mokyklą ii 
baigiau High School (gim 
naziją), bet į kolegiją nepa 
tekau. nes perdaug gera 
aš nesimokiau, taigi nega 
vau jokios stipendijos, o tė
veliai neįstengė man duot 
finansinės pagalbos.

Baigęs High School, atli 
kau karo prievolę, o pasku 
vėl grįžau namo pas tėve 
liūs. Ilgai ieškojau darbo ii 
negalėjau tinkamo surasti 
Už poros mėnesių aš nuta
riau paimti pirmą pasitai 
kiuri darbelį, kad nebūčiai 
našta savo tėvams- Gavai 
šiokį tokį darbą krautuvėje 
kur aš dirbau prie daržovių 
ir panašių produktų. Darba.' 
man gerai sekėsi, dirbau 
sunkiai ir noriai, ir man at 
rodė, kad dabar viskas būt 
gerai, bet kiti darbininkai 
ypač tie, kurie dirba pri' 
mėsos supiaustymo, pradėjt 
prie manęs kabintis, iš ma 
nęs tyčiotis, juoktis iš ma
no akcento ir apsirengimo ii 
aplamai neduoti man ramy 
bes Kiek galėjau, kentėjau 
bet tie nesiliovė. Po dvieju 
mėnesių man gyvenimas pa
sidarė nemalonus, ir aš. pa 
sikalbėjęs ir pasitaręs su tė
veliais, nutariau pasiskųst' 
„bosui“ (savininkui). Jis 
mane gan kantriai išklausč 
ir pasakė, kad pasikalbėsią? 
su kitais. Reikalai nesitaisė 
Už kelių savaičių vėl mar 
teko kalbėtis su „bosu“. Jis 
man pareiškė, kad jis klau
sęs kitų apie mane. ir tie nu
neigė visą istoriją ir pasakė, 
kad aš be reikalo tokius lie
žuvius leidžiu; kad niekas 
manęs neužkabina. kad 
man, turbūt, galvoj negerai 
ir tt. Vėl nutariau kentėti, 
bet tie man ramybės neda

vė. Prieš kiek laiko krei
piausi į savo „savininką“, 
kuris, matomai, buvo gana 
patenkintas mano darbu, ir 
jam pasakiau, kad jei reika
lai su kitais tarnautojais ne
pasitaisys, man teks ieškoti 
darbo kitur, noi-s aš neno
rėčiau palikti jo krautuvės.

Jis man nieko tada nepa
sakų Padirbus dar keletą 
savaičių, vieną šeštadienį 
avininKas, priėjęs prie ma

nęs, pasakė, kad man pirma
dieni nebereikia ateiti į dar
bą. kad jis priėmęs mano 
„notice“ (pranešimą), kad 
aš palieku darbą. Aš jam 
tuoj pasakiau, kad aš nieko 
panašaus nepadariau; kad 
aš tik daviau jam Įspėjimą, 
kad gal man teks darbo ki
tur ieškoti, jei reikaias su 
kitais tarnautojais nepasi
keis.

Nieko negelbėjo. Jis pir
madieni. nors aš ir buvau 
atėjęs, neleido man dirbti-

Ką padarysi. Nuėjau į tą 
Įstaigą, kuri išmoka darbi
ninkams nedarbo pašalpą, 
ir užsirašiau, kad netekau 
darbo Jie klausė kodėl, ir 
aš jiems visą teisybę papa
sakojau. Už 10 dienų gavau 
iš jų raštą, kad jokia pašal
pa man nepriklauso, nes aš 
apleidęs darbą savo noru, 
o ne dėl savininko kaltės. 
Jie leido man pasikalbėti il
su vyriausiu viršininku, bet 
tas tik patvirtino tai, ką man 
ta moteris toj Įstaigoj pasa
kė. kad man nepriklauso jo
kie pinigai.

Neturėdamas pinigų eiti 
pas advokatą, kreipiuosi į 
Tamstą, klausdamas, kas 
man daryti. Aš nesugebu ki
to darbo kolkas gauti, o 
man atrodo, kad man turėtų 
priklausyti kokia nors kom
pensacija.

Nusivylę*

Massachusetts

Tai Sylvan Scolnik. kuris sveria 640 svarų. Jis turi ne
paprastą apetitą. Jam po kiekvieno valgio 3 kartus per 
dieną dar duoda po 18 kotletą (hamburgers). Jis už 
piktą bankrotą (juo jis apgavo savo kreditorių $263. 
000 sumai) yra nutemtas 5 metus kalėti ir tuo tarpu 
sėdi Pkttadeipkijou kalėjime, bet bus perkeltas j Lewis- 
bnrgą, Pa. Phlladelphijos miestui jo dienos maistas 

kaituoja $28.

Jei Tamsta buvai nepa
tenkintas Employment Se
curity įstaigos sprendiniu, 
turėjai teisę apeliuoti. Pir
moji instancija yra pati ne
darbo pašalpas mokančioji 
įstaiga. Jie paskiria valdi
ninką. kuris pasišaukia ir 
darbdavį, ir darbininką ir 
abudu apklausinėja detaliai 
api« įvykusį „atleidimą“. 
Jis tada nutaria, kas ką "at
leido“. Jeigu jo sprendimas 
nėra priimtinas darbdaviui 
arta darbininkui, — sekanti 
instancija yra taip vadina
masis Board of Appels. ži
noma. visokioms tokioms a- 
peliacijoms yra nustatytas 
tam tikras terminas, per ku
rį apeliacija privalo būti pa
duodama. Aš nežinau, ar 
Tamsta praleidai, ar nepra- 
leidai termino.

Apie patį atleidimą galiu 
Tamstai tik tiek pasakyti: 
viskas priklauso nuo to, 
kaip i šj reikalą pažiūrės 
„her.ring officer“ arba 
Board of Appeals- Jeigu jie 
prieis išvadą, kad Tamstos 
darbdavys turėjo pakanka
mo pagrindo Tamstos žo
džius suprasti kaipo „no
tice“—t. y kad Tamsta pa
lieki darbą, sprendimas bus 
darbdavio naudai, ir Tams
ta negausi nedarbo kompen
sacijos. Iš kitos pusės, jei 
atrodys, kad Tamsta neatsi
sakei darbo, kad Tamsta no
rėjai ir galėjai jį tęsti to
liau, bet buvai atleistas ne 
dėl savo kaltės, tada Tams
tai bus išmokama kompen
sacija.

r.

Pandora Cooke iš San Diego. 
Lak. 2S m. amž.. sako. turinti 14 
vyrų. dauguma jų karių, ir nau
dojasi karių žmonoms duodama 
pašalpa. Už valdžios apgaudinė
jimą ji traukiama teismo atsa
komybėn.

NAUDINGI PATARIMAI

Truputis druskos, pridė
tos į vandenį prieš kavai uz- 
verdant, sustiprina kavos a- 
romatą.

Riebalai mažiau teškės, 
jei į keptuvę pabarstysime 
truputi druskos.

Dumblu kvepiančią žuvį 
reikia išplauti stipriai sūdy
tame šaltame vandenyje.

Prieš valant slidžia žuvi, 
pirštus reikia įkišti i drus
ką- Tai palengvins darbą.

Norint pašalinti vabzdžius 
iš daržovių, reikia prieš ver
dant jas pamerkti Į sūrų 
vandeni.

Kavos ir kakavos dėmės 
išnyksta, išplovus daiktą šil
tame sūriame vandenyje, o 
po to perplovus šaltame 
vandenyje.

Jeigu užtiško riebalų ant 
drabužių, užpilkite dėmę 
druska ir atsargiai patrin
kite. Dmską reikia keisti tol. 
kol dėmė išnyks.

Stikliniai buteliai ir stik
linės būna skaidrios, kai tai 
išplauname sūriame vande
nyje.

. I
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NAUJOVE TRAUKIA atskrido juodas varnas“ ta- 
me vakare buvo išgaudytas' Bostono[ :t: Į me vakare buvo išgaudytas DOSlOIiO

■ /* J * _ v® • 5;! Jei sumanoma parodyti iki paskutinio egzemplio-',: 711^1 H tikrai kas nors nauja, žiūro- riaus. Knygą nusipirkusieji H iy Kalemjokh!; V w(ff ll>ww 3 vų visuomet netrūksta. Taip turėio progos gauti ir auto- T , .../ų visuomet netrūksta. Taip turėjo progos 
buvo ir praeitą šeštadieni/ riaus parašą, 
kada Bostono Lietuvių Kul-J

4. _* •____ • mn ; *- • ki i -i turos Klubas renge Išrais-iS ie metai geresni LDD pietus ir N. Jonuškos , A- i •.. , kos šokio ir literatui os vaka-
So. Bostono Lietuvių Pil. pagerbimas u uiyiaiuiua v<u^ l Dr- Henrikas Nagys lankėsi tas 

rą. Į jj susirinko pilna dl- .. .. lLa‘ -
lituamstinej mokykloj

Lapkričio 6 d. So. Bosto- 
J. V-gas no Lietuvių Piliečių Dr-jos 3 

lll aukšto salėje Sandaros! 
Moterų Klubo našlių banke- i

* *

Įžymus lietuvių poetas dr. Lapkričio 6 d. So. Bosto-1<: 
' Henrikas Nagys praeitą šeš- n0 Lietuvių Piliečių Dr-jos ’1

metų 9 mėnesius draugija Jų su bičiuliais prisirinko Islando, net iš New Yorko. 
pajamų ir pelno turėjo ke- pilna Sandaros salė- Juose Pažymėtina, kad ypač daug 
liais tūkstančiais daugiau, buvo pagerbtas ir tos drau- buvo jaunosios kartos
negu pernai per tą patilai- gijos uolus ir senas.veikėjas j Visiems, matyti buvo įdo-i ir kitais klausimais su aukš-! T .............., „
kotarpi .Napoleonas Jonuška. kuns:mu išgireti Birutės Vaitkų-' tesniuių klasių mokiniais. ! Lf>P*™io 13 d. So. Bosto-

tadienj lankėsi Bostono litu- UI aukšto salėje N. Anglijos 
anisiinėje mokykloje ir pa- Pabaltiečių Dr-jos banketas, 
įsidalino mintimis tautybės

1

.•„TV. • if ?

švenčių nuolaidos 
automobiliui dovanoms

i fefiriV.
Džiaugiamės paskelbti specialias Švėnčių kainas.

Atpigintos kainos jau galioja.
Mes priimsime užsakymus automobilių dovanoms 

Šios kainos via;

I

Per rugsėjo mėnesį paja- spalio 15 d užbaigė 80 m. 
mų buvo daugiau ne $9.000,! Pi -masis susirinkusiem a- 
o pelno $1,486. pie tai priminė J. Vilkaitis

Tame susirinkime pagerb- ^umPai j pasiklausvli įžymaus liteVa-
ti 4 mirę nariai (visi vyrai), nu^kos veiklą. Jis pastebė-. ĮQros žinovo ir poeto dr.

iji nariai (vy- J°> kad kuopos naiių taipe Henriko Nagio, ką jis pasa-

, ro Lietuvių Pil Dr-jos III
raisKos šoki n- namatvri Šis mielas svečias mūsų aukšto salėj Lituanistinės 
laisKO- šokį n pamatyti, Įįtuamstines mokyklos mo- mokyklos metinis banketas kaip ji pati šoka, o taip pat visada su dideliu'’ 5 m#etm,s banRetas-

džiaugsmu laukiamas.

naitės-Nagienės žodi apie iš
raiškos šokį h- pamatyti,

2101-VOLGA GAZ -21 R-.....-......
2102 - VOLGA GAZ 21 US
2103 - MOSKOVIČ 408 E -...... .......
2103 - MOSKOVIČ 408 - ..................
2104 - ZAPOROZHETS - ZAZ 965A

$2.365 19 
$2,553.70 
$1.954.88 
$1.759.39 ::

ir priimti 2 nauji
rai).

Šiame susirinkime turėjo
yra ir daugiau žymesnių na
rių, kurie šiomis

J. Mekas rodė ir 
savo filmus

Lapkričio 20 d- So. Bosto- 
; no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj 

ais mo Lietuvos kariuomenės atkūU . į kys apie musų taipe esantį 
... , . _ dienomis rašytoją humoristą ir satyri-

būti pasiūlomi kandidatai į mirtjo arba minės savo am-j ką Antan Gustaiti bei iš_ 
valdybą, o nominacijos rin-1 ^aus tokias retai kieno su- gj^ svečio ir bostoniškio 
kimai bus lapkričio 17 d. į laukiamas sukaktis. .. naujausios kūrybos vaisių.
Kandidatų mažai teatsira- . ®ar kalbėjo svečias įs
do: i pirmininkus Dravins- Yorko Jonas Buivydas, 
kas, 
fin.
fe; V dabar' dien sukako 10 metų nuo1 Į—X T i ražtis“’
ii I iždininkus naaiūlvtasl Vengriios sukilimo, kuns Paklausomoje Lietuvoje, a-Į n • » *ji- Į iždininku^ pasiūlytas -•pie žymiuosius jo atstovus. Šių naujoviškų filmų pa-
naujas Ketvirtis, o į sek- Vemrriia. ir Lietu Vakaių pasaulyje. Šimpa-' sižiūrėti atsilankė ir nema- Lapkričio 27 d. So. Be
retorius Neyierai nesutikus .uVengnja n Lietuj prele?entėg šntas ir ; ža lietuvių. Jie techniškai Į- no Lietuvių Pil. Dr-jos
kandidatuoti, kito neatsira- draumiai turėti ne tik sklandus žodis rodyte rodė/ domūs, nors kai kurių žiūro- nams Šunim burum t
do. Nedaug kandidatų n į _ -______ ___ _ kad kaiho savo dalvka vių nervai buvo persilpni namu III aukšto salėie-

rimo sukakties minėjimas- 
Kalbės Lietuvos konsulas A.Amerikiečių spaudoje bu- ^^osKonsu

vo paskelbta, kad spalio 21 Slmu,ls ls ,Yorko 
d. Cambridge. Mass , Suau-

; gūsių Centre filmų gamin- Lapkričio 25 d. JordanBirutė Vailkūnaitė - Na-

• «<>##♦#####*##**#*♦#>*#*********»***

draugija.

$ 957.60
Tos specialios kainos galios

TIKTAI IKI 1966 GRUODŽIO 15 dienos.

Skubėk su savo užsakymais pas:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South (corner ISth Street) 
New York. N.Y. 10003- Phone: 212 — 22S-9547 

arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar skyrių.
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direktorius, dauguma senu- amžiaus narių 
jų. j daugiau jaunesnių.

Teisybė, kandidatus dar 
galima siūlyti iki kito direk
torių posėdžio, kuris bus 
lapkričio pradžioje.

bet iri kad tai kalba savo dalyką vių r
gerai išstudijavus meniniu- juos pakelti.

j kė. Pažymėtina, kad ji įs- 
Nauja gydytojų vadovybė • raiškos šokio meną dėsto ir 

Spalio 22 d. Bostone buvo kuria ne tik Montrealy, bet 
susirinkę N. Anglijos lietu- net ir Toronto universitete, 
viai gydytojai. Jų pirminin- I kurį ji išvyko kitą dieną iš
i i____ Ji, ____ n PIkiiIo VoorinnA Lrn

♦ * •

Gruodžio 18 d. 3 vai. po- 
. . piet Jordan Hali salėj smui-

Komp. Juliaus Gaidelio kininko Izidoriaus Vasyliū- 
vadov uujamam Bostono vy* koncertas

Skautų tėvų padėka

Ginču kilo dėl kontrolės k„va u,- Bostono. Birutė Naeienė ke-' HJ sekstetui už jo puikią

draugijos Įstatų pakeitimas. roseoziavo luu vaiayoa ninkės gilų isijautimąj Taliai prisidėjusiems prie čzjki1’ valrai-ask7V».*M — —--- --------
# * t

Bosto- 
jos III;

Piliečiu auKSto saieje Jaunimo Kon- 
ečiam £rcso Bostono skyriaus ko

miteto rengiamas Kalėdų

LAIKRAŠTIS VISU IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap 
žvalgas, mokslo žinias, modernu 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 laikrašti 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50

Adresas: .
NEPRIKL A USG M A kl ET» \ -a •>--

7722 George Street. LaSalle—Montreal. Canada
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o kaip draugijos Įstatų 100-, Spalio 23 d Bostone po- dideli talentą.jog puikius da- minetr> 
sis straipsnis sako. — ”ista- sėdžiavo Lietuvių Darbinin-. vinius- Norėtųsi, kad kada 
tai turi būti pakeisti ir pa- kų Dr-jos Centro valdyba.' čia būtų surengtas ištisas 
pildyti tik narių susirinki- Į posėdi buvo atvykę ir iš jos šokio vakaras, geresnė- 
mo dviem trečdaliais balsų New Yorko J. Buivydas su se sąlygose ir su gera muzi- 
daugumos nutarimu Toks žmona. adv. St. Briedis ir. kos palyda.
susirinkimas šaukiamas raš- Br. Spūdienė. Dr. Henrikas Nagys kon-
tu bent dvi savaitės prieš su- Į Nepamirškite, kad ’ densuotai ir vaizdžiai api-
sirinkimą, nurodant Įstatų . budino Antano Gustaičio ir
pakeitimo ar papildymo L. B. Kultūros Fondo vajus^ .q naujausią knygą „Ir at_ 
straipsnius ir pažymint, kad pratęstas iki gruodžio 1 d. gkrido juodag v2Lrn3LS*^ pa_ 
toks įstatų pakeitimas ne-: Ras tunte laimėjimų bilie- gaR .. A Gustaitis yra mū- 
prieštarauja šios šalies Įsta/ tus nenumeskite jų iki mi-

'netos dienos, nes juk eralite . .. . .tymams . ' . _f. ’ J 6 j iškėlęs musų humonstinj ir
To nėra padarvta, todėl laimej. ! satyrini žodį iki tokio aukš-

kandidatai turi būti pasiū- • * ! to meninio lygio turinio ir
lyti. ir kviečiant kitą susi- * Pir m' ! formos atžvilgiu. Tai esąs
rinkimą raštu turi būti pa-; Enciklopedija jau rišykloje mūsų buities, mūsų klaidų 
keitimai nurodyti. Jei tada' Lietuviu En<,iklo (ii os'trubadūras (dainius), pasie- 
susirinkimas pakeitimus pa- ^XXV tomas jau ridamas ! auksto brandos laipsnio.

Jis apima žodžius nuo Z iki 'a7» eilėraščiuo^ juo-
Zviroždys. Tomą redagavo’ ^iasl ne ^e'
J,. T r;rni„c i linksma, bet kad skauda ir

sunku įskenteti. Jo kūryba

pobūvio tariame i
skautišką ačiū.

Tėvu Komitetas

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

:----------

OAKVILLE, ONT.

Skaudi nelaimė

Paskutiniuoju laiku

* * *

tvirtintų, aišku, tik tada 
konrolės komisijos kandi
datai atkristų.

A. Matjoška mėgino tai 
aiškinti, bet nei pirminin
kas, nei nariai nesuprato,

Lapeikų sukaktis
Jozefina ir Danielius La- 

kad reikia elgtis, kaip Įsta- peikos iš Bridgewaterio, se
tai reikalauia. Keista, kad Į ni Keleivio skaitytojai, šio-|
tai neatkreipė dėmesio net mis dienomis minėjo savo; tiečių, būdo silpnybėmis 
susirinkime buvę leisinin- vedybinio gyvenimo 50 me- not dr. J^Giraiaus, jig 

tų sukakti. Jų vienintelė ’
duktė Albina, farmacininkė.

yra gyva ne praeinančiomis 
dienos aktualijomis, bet ap
lamai ilgalaikėmis žmogiš
komis, drauge ir mūsų tau-

kai. Gal mažiau kaip dvy
liktoji dalis narių nutarė,
kad kontrolės komisija ne-' ta proga savo tėveliams iš- 
reikalinga ir kandidatu ne- kėlė šaunią puotą Snow
pasiūlė- Vadinasi, visai ne
paisoma Įstatų.

Namaksių sūnus jau 

kapitonas

Kotrynos ir Adolfo Na
maksių, gyvenančių 321

Lodge restorane, kurioje da-

Ivg šių dienu Maironis, skel
biąs ano idėjas visai nauja 
linkimai liūdna forma. Jo 
paskutiniosios knygos eilė
raščiai esą brandūs minties

lyvavo būiys giminių ir’ požiūriu ir pasižymi labai 
draugų, vien iš Kanados bu- gera forma ir muzikalumu.

’ •” -* Pabaigai abu poetai pa
skaitė savo kūrybos. Henri
kas Nagys. bostoniškių .vi
sada su džiaugsmu laukia-

vo 20. Buvo ir pabroliai 
Povilas Laužikas ir Adelė 
Lekienė. Keldami šampano 
taures, puotos dalyviai lin
kėjo sukaktuvininkams ge- ™as poetas, aidėjo gyva 

j__ .-i— 1.: žmogaus širdimi, sodriu žo
džiu ir plačiu vaizdingumu.

Country Club Rd., Newton ros sveikatos ir dar ilgų lai- 
Center, Mass.. sūnus Adol-'mingu metu- Dovanų jie ga- , .

nakeltas i oro pajėgų vo tiek, kad turbūt teks suk-, rodančiu dideli jo talentą, 
kokono laipsnį ' ti gaivą, kur jas visas sudėti i Antanas Gustaitis, be kitų

Kap Namaksy dabar tar- Aplamai, sukaktuvinė puota, dalykų, paskaitė ir keletą 
nau ja Hawajuose ir vaka- buvo su visom tom ceremo- mums pažįstamų meninin- 
rais lanko Hawajų universi- nijom, kaip ir vedybos, tik ku portretų tarp ju Viktoro 
tetą, siekdamas magistro jaunieji jau truputį vyresni. Vizgirdos, Bernardo Braz- 
laipsnio- Jo žmona Diane Įdomi smulkmena: Lapei- dzionio ir Stasio Santvaro, 
taip pat tarnauja JAV ka- kos tebegyvena tame pačia- susilaukdamas aplodismen- 
riuomenėje ir Uip pat kapi-’ me name nuo pat savo vedy- tų-
tono laipsny bų. Emilija Alekmem Į Keleivio pampintas JTr

Vasario 7 d. Jordan Hali ’ 
salėje dainininko Naan Pold į 

pas koncertas, rengia Pabaltie- • 
mus Įvairios nelaimės vis čių draugija.
daugiau paliečia lietuvių. J. * * *
Tunaitis keletą metų išdirbo
vietiniame automobilių fab- Thomas Park aukšf'
rikp Kpf i darba va- i nomas ra auKsunke, bet į darbą kasdien y mokvklos sa1ėje Lietuvos
zmejo įs tolimesnes vieto- % . bį sukakties:vės. nes prie fabriko sunku nepnKiausomyDes suKaraes . 

i ; minėjimas, kur] rengia A-.
^av‘ . ,. merikos Lietuvių TarybosVrear ne^ma’ atyamvęs sR jus
Į darbą, įs jo nuvažiavo ne J » » 9

i. namus, bet į vietinę ligoni
nę. Mat. fabrike darbo metu Balandžio 7 d Jord2n 
užsidegęs alyvos bakas Hali salėje pianistės Veros 
sprogo, ir deganti alyva jį Veinbergs konvertas, rengia
gerokai apdegino. labiau
siai nukentėjo aky?, bet nuo 
visiško apakimo tikimasi iš
gelbėti.

J. M-kas

lešknu Uršulės Roeeliss, ro- 
dos. dabar gyvenančios Amsler- 
<la»c, N.Y. Ji ©ati arba kas apie 
ją ką Žino prašoma pranešti ad. 
resu: Konstancija l'rbonavičifi. 
tė Ualčauskienė, 2.3 O’Neil St.. 
Hudson. Mass.

Vedybos

Pabaltiečių draugija.
* * #

Balandžio 9 d. So. Bosto
ne Lietuvių Piliečiu Dr-jos 
DI aukšto salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir N. 
Anglijos lietuvių gražuolės į 
balius.

i

SLA
SUSiVIENlJlMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE
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VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA 

Širdies priepuoliai. Ją pa-

jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $i,0vv.CC apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama I.eiuviakų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 3fith Street, New York. N.Y.lOOOt
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Vidurinio amžinos moteris rašė dr. Menard Gertler, o 

®»šlė ieško gyvenimo draugo.; . . :va(ja — garSU8 Širdies li- 
•"m, mfe*. dr. Pau,

VVhite. Knygoje aiškinama.

mMOoeeosooeeosoooocoaoemt

<y venimą. Toriu turto ir paja* 
■”?. he šeimos.

Pat Shurn. P.O Bo* *32, 
p«ro, Ind. 46970.

(43)

UETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuves žemė a- 
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą.

, . .. s;_ i ..Vaistai, kurie buvo ilgai lau-kaip gali pramatyti sato S r- nno reumatizmo, rankų,
dies priepuolį ir JO išvengti, kojų nutirpimo ir skaudėjimo

Kaina $3.70. Tuojau siųsk ši skelbimą ir
'savų v»rdą su antrašu, ir mes 
l atsiųsime vaistu išbandymui.

ROY AL PROnVCTS
t>S'««riT,k savo pafistamuą 

lūiraivti Keleivį. Kaina

metama $5.

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithnania**. 174 psl., daug 
paversiu, kaina tik $1.50

***—**•»
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Vietines žinios
MeMe***************************

Kas bus našlių karalienė?
Tas klausimas bus išspręs

tas Sandaros Moterų Klubo 
metiniame našlių bankete, 
kuris rengiamas lapkričio 6 
d 5 vai

Gedrimaitč* reklamuoja 
fondą

Mass. Bay United Fund 
savo vajaus reklamai pasi
rinko dvynes Doną ir Che

ėiu Dr-Un aukšto salėje! G*“** »* Med- 
cių Ui JOS ll aukšto saleje. Į f(>rdo Keleivio senos skai_ 

Jame dalyvauti kviečia- tytojos Pranciškos Gedri
me visas našles ir našlius iš i mienės anūkes. Jų nuotrau- 
vietos ir tolimesnių vietovių. ‘ kos buvo amerikiečių laik-' 
Iš jų tarpo ir bus išrinkta - raščiuose.
1967 m. našlių karalienė, ku
ri pati pasirinks karalių.

Bankete bu* dainų, ska
nių valgių ir gėrimų, gros 
Šmito orkestras, todėl bus 
galima ir pašokti.

nanciaaias i .u&ssucnusetts guuernatonus muarą 
J. McCormack (dešinėj) su viceprezidentu Humphrey, 
šiam atsilankius Bostone. Kairėje šen. Edward Ken
nedy, užpakaly tarp McCormacku ir Humphrey kandi
datas i senatorius Endicolt PeaboJv.

M. Valkavičiūtė atstovaujafc I
Raudonajam Kryžiui

Marytė Valkavičiūtė yra 
Amerikos Raudonojo Kry-

Visi lietuviai, ne tik naš-’ žiaus P«-
lės ir našliai, nuoširdžiai mlnlnk<';. J> nesentai tos or- 

ganizacijos reikalais lankė
si Kanadoje, Halifaxe, N.S..kviečiami atsilankyti.

Banketo komisija
O. Verbickaitė gavo 

stipendiją
Onytė Verbickaitė antrą

kur išbuvo 3 dienas. Ši pa
vasarį Marytė Minkų radijo
gegužinėje buvo išrinkta 4<artą gavo ”Girls’ School 
“Miss Lithuania of New Alumnae" stipendiją. Ji lan- 
Engiand“. ko Bostono universitetą ir

Vena pastebėti, kad mi- ten ruošiasi būti slauge, 
savininkė, sugrįžo iš ligoni- nėta RK jaunuolių grupė Onytė yra Petronėlės ir 
nės ir sveiksta namie. Ji dė- Bostone įsteigta prieš 28 Jono Verbickų duktė. Tė-. sUorienej 
koja visiems, kurie ją lankė metus, bet pirmą kaną jos vai seniau gyveno So- Bos- 
ar atsiuntė gėlių bei linkėji-. pirmininke yra moteris
mų pasveikti

A. Likienė sugrįžo 

iš ligoninės

Ad«*ė Likienė. Paul Shop

vaujamame tautinių šokių 
sambūryje, dabar priklauso 
universiteto šokėjų grupei. 
Ji yra SLA 328 kuopos narė, 
o jos motina — tos kuopos 
iždininkė. Onytė yra mėgia
ma ir savo bendramokslių 
tarpe. Malonu tėvams turėti 
tokią dukrą, malonu ir vi-'

Sėkmės Marvtei!
tone. o dabar Randolphe 

Onytė nuo mažų dienų šo
ko Onos Ivaškienės vado-

Gc-ro pasisekimo Onytei 
ir ateity!

J. T.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE .

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiuli, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.
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1ATOSTOGOS ŽIEMĄ IR VASARĄ 

BAHAMOS SALOJE
Gražus birželio mėnesio oras ištisus metus. 

Maudymosi baseinas. Čia pat balto smėlio paplūdy- 
miai. Atskiras kambarys su vonia, galima naudotis 
virtuve. ,

Vienam asmeniui savaitei $15, dviem — $20. 
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL- <! Atveža iš aerodromo ir nuveža į jį. Rezervuokite sa- 
DOMO MOKESČIO. Tą pati mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. ;! vaite__  rašykite:
Užsakius iš toiiau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu. t • •

Eleonora Baranauskienė. P. O. Box 84
KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

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

Freeport, Grand Bahama Island
V**#***#***#*##*?#*******#********************************************

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. gadina pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje. į«
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogu.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI;;; 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Adresas: 390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par
duodant namas.

kpdraudžia namas ir kitą tor
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broadway, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

Nemuno Tunto 5 metų 

sukaktis

Rodos tik vakar įsisteigė 
LTS Nemuno Tuntas, o jau 
suėjo 5 metai, kaip jis vei
kia ir bujoja, auklėdamas 
lietuviškąjį jaunimą lietu
viškoje skautiškoje dvasio
je ir skiepydamas jam mei
lę pavergtai tėvynei ir Bal
tijos jūrai.

Šiuo metu Nemuno Tun
tas apjungia daugiau kaip 
50 berniukų ir mergaičių.

Spalio 29 d., šeštadienį, 
įvyksta iškilminga sukaktu
vinė tunto sueiga L.T. S-gos 
namų patalpose, 484 E. 4th 
St., So. Bostone Po iškil
mingos sueigos ten pat ren
giama susiartinimo arba
tėlė, kurioje dalyvaus jūrų 
skautės, skautai, jų tėveliai 
ir svečiai. Laukiama svečių 
ir iš Chicagos bei kitų lietu
vių kolonijų.

Lietuviškoji visuomenė 
irgi kviečiama dalyvauti ir 
kartu su mumis pasidžiaug
ti atsiektais laimėjimais.

Iškilmingos sueigos pra
džia 6 vai. vak., arbatėlė 
piasidės tuoj po sueigos, a- 
pie 8 vai. vak.

Iki malonaus pasimaty
mo!

J. ps. P. J.

Mirė B. Kontrimas

Ilgai ir sunkiai sirgęs spa
lio 8 d. mirė Bronius Kontri
mas, 77 m. amžiaus, gimęs 
Akmenėje, šiame krašte iš
gyvenęs 60 metų.

Velionis buvo senas ir žy
mus Sandaros veikėjas. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos narys nuo 1906 metui 
nekartą rinktas į jos vado
vybę. Priklausė jis ir dar ne
vienai organizacijai.

Velionis buvo senas Ke-
lz\ttT^z\ 1-va Tlr>nvz-»
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jis vertėsi draudimo verslu 
ir turėjo plačią klientūrą.

Jis palaidotas Haverhill 
kapinėse.

Velionis paliko žmoną 
Konstanciją, sūnų ir dukte
rį su šeimomis, kuriems reiš
kiame gilią užuojautą.

Lankėsi J. Vilkaitis
Praeitą savaitgali Bosto- 

' ne lankėsi Keleivio ir Nau
jienų bendradarbis Jonas 

• Vilkaitis.

Dėl išsikraustymo kitur gy
vent! So. Bostone 197 D Street 
prieinama kaina parduodami 3 
šernui namai su parduotuvės 
patalpa ir garažu.

Kreiptis dienos metu į šei
mininkus, gyvenančius virš 
parduotuvės.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

gara ntuotas
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 val. ryto iki 6 vaL vsk- 

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

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

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

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

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotu ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Ketvirtis & Co.
_jewelers— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
;; RApastingai taisome laikrodžiu* 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
i ke/ee***************************1

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo aarbos iš lau
ko ir nduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų v&kam.

Telefonas: 698-8673

cooooeosoofiieeooeeoeeeeoaej

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street

South Boston 
Tei. AN 8-6645 !

^9900000960600000600000^

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

ĮPfiDINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
Seuth Boston, Mass

t

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd: •
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

«> « I ::1
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Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: 0E6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

«I
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FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE

FORD TRVCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SKOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

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

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

IŠNUOMOJAMAS 
4 kambarių butas su vonia ir 
kitais patogumais, naujai atre
montuotas. Im-e aukšte —

281 E SL, So. Bostone. 
Kreiptis po 5 vai. vakaro.

(44)
ISXM AMAS

tik suaugusiems 4 kambarių 
butas trečiame aukšte su stiklu 
dengtais porčiais. gazinis šildy
mas. yra purkštuvas (shower). 
Kreiptis ten pat — o’/z Grimes 
St.. So. Bostone, tel. 269-2231.

(44)

«eceeeee*eeeeeeeeeeee*eeeeeeeeeeee> 
RADIJOPROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 

............................................Perduodama: Vėliausių
Dažau ir Taisau 3 pasaulinių žinių santrauka 

r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad-

Vedėja B. Sviklienė

►
te►e(»

Namus iš lauko ir viduje. *
Lipdau popierius ir taisaus 

nską, ką pataisyti reikia. $ 
Naudoju tik geriausią * 

medžiagą. *
JONAS STARINSKAS t 

220 Savin Hill Avė. J 
Dorchester, Mass. J 

TeL CO 5-5854 *

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

LAI5VES VARPAS

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų ra 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

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

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

Noo 9 vai. ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir seka. 
an—<Ml—ocmnnnnfi nr 3r ~ r r ~~ ---. -nrmnnr nns—

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirorgaa
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN 8-2712 
Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd, Billerica, Mm. 

TEL. MO 3-2948

**♦***♦♦*#*♦♦♦♦**♦*♦♦♦*♦**♦***#♦♦** 
j A J. NAMAKSY H

:: Real Estate & Insurance ;:

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

Tel. 332-2645i
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popiero- Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna 

Reikmenys plamberiams 
Visokie geležies daiktai
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