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61-MIEJI METAI

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas

R. Nixono žodis pabaltiečiams
Dalyvavo 46 at»tovai. Statutas nepakeista*. L. Šimu

ti* — garbė* pirmininkas. Sudaryta nauja valdyba.

Spalio 23-24 dienomis Lietuvoje mirė 
Chicagoje įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos (ALT) Jonas Šimkus 
25-sis suvažiavimas, kuria
me dalyvavo visi 46 atsto- Spalio 28 d. Vilniuje po 
vai. Jų tarpe buvo ii- ilgame- ilgos ir sunkios ligos (1959 
tis sekretorius, vėliau vice- m- kraujui į smegenis išsi-i 
pirmininkas dr. P. Grigaitis, Mus. jis buvo paralyžuo- 
kurį šią vasarą sunki liga bu- tas) mirė 59 m. amžiaus ra
vo paguldžiusi, bet jis ją į- šyto jas ir žurnalistas Jonas 
veikė ir jau pajėgė suvažia- Šimkus. Velionis buvo visiš- 
vime dalyvauti. kai prisitaikęs prie komu-

Mano Baltijos Draugai.

Brazilijoj įsigali karinė 
diktatūraJaunimas sveikina

Komitetas Lietuvos Ne- » , 79 *
priklausomybei Atstatyti, &P VIMO ^1/91 Prezidentą* Branco paskelbė dekretą, kuriuo ji*

kuris lūpinasi pabaltiečių Pasaulio Lietuviu Jauni- tampa tikru diktatorium, 
manifestacija ir Žygiu i mo Kongreso Komitetas
Jungtines T autas New \or- sveikina lapkričio 13-sios per 25 metus Brazilijoje JruĮonCZijoje dar 
ke lapkričio 13 d., buvo pa- dienos Žygio į Jungtines vyravo centro-kairės parti- 
kvietęs buvusį JAV vicepre- Tautas iniciatorius, koordi- jos. 1964 metų pradžioje ka- Vllkstū liOVOS 
zidentą kalbėti Madison natorius ir bendradarbius. riai nuvertė prezidentą Goukalbėti
Sųuaie Garden pabaltiečių Tegul šis žygis Jaunimo Me-
masiniame susirinkime. Į tą eigoje paskatina mus vi-
pakvietima Richard Nixon sus aktyviai įsijungti į Lie-
atsake šitokiu laišku: ‘uvos. kov? ir lai

Jaunimo Metai atneša lais-

lard. Jo vieton atsisėdo Cas- 
telo Branco, buvęs kariuo
menės vyr. štabo viršinin
kas, ir kietai valdė kraštą.

_ .. Spalio 3 d. buvo atskirųi r*s 1vaistybių yra n> guber

Indonezijoje vis dar nera
mu. Javos salos vidury su 
komunistais susidėję kariai 
užvaldė platoką sritį. Dar 
neaišku, ar tai būtų komu
nistų apsisprendimas pradė-

Suvažiavimą žodžiu ar LietuvosUutti'kaTnegale“ N^Vorke
S^^rkS! !?,vautl Pabaki-W Laisvės Susirinkime lapkričio 13 d. NCW 

konsulai dr. P- Daužvardis! i lson "<iua‘e
ir V. Stašinskas, Vliko pinu. i V ° p.'°fe''.,JOS re2kala,s buaiu turopoje. As jaučiu
V. Sidzikauskas, Bendruo- • KVieCIU ! giliausią prielankumą Baltijos valstybių—Estijos, Latvi-
menės Tarybos pirm. V. Vo- fim/llp i Mnvkna - J0S 11 Lietuvos ~ klausimui ir labai veitinčiau, jei Komi 
lertas ir jos Valdybos pirm. e i iuumvu tetas Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti praneštų mant
J. Jasaitis, Balfo atstovas A., Prancūzija vis labiau flir-1 a^kų nusistatymą Baltijos valstybių reikalu estams, lat- 

Paill DoUff- turkio o, Yfncl-.-n viams. lietuviams ir navororfuin fanfi, l/nn'/vinnDzirvonas, šen. Paul Doug- i tuoja su Maskva. Neseniai 
las ir kt. Paryžiuje lankėsi Sovietų S-

Praeitame susirinkime bu- gos užsienio reikalų minis-

v....................................  , , natorių rinkimai, kuriuos V. k^- Uu.moI
VLSI. jauni ir seni, daly-; dviejo^ ,abai svarbiose vie. Jie vis dar laukė, kuo jiems

J socialdemokra- pafc,bes fat? prc“da"‘as
tai ir darbiečiai. Preziden- Sukamo, kuns savo kalbose 
tas pasiūlė parlamentui iš- ™ ragl"° įmones komunis- 
leisti įstatymą, kuris prezi- 11 nePu >•
dentui leistų kištis į atskirų Minėto j srity paskelbtas
valstybių vidaus reikalus, apsiausties stovis, 
bet pajutęs, kad negaus par-

i 1 amen to pritarimo, pats iš-i o* i •
leido dekretą, kuriuo įveda- Mirė VI. btrOCKMtoe
mas apsiausties stovis, pa- p^Uni. tod. WbO- 
leidžiamos partijos, prezi- ... . ...dentui duodama teisė kent- “* A™ ^*1° 
raliuoti atskirų valstybių ru0*“> N‘ Gr“«“dl«“ •"» 
reikalus, kad prezidentą

dieną!
šį atsišaukimą pasirašė 

Algis Zaparackas, PLJK 
pirmininkas.

Kard. Cushing pas
musonusviams, lietuviams ir pavergtųjų tautų draugams, kurie ten 

dalyvaus.
Kard- Cushing atsilankė

Aš pastoviai rėmiau Rytų Europos pavergtųjų tautų į j Bostono masonų susirinki
mą ir pasakė kalbą. Tai pir- 
mag tnkifš ankšto kataliku

vo išrinkta komisija statutui teris Andrėj Gromiko, o da- • , - 5 , .. ... ... . , -į_,
pakeisti. Jos vardu pranešė bar Sovietų Sąjungoje lan- sleklm« atgautl savo tautlnę ^priklausomybę. Būdamas 
dr. J. Valaitis. Pasiūlyti sta- kosi Prancūzijos užsienio
tuto 10, 17, 27 ir 28 straips-; reikalų ministeris Maurice

fili tnvmirtnc mficn rl iri virvei ne foutrvc iv Iri-W<IIX«I1V(K7 ▼ IW ---- ----- - -----<X
nešė telefonu, kad tik prieš 
kelia* valanda* mirė VIa riju, 
lava Strockienė, apie 60 m., , . , . , rinks ne visi gyventojai, bet

bažnyčios atstovo atsilanky-, parlameRtas tt.žodžiu, 
mas pas masonus. i prezidentas tampa tikru dik-

tatonum. į •, . . ., .
n j buvo visai sveika, bet va-

Prisiminkime, kad Brazi.

tomis progomis, aš visuomet tvirtai stojau už komunistų 
dominuojamų tautų išlaisvinimą. Aš tikėjau tada, kaip 
tikiu ir dabar, kad Baltijos respublikų — Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos — sovietų okupacija 1940 metais yra grubus 
tarptautinių įstatymų ir tautų apsisprendimo teisės sulau
žymas. šitas Baltijos valstybėms padarytas nusikaltimas 
niekada negali būti atleistas. Amerikos žmonės niekada 
neturi pripažinti dabartinio Baltijos valstybių režimo, nes 

, T> iei tai padalytu, reikštų, kad pripažystamas jėga ijungi-
ga i u i sv ars omą po *an- genocido, ekonominio išnaudojimo ir socialinio pa-

Dabar Taiybos valdybą gruodžio 5 d. j zeminimo teisėtumas. Musų vyriausybe niekada nepnpa-
sudaro šie asmenys: E. Bart- Iš antros pusės, kaip žino- žino de juie sovietų pastatytų \\riausjbių Taline, Rygoje 
kus, T. Blinstrubas. P. Dar- ma? de Gaulle ginčijasi su ir Vilniuje.
gis. dr. P. Grigaitis, A. Ru- Europos bendrosios rinkos Labai gerai, kad jūs, estų. latvių ir lietuvių kilmės 
dis. dr. K. šidlaus a^c i. . valstybėmis dėl tos organi-: Amerikos piliečiai, nepamirštate savo brolių už Geležinės,
“r J-' ValaUfe ir j. Zu- TnglijaT JAV dėl' Attanto ^dangos sunkios padėties. Jfcų. kaip mūsų teves visuo- į Partįzaluli uipuolė
ris. Sąjungos ateities ir su tuo menes P^cių, pareiga nuolat priminti musų krašto zmo-1 šeštadienį Caitagenos___________________ ___

Suvažiavimo priimtos re- susijusiais Europos saugumo nėms, o taip pat ir užsieniui tikrąją pasaulinio komunizmo aerodromą (Kolumbijoje) miesto cent- dienį po pamaldų (9 vaL)
................. prigimtį. Jūs ir jūsų giminės pavergtose Baltijos valstybė- rinėje prekyvietėje, kai ten Nauj0*io* Kalvarijos kapi-

se daug iškentėjo sovietiniame režime, todėl jūs esate Praeitą savaitę partizanai buvo pilna pirkėjų, įvyko
geriausiai kvalifikuoti komunistų valdovų neteisingumui į pralindo pro sargybas Viet- sprogimas. Žuvusiųjų jau y- 

i ir melui demaskuoti. Mano nuomone, jūsų Laisvės Susi- į namo Da Nang aerodrome ir, ra 58, o sužeistų apie 1.000. -------- — t

rinkimas, kurio tikslas atkreipti Jungtinių Tautų dėmesį ■ sunaikino 19 helikopterių. 2
: į Estijos, Latvijos ir Lietuvos kolonialinę padėtį, yra pa- ^^u^sužalotas6 ^Chtr 

Daniel Burros. 28 m. vy-j girtinas veikimo būdas Leiskite man pareikšti genausius aerodrome sunaikinti 2 
ras. rasta5 nusižudęs Pen- linkėjimus, kad jūsų Laisvės Susirinkimas pasisektų ir 50m|)0nesiai

sylvanijos Ku Klux Klano kad laisvasis pasaulis nepamirštų dabartinės trijų Baltijos TJek nuostoijų amerikie- 
būstinėje. valstybių sunkios padėties.

. Jis buvo New Yorko Ku į Richard Nixon dideli būriai ”mirtininkų .
barduoti svarbią partizanų Klux organizacijos vadas.1
susitelkimo vietą, bet jie per Nevv York Times dienraštis' ................... ................... ................ ................ ...
klaidą subombardavo ramų i ką tik buvo paskelbęs, kadį 
gretimą vietnamiečių kaimą, jis yra žydų kilmės. Tos ne- 
kur žuvo 48 žmonės, o su- malonios paslapties atiden- 
žeista 57. Klaida įvyko dėl girnas matyt ir paskatino 
to. kad lakūnams buvo duo- Burros nusižudyti, 
tas neteisingas žemėlapis-
Dė! to vienas Vietnamo kari
ninkas patrauktas karo lau
ko teisman.

nių pakeitimai negavo rei- Couve de Murville. Jis ten 
kalingo balsų skaičiaus, to- visur iškilmingai ir draugiš- 
dėl statutas paliko toks, kai sutinkamas, 
koks buvo. Sovietų Sąjungos prezi-

Nuo pat pradžios Alto į- dentas Anastas Mikojanas 
steigimo jam pirmininkavęs pakvietė de Gaulle atsilan- 
L. Šimutis pranešė taryboje kyti i Maskvą, bet prancūzų 
pasiliksiąs, bet atsisakąs pir- ministeris atsakė, kad tai te.
mininkauti- Jis išrinktas i-i-.- ----- A----- - —
garbėg pirmininku.

zoliucijos bus paskelbtos vė- klausimais, 
liau-

Suvažiavimo proga aukų 
gauta $780.

Vietname per klaidą 
užmušė 48 žmones

Dviem JAV karo lėktu
vams buvo įsakyta subom-

Nusišovė Ku Kluxo 
vadas

Ku Klux moko 
vykdyti terorą

Gengsteriai naikina
i-i/jnzie Ifitn paaiškėjo, kad ta organiza-Vienus rmų cija Georgij0s valstybėje tu-

Bostone per paskutiniuo- ri slaptas mokyklas, kuriose 
sius 19 mėnesių jau nužudy- nariai mokomi, kaip padegi- 
ti 28 gengsteriai. Jie patys nėti, padėti bombas, užimti 
vieni kitus žudo, keršyda- radijo stotis, elektrines ir ki
mi už įvairius sukčiavimus tokius teroristinius veiksmus 
ar už jų „biznio“ išdavimą, vykdyti.

į ",

Indijos užsienio reikalą ministeris jSwaran (kairėj) 
gana piktai žiūri į Pakistano užsienio reikalą ministe- 
ri Zulficar Ali Bhutto Saugumo Tarybos posėdyje.

Sen. Kennedy lanko 
Tolimuosius Rytus

Šen. Edvvard Kennedy 
lankosi Vietname ir kitose 
Tolimųjų Rytų valstybėse.
Jis pasimato ne tik su tų 
valstybių vadovais, bet ir su 
šiaip piliečiais. Pav.. Singa. 
poore jis susitiko su studen
tu atstovais ir jiems aiškino sprogimas
JAV politiką. y

kare pasijuto blogai, sekma- 
lija yra didžiausia Pietų A- dienį buvo nuvežta į ligoni- 
merikos valstybė, užimanti nę kur pirmadienio rytą mi- 
pusę visos P. Amerikos že- rį. yaį buvo vi»ų pažį*ta- 
myno ir turinti 77 mil. gy- ir „.įeU Bostono lietu- 
ventojų. Todėl aišku, kad V1ų kolonijos narė. Jo* yy-
pasikeitimai jos vidaus san
tvarkoje atsilieps visame 
žemyne.

Kolumbijoje

ras mirė prieš kelioliką 
tų, ir liko vienintelė duktė 
Ilona, kuriai reiškiame gilią 
užuojautą.

Paskutinėmis žiniom i* ve
lionė pašarvotą šį antradie
nį J. Caspero laidojimo į- 
staigoje nuo 7 vai iki 10 vai. 
vakaro. Laidojama trečia-

laisvo elgesio mergaitė Chris. 
tinę Keeler, turėjusi ryiią net 
su Anglijos karo ministerių, ku-

LIETUVA — SOVIETŲ 
KOLONIJA

Praeitą savaitę per tele- 
, . • v , vizijos 5-tą kanalą buvo

?aTu K „t? transliuojami tarptautiniai
debatai politiniais klausi
mas. Juose dalyvavo Londo- 
no-Paiyžiaus. Belgrado, o 
taip pat Meksikos ir kitos 
stotys. J tų kraštų studentų 
paklausimus atsakinėjo bu
vęs JAV prezidentas Eisen- 
howeris. .JAV ambasadorius 
Jungt. Tautose Goldbergas 
ir JAV vyr. advokatas E- 
Marshall.

Iškilus Sovietų Sąjungos 
imperializmo klausimui ir 
Eisenhowerį paklausus, kuo 
jis tą imperializmą gali pa
vaizduoti, Eisenhoweris pri
minė Pabaltijo valstybių,
Lenkijos, Rumunijos, Čeko- <*«! to turėjo atsistatydinti. 

Buvęs aktorius Tom Neal, 51 slovakijos ir kitų Šalių UŽ- ištekėjo už 24 m. amžiaus inži- 
m., sėdi Ind’o, CaL teisme, kur grobimą, susitarimų dėl lais- nieriaus James Levermore ir ža- 
jis teisiamas už savo žmonos Vų rinkimų tuose kraštuose da būti pavyzdinga žmona ir šei. 
nušovimą. _ Į nevykdymą ir kt. mininkė
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Kur veda „tautų draugyste“ 
Sovietų S-goj

šįmet Lietuvoje vykdoma sustiprinta "tarybinių tau
tų draugystės“ propagandos programa. Lankėsi rusų, gu
dų, ukrainiečių (taip pat ir pabaltiečių) rašytojų ir kito
kios delegacijos, o vėliausia (spalio 12) tokia delegacija 

i Vilniaus radiją, televiziją ir teatrus atvyko iš Kazach
stano.

Šių draugystės manifestacijų reikšmę atvirai išdėstė 
spalio 15 d. Sovietskaja Litva. Vilniuje leidžiamas rusiš
kasis komunistų partijos oficiozas. Priminė partijos pro
gramos dėsni, pabrėžiantį, kad "materialinės-technikinės 
komunizmo bazės kūrimas veda į dar ankštesni sovietinių 
tautų sujungimą.“

S. Litva nurodo Lietuvos ir Kazachstano likimo pa
našumą. Kadai tai buvę vienas nuo kito tolimi carinės 
Rusijos pakraščiai, pasmerkti skursti, likti dvasinėj tam
soj, engiami tautiniu ir socialiniu požiūriu. Dabar — Ka
zachstane 45, Lietuvoj 25 metai — dygsta nauji miestai, 
kylanti pramonė, nušvitęs naujas gyvenimas. "Kaip upe
liai suteka i vandeningas upes. o upės i gilias jūras. — 
deklamuoja S- Litva. — taip mūsų šaly kiekvienos tautos 
laimėjimai papildo daugiatautės šeimos lobyną.“

Kaip ta "daugiatautė šeima“ liejama i "viena jūrą", 
S. Litva pavaizdavo tik vienu pavyzdžiu: Kazachstano 
Rudn/ij kaime esanti gatvė, pavadinta lietuvaitės Marytės 
Bižytės vardu. Mat ji. — išsiųsta tenai dirbti pagal "kom
jaunimo kelialapi“ — žuvusi po sunkvežimiu, gelbėdama 
nuo suvažinėjimo porą vietinių berniukų.

Nepaminėjo S. Litva svarbesnės priežasties, dėl ku
rios Kazachstano vardas yra itin pagarsėjęs Lietuvoje: 
nepaminėjo, kad ten ne vienos Marytė:- Bižytės. o nesu
skaičiuotų tūkstančių lietuvių, išsiųstų ne tik pagal kom

jaunimo. bet ypač pagal čekistų "kelialapius", kaulai iš
barstyti.

Likimo lygiagretė tarp Lietuvos ir Kazachstano kaip 
tik tikrai yra toj S. L. nurodytoje kraštų industrializacijoj.
Tik Kazachstanas, Maskvos bolševikų viešpataujamas 20 
metų ilgiau, aiškiai rodo, kur toji industrializacija veda: 
Kazachstano kazachai liko tautine mažuma, tesudaranti 
305c gyventojų. Kazachams jau Įpiršta ir rusiška azbu- 
ka“, kurios neĮstenge Lietuvai primesti Muravjovas. (Ji 
parodyta spalio 13 Tiesoj Įdėtame sveikinime kazacnų 
delegacijai) Rusų Kazachstane jau daugiau, negu kaza
chų, ir jie vien su atsivežtais ukrainiečiais jau sudaro tenai 
gyventojų daugumą, lr tūkstančiai lietuvių jaunimo tenai 
tirpinami rusiškoj jūroj, kai Lietuvoj su nuolat didėjančia 
pramone didėja ir rusų skaičius. Lygiagretės tarp Lietu
vos ir Kazachstano nurodymas lietuviams primena, kad 
bereikia 20-ties metų "jūrai“ pripildyti iki lygio, kuriame 

ir lietumi*i. kaip kazachai, savo krašte liktų tik čiagimių 

(E)

Sovietu Sąjungos užsienio reikalu ministeris Andrėj 
Gromiko (vidury) lankėsi Kuboj. Dešinėj Kubos dikta
torius Eidel ( astro, kairėje Kubos užsienio reikalu mi
nisteris Raul Roa.

SLA 2-ROS APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS 1

SLA 2-ros apskrities suva
žiavimas bus lapkričio 28 d. 
Brocktone Sandaros salėje. 
30 Intervale St. Pradžia 1 
vai. popiet- Visos kuopos 
prašomos atsiųsti savo atsto
vus. nes šis suvažiavimas yra 
ypatingai svarbus.

Iki pasimatymo suvažia
vime.

L. Paulauskas

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Vyk, į manifestaciją Trumpai ir paprastai sa-

Chicagiečiai rimtai ir gau- ^ncertas buvo toks,
šiai ruošiasi vvkti lapkričio kokio dar nebuvo tekę g.,-. 
13 d. j New Yorką, i didžią- det,: J‘sbu.v0 "od“™?: bet 
ją Lietuvos nepriklausomy- •>» modernumas glūdėjo ir 
bei atstatyti manifestaciją.
Jau nusamdytas traukinys ir 
daromi kiti pasiraošimai.

Dariaus Lapinsko koncertas

paprastume. Mergaitės da
lios cikle girdėjome Dariaus 
Lapinsko ne tradiciniu būdu 
suharmonizuotas liaudies 
dainas, ir jos buvo ne tik 
liaudies dainos ir lietuviš-

Amazonės upės (Pietų A- 
merikoje) žiotys yra 250 
mylių pločio.

Spalo 24 d. įvyko Marijos kos. bet jose girdėjai lyg iš 
aukšt. mokyklos salėje Mar- tamsios amžių gilumos at- 
gučio ruoštas kompozito- aidinčią tautos sielą, lyg se- 
riaus Dariaus Lapinsko kūl i- no miško šlamesį, jo pakš- 
nių koncertas, kuriame da- čius, orkestro garsais lūž- 
lyvavo paties kompozito- tančius medžius, o drauge 
riaus diriguojamas simfoni- žmogaus džiaugsmą ir Rude
nis orkestras, clevelandietė sį. Visa tai buvo nepaprastai 
solistė Aldona Stempužie- mums nauja.

Publikos susirinko į ta ne
paprastą koncertą pilnutėlė 
didoka salė ir balkonas.

Publika koncertu buvo

Vokietija 1965 metais
RAŠO R. E. MAZILIAUSKAS

(Tęsinys)

Kodėl socialdemokratai 
pralaimėjo?

Kodėl šių metų Vakarų 
Vokietijos rinkimus social
demokratai pralaimėjo? Pir
miausia. tam tikru požvil
giu socialdemokratai rinki
mus netgi laimėjo. £PD su
rinko 39.3'< visų paduotų 
balsų, t. y. 3.1'< daugiau, 
negu prieš ketverius metus. 
Krikščionių demokratų bal
sų prieauglis tesiekė 2.3'7. 
Reikšminga, kad visuome
nės tyrinėtojų ir politinių 
stebėtojų nuomone, social
demokratų balsų prieauglis 
daugumoje atėjo iš jaunų, 
pirmą kartą rinkimuose da
ly vau įančių jų tarpo, kai 
krikščionys demokratai dau
giausia pelnė iš buvusių li
beralu balsuotojų.

Esmėje socialdemokratai 
rinkinius, aišku, pralaimėjo. 
C DU. surinkusi 47.6' < visų 
balsų, išėjo stipriausioji par
tija. Negavo SPD nei pilnų 
40' r balsų, ką ji laikė mini
maliu rinkiminiu tikslu. 
Parlamentarinėje demokra- 
tįoje nėra svekas reiškinys, 
kada viena partija be per
traukos kraštu valdžiusi še

šiolika metų. rinkimus laimi 
ir parlamentarinę daugumą 
gauna dar sekantiems ketu
riems metams. "It’s time for 
a change“, tokiais atvejais 
sako amerikiečiai, nes asme
nybė? valdžioje pavargsta, 
partijų energija išsisemia.

Teoretiškai socialdemo
kratų nesėkmę būtų galima 
paaiškinti Vakaru Vokieti
jos politinės struktūros ne- 
nusistovėjimu. Anglosaksiš
kojo tipo dvipartinė siste
ma dar nėra pilnai isipdieti- 
nusi. Krikščionys demokra
tai iš atskiru interesų gru
pių konglomerato vis dar nė
ra pilnai išvystę savo nuosa
vų politinių tradicijų, o so
cialdemokratai tų tradicijų 
turi ?al perdaug ir todėl ne
sugeba atsikratyti klasinės 
partijos Įvaizdžio-

Socialdemokratai šiandie
ną, be abejo, yra "švariau
sia“ partija. Ji yra perdėm 
demokratiška. Nei buvusių 
nacių, nei ultranacionalisti- 
nių tendencijų partijoje ne
sijaučia. Komunistiniu sim
patijų SPD eilėse niekados 
nebuvo. Po pirmojo karo, 
kaizeriui abdikavus ir įsi
kūrus Weimaro respublikai.

socialdemokratas Ebertas 
Lapo pirmuoju demokratinės 
Voketijos prezidentu. Anti
demokratinis elementas iš 
SPD išsijungė su vadinamai
siais spartakiečiais, iš kurių 
vėliau susikūrė vokiečių 
kompartija. 1933 metais so
cialdemokratai buvo vienin
telė partija parlamente, bal
savusi prieš Hitlerį. Po pa
skutinio karo, sovietam? sa
vo zonoje surežisavus socal- 
demokratų ir komunistų ''su
sivienijimą“, SPD griežtai 
tam pasipriešino. Daugelis 
dabartiniu socialdemokratui c
vadu yra sėdėję nacių bei 
komunistu kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose arba

teisėjams, nedrįsusiems ar
ba nenorėjusiems žmogžu
džių pavadinti žmogžu
džiais. Byla mums įdomi ir 
dėl savo lietuviško pobū
džio.

1941 metais SS kavaleri
jos dalinys, kuriam priklau
sė Werner Scheu ir Kari 
Stnnve, Naumiestyje išžudė 
200 žydų tautvbės Lietuvos 
piliečių. Scheu tada savo 
rankomis nužudė mažiausia 
keturis, o Struwe vieną žmo
gų. 1961 metais prisiekusių
jų teisme gydytojas Scheu 
aiškinosi, kad jis skerdynėse 
dalyvavęs "mediciniškais“ 
tikslais, savo”*Sifkas šaudęs

ne, mezzo-sopranas, ir new- 
pradėjo tardymą, juos kai- yorkietė pianistė Aldona 
tindama už "valdinių parei- Kepalaitė- Programoje buvo 
gų piktnaudojimą4*. 1. Mergaitės dalia — dainų

Naumiesčio byla vra tioiš- ciklas mezzo-sopranui ir or- . . . .... ..ka. Prisiekusieji teismui kestrui. salo dainavo Aldo- įtenkinta n- kele ovacijas 
kaip taisyklė, nacių nusikali na Stempužienė, 2. Koncei- kompozitoriui - dingentui, 
tėliams stengiasi taikyti pa- tas fortepionui, styginiams 
čias švelniausias baudžia- ir mušamiesiems insti-umen- 
mojo kodekso numatytas tams; solo pianinu—Aldo- 
baubmes. Tai puikiai i- na Kepalaitė; 3. Suita iš ba- 
liustruoja dabartinę vokie- Irto Daiva; 4. Septintoji vie- 
čių tautos daugumos dvasi- natvės giesmė — dvi O. V. 
nę būseną, kuri savo keliu Milašiaus poemos. Tai reči-

so’.istei ir pianistei. Jie buvo 
gausiai apdovanoti gėlių 
puokštėmis.

Verta pastebėti, kad šito
kį koncertą gali klausytis 
tik kultūringa publika, ir 
malonu konstatuoti, kad jo

formuoja ir jos politini pavi- tatvvas ir arija mezzo-sop- metu tarp publikos ir meni- 
dalą. i ranui ir orkestrui, atliko Al- ninku buvo gyvas kontak-

Vakarų vokiečių antiko- dona Stempužienė prancū- tas >r programa buvo seka- 
munistiškumu abejoti ne- zų kalba, kun jos lūpose ge- ma su dideliu dėmesiu, 
tenka. Komunizmą jie paži- rai skambėjo.
ne betarpiškai. Milionai vo- ■■■■■ - -
kiečiu karių. Įsiveržę i So-

Prašalaitis

buvo išemigravę.
Partijos „švarumas“ ta

čiau jai rinkimuose kaip tik 
kainuoja nemažai balsų. 
Vokiečių balsuotojų politinė 
sąžinė visgi nėra rami ir to
dėl ii "švarios“ SPD aki
vaizdoje nesijaučia labai 
jaukiai, čia nebūtinai kal
bama apie neonacius arba 
slaptai bei pusiau slaptai 
hitlerizmą tebegarbinančius 
elementus. Juk daugumas 
dabartinių balsuotoju nacių 
laikais nešiojo vienokias ar 
kitokias unifomnas, šūkavo 
"Heil Hitler!“ ir vokiečių 
okupuotuose rytų Europos 
kraštuose labai iš aukšto 
žiūrėjo į "menkavertes“ ra
ses. kaip slavus arba pabal- 
tiečius. taigi" ir į lietuvius. 
"Pclak“ vokiečiu liaudyje 
vis dar tebėra keiksmažo
džiu!

Dabartiniai socialdemo
kratų vadai sėdėjo tose pa
čiose koncentracijos stovyk
lose. kuriose naciai išžudė 
milionus žydų. O šitą faktą 
balsuotoju dauguma taip pat 
labai mielai norėtų kuo grei
čiau pamiršti. Tačau nepasi- 
miršta! Sąžinė, £ral būt. ir 
apmiertu. bet anie "tūkstant
mečio reicho“ laikai kaip 
slogutis įvairiais pavidalais 
tebegrįžta. Nacinę tautos 
praeiti nuolatos primena 
laikraščių antraštės, prime
na ir nrokurorai, kūne buvu
siems Hitlerio žmogžudžiam 
vis dar kelia naujas bylas.

Naumiesčio žudynių
pralaimėjimas

Paskutinė nacišką Vokie
tijos praeitį liečianti bvla y- 
ra būdinga dabartinei vo
kiečių tautos dvasinei būse
nai pažinti. Prokuratūra tar
dymą pradėjo ne buvusiems 
nacių žmogžudžiams, beti 
buvusems.-. prisiekusiesiems

naaizro v'zilimA is? |’«cigarivjiiiiv mino tai 171 IV' LCV i
joms tik liepęs "išsivilkti 
švarkus, nes reiche juk siau
tė tekstilės gaminių trūku-

įsiverzę į 
vietų Sąjungą, asmeniškai j 
pamatė komunistinės valsty- i 
bės skurdžią buitį. Komunis- i 
tini bi-utalumą savo kailiu y- • 
ra patyrę šimtai tūkstančių J 
buvusių sovietuos karo be- J 
laisvių Rytų Vokietija, pa- i 

i Ja' IaI

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS

N epriklausoma

LIETUVA
mas“.

Neatsižvelgiant į kaltina
mųjų prisipažinimą, prisie
kusiųjų teismas Scheu nu
baudė šešeriems metams, o 
Stravve penkeriems su puse 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. tik ne už žmpg^udystes, 
bet už "pagalbą žrtiogžudys- 
tėje“ Aukštesnysis teismas 
sprendimo nepatvirtino ir 
bylą liepė spręsti iš naujo. 
Kito sąstato prisiekusiųjų 
teismas 1964 metais bylą 

persvarstė ir bausmes padi
dino iki dešimties bei devy- 
nerių metų. Tačiau ir šie 
prisiekusieji laikėsi pažiū
ros. kad nuteistieji nėra 
žmogžudžiai, o tiktai "pade 
jėjai“. nežiūrint fizinė® 
žmogžudybės įrodymo, pa
čių nuteistųjų prisipažinimo 
ir aukštesnio jo teismo paba
rimo už ankstyvesnįjį spren
dimą. Pripažinus nuteistuo
sius žmogžudžiais, pagal 
baudžiamojo kodekso nuo
status, prisiekusieji būtų tu
rėję skirti bausmes iki gyvos 
galvos (Vakarų Vokietijoje 
mirties bausmė yra panai
kinta). 0 to prisiekusieji, 
matyt, kaip tik norėjo iš
vengti. Pagaliau, kantrybės 
netekęs aukštesnvsis-teismas 
bausmes savo keliu padidi
no iki gyvos galvos kalėji
mo.

Prisiekusiaisiais teisme 
buvo tipiški žemesniosios 
eilės vokiečių visuomenės 
atstovai: kalvis, kepėjas, 
laivų statytojas, prekybinin
kas, ūkininkas ir gatvių va
lytojas. Nei vienas jų nebu
vo nacis! Tačiau naciškus 
žmogžudžius deramai nu
bausti jie nesugebėjo arba 
nenorėjo. Kantrybės nustojo 
ir prokuratūra. Susiradusi 
atitinkamus paragrafus, ji 
buvusiems prisiekusiesiems

i

I
“ Ig»lįani įr šiandįpn tebėra 

valdoma komunistinio reži
mo. Betarpiškai pažinę bol
ševikinę tikrovę, vokiečiai 
vis dar yra linkę pastarojo 
karo rytų frontą laikyti kil
niu "kiyžiaus žygiu, ginant 
Vakarų kultūrą“, o nacių 
nusikaltimus užfrontėje ver
tinti t’k kaip Įvykius” tarp i 
kitko“, karo laikais "neiš- | 
vengiamus“ ir todėl šiandie Į 
pamirštinus.

Šitas vakarų vokiečių an- • 
tikomunistiškumas taipogi 
prisideda prie socialdemo
kratu rinkiminės nesėkmės.
Naciai, katalikai, buržuazi
nės partijos dešimtmečiais 
savo propagandoje skleidė 
minti, kad skirtumas tarp 
komunistų ir socialdemokra
tų tėra tariamas, bet ne es
minis. Marksistinės social
demokratų ištakos perdėm 
buržuazėjančioje vakarų vo
kiečių visuomenėje taip pat
atrodo įtartinos. Kaimuose. • • v • 1 • •hfe’asrtt J» siunčiamas užsisakiusiems
demokratai daugelio balsų
neteko ir dė! savo antikleri- Redagavo Stasys Michelsonas
kalines praeities (didmies
čiuose SPD paprastai lai- T. . . ,
mi). Aplamai, giliai įsidie- Kaip n kasmet, kalendonuje yra svarbių ir įdomių
gęs vokiečių buržuazijos skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų, 
konservatyvumas ir per

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street. I^»Salle—Montreal. Canada.

I

1966 METŲ "KELEIVIO4

KALENDORIUS

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

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA-

gentkartes iskiepintas pa
klusnumas "valdžiai“ soci
aldemokratams (lieka sun
kiai peržengiama kliūtis.

"Kaipgi galima revoliuci
jos tikėtis vokiečiuose“
kaitą samprotavo Stalinas. LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY-
"jeigu jie netgi po žolę vaik- TĮ KEPASI VĖLINKITE! 
scioti nedrįsta. Is tikrųjų 
Vokietijos parkuose prie žo
lynų yra iškabintos iškabos, 
kad juos peržengti esą "ver- 
boten“ (uždrausta), ir vo
kiečiai to draudimo skrupu
lingai paiso. Žolynų nemin- 
džiojančiai vokiečių buržua
zijai revoliucinė socialde
mokratų praeitis yra sunkiai 
suvirškinamas kąsnis.

(Bus daugiau).

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus 
šiuo adresu:

prašome siųsti

"KELEIVIS*
636 E. Broadvray — : — South Boston, Mas*. 02127
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Lapkričio 13 dienos 
manifestacija

LAPKRIČIO 13 MANIFESTACIJOS ŽINYNAS 

įsidėmėti — išsikirpti — kitiems pasakyti

Bilietai
Bilietus kviečiami įsigyti 

visi, net ii- negalintieji ma
nifestacijoje tiesioginiai da
lyvauti — dalyvaus, jei bus 
Įsigiję bent po bilietą, nes 
tuo apčiuopiamai paliudys 
savo solidarumą su manifes
tuojančiais. Todėl visi — y- 
pač nevažiuojantieji — teį- 
sigyja bilietus visiems savo 
šeimos nariams!

Bilietus svarbu Įsigyti 
tuojau. Vietiniai komitetai 
bilietu nlatinimą turi baigti 
ir atsiskaityti su New Yor
ko komitetu prieš paskutinę 
savaitę.

Paskutinę savaitę bilietų 
bebus galima gauti tik New
Yorke-

Madison Sųuare Garden
bilietu kasose bus galima 
gauti bilietų tik balkoninin. 
Juos tenai pradės pardavi- 
rėti manifestacijos išvaka
rėse — penktadieni, lapkri
čio 12 d., nuo 4 vai. p.p. iki 
10 vai. vak. ir manifestaci
jos diena, lapkričio 13. nuo 
8 vai. iš ryto iki 12 vai., d. 
Kas nebus Įsigiję bilietų iš

platintojų, rizikuoja gaišti 
prie kasų ir tegaus tik balko- 
ninius bilietus.

Vietiniuos komitetuose bi
lietų platinimas baigiamas 
ir su atsiskaitymu turi būti 
skubinama todėl, kad šiuo 
metu tai yra svarbiausias lė
šų šaltinis manifestacijoj iš
laidoms mokėti, o tai turi 
būti atlikta iš anksto, jei no
rima, kad manifestacija ga
lėtų įvykti pagal tvarkrašti.

Bilietu platinimo centrai
Kas dar nespėjo įsigyti bi

lietų. tuoj įsigykite vietoje, 
jei dar galima, arba rašykite 
šiuo adresu:

V. Padvarietis,
24*/2 Ten Eyck Street,
Brooklyn. N.Y. 11206. ar
Com re to Ręst. Lith. Ind.
29 West 57 St., 10 Floor,
New York, N.Y. 10019.
(Užsakant laišku, nurody

ti 3. 2 ar 1 dol. bil. skaičių ir 
pridėti atitinkamą čekį su 
sau adresuotu ir pašto ženk
lu aprūpintu voku — kitaip 
gali būti nespėta laiku iš
siųsti).

Solidarumo pareiškimai

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės ir kitos atitinka
mos organizacijos kviečia
mos sušaukti vietos visuo
menės susirinkimus spalio 
31 ai lapkričio 7 d. savaitga
ly ir surašyti vietos lietuvių 
vardu (paminint apytikrį 
skaičių) solidarizavimo su 
manifestacija pareiškimus ir 
juos laiškais ar telegramo
mis atsiųsti KLNA (29 57th 
St.—10 Fl. New York, N.Y. 
10019) prieš lapkričio 13. 
kad manifestacijos susirin
kime galėtų būti konstatuo
ta. kiek tautiečių įsakmiai iš 
tolo prie manifestacijos pri
sideda. (Jau yra gautas 
toks solidarumo pareiškimas 
iš Venecuelos Lietuvių B— 
nės).

Vėliavos

Manifestaci jon kviečia
mos organizacijos su vėlia
vomis. Numatantieji atvyk- 

, ti su vėliavomis, iki lapkri
čio 5 dienos registruojasi 
šiuo adresu: AL Vakselis. 
112-09 95 Avė., Richmond 

i Hill. N Y. 11419. Nurodyti 
oitranizacijos vardą, adresą, 
vėliavų skaičių.

Plakatai
i

Ekskursijos, vykstančios 
autobusais (ar traukiniais), 
aprūpina savo susisiekimo 
priemones atitinkamais pla- 

i katais-šūkiais. Jos apsirūpi

na ir plakatais, kurie bus iš
kelti manifestacijos metu — 
susirinkime ir žygyje. Plaka
tus rengiant laikytinasi vie
tiniams komitetams išsiųstų 
instrukcijų. Plakatuos lietu
viai mini tik Lietuvos vardą, 
ne ”Balts“ ar Baltic cout- 
ries”. (Latviai, estai turės 
savus plakatus). Plakatuo
se — laisvės, nepriklauso
mybės reikalavimai, jokių 
paniekinimų ar užgaulioji
mų —prieš nieką,

I
Uniformos

Organizacijos, vaitojan
čios uniformas (skautai, ve
teranai ar kiti) vyksta uni
formose. Moterys — ko dau
giau tautinių drabužių.'

Ženkleliai
Visi prašomi dėvėti mani

festacijos ženklelius. Juos 
galima gauti iš anksto pas 
visus bilietų platintojus, ar
ba įeinant į M. S. Garden. 
Prie Įėjimo kviečiama Įsigy
ti ir manifestacijos progra
mos leidinį.

Autobusai
Autobusinių ekskursijų 

vadovai su vairuotojais su
taria atvykti prie MSG —iš 
šiaurus atvvkstantieji va
žiuoja Colurr.bus—9-ta Avė. 
į 50-ta gatvę, o iš tunelių — 
8-ta Avė iki 49 gatvės. Išlai
pinę keleivius prie MSG, k 
variuoto jai vyksta autobusų'

pasistatyti į 41 ar 42 gatves,* 
tarp 11 ir 12 Avė. Tą patį 
vakarą grįžtančios ekskursi
jos susitaria su vairuotojais 
dėl susirinkimo vietos. Ma
nifestacija baigsis apie 5 
vai pp. Apie tą laiką autobu
sai gali atvykti paimti savo 
keleivių į 47-tą gatvę, tarp 
2-ros ir 1-mos Avė.

Susisiekimas mieste

Iš viešosios autobusų sto-, 
ties. kuri yra prie 8 Avė. ir 
41 gatvės — eiti 8-ta Avė iki 
49 gt. (apie 700 gerų žings
nių).

Iš Pennsylvania gelež. sto
ties— 8-tos Avė. požeminiu 
traukinių (Uptown linkme, 
local traukiniu) iki 50 gt. 
stoties (antras sustojimas. 
15 c.).

Iš Grand Central stoties 
—požeminiu traukiniu — 
(Shuttle)—iki Times Squa. 
re — iš ten Broadvvayu iki 
49 gi. ir 8-tos Avė maždaug 
tiek pat. kaip ir iš autobusų 
stoties.

Automobiliais atvykę tu
rėtų stengtis pasistatyti au
tomobilių stovėjimo aikštė
se. toliau nuo centro (centre 
už dieną — apie$3.50), ge
riausia atrasti Municipal 
Parking, iš ten—požeminiu 
traukiniu bet kuria per Man
hattan einančia linija (iš
skyrus Lexington Line, kuri 
per toli) i 49-50 gt stotis.1 
Arčiausia prieina IND (e-

pendent) 8-tos Avė. linija, 
tik artėjant 42-roj ar 59-toj 
gt. reikia persėsti į local.

Po manifestacijos nuo 
Jungt- Tautų — artimiausia 
požeminių traukinių stotis— 
Lexington Line prie 43-42 
gatvių, arba (vykstantiems 
į šiaurines-rytines miesto 
dalis) tinka ir 51 gt. stotis.

Atvykimo laikas
Atvykimas į Nevv Yorką 

(į Manhattan) planuotinas 
taip. kad visi galėtų atsiras
ti prie MSG prieš 11 vai., ar
ba anksčiau, kas norės, prieš 
eidami salėn. užsukti į vieną 
iš ten aplink esančių užkan
dinių. (Manifestacija su žy
giu truks iki maždaug 5 vai. 
ir iki to laiko nebus progų 
užkąsti).

Publika salėn pradedama 
leisti 11 vai. Salėje užimant 
vietas, visą laiką jau gros 
orkestras.

Programa (vėliavų įėji
mu) prasidės lygiai 12 vai. 
(vėluojančių nelaukiama).

Programa salėje
Programos turinys bus 

praneštas atskirai. Apeigos, 
kalbos pakaitomis su tauti
nių šokių ir muzikos intar
pais truks apie dvi valandas.

Žygiavimo tvarka
Po programos salėje tuoj 

tvarkomasi žygiavimui. Žy
gio tvarkdariai duos nuro

dymus. Eisena pradės for
muotis 48-toj gatvėj, ties 
Belvcdere viešbučiu, prie8- 
tos Avė. Vėliavos tuoj pra
dės žygiuoti. Bus du orkest
rai, vienas prieky, kitas vi
dury eisenos- Žygiuojama 
negriežtoj rikiuotėj, prisi
laikant tvarkdarių nurody
mų.

Einama 48-ja gatve, ker
tant Broadvvay, 7. 6, 5, Ma
dison, Park. Lexington. 3 
Avė. Antrąja Avė sukama 
į dešinę ir tuoj į kairę, 47 gt- 
iki 1 Avė.—Hammarskjold 
Plaza prie Jungt. Tautų 
(prie publikos Įėjimo į po
sėdžių sales). Telkiamasi 
Hammarskjold Plaza ir pla
čioj 47 gatvės sekcijoje. Bus 
garaiakalbių sistema.

Atstumas nuo MSG iki JT 
yra apie 6360 pėdų (viena 
mylia su beveik penktada
liu). Žygiavimo laikas —a- 
pie 1 valanda. Vietoje—de
monstracijos progiama— a- 
pie pusvalandį. Visa mani
festacija (salėje ir gatvėse) 
bus nufilmuota ir savai do
kumentacijai.

. Pasilikimas New Yorke
Norintieji po manifestaci

jos ilgiau pasilikti Nevv Yor
ke, iš anksto planuoja, kur 
sustos. Dedamos pastangos 
padėti iš toliau atvykusiems 
apsirūpinti nakvynėmis ir 
privačiuose namuose, tačiau

(Nukelta i 7-t. psl.)
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Nenuleiskim vėjais tos savo išsaugotos laisvės! Nes ji nevien mūsų: 

I JĄ SUDĖTA R VILTIS LIETUVOS
TAD NAUDOKIME SAVĄ/Ą^ĘĄ^^ ^VlSIĘMS^iįKIS 

TUVIU TAUTA DAR GYVA IR KAD LAISVĖ PRIKLAUSO IR JAI. SAKYKIM 
DRĄSIAI, TVIRTAI IR VIENINGAI, -TODĖL

fl♦,
; J *■ /? X ■

i •

Bukime lapkričio tryliktosios manifestacijoj 1

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

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

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

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

BILIETUS prašome iš anksto Įsigyti per vietinius 
manifestacijos komitetus, kad būtų galima išvengti spūs
ties prie salės. Vietovėse, kur platintojų nėra, kreiptis 
laišku į Committee to Restore Lithuania’s Independence, 
29 W. 57 St., Nevv York, N. Y. 10019, Fl- 10. atsiunčiant 
atitinkamą čekį ir užsakomą bilietų skaičių. Bilietų kai- 

3, 2 ir 1 dol. Po lapkričio 5 d. užsakymai laiškaisnos
nebus priimami. Iki tol neįsigijusieras teks kreiptis prie 
įėjimo penktadienį, lapkričio 12 d. nuo 4:00 iki 10:00 vai. 
vakaro arba manifestacijos dieną nuo 9 vai. ryto.

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

Komitetas Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti
3E
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Iš pavergtos Lietuvos Į
Atskiros respublikos

tik vietovardžiai
Atskleidžiant sovietinės 

pramonės reformos projek
tą, pirmuoju smuiku grojo 
Kosyginas, o partijos vadas 
Briežnevas tenkinosi tik pri
tariamuoju vaidmeniu. Jis 
teisino, k ad pakeitimai da
romi "ne todėl, kad išaiškė
jo kokios nors nesėmės“, bet 
pagaliau ir jis patvirtino,, 
jog tai Chruščiovo reformų, 
kaip netikusių, naikinimas. 
Tam paremti Briežnevas 
dengėsi Lenino autoritetu, 
lyg pabrėždamas, kad

Lietuvos teritorijoje da 
bar yra ,92 tūkstančiai ko
munistų —apie šimtą kanų, 
daugiau kaip prieš 25 me-, 
tus. bet tai yra jau TSKP, 
paprastai tariant, — Rusijos 
komunistų partijos bilietais 
apsirūpinę žmonės, kurie,į 
kaip ir pats Sniečkus, turi 
būti paklusnūs viešpataujan
čiai tos partijos viršūnei.

(E)
■

Nuteisė buvusius 

partizanus

Spalio 14 d. sovietinis teis
mas Lietuvoje nusmerkė 15

Chruščiovas, nors ir dėjosi metų kalėti du 1944-46 me- 
tikrasis Lenino mokslo pra
našas, praktikoje Lenino pa
mokymų nepaisęs.

Briežnevas tvirtino (Nu
rodydamas kurioje Lenino

tų partizanus — Česlovą 
Stašaitį ir Antaną Džiaugi.

Stašaitis, skelbiama, bu
vęs "hitlerinis policininkas“, 
o Džiaugis — "buožės sū-

Tai tie, kurie kaltinami nužudę civiliniu teisiu kovoto
ją Liuzzo. Viršuje Ku Klux Klano narys Collie Leroy 
Wilkins. kuris jau buvo teisiamas ir išteisintas. Apa
čioje jo bendradarbiai Eugene Thomas (kairėj) ir Wil- 
liam Eaton, kurių teismo dar nebuvo.

tentiškąja korespondencija, 
artimųjų žmonių pasakoji
mais, o ne atsitiktiniaig be-

Angeles, kur gyveno vyrės- jo sveikatai ir, be to, jis ne- 
nysis brolis Mykolas, ar Oi- turėjęs pakankamai pinigų
kagoje, kur gyveno jaunes- kelionei, 

vardžiais liudytojais, kiniais nysis brolis Viktoras. Klau- Čia pat tinime pridurti, 
remiasi prof. kun. St. Yla ir simas tuoj išsisprendė, nes kad kun. prof. St. Y Ia visai 
daro griežtas ir sau norimas artimieji gerai žinojo Ve. nepažino Biržiškų -----

Biržiškos norą būti palaido-: tradicijų,išvadas. JU
seimos 

savitarpinio
Kun. prof. St. Yla iš Ve. | tam Čikagoje, Lietuvių Tau- santykiavimo, nes jis tiki ir

Biržiškos nuotaikinių arba į tinėse kapinėse, 
atsitiktinai pasakytų frazių 
mėgina atkurti jo religinę 
pasaulėžiūrą.

čia galima įžvelgti ir gerų 
prof. kun. St. Ylos intencijų, 
kai jis rašo apie Ve. Biržiš
kos "grįžimą“ į katalikų 
bažnyčią, kadangi autorius, 
matyt, galvoja, kaip prieš 
šimtą metų galvojo

kitus nori įtaigoti, kad M. 
Teko spręsti ir antrą klau-! Biržiška boikotavo savo 

simą — kuriuo būdu jis turi brolio laidotuves ir jo pager- 
būti palaidotas, čia M. Gu- bimą* Negi Pats Ve. Biržiš- 
deliui ir V. Sruogienei teko ka susidegino, kad brolis 
būti liudytojais, kaip prof. būtų pritaikęs boikotą? 
Viktoras Biržiška tą reikalą Šiuos visus savo spėlioji- 
svarstė. Pasikalbėjimas vy- mus kun. St. Yla galėjo kel- 
ko Čicagoje, "Naujienų“ re- spaudoje, kai Vaclovo 
dakcijos patalpose 1956 m. Biržiškos broliai buvo dar
sausio 3 dieną. Viktoras Bir- gyvi- Dabar visokiomis ne- 
žiška pareiškė, kad broliai pagristomis prielaidomis,

žymus
Lietuvos bažnyčios hierar-1 
chas ir lietuvių rašytojas į buvo susitarę būti sudeginti, mūsų manymu, jis įžeidinėja 
vyskupas M. Valančius, ku- kad Lietuvai atgavus nepri- mirusius Mykolą ir Viktorą 
ris rašė: "Turite visi žinoti, klausomybę jų palaikai būtų Biržiškus, nors pats savo 
kad be katalikų tikėjimo nė lengviau perkelti į Tėvynę, straipsnyje siūlė duoti ra-

u.._ j------m. (šio graudaus momento mi- mybę įnirusiems.
nėtiems liudytojams nebuvo Pabaigoje norime pasa- 
progos nei tuomet, nei vė- kti savo nuomonę ir dėl sko- 
liau išaiškinti — ar nutari- Imtų knygų iš Marianapolio

raštų vietoje tai parašyta), nus“ iš fiesmerčių kaimo 
k ad "Leninas yra eneigin-! Čekiškės apylinkės. Jie abu-

vienas nebus danguje. To
dėl, kas pameta tą tikėjimą, 
užsirašo lyg negyvas į pra
garą“ (M. Valančius. Mas
koliams katalikus persekio
jant — surinko ir paaiškino 
doc. J- Tumas, 1929 m. 32

gai pabrėžęs kad atimti u 
vieningo visos šalies centro

du dalyvavę K- Puidoko va
dovautame antibolševikinių

mą būti sudegintiems po Marijonų bibliotekos. Ir 
mirties padarė visi trys bro- šiuo reikalu, dešimtį metų iš- 
liai Biržiškos, ar tik Vacio- tylėjęs, delsęs, dabar kun. 

■ vas su Viktoru.). Bet jis, prof. St. Yla tame pat

teisę laikyti betarpiškai sau; partizanų būryje, veikusia 
pav aidžias visas tam tikros me Čekiškės apylinkėse. Bū
stambios pramonės šakos į- 
mones visose šalies vietose— 
būtų sritiškas anarchosindi- 
kalizmas, o ne komuniz
mas“. Tai suprastina, kad 
Chruščiovo pradėtoji de
centralizacija ir buvo tas Le
nino pasmerktasis anarchiš
kas sindikalizmas, nuo ku
rio dabar grįžtama atgal į 
centralizuotą sistemą.

Briežnevas ir Kosyginas 
kalbėjo apie tik "vieningą 
visai šaliai centrą“, ir jų 
kalbose nėra nei šešėlio pri
siminimo apie kokį nors so
vietinių respublikų suvere
numą. Respublikos jiems tik 
vietovardžiai, ir jų nei nuo-

rio sąskaiton įrašyti penki 
kovos veiksmai, kuriuose žu
vę 19 vietinių bolševikinės 
valdžios pareigūnų bei stri
bų, jų tarpe du raudonar
miečiai. Keturių žygių būta 
dar karui nepasibaigus —
1944 m. gruodžio 15. 16, 28 
dienomis ir 1945 m. gegu
žės 7 d., o paskutinis—prieš 
Preikapio apylinkės vykd. 
komiteto pirmininką (seniū
ną) — 1946 m. spalio 23 d.
Trečiasis — 1944 m. gruo
džio 28 d. žygis buvo Čekiš
kės miestelio užėmimas 
rio metu partizanai suėmė 
sušaudė vienuoliką bolševi- "Tėviškės žiburių

DĖL STRAIPSNIO APIE VACLOVĄ BIRŽIŠKĄ

(Tėviškės Žiburiai, 1965. IV. 22. nr. 16.). ..

Kadangi “Tėviškės Žibu- Betgi iŠ anksto pasisako- 
rių“ redakcija atsisakė ši me, kad Komiteto nariai ne- 
rašinį spausdinti, tai jo au- ketina su kun. prof. St. Yla 
noriai paprašė j j išspausdin- diskutuoti konfesinių daly

kų, t. y. ar Yc. Biržiška buvo 
geras Lietuvių Evangelikų 
Reformatų bažnyčios narys,

’Keieivyje“.
“Keleivio“ redakcija

psl.) _ .
Tokie anuo metu vysk. M. nors ir žinojo brolio Vado- straipsnyje pasakoja Mari

Valančiaus gąsdinimai gali- vo nusistatymą tuo reikalu, jonų nuomonę: "Tu, girdi, 
ma paaiškinti to meto gyve- nesiiyžo pats vienas tarti le- ji mums pristatei, tu tarpi-
nimo aplinkybėmis, bet šiuo |*---- ’ ‘ ----- : ’------~
laiku ir katalikų bažnyčios
kunigą ikščiai pripažįsta vi- su juo buvo sujungtas tele- ringas lituanistines knygas 

fonu- Po trumpo pasikalbėji- Tikime, kad kun. prof. St. 
mo prof. Viktoras pasakė, Yla skaito ne tik dienraštį 
kad brolis Mykolas davė su- "Draugą“, bet ir kitus lietu- 
tilcimą kremavimui, nes no- viškus laikraščius, todėl jis 

Betgi Komitetas gali kun., rėjo. kad būtų pagerbta ve- galėjo žinoti, kad Čikagoje
prof. St. Ylai ir lietuviškai lionies valia. Koks bebūtų buvo sudarytas daugelio or- 
visuomenei pasakyti, jog buvęs paties Mykolo Biržiš- ganizacijų komitetas, kuris 
Lietuvių Evangelikų bažny- kos asmeniškas nusistaty- rašė spaudoje netik Ve. Bir- 
čios kunigas prašė brolio' mas,—jis visad buvo gilus žiškos laidojimo reikalais, 
Viktoro sutikimo laidojimo tolerantas kitų pažiūrų žmo- bet ir telkė lėšas jo kapui 
namuose atlaikyti pamaldas, ‘ nėms. Tada Viktoras Biržiš- prižiūrėti, sudarė Bostone 

ka kreipėsi į buvusius su juo komisiją (J. Jašinskas, St.

sišką religijos laisvę, tai nė
ra reikalo mirusį asmenį iš 
vienos religijoes tempti ki
ton.

monės nebuvo atsiklausta 
dėl jas liečiančios reformos. į vykd'vtoją ir

Briežnevo kalboj tik vie-1
nu atveju paminėtas Pabal- 
ti jys, bet irgi tik kaip impe
rijos dalies vietovardis. Jis 
sakė: "Kitoje mūsų šalies 
dalyje — Baltarusijoje. Pa
baltijyje. Ukrainos poliesė
je. RSFSR nejuodžemio zo
noje — žymūs žemės ūkio 
naudmenų plotai kenčia nuo 
pernelyg didelės drėgmės ir 
net užpelkėja.

kurias ir atlaikė. ___ «*— -
Gi Tėvų marijonų čika- asmenis ir įsakmiai prašė Santvaras ir J. Sonda) jo

. ku- Kun. prof. St. Yla viešu giškis laikraštis "Draugas“ į gerai atsiminti, kad jeigu palikimui surašyti. Ve- Bir-
nė ir rastu — mūsų pažymėtame ♦ • •• net neatspausdino, kur yra į Vaclovas deginamas, tai ir žiškos visas turtas buvo jo
is,™; ”Tavi«1c3s jihnnii“ Ve. Biržiškos palaikai, kada jo paries valia būti palaido- rankraščiai ir šiek tiek kny-

i • -v *r kui j*8 bus laidojamas J tam tuo pat būdu: sudegin- Svetimas knygas kofnisi-
-----r—r------- . leista tik kada bus jo palaikų pagerbi- tam ir padėtam Lietuvių ja grąžino savininkams, o jo

du suomenę ir prašė atsakyti į tiek Pa^a.-vū’.a<t ls vieno mas Vėliau, po kelerių me-i Tautinėse Kapinėse Čikago- Rankraščius ir asmeniškas 
kai kuriuos jo keliamus af kito v c. Biržiškos posa- kai Komiteto prašomas je, greta brolio Vaclovo, knygas persiuntė broliui 
klausimus ir būtent: 1. dėk kl°- kaip minimo straipsnio ”Drai®as“ išspausdino ži-į Tuojau jis ir patelefonavo Mykolui į Los Angeles.
Ve. Biižiškos konfesinio pri-' autorus daĮ'°- negalima da-, nutę—pranešimą dėl pa- Dr. M. Deveniui ir pranešė Tikrai Ve. Biržiška Mari-

straips-
kinių aktyvistų, jų tarpe tris nyje ' Apie Vaclovą Biržiš- 
iš Kauno atvykusius: mobi- ką“ — kreipėsi į lietuvių vi

komsomolo instruktorius.
Stašaitis ir Džiaugys buvo

dai, oTk dalyčiau Paaiškl klaiBymo, 2. kodėl jo palai- “^Yatidenpmo. tei iš*ži- apie abiejų brolių sprendi- jonų knygų su savimi nepa-
narna, kodėl jie suimti rik kai buvo sudeginti ir 3. kur i *>irzlsRa i axvaavo ge- įskronts nommVin oh. n- m »>zxzTz^ir« ciptyy#"* T .Ti o. d. kažko*
dabar, po 20 metų. Stašaitis

išakydavo ge- nutės išbraukė paminklo ati-

1946 metais kita pavarde! ^Iai‘iJanapoIio bibliotekos 
persikėlęs giliau į žemaičius skolintos knygos \ c. Biržis- 
ir po kiek laiko tapęs net kaj k Lietuvių Enciklopedi- 
Kruopių valsčiaus vykdomo- JaL

dingusios Tėvų Mariijonų išpažinties dengimo valandą, atrodo.

ko komiteto pirmininku. Vė-: 
i liau, vėl kita pavarde, de-

mą. Dr. M. Devenis nedels- siėmė l Jį kaltinti dėl kažko
kių knygų būt mažų mažiau
sia neapdairu. Argi atsakin
gas jis už Lietuvių Enciklo
pedijos redakcijos skolin
tas kngas? Kodėl kun. prof.

damas pasirūpino tą spren
dimą įvykdyti. Po pašarvo- 
jimo laidojimo namuose, 
prof. Vaclovo Biržiškos kū-

. , - 1 --j* r— ------ j- ------nas buvo nugabentas į
dienraščio "Draugo“ pakar-i Bridgeport, Conn., kremato- 
tota ir Viktoro Biržiškos pa- riumą, sudegintas, ir jo pe- 
minklo atidengimo proga, lenai atsiųsti paštu M. Gu

eik“. Galėjo jis pasakyti 
kun. prof. St. Ylai. kad žmo-

lyg norėdamas, kad mažiau 
žmonių atvyktų į Ve. Biržiš

gus ne gy' tilys, negali bet ^os paminklo atidengimą, 
kaip mirti. V įsa tatai galėjo pa^ istorija buvo

St. Yla arba Marijonų bib
liotekininkas nemalonėjo 
surašyti skolintų knygų pa

broliams Mykolui ir informuoja, nes prieš tą jo čia kun prof/st- Yla galį deliui į Čikagą "Naujienų“ i vadinimų ir pareikalauti 
ai gyviems esant, tai j pmalonėtų paaiškinti visuo- redakcijos adresu. jas grąžinti? Mes manome,

mene^ ar ne gu.: Čikagoje buvo sudalytas
metimais tatai marijonų 
laikraštis darė.

Kun. prof. St.

Jeigu kun. prof. St. Yla 
visus šiuos klausimus būtu'Sntj metų dildys Rygoje" P^din.s dar Vaclovo Bm,

decentralizacijos metu res
publikų pareigūnai įgijo pa
tyrimo ir jie būsią panaudo
ti. Atseit, kurie bus pripa- j— prieš teismą Dara- Jam rūpimais reikalais 
žinti patyrę, bus priimti j Riejime pnes teismą pai a atsakvmi
sąjunginetrespublikines mi- atsiminimus, kūnuose tentiskiausią atšalt}ną

taip priėmėjas miško preky
bos bazėje. Panašus kelias 
buvęs ir Džiaugio. Stašaitis

žiškos 
Viktorui
tikrai būtų sulaukęs iš jų 

reikalais au

rimta ir reikšminga prasme, 
straipsnio autorius

putelį daugiau kitokių pasa- 
’ kymų surašyti.

Kun. prel. Jurą Ve. Biržiš
ka mėgo kaip knygos mėgė

vinių centrų priežiūroje. Bet 
kadangi reforma daroma 
tarp ko kita ir dėl to, kad 
liaudies ūkio taiybos neturė
jusios bent kai kurioms pra
monės šakoms specialistų, 
tai reformatoriai pasilieka 
sau teisę ir į respublikas sa
vo nuožiūra atsiųsti trūksta
mų specialistų. Todėl į pra
monės administracijos augš- 
tesniąsias pakopas iškalu
siems lietuviams dabar ir 
stovi žūtbūtinig klausimas: 
kas bus paliktas kokiose 
nors pareigose, kas bus p a- 
keistas Maskvoj parinktais 
specialistais, ir kam teks ieš
koti savo specialybei pritai
kymo kuriose nors kitose 
"broliškose respuglikose“.

(E)“

Nebėra Lietuvos komunUtų 

partijos

Nors Vilniuje dar ir leis
ta vartoti Lietuvos komunis
tų partijos vardą, iš tikrųjų 
ta partija likviduota ir su
virškinta jau prieš 25 metus.

apgailestevęs praeitį ir da- Dabar reikalas verčia Ve. aa ...esu ,a,p nnygus mege- K 
'y-vimą partizanuose pa- Biržiškos Laidojimo_Komi- «. šia:V O v J J11 C* kyCA* V a ZaCA i 1 17 C* v • 1 — • •
vadines savižudvbe. Nuro- tet0 prizidiumui bent iš da-i medžiagos rinkėją ir bičių- ”Kai kam iš tikro buvo

Vaclovui Biržiškai laidoti 
Komitetas. Urna su palai- 

Yla klau- kais buvo išstatyta Ridiko 
laidojimo namuose. Jau pa
minėtiems asmenims gir

dymas į tuos "atsiminimus 
netiesioginiai paaiškina, ko-

lies šį reikalą nušviesti. lišką žmogų, kuris atvažia- nelaukta, kad jis buvo sude-i dint. prof. Viktoras prašė

kad skolinamos knygos be 
autorių, dar turi ir antraš
tes, numerius, bibliotekų 
antspaudas, todėl bibliote
kos bendromis frazėmis 
knygų neieško iš skolinusių 
asmenų arba įpėdinių. Kun.

m-vivoivcimai pooaon.uK* n.vz- Yisų pirma įsakmiai turi-' v?s ^osto.naa vaišindavo ne gintas. Ar jis buvo sudegin-‘ laidojimo direktorių Ridiką. Pro^- Ylos knygų iesko-
dėl Stašaitis su Džiaugiu ne- me pabrėžti, kad Laidojimo tik v c. Biržišką, bet ir kitus tas, kad kitados buvo įsira- kad jam mirus Ridikas, o ne jimo būdą laikome negar-
sušaudyti- Tardytojai bus Komiteto prezidiumo narių | Lietuvių Enciklopedijos re- protestantu? Ar tokia k:™;, vpIio.
gavę iš Stašaičio žodžių, ku- asmeninė pažintis su prof. dakcijos nanus ’ * —

. r ____ fr. .1___________ v.......................... ........... Vim Crie. gal būt, galės būti nau-1 Vaclovu Biržiška buvo sena, 
dojami buvusios rezistenci- artima ir nuoširdi, 
jos prieš Lietuvos bolševiki-
nimą "beprasmiškumui“ įro- = ~~ ~ ~
dinėti.

buvo jo testamento valia? 
Toliau kun. St. Yla, rašy- Ar pagaliau toks buvo gau-

k n lz’O/’l 1 c-l.r r>k A _ __ 1*1_R O 1*1 _dama kad Ve. Biižiška tas likusių brolių pritari- buvo deponuota Lietuvių 
——1—* * i—• i---*-.-j- Lietuvių Tautinių Kapinių"ketino“ pasitraukęs iš Lie- mas? Šitie dalykai būtų įdo- 

tuvių Enciklopedijos keltis mūs. jei kas galėtų atsakyti. *
į Čikagą ir padėti broliui Į tai galima aiškiai atsa- 
Viktorui (mūsų pabraukta), kyti.

kas kitas ir jį palaidotų* Vik- bingu ir įžeidžiančiu velio- 
toro Biržiškos pageidavimu nį Vaclovą Biržišką, 
urna su brolio palaikais ne- Vaclovo Biržiškos Laido

jimo Komiteto buv. pre
zidiumo nariai:
Pr. Čepėnas
V. Daugirdaitė-Sruogienė

M. Gudelis

JUOKAI

Išradingas vaikas

Gai susis filmų aktorius 
Charles Chaplin vaikystėje 
išmušė kaimynui langą. Iš-

spintoje, kur laikomi prezi
dento Kazio Griniaus ir ki
tų žymių lietuvių palaikai, 

Profesorių Vaclovą Bir- bet užkasti į žemę. Lietuvių
reformą, dar buvo džiaugia
masi, kad vilniškė liaudies
ūkio taryba šią vasarą suda- tinimas dėl pasitraukimo iš žišką ištiko širdies smūgis Tautinių Kapinių Administ 
nusi pirmą tiesioginępreky-, redakcijos neatitinka tiesai,' 1955. XII. 27 d., jam viešint racijos nutarimu buvo pado

Šis straipsnio autoriaus tvir-
Tūkstančiai ordinų

Pustrečio tūkstančio (tik- sutartį su Lenkija. Dau- nes jis buvo nedžentelmeniš- pas ponus Devenius
• >• i oriau tnlrm craiimvKfii nnhn. « s - j., rr   i_i_ •• i- • ssliau—2408) ordinų, meda

lių bei darbo didvyrių titulų 
papylė Maskva spalio pra
džioje į Lietuvą, įvairiausių 
sričių veikėjams bei darbi
ninkams. Tai lyg rieškučios 
saldainių vaikams, iš

giau tokių galimybių nebe
bus).

E.

Už valandą 25 kapeikos

ku būdu iš redakcijos elimi- Waterbury, Conn. Dr. M 
! nuotais. Matyt, kun. prof. St. Devenis suteikė pirmąją pa- 
Yla po Ve. Bržiškos pašali- galbą. bet tuojau nugabeno 
nimo iš Lietuvių Enciklope- profesorių į ligoninę. Ne

pado-
prie vanotas dviejų duobių skly

pas, kurių vienoje palaido
tas prof. Vaclovas, o kita 
buvo paskirta prof. Vikto
rai, kai šis mirs.

Kun. prof. St. Yla savodijos vyr. redaktoriaus pa- paisant visų galimų pritai- __ ________ ________
:učios Už nakties darbą prie reigų su juo daugiau nekal- kytų medicinos priemonių, j straipsnyje dar nori žinoti. sigandęs leidosi jis °bėgti,
kurių veršių šėrimo Lietuvoje į- bėjo, nes tada nerašytų, kad ligonio išgelbėti nepavyko, kodėl prof. Mykolas Biržiš- fcet kaimynas spėjo jį nu- 
■žaic- ____________ i Riržiškfl ”ketino“ atlikti nokti iš Vo noknuA i nrnf Vanlnvn x____.2 . - ’___ 1—i.i = _ką tik atėmė mėgiamą žais- kurtuose sovehozuose, pagal Ve. Biržiška "ketino“ atlikti Mirtis atėjo 1956 m. naktį iš ka nebuvo į prof. Vaclovo tvertj už apykaklės

lą. Apdovanotųjų sąrašai iš viršaus nustatytas nor-i išpažintį pas kan. Kapočių, sausio 2-ros į 3-čiąją dieną* Biržiškos laidotuves atva-
laikraščiuose paskelbti tuo- mas, mokama 1 rublis ir Mūsų manymu, žymių, iš- Dr. M. Devenis pasirūpino j žiąvęs. Biržiškų artimiesiem ~ tu’J
jau po pramonės reformos 95.4 Kapeikos už 8 valandų kilusiu žmonių pasaulėžiūra laidotuvėmis. Pranešęs bro- /Hka<rnw bnvn neaiškinta deli. Ar nezi
paskelbimo, kuria tampa pamainą, arba mažiau kaip turi būti rekonstruojama la- liams apie Vaclovo mirtį, at-kaip
panaikintas respublikų šioks 25 kapeikos už nakties dar- bai atsargiai, apdairiai, ne- siklausė, kur velionis turėtų
toks savarankiškumas ūkio bo valandą, 
tvarkyme. (Jau paskelbusi

turint iš anksto savo inten- būti palaidotas: ar prie Wa 
(E) cijų, remiantis jų raštais, au-^terbury, kur mirė, ar Los

Čikagoje buvo paaiškinta, 
kad prof. Mykolas senas ir

mažasis nenau- 
nezinai, kad už iš

kultą langą teks sumokėti?
nelaimių prislėgtas žmogus, —Aišku, žinau. — atsakė 
jautęsis labai silpnas, susi- Charles. — todėl ir bėgu į 
jaudinimas galėjęs pakenkti namus pinigų atsinešti.
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KELEIVIS, SO. BOSTON Ptthpli penktas

Įkalbėjimas 
Maikio sa Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Keletas pastabų iš kelionės 
po Europą

Ar skaitei 
šias knygas?

jie turi gražius Lietuvių Na- gamtos siena pastojo joms 
mus, Lietuvių Sodybą savo kelią Sąmoningai buvo 
spaustuvę, knygų leidyklą šioms dantų gydytojoms pa- 

i ”Nidą", leidžia laikraštį statytos tokios nežmoniškos 
"Europos Lietuvį“ ir tt. Iš kliūtys, kad tiktai vienai ki-

' Lietuvos Nepriklausomybės tai pavyko tas kliūtis nuga- VIENŲ VIENI dvidešimt
laikų čia tebeveikia mūsų lėti, o likusios turėjo atsisa- penkerių metų rezistencijoje 
pasiuntinys Bronius Balutis, i kyti savo profesijos, turėjo Parašė N. E. Sūduvis, 424 

Peitrumpas man Londone mesti išeitą mokslą Lietuvo- psl., aiškiai pavaizduojama, 
buvo laikas, kad viską ap- je ir nueiti kas į fabriko dar- kaip lietuviai priešinosi vo- 
lankyčiau. Tiktai tris savo i bininkės. kas naują profesi- ! kiečių okupantams, kaip 

Anglijoje į šventųjų statulų ir paveiks- senas bendradarbes iš Lie- ją įsigyti. Čia Amerikos priešinosi ir tebesipriešina
Anglijos pačią sostinę !?’ a.®, ^P^^ėjau, tuvos laikų tespėjau aplan- dantų gydytojų profesinės komunistų okupacijai, kai-

Londoną trumpai teko ma- = .? Š1 milžiniška bažnyčia i kytL Tai Lietuvos gailestin- organizacijos parodė bi-uta- na $4.
tyti — tik vieną popiete ir P“"3 Pllnutėlė statulų ir pa- gosios seSerys: Lietuvos lų profesinį egoizmą, kuria-1
kitos dienos ryta- Tai per- vei^s^> kūne vaizduoja Raud. Kryžiaus buv. vyriau- me nebėra humaniškumo nė K ASARAS MASK-
trumpas laikas, kad okį Anglas žymiuosius politi- sioji gail. Maja Tulytė,' šešėlio. ,
milžiną su pusdevinto mili’ kus- • ii?nus: IS?onkus- kuk buv. Karo Ligoninėse vyr., ; „en-des
ono gyventom galėtum ap- tunninkus, kme savo dar- gaiL E Paukštienė ir- I uemues kentėjimų, aura-
žūrėti. Iš kelių valandų pasi- bais sukure didžiąją Anglį-, buv. Karo Ligoninės gaii.
vaikščiojimo tik porą daly- Ta3 bepriklausomos sesuo L. Rizgevičiūtė. Jos
kų norėčiau paminėti. Lietuvos Karo Muziejus vįs0s trys įsikūrė Linkolno —o---------------------------

RpvpiV ldpkvUnac boo Ka.un.e’ kuris 311318 laikais mieste, apie 150 mylių nuo Anglijoje, dar kartą grįžtu VENIMAS (Juozo Adomai- ceveiK Kiekvienas, Kas vaizdavo Lietuvos laisvės 
skaito spaudą, žino, kad kovas ir atkurtos Lietuvos 
miesto centre yra didžiau- valstybės augimą. Tos mū- 
sias parkas, vadinamas Hy- Sų tautinės šventovės n ebė- 
de Park, plati Temzės upė, ra, nes rusas okupantas ja

DR. B. MATULIONIS

(Tęsinys)

Londono.

■
I

Brangina socialinę j Algirdo J. Nasvyčio,
mediciną , 253 psl., kaina $3.00.

Baigdamas savo įspūdžius VIENIŠO ŽMOGAUS GY-

prie lu tujų lietu\aieių. | 
Kaip gailestingosios seserys:

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

LIETUVIAIS ESAME MES

jos turi nuolatinį artimą iv- 
sį su anglų visuomene, ypač 

.ligoniais. Mano paklaustos.1
mkS«?o f W nt° arbtH VeSt_ Westminste^ Abbey te- giiua'u/jos TtvyKo^į ingit socialini mediciną? jos man GIM^’ iietuvl4 dainynas, 

(Westminster) ru- bėra visoje jos istorinėje di- ją iy47-48 m. Anglijos gaii paaiškino, kad anglai apla
«5s,“ssaars! „s." s™ •»-?- .........................................
*** ™. „y. SSU 2ST&3K s;

Gaii seserų ir gv dytojų 

unijų egoizmas
tekanti skersai miestą. įspū- nutrynė, bet Anglijos šven- i įdomiu dalvku
Hnsi-lampntn Vnet x_-.A»rL_x_- _x ® Iv. X i Udiynų

džiui užeiti į garsiąja Vest- Bevaikštant po katedrą,
minsterio katedrą (West- man vienas dalykas labai 
minster Abbey). Tai 13 ir krito į akis. Kas nėra girdė- 

' 14 šimtmetyje katalikų pa- jęS gamtininko K. Darvino 
statytoji bažnyčia, kun vė- vardo? Jis gyveno 1809- 
liau perėjo į anglikonų baž- 1882 metais ir buvo evoliu- 
nyčios rankas, šiais laikais cijos teorijos grindėjas. Pa

vo baigusios gaii. seserų mo 
kyklą. E. Paukštienė ir L. 
Kizgevičaitė, nors buvo ga- 
vusos darbo anglų ligoninė
je, turėjo dirbti sunkų fizi
ni darbą kaip parastos dar
bininkės. Joms tebuvę leista

mai gal nieko taip nebrangi- 
na, kaip socialinę mediciną, t 
Jų. tų seselių, nuomone, tur
būt jokia Anglijos valdžia 
nedrįstų kėsintis į tą. socia
linę mediciną. Atrodo, kad 
konservatyvi Anglija, įves-

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

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

Ameri 
kelti 
bo? Juk 
tautietis, ar ne?

— Taip. tėve, jis buvo gi- 
męp Italijoje, Genujos mies
te, ir yra laikomas Amerikos -------o,--------------o_. — . ---- X<
atradėju, nors iš tikrųjų jis čiasi daugiausia žvejyba ir ko m3^1 tokios gausybes tverti.

velionėj buvo visada ieškojo naujų žemių, stątu.ų, paveikslų ir pa- teoriją

iNoi-vegai, leve, is senovės y- " Storinės įvesta socialinė medicina-
ra pagarsėję jurininkai. Mat, .a en7 ! griežčiausiai pasmerkė, nes -puo metu Ancliia labai nri-
iii Umtfoc nodiHoiic ,*r įok.^i Les. šioje bažnyčioje Anglį- pagal katalikų sam pro ta vi-i trūkusi trail seserų Ane-li

nežinomojo kareivio ka- ma tik Dieva^tee-alėio kiek- e -,; ’ g
Niekur bažnveiose nete * Dievas tegaiejo KieK JOS Sveikatos ministerija nu-. iviekui oaznyciose nete- vieną gyvių rūsį atskirai su- a__i---____n

žemes
nedaug, todėl norvegai ver- Pas

Katalikai K. Darvino mojus’ ranka į Anglijos gaii.

pirmoj savo kelionėj
... seserų sąjungos (unijos) ne

►nją palaikė priešinga re- norą pripažinti iš užsienio

dama socialinę mediciną, 
padarė didelį šuolį pirmyn fLAljK> MANO LAIVELI, 
savo socialinėje santvaiko- petro Segato eilėraščiai, 

kaina..........$2.00
ŠVENTADIENIS UŽ MIES- 

Mariaus Katiliškio li
jas, kurios susidėjo ir išaugo novelių, karna $5.00.
šimtmečių eigoje, staiga pa- VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
darė didelį žingsni pirmyn.
Inčai, jardai, mylios, fah- 
renheitai. šilingai.gvinėjos.

SAL Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.0o.

'-tų. kaip čia. ^Darvino ne; ££ ^t^u ^T'anglu’ Išsi SIDABRINĖS KAMANOS,
pasiekęs tiktai Kubos salą. ... . _______ .J««- H UVO VIJO IIIUOU 1 S1**11*?
Todėl kitas italas, vardu A- rik Raudonasis 985 metais nie^in,°- kai kur net netUvaitės Sveikatos minis- amerikonai
merigo Vespucci, užlindo
jam už akių ir pradėjo tvir
tinti, kad tikmoju naujojo 
pasaulio atradėju esąs ne
Kolumbas, bet jis, Amerigo; nus Leif Erikson ll-tame 
Vespucci, pirmutinis balt-Į šimtmety, sakoma pasiekęs
veidis, įkėlęs koją į šitą že 
myną.

— Bet apie jį niekas neži
no, Maiki.

— Žino, tėve, žino. Jis gy’

Labradorą šiaurės rytų Ka
nadoje, įkūręs tenai norve
gų koloniją ir pavadinęs ją 
Vinlandija- Tokį pranešimą 
padaręs jis pats Norvegijos

šimtmecių istorija. Nezi- ną pažiūrėjo anglikonų baž- -• /0sp.ofibv Hosnitah „au, ar yra šioje bažnyčioje n^. Kai 1882 m. K„ Dą,;
. _. . . ylnas J1S’ k3ĮP diddis jr gjQSe pareig0Se jj tebėra

-  ----- —=_=—; ir garbingas Anglijos moks-į ~og dienos..
lininkas, buvo iškilmingai Turiu paaiškinti, kad

sišovimo pasaulis netylėsiąs Palalcio^ S1^e Anglijos angių santvarkoje ’matron‘ 
tšventovėje - Vestminsteno ® V - n ? vvrpsninii

veno tuo pačiu laiku, kaip ir i karaliui Olafui. Pasiremiant 
Kolumbas, ir paruošė Ko-, tuo pranešimu buvo nubrai-
lumbui bene dvi keliones- į žytas žemėlapis kuriame tikrai dortinas triksas buvo
Būdamas 50 metų amžiaus, aiškiai pažymėtos Islandijos iškirstas rainzių užrašu
iis oreanizavo ir savo ekspe- ir Grenlandijos salos, o į va- _ a ’ vin“. Tiesa, šian

Charles Dar-Į
jis organizavo ir savo ekspe-i ir Grenlandijos salos, o į va-' ‘ "Z"Jįeriko8 politikieriai.!""'/ISjįubl^K ‘d^’ 
diciją Kolumbo keliais. Is į karus nuo tų salų Enksono tėve ffai fiau^au nvksta ne- Jl^al ne!5ei]ieklna . Dan 1- 
tos kelionės jis pradėjo raši- Į pavadintoji kolonija Vin- italai ' 'n0 ev0^ucU0S teorijos, bet

- - 1 Darvino evoliucijos teorijos

šių trijų lietuvaičių, nors 
Anglijos valdžia joms pripa-

(Bus daugiau)

NORWOOD, MASS.

Kodėl nieko nedarome?
kolonijos 
dalyvauti 
nifestaci- 
lik mūsų 

kolonijoje nieko tuo reikalu 
nedaroma.

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

AUKOS TAURĖ, 
Santvaro 5-ji eilėraščių 

• knyga, 150 puslapių, gra- 
j žiai įrišta, kaina... $2.59.
> KATRYNA, Sally Salmi- 

nen, garsios švedų rašyto- 
j jos romanas, 291 psi., kai

na $5.00.

pylinkę, 
$6.50.

nėti laiškus, tvirtindamas, 
būsią jis pasiekęs Amerikos 
žemyną 1497 metais, taigi 
vieneriais metais prieš Ko
lumbą. Šiandien istorikai 
mano, kad jis buvo melagis, 
bet tada jo laiškais patikėta, 
ir abudu žemynai buvo pa
vadinti jo vardu — Amerika 
(nuo Amerigo).

— Tai kodėl italai piima 
tylėjo?

—Todėl, tėve. kad vis dėl
to Amerikos atradėju buvo 
laikomas Kolumbas. Vidu
rinėj Amerikoj p-a ir viena 
respublika jo vardu — Co- 
lumbia. Kanadoje viena 
provincija irgi vadinasi jo 
vardu — British Columbia. 
Taigi italai buvo patenkinti 
ir tylėjo. Kolumbo atmini
mui’ Jungtinėse Valstijose 
yra net ir šventė skirta. Ji

landija; tai jau Amerikos 
pakraštis. Taigi tą žemėla
pį arba jo kopiją Yale uni
versitetas ir paskelbė aną
dien. kai Amerika ruošėsi 
švęsti Kolumbo Dieną, paro
dydamas, kad šis kontinen
tas buvo atrastas ir pinnoji 
europiečių kolonija įkurta 
dar prieš Kolumbą.

— Tai sakai, italjonams 
nepatiko, kad ne jų tautie
tis Ameriką atrado. Bet ka
žin, ar tas norvegas nepa
melavo, kad jis čia uždėjo 
pirmutinę koloniją?

— Nepatiko ne tiktai ita
lams. bet ir ispanai raukosi, 
nes Ispanijos karalienė Iza
belė finansavo pirmąją Ko
lumbo kelionę, todėl dalį jo 
garbes savinosi ir jie. O ita
lus erzina dar ir tas daly
kas. kad John Cabot 1497 

vadinasi Columbus Dav ir. metais buvo priplaukęs prie 
kasmet švenčiama spalio 12 j Amerikos žemyno arčiau, 
diena. Italams ji buvo labai
miela. Bet šįmet prieš pat 
Kolumbo šventę A ale uni
versitetas užpylė jiems salto 
vandens. Jis paskelbė, kad 
Amerką atrado ne Kolum
bas ir ne Amerigo Vespucci. 
bet Leif Eriksonas. Dėl to i-

— O kas čia

Visų organizacijų susitari-! RUDENS SAPNAI, Kotry
.... , . - mu skubiais reikalais rūpi-« Grigaitytės eilėraščiai,pensijos teises, ka.p ir savo !^- premijuota knyga, 80 pe>.

seserims, Anglijos gaiies- ta va_ Kaina
tingų seserų unija iki s,o! ne-i^™ 3 p
priima j savo oigamzaciją. -’

žino lygias darbo, algos ir;

politikie- jSĮOrjja parodo, kad angli-
T. - x - x x- konu bažnyčia mokslo ir - Jie mėgsta šventes, te- , pažangos atžvilgiu

ve. ypač tokias, kaip Koium- Rone šjmtmečiu buv0 
bo Diena, kada jie, uzsimo- Ienkusi kataIikus. 
vę ant ausų silkinius cilinde- 1 .
rius, maršuoja gatvėmis ir! Ir dar viena Londono baz- J1V ................... .......... — , • , • p , c
mosuoja rankomis žiopsoto- nyčią teko aplankyti. Tai sv.. kalus, o be kompromisų gin- ; antjn.rp su
įu minioms. Jei Kolumbo Povilo katedra. Ji savo ar- ti jau tam tikros grupės, kas-, v.i;
Diena bu.-> nuvertinta ir pa- chitektūra ir dydžiu labai tos reikalus, ta unija išsi-
radų niekas nerengs, tai po- panaši į Šv- Petro ir Povilo; gimsta morališkai. Panašūs 
litikieriams bus mažiau pro- bažnyčią Vatikane, ši ka- dalykai vyksta ir čia Ameri- 
gv prieš minias pasirodyti, tedra taip pat pilna Anglijos koje. Pav.. po karo buvo į 
_ Nu, tai kaip dabar bus? istorijos paminklų. Dar vie- Bostoną atvykę keletas ga- 

Juk kas nors turėjo Ameri-į na ypatybe ji išsiskiria Lon-j bių lietuvių gydytojų; čia jie 
ką atrasti, ar ne? i done iš kitų bažnyčių: turi j norėjo įsigyti teises ir įsi-

‘— Atradėjų, tėve. yra! ^alt)3i daug varpų: tie varpai kurti. Bet kur tau! Vietiniai 
daug. Airiai patriotai dabar i sudaro plačią muzikinę ga- profesinių reikalų sargai net! ™usb K 
sako. kad garbė už Ameri- mą; juos suderintai skambi- nc3idrovėjo pagrasinti poli- J^ngą LJ 
kos atradima priklausanti na elektros mašinos; išeina ciją pasisauksią, jeigu tik ^3U 1 ai

riams? ATSIMINIMAI APIE JUO-
Geras dalykas, kad unija gi-!d?7cl3<f10..skyn.aus P ™1'KA LIŪDŽIU, paraše Pet- 
na žmogaus darbo reikalus. | ninkas. liet Jis nieko nedaro, ronėlė Liūdžiuvienė, sS 

psl. kaina
na žmogau 
Bet kai unija pradeda ginti 
ne tik savo nariu darbo rei-:

Kai buvome jaunesni, nu
vykti į New Yorką buvo vie- 

iandien

materialėję. bet kai yra kam 
paraginti, tai nesigailima' 
nei laiko, nei lėšų.

Ir į minėtą manifestaciją 
paraginus, daugiau kas pri
sidėtu lėšomis ir. be abejo
nės. daugiau kas joje daly
vautų, nes jos tikslas padėti 
mūsų kenčiančiai svetimą 

ietuvai greičiau at-

jiems. nes tikrasis jos atra
dėjas buvęs šv. Brandanas. 
jų tautietis. Žydai pripažis-

graži ir įspūdinga varpų mu- atvykę gydytojai mėgintų 
žika. Pastebėjau, kad lon- kurtis Massachusetts valsty- 
doniečiai ir turistai mėgsta Į bėję. Visi priversti buvo

Jonas Pečiulis

negu Kolumbas per keturias 
savo keliones. Italai patrio
tai svilina ir Yale universi
tetą, kam tą žemėlapį pa
skelbė prieš pat Kolumbo 
šventę. Jų istorinės draugi
jos pirmininkas La Corte Į Sibiro buvo galima eiti sau- 
stačiai neteko pusiausvyros somis kojomis- 
ir sudraskė to žemėlapio ko- ’ — Nu, jei taip, tai visiem

_ O kas buvo tas Erikso-Į piją i skutus, pareikšdamas, atradėjam pasakykime am-
nas? ; ' kad dėl šito universiteto pa- žiną atilsį ir Amen.

ta kad Ameriką atrado Ko- pasiklausyti šios varpų mu- bėgti iš Bostono ir Massa- jooaoooooooooooooooooooeoo* 
lumbas, bet garbė priklau- zikos. chusetts valstybės ir kitur
santi jiems, nes jis buvęs jų į , ieškoti pastogės. Dar liūd-
tautietis. Tuo tarpu faktas v-: Londono lietuviai niau atsitiko su lietuvaitėm
ra toks, tėve, kad patys pir-i . į dantų gydytojom. Po karo
mieji šios žemės atradėjai į Londone yra nemaža lie- gaj pOra šimtų į Ameriką at
buvo raudonodžiai indėnai, tuvių. Prieškarinė lietuvių VyjęO lietuvaičių, gerų dan-
Jie atėjo čion dar tais lai-1 emigracija Londone yra į- tų gydytojų, kurios odonto-
kais, kada tarp Aliaskos ir kūrusi lietuvišką parapiją, jogijes mokslus buvo baigų-' 
rv i ? _ i.  __ \fari ocont I nnrlnrtp 1)3- r iz%.41/S.*

Išrašykite
KELEIVI

talai ir pakėlė triukšmą.

Man esant Londone, tą pa- sios Lietuvoje. Čia Ameriko- -
rapiįą lankė iš Čikagos at- ų, vjSOse valstybėse dantų SHVO QFclU<E£cim 
vykęs vysk. V. Brizgys. gydytojų profesinių reikalų

Londono lietuvių kultūri-, sargai, atseit jų profesinės 
i nis gyvenimas gana gyvas; į organizacijos, kaip kokia Meeeeeoooooooeeeoeoeoeoec

..........$l.uO
[r KAŠTAI — STRAIPSNIAI,

A i SLUlNixUAl, paiasė -Juo
zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.ūū

MURKLYb, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psU 
kaina ...........................$1.80,

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

NEPRIKLAUSOxMĄ LIE
TUVĄ STATAx\'T, Rapolo 

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Maaa.

L Broadway,
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MOTERŲ SKYRIUS

ŽEMAITĖ

Sutkai

Syracuse, N. Y_, mieste spalio 24 d. naktį plėšikai įsilau
žė į Brinks bendrovės, kuri išvežioja pinigus ir brange
nybes. seifo kambarį ir pagrobė apie pusę miliono do
leriu. Piratą jie Įsilaužė Į gretimą garažą (viršuje prie 
tos vietos matome susirinkusius policininkus ir žurna
listus), o iš jo į Brinks bendrovę. Seifo kambario ce
mento ir plieno sienai pramušti plėšikai panaudojo 20 
milimetru prieštankinę patrankėlę (apatinis paveiks, 
las). Kad nebūtų girdėti pat rankelė balso, jie ją apgau. 
bė matracu, kuri matome viduriniame paveiksle. Plė
šikai jį paliko, bet patrankėlę išsivežė.

(Tęsinys)

Praslinko dešimtis metų. Sutkų gyvenimo atmainos 
dabar jau didesnės. Senutis jau keleli metai atsigulė i 
juodą žemelę, dar prieš mirimą atsiėmęs nuo vaikų savo 
penkiolika rublių. Tuos pinigus pats išskirstė visus ligi 
vienos kapeikos, Įsakęs, kur ką dėti ir ką padaryti. Vaikai 
likę ne tik tuos pinigus visus išskirstė, bet mažne antra 
tiek dar s avo pridėjo, palaidojo gražiai — su devintinė
mis, su metinėmis; po to dar atminimus kas metai užper
ka už tėvelio dūšią.

Nors žmoneliai kasmet renkasi po kits kito Į tą pačią 
žemelę, pasaulis dėlto palieka toks pat pilnas, koks buvęs 
nuo pat s enovės. Nors žmoneliai vis mainosi, vieni mir
dami, kiti Į jų vietą gimdami, augdami, senėdami ir vėl 
mirdami, bet prigimtis palieka vis ta pati, su tomis pačio

mis, visada vienokiomis oro atmainomis.
ŠĮ vakarą taip pat gražus pavasarėlis. Saulelė slenka 

ties miško viršūnėmis,, pamaži rieda pakalniui kaip di
džiausias raudonas ritinys- Denovydžio šviesūs jos spin- i 
dūliai kaži kur užlūžo, Į jų vietą užsisiautė perregima kaip | 
sydras ba-Ita migla, per kurią kaip per giliausią vandeni; 
plaukė nuoga saulelė, leisdama visiems Į save žiūrėti. Ra
mus vėjelis virpino epušės lapus ir nešiojo kvapą vystan
čios žolės, gulinčios žalioje lankoje, pradalgėse. Dubysa 
ramiai gurgėjo per žvyryną, tartum — pavargus darbinin
kė laukia tik vakaro, laukia poilsio valandos. Visur ramu. 
kartais tik gandras suklegena arba piemenėlis vamzdeli 
subirbina. Magdelė netoli savo trobos, lenkėje, už daržo 
rovė linus; pas ją žaidė nedidelė mergelikė. Pakalnėje, 

alksnyne, keletas bandos šlemštė pažėlusius jau atolus.
Piemenėlis, pūsdamas vamzdį ir pakaitais dainuodamas, 
artinosi prie dirvos. Mergelikė pasišokinėdama bėgo prie
šais, k ,

— Joneli, Joneli, duok man vamzdeli papūsti!
— Te, Marele, pūsk... taip, taip! Gerai birbia?
Marelė pūtė. birbino ir džiaugdamos juokėsi.
— Jau baigi rauti, mamaite?
Šnekėdamas Jonelis rinko saujas ir statinėjo i gube

les. Motina atsitiesusi, rišdama saują, tarė:
— O tu, Joneli, gerai išalkai? negavai pavakarės;- 

mudvi su Marele turėjom čia duonelės; paėmęs užsikąsk,■ 
paskui padėsi statinėti. Taip skubu nurauti — laikas jau 
bėgti namo; Kazelis, tur būt. jau pakyrėjo senolėlei. o ir 
ta netrukus susivoks.

Marcelė prilakino Joneliui terbelę; tas atsilaužęs 
duonos, užsitepė sviesto iš abrinėlio; valgė, antrąja ranka 
rinko ir mėtė saujas Į krūvelies.

— Neatėja pirma. Joneli.,, karvės juk negyliavo... bū
tumei man padėjęs anksčiau nubaigti.

— Aš tvorą tvėriau, kur tatos buvo pradėta; skubė
jau, nė valgyti nėjau; privariau iki pat volo galo.

— Kaip tu mietus susismeigei?
— Nusinešiau suolelį ir pasistodamas Įmušiau su

kūle.
Nubaigusi motina rauti, nusišluostė prakaitą, pažvel- • 

gė Į saulę. Ėmusi statinėti, šnekėjo:
— Gerai, vaikeli, kad imiesi darbo, reik steigtis pa-; 

dėti tetulėliui; matai, kaip jis vargsta darbuojasi, maitina . 
mus visus; iš jo kruvino prakaito turime duonelės, apdaro 
ir gyvulėlių kiek reikiant. Tun jau dvyliktus metus, gali
jau ir pats išmanyti. AniP ka motprUS

- Juk kad teta nenorėtų pats vargti, galėtų mane yo
leisti su dilėmis Į Šiaulius. Ar aš nenuvažiuočiau? Tata 
tuo tarpu pasilsėtų. — šnekėjo rimtai kaip senag vai
kis. — Bene aš važiuoti nemoku? Kui* Į pakalnę — užšok 
ant veimo, kur Į kalną — nušokęs pastūmėk su pečiu, pa
niūk — katras netraukia arklys. Ar aš nematau, kaip tata 
važiuoja? Arklių raižyti nereikia.

Motina žiūrėjo džiaugdaimos Į Joneli ir juokėsi.

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus 
reikalais. Tie klausimai turi būti 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.

skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti ti 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
8 Belgrade Avė., Roslindale, 
Boston, Mass. 02x31.

Klausimas

Teises patarimai Atsakymas

Esu nustebusi, kad Tams
tos neturite "collision44 drau
dimo savo tokiai naujai ma
šinai. Jei turėtumėte toki 
draudimą, tai draudimo 
kompanija apmokėtų Tams
tai mašinos sutaisymo išlai-

Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio j das. ir jie paskui galėtų iš 
ieškoti iš kito vairuotojo, 

i Teisiškai tai vadintųsi ”sub- 
! rogation“ Jeigu jiems pasi- 
i seka išieškoti, jie grąžina 
! $50 nukentėjusiam (nes šis 
draudimas — collision — 
paprastai yra $50 — dedue- 
tible draudimas, t. y. nuken
tėjęs pats sumoka pirmuo
sius 50 dolerių, o draudimo 
kompanija sumoka taisymo 
sąskaitos likutį).

Jei Tamstos neturite tokio 
draudimo, o Tamsta sakai, 
kad Tamstą užgavęs vaiiuo- 
tcias neturi ”property insu- 
rance“, tada Tamsta gali tik 
ieškoti nuostolių iš paties 
vairuotoje, jeigu jis turi ko
kio nors turto arba darbo.

Ben. Rutkūnas

KIETOJ I REALYBĖ

Šiurkšti, kietoji realybe, 
aš nežinau, kuo tau, 
dainuodamas buities margumą, 
prasikaltau.

Už ką,—it niekdarį, padaužą,— 
plaki, baudi?
Rankas iš sielvarto aš laužau.
Toks kartelis širdy!

Aš visko netekau. Tėvynės. Mylimųjų. 
Draugu ištikimų.
Kur laimė? Kur taika? Ramybė — 
be laisvės, be gimtų namų?

Tik tu viena. Pavasario Svajone, 
ištikima likai, 
f tave plaukia visos upės, 
ir veda ilgesio takai!

nų mums pranešė, kad ne 
i jų pareiga apmokėti už mū- 

Prieš tris savaites mes tu- sų automobilio sužalojimą,
! įėjome automobilio akci- nes mes neturime vadinamo 
dentą. Mums bevažiuojant i "collision“ draudimo. O 
miestą pirkinių, vaikėzas Į- kam mes jiems tiek pinigų 

' važiavo Į mūsų mašinos šo-' sumokėjome, jei už nuosto- 
ną ir ją gana biauriai ap- liūs neapmoka. Jie sako: 
lamdė. Mūsų mašina apy- kreipkitės Į tą draudimo 

, naujė, pernai pirkta ir, be kompaniją, kuri apdraudžia 
I to. užlaikoma labai gerame aną vaikiną, kuris jums i 
stovyje. Aš nebuvau sužeis-! mašiną Įvažiavo. Šiaip taip 
tas, tik sukrėstas. Kitą die- sužinojome per Registry of- . 
ną nuėjau Į darbą. Nora at- fice’ą to vaikino draudimo DeJa’ . P^perty insurance 
ėjus namo kas vakarą teko kompanijos vardą, ir duktė Dt;ia įstatymų įeikalauja- 
ilsėtis ir namie nieko nega-: jiems paskambino. Įsivaiz- ™as’ Jis nėra priverstinas 
Įėjau apsitvarkyti, bet šiaip duok Tamsta, jie mums pra. (ęompulsory), kaip suzei- 

’ nieko- Su manimi važiavusi neša. kad jie neatsakingi.!^;. <ik onai mjury) 
žmona taip pat nebuvo rim- nes, sako, tas vaikinas netu- (baudimas. Jei Tamstą už
tai sužeista. Sako, kad alku-; ri "propertv damage“ drau-; gav£s vairuotojas neturėjo 
ne susitrenkusi, bet ženklo dimo. Tai kas dabar, kiek- property damage4 ir jeigu 
jokio nėra.

Žmona sako. einame pas trūkčiais lėkti ir kitų maši .
advokatą. Tegu jis išieško; ras daužyti, ir nėra kas ap- Pam . a„
bent automobiliui pataisyti.: moka. Tai kam leidžia be teisę vairuoti. jeigu jisne>u- 
Aš maniau, kad mums advo- draudimo vairuoti tokiems mokės Tamstai uz turėtus 
kates nėra reikalingas, su- vaikėzams. Mes prašome nuostolius Tokia priemone 
žeidimo rimto nėra. tai kam Tamstą mums patarti, kas kai-tais paskatina kalunin- 
čia dar išlaidų ieškoti. i mums daryti ir kur kreiptis, ka sumokėti uz nuostolius

Pranešiau šavo draudimo •' . - V** «rel*f’• T*mu ** te‘/
kompanijai kita diena: jie ,, v .. mo sprendmo to padalyti
atsiuntė blanką užpildyti. Massachusetts. negalima.
Mūsų dukrelė padėjo užpil
dyti. Sėdime ir laukiam, kol 

Į jie apmokės. Mūsų draudi- 
j mo kompanija po trijų die-

vienas vaikėzas gali galvo- Tamsta gausi teismo nutari-
mą Tamstos naudai (judg-

atimti

I <►

MOTERŲ PASLAPTIS
Moterys, stodamos Brazi

lijos teismuose liudininkė
mis. savo metus gali pasaky
ti teisėjui tyliai i ausi.

i:

Denver Hargis. 37 m., kuri nu
šovė savo 4 vaikus jiems mie. 
gant. Jos vyras, buvęs Kansas 
kongresmanas, su ja negyvena.

ARTĖJANČIOMS šventėms 
SENIAUSIA, VIENA Iš PIRMŲJŲ SIUNTINIŲ FIRMŲ 

AMERIKOJE

’ GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
priima iš Jūsų siuntinius, garantuodami, kad jie bus pilnumoj < Į 
ir saugiai Įteikti Jūsų giminėms ir artimiesiems U.S.S.R.

<! Jūsų siuntiniai-dovanos bos Įteiktos trumpiausiu laiku.
SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN. JCS GAUNATE 

;! ATITINKAMĄ GAVĖJO PAKVITAVIMĄ. UŽSAKYMAI 
PAŠTU IŠPILDOMI PER 24 VALANDAS.

VISOMIS ŠVENTOMS DOVANOMIS KREIPKITĖS Į 
MUS IR MCSU SKYRIUS.

VYRIAUSIA IŠTAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St.. Phitadelpliia, Pa. 19106. TeL: WA 2-0100

CENTRINĖ IŠTAIGA 
NE\V YORKUI 
220 Park Avenue South, 
Phone: 982-8410

KANSAS City. Kansas 
18 S. Bethanv 
AT 1-1757
LOS ANGELES 26. Calif. 
3216 Sunset Blvd.Uptown

PKILADALPHIA. PA. 19123 NO 5-9887
MIAMI 37, Fla632 W. Girard Avenue 

VVAirut 5-8878

«, 
:: 
::
h
::
::

kalba
daugiausia

apie virtuvę, virimą, kur ir,
, kas galima nusipirkti, apie 
valgymo priemones ir apie 

1 skalbiamas mašinas.
Apie ką moterys kalba, zija ir vaikų auklėjimas. &-į Dvyliktas numeris šitame

kada jos susitinka, dabar y- ta tema mėgsta kalbėti kaip sąjaše yra romanai. Ir tiktai 
ra išskaičiuota net procen- jaunos, taip ir vyresnio am- tryliktoj vietoj pasirodo te- 
tais. Skaitykite ir stebėkite: žiau» moterys. ma apje politiką, čia jau-

,apie vyru? yra kalba tiktai Po to mėgiamiausia^ tema; nesniosiog sudaro tik mažu- 
Po kelerių metų gal ir tą padalysi, jei Dievas duos • šeštoje vietoje.. Nevisos mo- apie gėles ir jų priežiūrą. , — 9*7.

sveikatą, bet dabar, vaikeli, negali: ne tam dar tavo am- terys domisi šia tema —tik Septintoje vietoje kalba- Apgailestautina, kad mo
žius. verčiau namuose slaugyk tetą, darbuokis kiek gale- apie 37G. Tiesa, jeigu imti ma apie keliones. Čia pro- terys nesidomi politika, nors 
dnn)as; gana tor jog teta matys, kad tu nenori tingėti. , moteris pagal amžių, tada centai yra visiškai vienodi jos sudaro nemaža procentą, 

žinau aš ioe tingėti — nuodėmė, ir senutė sako, I pamatysime, kad apie vyrus paskirstyti tarp jaunesnių ir 0 kai kuriuos kraštuos net ir :
_ ,__ _______7is kalba 49*Zr moterų iki 45 m., vyresnių moterų. Jos visos daugumą rinkikų.

. o jau virš 45 metų tiktai 28 mėgsta papasakoti apie savo Keturioliktos ir penkio- ;
vn . Ar jos gerai, ar blogai paskutinių atostogų kelionę liktos eilės tema yra filmai. : 

apie vyrus kalba, to statisti- arba ateinančią išvyką. Kaip pradžioje minėjau, ;

kad dykai valgoma duonelė verkia.
— Žinoma, verkia, vaikeli, tinginio valgoma,

tino motina. — Žiūrėk, tatulėlis kiek prakaito išlaisto, be- _ 
dirbdamas duonelę; ir tu sek jo pėdomis. Dėkui Dievui,! ka nepasako.
pabaigėm, bėkim, Marele, namo. Jei tik rytoj nelis? Sau
lelė plaukia kaip per vandenį.

(Bus daugiau).

Tiktai aštuntoje iki vie- trečioje vietoje buvo kalbos 
Pirmoje vietoje moterys nuoliktos vietos stori tema. apie televiziją, todėl nenuo- 

kalba apie sveikatą—51*7, apie kurią vyrai pratę galvo- stabu, kad kino savininkai 
o vyresnio amžiaus net 58%. ti. būtent, kad moterys dau- dejuoja dėl blogo biznio. 
Paskiau eina mados, televi- giausia mėgstančios kalbėti V. Čekau»kienė

BALTIMORE 24. Md. 
3206 Eastem Avenue 
DI 2.2374
BOSTON South 27. Mass. 
390 West Broadwav 
AN 8-8764

CHICAGO 32. III.
4102 Archer Avenue 
FR 6 6399

Branch 
CHICAGO 22. III.
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
CLEVELAND 3, Ohio 
7023 Superior Avenue 
UT 1-0807
DETROIT 10. Ohio 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560 •
ELIZABETH. N. J.
943 Elizabeth Avenue 
EL 4.7608
HAMTRAMCK 12. Mich. 
11415 Jos-Campau Avenue 
TO 8-7940

2755 Biscayne Blvd.
FR 9-8712
MINNEAPOLIS 14. Minn. 
217 E. Hennedin 
FE 2c4908
NEW BRITAIN. Conn. 06051 
165 Hartford Avenue 
c/o N. Yazkewich
OMAHA 7. Neb.
5524 So. 32nd Street 
731-8577
PITTSBURGH 22. Pa.
346 Third Avenue 
GRant 1-3712
ROCHESTER 21. N.Y.
683 Hudson Avenue 
BAker 5.5923
SAN FRANCISCO 22. Calif. 
I236_9th Avenue 
OV 1-4229
SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th St.
ME S-1853
TRENTON. N. J.
730 Liberty Street 
LY 9-9163

V1NELAND, N. J.
YVest Landės Avė.
Parish Hali.
Tel.: 691.8423
Atidaryta tik penktadieniais 
nuo 6 vai. vak. iki 9 vai. vak.
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VIETINES ŽINIOS

JUOZUI LĖKIUI 

ir
ŠEIMAI,

jo žmonai ir vaikų motinai IZABELEI staiga mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Margareta ir Stasius Michelsonai

SLA veteranui

JUOZUI LĖKIUI

dėl jo žmonos staigios ir netikėtos mirties gilią 
užuojautą reiškia

SLA 43 kuopa ir jos pirm. Justinas Vaičaitis

Pabaltiečių banketas
Lapkričio 7 dieną 5 vai. 

popiet Baltų Sąjungos Bos
tono >kyrius rengia savo tra
dicini ”Baltų draugystės 
banketą'4, kuris įvyks Ame
rikos Lietuvių Piliečių Dr- 
jos trečiojo aukšto salėje 
(368 Broadvvay. So. Bos
ton).

Puikią programą atliks 
estų solistė Liivi Naiser. lat
viu choreografinė šokių gru
pė, vadovaujama Lidijos A- 
bolinsh. ir lietuvių solistas 
Benediktas Povilavičius, ku
riam a kom ponuos kompozi
torius Julius Gaidelis.

Po vakarienės ir progra
mos veiks Įvairių gėrimų bu
fetas ir bus šokiai, grojant 
puikiam latvių orkestrui.

Savo gausiu dalyvavimu 
parodysime gražų bendra
darbiavimą su bendro liki
mo kaimynais latviais ir es
tais.

Bilietus bus galirpą Įaigy-ti nri p ipiimnt------ --------
Tad iki malonaus pasima

tymo bankete-

GRAMERCY SHIPPING Co.. 
kurios adresas yra 118 East 28 
St.. New York. N.Y. 10016. nuo 
1915 metu patikimai patarnavo 
daugeliui tūkstančiu savo kli len
tų Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Kanadoje ir visame pasau
lyje. GRAMERCY SHIPPIAG 
Co. įsteigta 1915 m. ir yra toje 
biznio srityje viena iš seniausių 
firmų.

GRAMERCY SHIPPING yra 
PODAROGIFTS autorizuota 
priimti užsakvmus BE M U I - 
T O YNEšPOSYI.TORG DO
VANAS. kaip automobilius, te
levizijos aparatus, šaldytuvus ir 
kita. GRAMERCY taip pat pa
siūlo naują pasirinkimą dova
noms įvairių daiktų, maisto ir 
audeklų. Reikalaukite nemoka
mų katalogų.

Jeigu Jūs norite, kad viskas, 
kas siunčiama ar užsakoma, bū
tų apdrausta, kad būtu skubus, 
garantuotas pristatymas ir kad 
Jūs gautumėte gavėjo kvitą, jei 
Jūs norite turėti reikalą su fir 
ma. kuri įsteigta prieš dvide. 
šim t metu. — kreipkitės į 
GRAMERCY SHIPPING Co.

SIŲSKITE PINIGUS 
ŠVENTĖMS

DAI GIAI’ PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siyskrte pinigu' į USSR

Tegul jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA
TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20.000.00

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, 
kuri visaaa siuntėjui prisiunčia 

gavėjo pasirašytą KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki $30.06—$2.73 

per $30.-10% 
GRAMERCY SHIPPING INC. 

741 Broad StreetNetrark. N. J.
Katalogų prašykite angliškai arba 
lietuviškai.

GRAMERCY
SHIPPING C O.

118 E. 28 SU New York 16, N.f. 
Tel. MU 9-0398Įsteigta 1945 m.

Prof. J. Puzinas kalbėjo 

apie jaunimą

Neolituanų korporacijos 
metinėje šventėje spalio 30 
d. iš Philadelphijos atvykęs 
prof. Jonas Puzinas kalbėjo 
apie ”Mūsų jaunimą laisvės 
sutemų laikais“.

Jis suglaustais žodžiais 
pavaizdavo mūsų jaunimą 
carų laikais, nepriklausomos 
Lietuvos dienomis ir dabar 
atsidūrusį už Lietuvos ribų. 
Jo žodžiais, jaunimas visuo
met skynė ateities kelius, vi
suomet degė idealais. Jis 
priminė, kad Lietuvos nepri
klausomybės aktą pasirašiu
siųjų tarpe senesnių kaip 50 
metų tebuvo vos du. o kiti 
nuo 26 iki 45 metų. Vyres
niesiems pašaukus prie 
ginklo Lietuvos nepriklauso
mybei ginti, jaunimas į tą 
kovą veržte veržėsi iš kaimų 
ir iš mokyklos suolo. Jauni- 

r mo pilnos gretos buvo ir
T&A 1 oiiLrilImzi ni’lZičtA 57** Z III. ouniumv įzx

munistus.
Dabar už Lietuvos ribų 

esantis jaunimas bręsta visai 
kitose sąlygose, jos kitaip jį 
veikia, negu brendusius Lie
tuvoje. Didelis pavojus yra 
nutautėti, iš lietuvių visuo
menės pasitraukti, bet ir čia 
jo tarpe yra šviesių, jau auk
štai iškilusių asmenybių, ku
ries papildo senesniųjų vei
kėjų eiles ir tuo garantuoja, 
kad lietuvių visuomenės 
veikla nenublės.

Paskaitininkas pastebėjo, 
kad mes, senieji, nekaltin
kime vien jaunimo, jeigu jis 
eina ne tuo keliu, kurio se
nieji pageidautų, bet žvilg
telėkime ir į save. ar mes ge- 

* rai atliekame savo pareigas 
ir ar mes pakankamai rūpi
namės. kad mūsų vaikai iš- 

. augtų sąmoningi ir veiklūs
lietuviai.

Ne visa taip, kaip pranešta

Praeitame numery buvo 
pranešta, kad Lietuvių Dar
bininkų Dri-jos 21 kuopos 
vicepirmininku išrinktas P. 
Brazaitis, o turėjo būti C. 

i Janeliūnienė. Organizatorė
mis išrinktos Ieva Vitenskie-
nė ir L. Eidukienė.

REIKALAUKTE
J naujausių ir geriausių ilgo 

grojimo

lietuviškų
PLOKŠTELIŲ

(rekordų)
Nepriimkite jokių pakaitalų 

Žiūrėkite Reųuest firmos ženklo.
Veltui siunčiamų katalogų 

klauskit artimiausioj krautuvėj 
arba rašykite:

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

Šimtininkų eilės auga
Spalio 31 d. buvo Lietuvių 

Fondo narių susirinkimas. į 
kurį atėjo senosios kartos iš 
eivė Morta Šapamienė iš 
Dedham, Mass.. ir įteikė 
fondui $100 savo sūnaus 
Frank vardu- M. šapamienė 
savo vardu $100 jau yra į- 
mokėjusi seniau.

Aleksandras Witkus iš 
Dorchesterio prie jau įneštų
jų $310 pridėjo dar $100.

Irena Ulpaitė iš Dorches
terio įmokėjo $100.

Vasario 16 gimnazijai

4.200 dolerių

Šiomis dienomis suėjo 13 
metų, kai Bostone veikia 
Būrelis Nr. 120 Vasario 16 
Gimnazijai Remti. To būre
lio nariai moka per mėnesį 
po 1 dolerį, ir tuo išlaiko 
vieną gimnazijos mokinį. 
Per ta laiką iš būrelio narių 
surinkta ir gimnazijai pa
siųsta 4,181 doleris.

Kai kuriems būrelio na
riams išvykus ar nebepajė
giant mokėti pasižadėto mo
kesčio, šiemet įstojo nauji 
nariai: Ant. škudzinskas, P. 
Bliumas, M. Vaitkevičienė, 
inž. Jurgis Valiukonis ir 
John Joseph.

Paminėtina, kad inž. Va
liukonis. nors gyvena ne 
Bostone, bet atvykęs aplan
kyti savo tėveliu, dažnai pa
remia savo aukomis įvai
rius kultūrinius parengimus. 
Gi John Johseph. albanų 
kilmės amerikietis, ne tiktai 
parėmė savo auka Žygį į 
Jungtines Tautas, bet įsto
jo ir į būrelio narius.

Būreliui visa laika vado
vauja Juozas Vembrė.

Jonas Vasiliauskas tvirtai 
parėmė Žygį

Studentų meno paroda

Neolituanų korporacija 
savo metinės šventės proga 
Tautinės S-gos salėje spalio 
31 d- surengė studentų me
no parodą, kurioje dalyvavo1 
šeši jauni menininkai —G. 
šeši jauni menininkai — 
D. Barūnaitė. G- Duo
baitė, K. Norvaišaitė, P. 
Martinkus, J. Gomas ir N. 
Lingertaitis. Viso labo buvo 
35 paveikslai.

Vis tai jauni ir kai kurių 
pirmi vieši žingsniai (tik G. 
Duobaitė ir P. Martinkus y- 
ra jau „senesni“ dailinin
kai). bet jų darbai teikia 
vilčių ateičiai. Dabar jie 
mėgina įvairius kelius, ir te
lieka linkėti neprarasti kū
rybinę dvasią ir virsti pajė
giais ir individualaus veido 
menininkais. Aplamai, ma
lonu žinoti, kad iau turime 
būrelį dailei pasišventusių 
jaunuolių, kada visi šiandie 
siekia tik praktiškų ir pel
ningu mokslų.

Šioje jaunųjų dailininkų 
parodoje paskaitą skaitė 
iš Nevv Yorko atvykęs dail. 
Albinas Elskus- Jis savo žo
dyje apžvelgė moderniąsias 
pastrųjų laikų meno kryptis, 
pareikšdamas dėl jų savo 
pastabų. Dail. A. Elskaus 
nuomone, kai kurios ultra- 
moderniosios meno srovės 
jau išsigema, nes neturi ką 
naujo pasakyti. Jų kūryboje 
trūksta gilesnio turinio, nė
ra dvasios, o kūlėjai patys 
praskysta savo didelėse dro
bėse.. Paskaitininkas ragino 
jaunuosius dailininkus ne 
dirbtinai ir nevykusiomis 
pi iemonėmis demonstruoti 
mene lietuviškumą, o siekti 
tobulybės, veržtis i aukštį iv 
i-iloti ir tun nolnvti lietuviujz-r-vrvz zz ----- j-
tautai gaibę.

EX PRESS MAISTO

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Jeigu jūs norite savo artimuo
sius Lietuvoje pradžiuginti, pa
siųskite jiems skanaus maisto 
siuntini. Tai visuomet yra ge
riausia dovana.

Intertrade Express Corp. 
125 East 23rd St.. New York, 
N. Y. 10010 yra prityrusi mais. 
to siuntiniu i Lietuvą siuntėja. 
Siuntiniai susideda iš geriausio 
Amerikos maisto. Pristatymas 
yra garantuotas, gavėjo pasira
šytas kvitas atsiunčiamas siun
tėjui Įrodyti, kad siuntinys gau
tas.

Be maisto, per Intertrade 
Express Corp. į Lietuvą galima 
siųsti drabužius ir daug daug 
kitų dovanų.

Paprašykite katalogų. Iš jų 
galėsite pasirinkti Įvairiausių 
dovanų, kurios tikrai pradžiu
gins jūsų artimuosius Lietuvoje, 
jeigu juos pasiųsite jau artimų 
švenčių proga.

EXPRESS MAISTO 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

GERIAUSI AMERIKOS
MAISTO GAMINIAI 

PILNAI GARANTUOTA 
ŽEMIAUSIOS KAINOS 

Užsakyk dabar 
Economv Parcel 501.. $19.50

Bendras svoris 22 sv.
7 sv. miltų, 4>/2 sv. ryžių, 4Vį» 
sv. cukraus.. 2l/$ sv. mano 
kruopų. 2’į sv. maišytų džio. 
vintų vaisių.
Economv Parcel 504 .. $22.00

Bendras svoris 22 svarai 
4’/2 sv. kviet. miltų, 2’4 sv. 
cukraus. 2’/j. sv. razinkų, 2J/t 
sv. l>ekono, 2’4 sv. ryžių, 2’4 
sv. mano kruopų. 2)4 sv. ma
karonų. dėžutė (2 unc.) Nes- 
cafe.

Paprašykite veltui katalogų 
su standartiniais siuntiniais 
ir šimtais gerų maisto gami
nių pasirinkti. Mes turime di
džiausią maisto ir kitų dova
nų į Lietuvą pasirinkimą.

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

-♦♦♦*♦<#♦#****##**♦****************

SIMONO NEKRAŠIAUS

ĮPĖDINIAMS
Daugiau kaip prieš de

šimt metų Connecticut vals
tijoje miręs Simonas Nekra
šus. Amerikoje žinomas 
kaip Simon Nichols ir Si- 
mon Nekrasz, paliko virš po
ros tūkstančių dolerių, kurie 
turėtu tekti jo našlei Onai 
Nekrašienei ir dukterims O- 
nai bei Julijai, kurios prieš 
Sov. F.usijos okupaciją gy
venusios Lietuvoje. Ieško
mosios arba jų adresus ži
nantieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam Kon
sului New Yorke:

Consulate General of Li
thuania,
41 West 82nd Street,
Nevv York, N.Y. 10024 į

_______ 1
. .VVORCESTER, MASS

Pasirinko negerą dieną.
Sandaros I-sios apskr- su

važiavimas paskirtas gruo
džio 5 d. Brocktone. Tai ne
gera dena. Tą dieną Wor- 
cestery bus Seniems Žmo
nėms Gelbėti Dr-jos metinis 
banketas. Apie tai jau se
niai buvo skelbta spaudoje. 
Šitai organizacijai priklauso 
visi sandariečiai. Jos valdy
ba susideda iš sandariečių: 
pirm. V. Mitrikas. vicepirm. 
Ig. Pigaga, sekr. J. Krasins
kas. fin. sekr. P. Kraunelis, 
ižd. O. Joslin-Gataveckaitė, 
iždo glob- K. Zurlis.

Draugijai priklauso ir ki
ti žymūs sandariečiai — J. 
Dvareckas, J. Pupka. M. Že
maitaitis, dabartinis San
daros 16 kp. pirmininkas.

Rašau dėl to, kad apskri
ties valdyba suvažiavimo 
dieną pakeistų.

Mirė
Baletimnkas Jonas Vasi

liauskas, nors dėl pašlijusios 
sveikatos ir tapęs peranksty- 
vu pensininku, visada gyvai 
rūpinasi Lietuvos laisvės rei
kalais. Jis ir žygiui į Jungt. 
Tautas paremti praeitą sek
madienį paklojo dešimt do
lerių su geriausio pasiseki
mo linkėjimais.

Jonas Vasiliauskas yra 
buvęs nepriklausomybės ko
vų savanoris ir kovose buvęs 
sužeistas, tad ir dabartinės 
mūsų laisvės kovos nepa
miršta.

Lietuvių dovana

1965 m- Bostono šachma
tų pirmeniybes lamėjo Alex 
Keyes ir William Robertie; 
pustaškiu žemiau liko John 
Curdo ir kiti. Dalyvavo 53 
šachmatininkai. Keyes ir 
Robertie drauge laimėjo lie
tuviu dovaną, kurią Bostono 
pirmenybėms yra paskyrusi 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugija. Alex Keyes 
vardas įrašomas antrą kartą 
ant dovanos. Trečią kaitą 
laimėjus, lietuvių dovana a- 
titeks jam visiškai..

Tarpklubinės rungtynės

Penktadienį, lapkričio 5 
d., prasideda Bostono lygos 
rungtynės. So. Bostono L. 
Pil. Dr-jos šachmatininkai, 
MET lygoj sutrumpintai va
dinami Lithuanian. dalyvau
ja su dviem komandom (po 
5 žaidikus). Pirmoji koman
da rungias ”Championship“ 
grupėje, antroji — ”A&B“ 
grupėje.

Lapkričio 5 d. pirmoji 
rungiasi su Cambridge. 
Cambridge YMCA, antroji 
rungiasi su Arlingtonu So. 
Bostono L.PD-joje. Antro
sios komandos kapitonas — 
Kęstutis Makaitis.

Spalio 17 d. mirė plačiai 
žinomas jaunas vyras Vikto
ras Bendoraitis. 46 m. amž., 
palikęs nemažą šeimą.

Be to, mirė senyvo am
žiaus Stasys Romanas- Ra
manauskas ir Zofija Petro
nienė.

|
Sveikinu N. Gugienę

Sveikinu mielą Norą Gu
gienę jos visuomeninio dar
bo 50 metų sukaktes proga.

Ji yra išvariusi plačią va
gą mūsų visuomeniniame 
lauke.

Kaip SLA 57 kuopos sek
retorius, turėdamas su Nora 
Gugiene, Centro iždininke, 
daug reikalų, stebiuosi jos 
greitu ir sklandžiu reikalų 
atlikimu.

Linkiu jai sveikatos ir il
giausių metų.

Kitos naujienos
Prisiekusiu posėdininku 

(juiy) pakviestas Vytautas 
Adamonis. Vytautas į JAV 
atvyko po piitnojo pasauli
nio karo, antrajame pasauli
niame kare jis JAV karių 
tarpe kariavo seržanto laips
ny. buvo sužeistas.

* * *

Seniems Žmonėms Gelbė
ti Dr-ja pabaltiečių manifes
tacijai lapkričio 13 d. Nevv 
Yorke paaukojo $10.

• » *

Jau buvo rašyta, kad Sta- 
liulionius Nevv Yorke ištiko 
nelaimė: užsidegė viešbutis, 
kuriame jie nakvojo, todėl iš 
27-jo aukšto žemyn jie nubė
go vienmarškiniai. Bet savo 
povestuvinės kelionės jie 
nenutraukė ir išvyko į Ispa
niją- i .

J. Krasinskas

Dar prieš manifestaciją 
manifestacijos rengėjų dele
gacija lankysis Jungtinių 
Valstybių delegatūroje prie 
Jungtinių Tautų ir matysis 
su delegacijos visuomeni
nių santykių direktorium C. 
Dunham.

Pomanifestaciniams apsi
lankymams įvairių valstybių 
delegatūrose manifestantų 
delegacijos jau dabar ren- 
gamos. Labai uoliai bendra
darbiauja latviai: jau su
mobilizavo 45 studentus tai

Ku Klux Klano imperijos žinys Robert Shelton (kai
rėje) kalbasi su laikraštininkais, greta jo N. Carolines 
aitvaras. vyriausias tos valstybės klaniečių vadas 
James Jonės. Kai juos klausinėjo kongreso komitetas, 
jie tylėjo, pasinaudodami konstitucijos duodama teise.

MANIFESTACIJA
(Atkelta iš 3 psl.)

galimybės tam ribotos, ir 
dėl to reikia susitarti iš ank
sto, priešpaskutinę savaitę. 
Skubiai kreiptis į K. Vainių, 
65-16 Clinton Avė., Maspeth 
N.Y. 11378.

Tą vakarą Nevv Yorke bus 
Tėvų Pranciškonų rengia
mas vakaras (planuojamo 
Kultūros Centro labui). Ma
nifestantai kviečiami jame 
apsilankyti ir pasinaudoti 
proga susitikti su Nevv Yor
ko lietuviais-

* * #
Lapkričio 13 manifestaci

joje invokaciją atliks Very 
Rev. Kaymond J. Swards,
S.J., Holy Cross unversiteto 
(Worcester) prezidentas, 
vienas iš žymiausių Jėzuitų 
ordino autoritetų Ameriko
je.

talkai. Kiekviena trijų-ketu
rių asmenų delegacija iš 
anksto gaus paskyrimą, ku
rias delegatūras lankys ir 
gauna atitinkamą parengi
mą.

Visų Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo delegacijų na
riai pakviesti dalyvauti ma
nifestacijoje kaip svečiai.

KLNA

SLA SUSTIPRINO 
NAUJŲ NARIŲ VAJŲ

II

SLA — didžiausia lietu
vių fraternalinė organizaci
ja, visose lietuvių kolonijo
se turi savo kuopas ir veikė
jus. SLA organizatorių yra 
arti 200. Dabar, prieškalėdi
niu laiku, naujų narių įrašy
mo vajus žymiai sustiprin
tas. SUA Vajaus Komisija 
rūpindamasi paskatinti vei
kėjus gauti daugiau naujų 
nariu, paskyrė pinigines do
vanas nuo $15 iki $75 tiem, 
kurie gaus daugiau naujų 
narių. Organizatoriams siū
loma vietoje minimų pinigi
nių dovanų, kas norės, pasi
naudoti nemokamai kamba
riu atostogoms SLA poilsio 
namuose Atlantic City, N.J.

Susivienijimas ateinan
čiais metaig sulauks 80 me
tų suKakties. tad norima, 
kad iki to laiko būtų sustip
rintos kuopos ir organizaci
ja surinktų daugiau naujų 
narių, ypatingai jaunimo.

į Kokia gali būti geresni dovana Į 
šventėms Jūsų giminėms USSR

([ jei ne gabalas apsiaustui (paltui), eilutei (kostiumui), suk- > 
!> nelei geros rūšies grynu vilnų arba pusvilnonės medžiagos. C 
Ji Tiktai dabar šventėms sumažintomis kainomis Jūs galite < 
'• užsakyti neribotą kiekį, be muito ir be kitokių rinkliavų eilu- f 

tems (kostiumams) ir suknelėms nesiraukšlėjančių elastiš- ’ 
Įj> kų audeklų, kurie savo rūšimi ir tvirtumu neužsileidžia ge- > 
; J> riausiems užsienio audeklams. Didelį pasirinkimą to viso Jūs > 
į rasite parodomoje salėje, firmos v

į PODAROGIFTS, Ine. i
Į Ji 220 Park Avė. South (kampas 18 gatvės) New York 10003 J1 

![ Telefonas: 228-9547 ![

J> Ten galite švenčių dovanoms užsakyti automobilius, ]»
Ji motociklus, dviračius, radijo priimtuvus, šaldytuvus, siuva- Ji 
j! mas mašinas, laikrodžius ir daugeli kitokių prekių.

J> Didžiulis pasirinkimas produktų, vyno, delikatesų šven- Ji 
J, čių stalui. Negaiškite laiko, užsakykite dabar. Aukšta kokybė Ji 

ir skubus dovanų pristatymas giminėms j namus garantuo- <[ 
J jamas.
j[ Aplankykite mūsų parodinę salę ir pamatysite žavingo <! 

grožio, tvirtumo, puikiai ir išbaigtai bei dailiai padarytus <J

IUSSR gaminius. ]>

Mes žinome, kad dėl ilgo ir tolimo išsiskyrimo Jūsų gi- ij 
minės vis dar Jums artimos ir brangios. Jūsų DOVANA per !j 
PODAROGIFTS. INC., jiems parodys, kad jų neužmiršote J1 

dabar ir neužmiršite ateity. J»

Atsiminkite, kad tik firma PODAROGIFTS. INC., yra !j 
vienintelė Vnešposy Itorgo atstovas priimti užsakymus dova- Ji
noms. *

j
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Ar jau susitvarkėte taip, kad galėtumėte lapkričio 13 d. 
važiuoti į New Yorką dalyvauti žygyje į Jungtines Tautas ? 

PASKUBĖKITE !

COSMOSPARCELS

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

Peter Maksvytis
925 E. FoarU SL, 

Sa.

MANIFESTACIJA 

LAPKRIČIO 13 DIENĄ

Šitose įstaigose 
tik įteikti aukas, bet ir užsi
registruoti žygiui bei gauti 
kitų informacijų apie kelio- 

Lietuvi! Nepamiršk! Pri- nę ir žygį į Jungtines Tau- 
sidėk prie žygio į Jungtines tas lapkričio 13 dieną.

Kačinsko vadovaujamo 

orkestro koncertai
Mirė I. Lekienė Parduodami dalimis arba kar* 

tu visi 5 kambarių dar geri bal- 
Spalio 24 d. staiga mirė dai. Kreiptis:

Komp. Jeronimas Kaėins- lzabclė Treigytė-Lekienė. 335 E St. II aukštas,
kas, kaip žinoma, vadovau- ?i.nomT0 BostI°'!0 U?tuvi1vei' ----------- ---------

T...*.*. J.ivv.vim,, ju. ..... • w i • s • ■ keio Juozo Lėkio žmona. PARDUODAMAS NAMASTautas jame dalyvavimu, Čia gaunami ir bilietai į ja Mehoses simfoniniam or- j Lėkiui soalio 24 d. su- DORCHESTERY
darbu ar auka. kurią praao- Madison Sq. Garden. kur su-

irimo darbus ii lsu- 
gyvenamu namu ir 

Uznio pastatų, pagal Jūsų reum- 
larimų. šaukite visados dd 9 r»-

vietinėse sirenka visi manifestantai. 
Jų kaina $1, $2 ir $3-

me įteikti šiose 
įstaigose:

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

St Griežė-Jurgelevičius; New Yorką už $8 ten ir at-
o du- di c* gal. Jaunimui iki 15 m.—$4.2. Baltic Florist — St. “ x , .... _

as- i. . . Autobusai įseis nuo 5o. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos lap- mas operos

J. Lėkiui spalio 24 d___
kestrui. kuris šią žiemą ren- kako 75 metai Jo artimieji arti St. Margaret’s bažnyčios, 7 
gia tris koncertus: lapkri- tą dieną Lėkius pasikvietė sk,ypas' Ap*
čio 12, vasario 6 ir balan- i restoraną pietų. Ten Lekie- TeL. AT 4 j
džio 29 d. Visi koncertai bus nę ištiko širdies smūgis, ir
MemoriaI Hali, Melrose. nuvežusi ligoninę ji jau bu- 
Mass. vo mll'USL

Dėl senatvės pigiai parduodu 
dvejus namus su akeriu žemės 
prie didelio prūdo. Gera vieta

_. .. . , ... žuvauti ir maudytis, daug viso-
Lapkričio 12 d. bus stato- kelione buvo gimusi New kiu vaismedžių ir ku nuomos 

P u Yorke prieš 69 metus u* ten per mėnesį $150.
aurta» ti e- jį priklausė So. Bos- j. p. Trakimas.

3. Baltic Realty — Vytau- kričio 13 d. 5 vai. ryto ir į čias veiksmas. Tai turėtų tono £jetuvių Pil. Draugijai 
Us Stelmokas; Bostoną grįš tuoj po mani-‘ būti kiekvienam įdomu iš- įr Stepono Dariaus posto

į girsti ir pamatyti. Šio kon- moterų klubui, kurio narės 
va-j certo pradžia 8:15 vai. vak. budėjo ir prie jos karsto.

Spalio 28 d. velionė pa
laidota Biue Hills kapinėse.

4. Globė Parcel Servic 
Jonai* Adomonis;

festacijos.

Užsiregistruokite

130 YValnut St.,
Woodbury Heights, N. J.

(46)

ir
žiuojantieji tavomis mašino- 

5. Lietuvių Piliečių Drau- mis ir įsigykite įėjimo bilie- 
gija — Pr. Mučinskas; tą, kad nuvažiavus nereikė- Netruku* bus našlių 

baitketas Paliko liūdintys vyras6 Adv Anthon Young* tam S****’ laiko.
°ny ’ Bilietą autobusui ir i' Sandaros Moterų Klubas duktė Eleonora Frappier,

7. Lietuvių Enciklopedi- Madison Sq. Garden įsigyki- lapkričio 14 d. 5 vai. So. duktė Eleoniora Frappier, A
ja — Juozas Kapočius;

8. Cosmos Parcel Corp.— ; Bostono 
Justinas Vaičaitis.

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 
vieno Luto — 6 kambarių So. 
Bostone, Silver gatvėje, su baL. 
dais ar be jų. Skambinti nuo 10 
iki 5 vai. vak. tel. AN 8-2805.

te nedelsdami.

L. Bendruomenes 
Valdyba

Trans-Atlantic Travel Service

lapkričio 14 d. 5 vai. So. duktė Eleoniora frappier, žfJO Ą MPRCY 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos kuriems reiškiame gilią uz- a
II aukšto salėje rengia šau- uojaūtą. •:
nų banketą, kuriame bus
renkama 1966 metų karalie- £ Budreika televizijoje
nė. Kaip visuomet, taip ir . ___ .
šiemet sandarietės uoliai Edvardas Budreika, 12 m. ;vr^aUpoDAROG?FTS autori-? 
ruošiasi banketui, nes jos amž., jau antrą kaitą pa- ;;įuou parduoti U.S.S.R. ga-:;

SHIPPING CO.
(Jst. 1945)

118 East 28 Street, 
New York, N. Y. 10016

. Ll. JHITie DUS gal OŽIU vcllgllį -R/ v>uuiixiujixujr
ir gėrimų, gros geras orkest- dition programoje, 
ras, visi bus patenkinti. Sėkmės iaunam smuiki-

Koresp. ninkui.

Kartu yra
HD21AL51A S1U.MIMŲ FEK5IUNTJMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
IR

nz\r\ i nz\ziir*pf n/vmiro
rUUAKUUir ld dMIUUd

390 We,t BROADVVAY, So. Boston, M»«. 02127. VlSOkUĮ SailtaUPU paSkutlIUS 
Tel. AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR i 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MŪSŲ IŠTAIGOJE. ’
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, :
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge- • 
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo ' 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu.}
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių -Į 
katalogu. j

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MI SŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JŪSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS i 
GARANTUOTAS. į
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais s—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

43/,i

; • I š I M T I S — MOTERIMS;;
; TIKRI AVIES KAILIŲ KAI-:; 
1LINIAI. Elegantiški ir prak- 

;: tiAki. Aukštos kokybės. Tam-* 
;; šiai rudi. Dvdis 8-20—$175.00 

Dydis 40-48—$190.00 
; Moterims nailoniniai kaili- 
Iniai. Tokio pat stiliaus, kaip:; 

' i viržni minėti. Tikrai šilti. 
Grynai rudi, pilki arba juodi.* 
Dydis 8-20—$90.00. Dydis 

:; 40.48—$94.00. Rudai ar pil- 
;; kai dryžuoti brangesni $4.00.* 
;; Visos minėtos kainos be jokių 
: I priedų. Prašykite rusiškų ar:; 
; Į angliškų katalogų.

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeee************,

MtWashingtonC(H)perativeBaūk

430 BROADVVAY — SOUTH BOSTON 
ANdrew 8-0379

Ketvirtis A Co.
—•J E W ELKRS— 

Lnikrodžiai-Deinuuital

!; .apestingai
Elektros Prietaisai

taikrodBm

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4«49 

.L******#*************************-

U BOSTONO I LETUVĄ

ir Intus Rusijos okupuotus 
laužtus

Pristatymas greitas 
garantuotas

Atidaryta darbo
nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL vak* 

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL 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 
YVORCESTER, MASS. 

Tet SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga YVorcestery, kuri suinčia 
siuntinius tiesiog ii W 
terio į Lietuvą ir kiti 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai tr 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir Intų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

j Draudžiame nuo polio, viso- 
Jkių kitokią ligų ir nuo nelai- 
} mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
’ Visais insurance reikalais 
} kreiptis:
J BRONIS KONTRIM
t Jaatfae ef t^Peaee—CoaataM.
Į 598 E. Broadvray 
; So. Boston 27, Maaa.
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

yni

>
< ►* ► 
N

Paragink savo pažįstamu* 
išsirašyti Keleivį. Kaina » 
metams SS.

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Sasia Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tet AN 8-6645 
Moooeeooeeoooooco*

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

ĮPRDINIS }

OPTOMETRISTAS ;
Valanuos: •
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BR0ADWAY ; 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BR0ADWAY

«OUTH BOSTON. MASS.

Radijo proukama
SeniauBūt Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir S—8 
Rakmaoieniais ir ireatadianiate 

pagal soaitarfaua 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mase.

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204 
FORTŪNA FUEL CO.

487 YVASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuoaaavimaa
MUSTANG * THl NDERBIRD * FALUON * FAIRLANE 

FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICKĄ

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvio Gydytojas ir ChirargM
X RA V

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN S-2712 
Namai ir Ckb:
287 Concord R d- Billerica,

TEL. MO 3-2948

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
C0VENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
YVEST R0XBURY

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

frtmuoaitae tiktai vaintus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit 1 lietuvišką vaistiaf.

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

382 a W. Broadsray, Urp E Ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Tatefooaa AN 8-6020
Nao 9 vaL ryto iki 8 vaL v, itokyrae šreatodichiua ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate ft Insurance

409 W. BR0ADWAY
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare
Hardivare Co.
8arininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROAOWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEF0NA8 AN 8-4148 

Baojamtn Moc re Datai
Popiet™ Sienom*

8tlklai Lsagama
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams
Visokie eeleiie- daiktai

keanm




