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Henrikas Blazas mirė 
New Yorke

Žymu* žurnalistas, visuomenės veikėjas, buvęs Vliko 
sekretorius, nacių kankinys.

Vilniuje mirė 
p. Bugailiškis

Spalio 87 d. Vilniuje mirė 
Feliksas Bugailiškis, buvęs 
Vilniaus ir Šiaulių apyg.

Pastaruoju metu vis dau
giau ir daugiau įžymių tau
tiečių negrįžtamai išeina iš 
mūsų tarpo amžinybėn. Štai 
lapkričio 1 d. New Yorke 
mirė vienas iš žymiausių ne
priklausomos Lietuvos ir vė
lesnių laikų žurnalistas ir vi-' teismų pirmininkas, įžymus 
suomenės veikėjas Henrikas spaudos bendradarbis nuo
Ernestas Blazas, beveik vi
sos Lietuvos geras pažįsta
mas, gausių spaudos, teatro 
ir kitų menų kūrėjų draugas 
bei artimas bičiulis.

1901 m., nevieno laikraščio 
redaktorus, kraštotyros ve
teranas, visų savo gyvenimų 
glaudžiai bendradarbiavęs 
su socialdemokratais. Velio-

H. Blazas gimęs 1904 m.1 nis buvo gim?s 1883 metais- 
sausio 11 d. Rygoje. 1924 . Kitų kartų parašysim pla- 
m. baigęs Kaune gimnazijų, čiau.
nuo 1924 iki 1939 m. studi-i .............
javo Lietuvos Universitete Ą. IU<bnc.iai zm,onai Onai 
humanitarinių mokslų fa-Į relsklame gilią užuojautą, 
kultete literatūrų, filosofijų
ir kt mokslus, aktingai da-
lyvaudamas studentijos ir Atsišaukimas į JT 
kitų kultūrininkų veikloje.

H- Blazas buvo retai su- sąžinę 
tinkamo judrumo įr pnprgj. 
jos lietuviškosios spaudos The New York Times lap- 
kūrėjas ir redaktorius. 1928 kričio 7 d- laidoje ištisą pus- 
m. jis redagavo savo įsteig-; lapj užima kreipimasis į J. 
tą studentijos laikraštį Stu-|-Taut sąžinę, kuriame pra- 
dentą, 1929-33 buvo Naujo sy į 
Žodžio ir Dienos redakto- ... .. : x. : .
rius. vėliau humoro laikraš- - Wausim3, tuti Sovie- 
čio Vapsvos redaktorius. H. tll sąjungos kolonializmų 
Blazas yra ir išgarsėjusio tose valstybėse, rūpintis at- 
Lietuvoje humoro ir satyros statyti pilną Estijos. Latvi- 
periodinio organo Kuntap- jos ir Lietuvos nepriklauso- 
lio steigėjas ir redaktorius. mybę.
Jir taip pat steigėjas ir re- m.
daktorius dienraščio Laikas, šitų atsišaukimų, be Ko- 
o Vokietijoje — Lietuvių niiteto Lietuvos Nepriklau- 
Balso. H. Blazas 1946 m. re- somybei Atstatyti, pasirašė 
dagavo Tremtinių Žinias, 129 asmenys, jų tarpe buvęs i 
1950 m. New Yorke leistų JAV viceprezidentas Nixon,; 
Mūsų Kelią, o nuo 1953 m. admirolas Radford, senato- • 
buvo vienas redaktorių ang- rjaj — Douglas, Lausche, 
lų kalba leidžiamo Monthly Rjbicoff. Symington ir kt. 
Bulletin of the International Connecticutt, Arkansas, 
Peasant Union. Rhode Island. Oregono,

Velionis už priešnacinę New Jersey, Maine, Michi- 
veikla 1943-44 m. kentėjo gani gubernatoriai, Chica- 
Stutthofeno koncentracijos gos, Baltimorės, Bostono,

Cartagene (Kolumbijoje) miesto prekyvietėje įvykus 
sprogimui, žuvo 58 žmonės, o sužeistų keli šimtai.

Pasekretorius bus
manifestacijoje

Lapkričio 13 d. pabaltie
čių manifestacijos New Yor
ke rengėjams yra pranešta, 
kad joje dalyvaus valstybės 
departamento pasekretorius 

Į William Crockett ir prezi
dento patarėjas 
Ciepiinski.

Dicight Eisenhoicer 
sveikinimas

į Komiteto Lietuvos Ne
priklausomybei Atstatyti 
kvietimų dalyvauti pabaltie
čių manifestacijoje lapkri
čio 13 d. buvęs JAV prez. 
Dvvight Eisenhower atsiun
tė šitokį atsakymų:

”Aš apgailestauju, kad 
mano ankstyvesnieji įsipa-

Diplomatų antausis 
Lietuvos komunistams

Diplomatai nėjo klausytis surežisuotų pagyrų apie 
Lietuvos pavergimų.

Daugiau kaip keturi penk- ir kitų Vakarų valstybių ig- 
Michel ^daliai Maskvoje reziduo- noruoti Lietuvą... "Visi bur- 

jančio diplomatinio korpuso žuazinės propagandos kor- 
neatsilankė į vakarų, skirtų donai darosi bejėgiai už- 
pasigirti Lietuvos užgrobi- tverti tiesų apie mūsų kraš- 
mo 25 metų sukaktimi. Iš tų. Niekais nueina ir visos 
šimto su viršum ten esančių užsienyje susispietusių bur- 
ambasadų bei pasiuntinybių žuazinių nacionalistų pa- 
atsilankė tik 20 svečių iš 17, stangos“ ir tt.
beveik visi Azijos-Afrikos Lyg nujausdami menkų 
kraštų. Iš Amerikos konti- dipiomatų dėmesį, iškilmėse 
nento buvo tik Kubos amba- nepasirodė nei Sniečkus, nei 
sados nežymus pareigūnas, gumauskas, nei Paleckis.
Iš Europos — tik Vengrijos 
ir Čekoslovakijos. Nepasiro
dė net lenkai, bulgarai ir ru
munai.

Iš Azijos kraštų buvo ant
raeilių pareigūnų iš Afga

(E)

Vietname 5 pulkai 
komunistų kariųreigojimai trukdo man kar-; nistan0;s. Kovėjos> g. viet-

ti su jumi5 būti tokia atmin- namo, Jj-ano, Sirijos ir Ne-: Seniai žinoma, kad iš š.
palo. Iš Indonezijos pasiun- Vietnamo į Pietų Vietnamą 
tinybės buvo patarėjas. Bu- siunčiami pulkai karių. Da
vo ir du japonų-rusų kultu- bar spėjama, kad jau atsiųs- 
rinio bendradarbiavimo dr- ta tokių karių net 5 pulkai, 
jos atstovai, ne diplomatai, j Ten vyksta vis smarkesni 

Afrikiečiai buvo patys mūšiai ir daugiau žūsta.
ambasadoriai iš Ugandos, __________________
Brazavilės Kongo ir Maro-
ko, chargė d’affaires iš Ka-' 
merūno ir Tuniso pasiunti
nybių, bet tik kultūros atta- 
chė iš Egipto ambasados.

Korespondentai bandė su 
kai kuliais pasikalbėti ir ga
vo po truputį neįsipareigo- 
jančių diplomatiškų kompli
mentų. Tuos pareiškimus at
pasakojo dvi poros kores
pondentų: viena pora Tie
soje. kita — visuose kituose 
laikraščiuose. Iš uolumo ar, 
galbūt, dėl nesusivaikymo 
prancūzų kalboje. Tiesos 
korespondentų pora skirtin
gai atpasakojo Kongo ir John V. Lindsey išrinktas New 
Maroko ambasadorių pa- Yorko majoru. Jis kandidatavo

tina proga. Nepaisant to, aš 
mintimis būsiu su jumis ir 

i plosiu jūsų darbui, kurį jūs 
• vykdote. Geriausių linkėji- 
‘ mų.“

New Yorke laimėjo 
Lapkričio 13 d. manifestacijos John Lindsey

Dešimt metų New Yorką 
i valdė demokratai, bet ką 
tik įvykusius rinkimus jie 

i pralaimėjo — majoru išrink-
1. Madison Square Garden salė atidaroma 10:30 vai.; ^blIk^nu^John^Tnds^

2. Ii vai. orkestras, vad. Joe Thomas, pradeda groti ^U7S ^avo 1-166,915 balsų,
r o demokratas Beame 1,030,

771 balsų ir dešiniųjų res
publikonų kandidatas 330,

programa

lietuviškus maršus 

3.12 vai. vėliavų įnešimas.
127 balsus.

stovykloje ir iš ten išėjo pa
laužtos sveikatos. 1946-48 
m. jis buvo Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų S-gos II 
vicepirmininkas, o nuo 1951 
gen. sekretorius.

Jis rašė humoristikų, saty
ras, rimtus straipsnius apie 
teatrų, rašytojus J. Tumą- 
Vaižgantų, J- Baltrušaitį, V.
Putinų, K. Belmontą, B.
Sruogą, K. Binkį.

Atskiromis knygomis išė
jo —Poligrafija, Darbas re
dakcijoje, Reportažai ir ko
respondencijos. Raudonasis 
siaubas.

Henrikas Blazas visada j 
buvo linksmas, kupinas nau
jų idėjų ir jokių gyvenimo 
smūgių neįveikiamas. Su-juo New Yorko Ku Klux Klan vadas 
tarsi mirė vienas jaunystės Daniel Burros nusižudė, kai 
veržlumu ir gaivia jos šviesa spaudoje buvo paskelbta, kad 
nuskaidrintų nepriklauso- jis yra žydu kilmės. Jo tėvas y. 
mos Lietuvos ir vėlesnių lai-; ra žydu kantorius, o jis pats 
kotarpių. mokėsi žydę mokykloje, o būda-

Newarko, Denverio, Ro- j 
chesterio miestų majorai, • 
keli vyskupai, daug kong-! 
resmanų ir kitų žymių as-! 
menų

Jo artimiesiems mes reiš
kiame giliausių užuojautų.

mas užsimaskavęs Klane, skelbė,1 
kad žydus reikia naikintu į

4. Himnai — JAV, Estijos. Latvijos ir Lietuvos — gieda 
solistai, palydint orkestrui. Dalyviai kviečiami drauge 
giedoti.

5. Invokacija — Very Re v. Raymond J. Svvord, S- J.

6. Įžangos žodis — Antanas Mažeika, KLNA pirm.

7. Kalbėtojai — Šen. Kari E. Mundt, South Dakota.,
Prez. L. B. Johnsono patarėjas Charles A. Horskey,
R. J. Swords, S.J.. Holy Cross kolegijos Worcester,
Mass., prezidentas. Rep. John J. Rooney, New York.

8- Meninė programa —100 šokėjų grupė atliks lietuviš
kus tautinius šokius. Dalyvauja: Bostono tautinių šo
kių ansamblis, vad. O. Ivaškienė; New Yorko tautinių 
šokių grupė. vad. J. Matulaitienė, Waterburio "Sūdu
vos“ šokėjai, vad. G. Maurutienė, ir Philadelphijos riuomenės parade Maskvoje lentai įdėjo dar daugiau. E- 
"Žilvino“ grupė, vad. V. Puzinienė. Jungtinei grupei komunistų revoliucijos 48 jįs komentavęs M. Ged- 
vadovauja Jadvyga Matulaitienė. metų sukakties proga buvo vy0 ten pasakytų nusiskun-
Solistė — Irena Stankūnaitė, akordeonistas Charles parodytos naujos raketos, iš dimą. kad amerikinė propa-

Daubaras ir orkestras atliks lietuviškus muzikos kū- i un.^ v,enį’ Ra.eistJ. j er^’
. . Į vę ir patekusi j orbitą, ga-
nl ' linti pataikyti į bet kurį že-

9. Rezoliucijos — skaito Antanas Sniečkus. KLNA ko- į mėje esantį taikinį, 
ordinatorius.
Madison Square Garden programai vadovauja Leo prajicuzija praŽUS 
Cherne. Research Institute of America direktorius, i

10.2 vai- 30 min. prasideda žygiavimas link Jungtinių Gaulle
Tautų. Žygiuojama 48-ja gatve iki 2 Avė., pasukama Prancūzijos prezidentas respondentai, 
į pietus iki 47 gatvės, po to — vėl Į rytus iki 1 Avė. de Gaulle paskelbė, kad be Tiesos korespondentai už-
__ .. .. ... _ „ J° Paties Prancūziją ištik- simerkė ir prieš tų aplinkv-

11. Manifestacijos užbaiga Dag Hammarskjold aikštėje: ų (Hdelė nelaimė, todėl jis bę. kad diplomatų didžiu- Jordano karalius Husscin ati- 
simbodinis bandymas Lietuvos, Latvijos ir Estijos vė- g^o^zįo 5 d. kandidatuos ir ma ignoravo tų parengimų, darydamas parlamentą paskelbi
liavoms įeiti į JT pastatų; trumpi lietuvių, latvių ir jej fous išrinktas, tai naujos Savo reportažų jie pradėjo "visuotinę mobilizaciją- Pales-
estų atstovų pareiškimai; KLNA Garbės Pirmininko respublikos ateitis bus aiš- tokiais optimistiškais įva- tinai iš žydu uzurpatorię išlais- 
prel. J. Balkūno žodis ir malda. - • kiai užtikrinta- j dais, kaip "Nepaisant JAV vinti.

Tas įvykis yra didelis 
smūgis demokratams ir toks 

į pat džiaugsmas respubliko
nams.

Kaip Lindsey vyks tvar
kyti tų milžiniškų miestų, tik 
ateitis parodys, bet galvosū
kių jis turės didelių.

Maskva rodė naujas 
raketas

Praeitų sekmadienį ka

reiškimus. Anot jų, Kongo kaip nepriklausomas respubliko- 
(Brazvilės) ambasadorius 
sakęs, jog lietuvių dailinin
kų darbuose matąs daug . 
bendra su Kongo -liaudies 
menu- Kiti korespondentai 
tų atpašakojo patikimiau: 
ambasadorius sakęs, kad lie
tuvių liaudies menas esąs ir 
afrikiečiams suprantamas.

O į Maroko ambasado
riaus lūpas Tiesos korespon-

nas.

ganda vadinanti Lietuvą pa
vergtu kraštu. Ambasado
rius sakęs, kad tai nesąmo
nė. Jis matęs pats, kad Lie
tuvoje moterys plažios.

. žmonės energingi, visai ne- 
i panašūs į pavergtus... Nieko 
i panašaus iš Maroko amba
sadoriaus neišgirdo kiti ko-

e



Puslanb -ntna «r. 40, i»oo m. lapKriciu

Einam, važiuojam, skrendam...
•

čia pat spausdiname Komiteto Lietuvos Nepriklauso
mybei Atstatyti atsišaukimą. Gerai jį perskaitykime, pa
galvokime ir padarykime tik vieną nutarimą: einame, 
važiuojame, skrendame i New Yorką lapkričio 13 dieną 
dalyvauti visą pabaltiečių manifestacijoje-

Tegu Vienybės Girkalniai-Kizniai su Laisvės ir Vil
nies rašeivomis tą žygį vadina avantiūra, bet mums jis 
yra griežto protesto prieš dabartinius Lietuvos pavergė
jus akivaizdus veiksmas — mėginimas pažadinti Jungti
nių Tautų sąžinę ir reikalavimas tirti pavergtųjų padėtį 
ir nedviprasmiškai stengtis panaikinti kolonializmą ne tik 
Afrikoje ar Azijoje, bet ir Europos vidury —Sovietų Są
jungos vykdomą kolonializmą Pabaltijo valstybėse.

Mes žinome, kad tuo vienu žygiu Pabaltijo valstybių 
neišlaisvinsime. Bet tegul pasaulio politikos vadai ir lais
vosios tautos mato ne tik paskirų mūsų veikėjų, bet visos 
mūsų lietuviškosios išeivijos tvirtą pasiryžimą kovoti ligi 
laimėjimo — sovietų pavergtos mūsų Tėvynės išlaisvini
mo. Tegul girdi neužginčijamo teisingumo reikalaujantį 
mūsų visų balsą ir tegul žino mūsų visų neapykantą pa
vergėjui.

Šiandien nuo viešo mūsų nuomonės, valios ir jausmo 
pareiškimo tik okupanto tarnai stengiasi mus atkalbinti, 
garsiai mūsų pastangas savo juoeUapiuose niekindami ar 
tyliai atskiriems tautiečiams į ausi savo nuodus kuždėda
mi, nes mūsų kraštų okupantui šis žygis tikrai nemalonus. 
Kai jis 25 metus iš kailio nerdamasis skleidžia pasauly 
apie mūsų tėvynę melą. kai jis falsifikuoja mūsų istoriją,, 
mūsų valią, kai pavergimą vadina išvadavimu, badą ir 
skurdą gerove, išdavikus didvyriais ir tautos mirtį laimin
gu taiybiniu gyvenimu, — mūsų garsus tiesos žodis griau
na visas jo velniškas pastangas ir jį apnuogina prieš visą 
laisvųjų tautų bendruomenę.

Taigi lapkričio 13 d. tarkime tą žodį ir jį savo veiks
mu paremkime!

Atsiminkime, kad šiandieninis atbukusios sąžinės 
pasaulis savo skriaudas nutylinčius užmiršta ir dvasia 
užmigusius palaidoja kartu su jų teisėmis ir istoriniais 
nuopelnais bei svariomis kultūrinėmis vertybėmis.

Tad netylėkime ir nemiegokime, tikėdamiesi, kad 
svetimieji ateis už mūsų tėvynės išlaisvinimą kovoti.

; io vieno mūsų tvirtu ŽVfiduLaĮIMICHJ -I. O“ JI IV/Uim T«V\7V -—— -"“.-2 4 ==f

pradžia, žygių, kurie neduotų nė akimirkos ramybės mū
sų amžinam priešui!

«vc,lEivi5, 50. tsGšiOrl

San Domingo vis dar neramu, čia matome amerikietį 
karį. skubanti išskirti susikibusius priešininkus.

Kas kitur rašoma

moningi proletarai? Tokiu 
atveju ir "marksistinis isto
rikas“ Žiugžda turėtų tokį 
nepaprastą reiškinį pažymė
ti.

Taip pašiepęs, Bcndaren- 
ko savo straipsnį baigia dar 
vienu klausimu tam "žy
miam istorijos profesoriui“:

—Kas ir kokiomis aplin
kybėmis parašė: "Pasiakvk, 
šliuže, kiek tau sumokėta?“

Vokietija 1965 metais
RAŠO R. E. MAZILIAUSKAS

(Tęsinys)

i

KOVA SU PASKUTINIAIS PRIEŠAIS!

LAPKRIČIO 13-tosios komitetas skelbia paskutinę 
manifestacijos rengimo savaitę

kovos savaite sa dviem prieiaia,

dar galinčiais kam pastoti kelią į manifestaciją: skelbia 
savaitę kovos su abejonėmis ir aplinką hfrAis... ui.

Kas dar svyruoja-abejoja, svarbu ar nesvarbu, reikia 
ar nereikia kaip tik dabar dalyvauti Lietuvai nepriklau
somybės reikalaujančioj manifestacijoj —
ką tik iš Maskvos atėjusią žinią, kad Kremlius 
festuoja už Lietuvos pavergimą.

PRIEŠ KELIAS DIENAS, penktadienį, spalio 29 <L. 
įusai buvo nusivežę Maskvon rinktines lietuvių kultūrines 
pajėgas ir ten, iš dalies į pilį, iš dalies į kalėjimą pana
šiuose caro laikų didžiūno rūmuose dabar Kalinino vardu 
vadinamoj gatvėj, jas rodė kitų kraitų diplomatams, di
džiuodamies, kad jau suėjo 25 m., kaip Lietuva esanti jų.

Kremlius netyli ir įtikinėja viešąją pasaulio nuomonę, 
kad Lietuvos likimas esąs seniai išspręstas ir dėl to. esą, 
nebėra kitokios kalbos.

LAPKRIČIO TRYLIKTĄJĄ mea prabilsiąs į viešąją 
pasaulio nuomonę, ir tai bus kitokia kalba,

nes visą laiką yra kitokia kalba, kol yra lietuvių neuž
čiauptomis lūpomis. Ta kalba turi dabar praskambėti gar
siau, negu betkada. ir ji praskambės, jeigu busim j tarp
tautinę visuomenę vedančioj atviresnėj gatvėj, negu 
Maskvoje Kalinino viardu vadinamoji gatvė.

Tad tebūnie baigta su abejonėmis! Manifestacijos 
reikia, ir mums reikia joje būti!

TŪKSTANČIAI, ne tik iš arti, bet ir iš labai toli nuo 
New Yorko, nuo to viešosios pasaulio nuomonės nervų 
centro, jau kadai suprato ir ištarė, kad veikia.

Tik kiti tą klausimą ištaria, tepridedami —jei aplin
kybės leis.

ŠI PASKUTINE SAVAITĖ tebūnie 
lėmis savaitė. Aplinkybės, jei kliado, 
nes šiame reikale irgi "nėra pakaitalo pergalei

PASAKYK, ŠLIUŽE. KIEK
TAU SUMOKĖTA?

Lietuvos TSR istorijos I- 
jo ir II-jo tomų vyr. redak
torius. Lietuvos TSR istori
jos šaltinių 3-jo ir 4-jo tomų 
redaktorius, Lietuvos T SR 
Mokslo Akademijos prezi
dento pavaduotojas prof. 
dr. Juozas Žiugžda teikėsi 
Sovietų Sąjungos dienraš
čiui "Izvestija“ duoti pasi
kalbėjimą, kuriuo jis atsako 
už vandenyno gyvenantiems 
"provokatoriams“ Lietuvos 
įjungimo į Sovietų S-gą rei
kalu.

Į tę pasikalbėjimą atsilie
pė V. Bondarenko New Yor
ke leidžiamame rusų dien
rašty "Novoje Russkoje Sto
vo“ (spalio 19 d.) Su juo 
verta ir mums susipažinti.

Straipsnio autorius visu 
pirma pastebi, kad seniau 
daugiau, o vėliau vis mažiau 
beprisimenama, kad "velio
nis tautų vadas“ Stalinas 
nusikalsdavo "socialisti- 
nam teisėtumui“, bet nei 
Chruščiovas nei dabartiniai 
sovietų valdovai neparodė 
ir ne p aiodo nė mažiausio 
palinkimo atsisakyti nuo to, 
ką Stalinas visokiais netei
sėtais, nusikalstamais bū
dais via užgrobęs.

Neseniai sukako 25 me
tai, kai Stalinas, siaptai susi
taręs su Hitleriu. Lietuvą, 
Latviją ir Estiją Įjungė į So
vietų Sąjungą.-Nėra reikalo, 
sako Bondarenko. kalbėti a- 
pie tai, kaip tas "laisvano
riškas“ įjungimą? buvo į- 
vykdytas.

"Begėdiškas susitarimas 
su Hitleriu, kuris leido ko
munistams pagrobti tas ma
žas Pabaltijo valstybes, yra 
ne didžiausias, bet pats 
šlykščiausias Stalino režimo 
nusikaltimas- Karinę dikta
tūrą lydėjo grubus gyvento
jų valios prievartavimas, 
rinkimų, kuriuose nebuvo ką 
rinkti, šlykšti komedija. Kai 
Stalino valdymo metodai 
jau iškelti viešumon, rodos, 
nebereikėtų tokiais "žygdar
biais“ girtis, o tuo tarpu vi
sa sovietų spauda minėtos 
gėdingos sukakties proga 
buvo pilna rašinių, kuriuose 
be jokios gėdos buvo skel
biami skaičiai, “vaizduojan

; ras viešumai pirmiausia ati-
. ... , dengdavo ir su tokiomic blo-Tikrumoi socialdemokra- . . - , , s. . - x , gybemis kovodavo ne par-ta. jau seniai neteko savo famentinė opozicija, 'bet 

revoliucingumo. Jų istikimy- , ir telex!;2ijosJkomen-
be demokratiniam paria- . . - - o , .--. . . ... . . 7 tatonai. Senų demokratiniųmantųnrzmm \rro oickioi n*7_ . . . £ i i •tradicijų kraštuose, sakyki-

Soc ialdemokratai

AISTIS APIE VENCLOVĄ mentarizmui yra aiškiai už-
Lietuvoie i nadanees ke- dokumentuota. Vėlyvojo

h A Ū f kapitalizmo gamybiniai san-liamas rašytojas Antanas , , - . , ui-- Venclova, nes jis visada su- ty!“a1' tc?bnolo8‘ne ptarno-
trebėio rašvti ir kalbėti taio nes revohuciJa> vartotojų

J tn Ca u c patenkinimui tarnaujantiskaip to meto Sovietų Są- V- J.y i liaudies ūkis radikaliai pa-jungos vvnausias skerdžius Hkeitė ir visuomenės sudėtį, o
tuo pačiu tradicinę klasių

- .. kovos sampratą padalė ne-sos propagandines poezijos b enlm‘įk4 skirtybėsii* tiin hnvn įoitm ~ *

reikalavo. Stalino laikais jis 
prigiedojo kelis pūdus sau-

tieji Pabaltijo tautų valios 
pareiškimą 1940 m. rinki
muose“.

Ir kaip viena begėdiškiau
sių rašinių Bondarenko laiko 
minėto "mokslo“ ir aukštų 
titulų vyro niekingą viešą 
melą.

Jis "Izvestijos“ korespon
dentą, be kitko, šitaip infor
mavo :

"Istoriniuose 1940 m. lie
pos 14-15 dienų rinkimuose 
į Liaudies seimą dalyvavo 
1.386, 569 asmenys, vyres
nio kaip 21 m. amžiaus, arba 
95,57 ' < visų rinkiku. Iš ju

l. 375,349. arba 99.19' < da
lyvavusių rinkimuose, bal
savo už Liaudies fronto kan
didatus. Todėl visai teisėtas 
buvo Liaudies seimo 1940
m. liepos 21 d. nutarimas 
paskelbti Lietuvą sovietine 
socialistine respublika ir į- 
jungti ją į Sovietų Sąjungą. 
Liaudies rinktiniai tuo įvyk
dė savo rinkikų valią.“

Bondarenko labai kan
džiai pašiepia J. Žiugždą, 
klausdamas jį. kodėl lietu
viai iki Stalino kariuorr.enės 
atėjimo į Lietuvą nepaskel
bė Lietuvoje sovietinės san
tvarkos, jeigu jie jau taip 
jos visi norėjo? Kas jiems 
kliudė? Nejaugi tas mažutis 
skaičius, kurie balsavo prieš. 
Kaip gali dabar partija ir 
valdžia pasitikėti lietuviais, 
jjeigu jie taip troško sovieti
nės santvarkos ir nė piršto 
nepajudino jai įvesti?..

Bondarenko išjuokia J- 
Žiugždą dar ir kitaip. Pagal 
Žiugždą, Lietuva buvo bur
žuazinė valstybė. Ją valdė 
buržujai. Kiekvienas komso. 
molcas žino. kad buržuazi
nėse valstybėse tik proleta
riatas ir neturtingieji valstie
čiai tesiekia sovietinės san
tvarkos. Kapitalistai, dvari
ninkai ir kutokai yra prieš 
ją. Ir buržuazinės inteligen
tijos dauguma, kaip Leninas 
mokė, yra prieš proletrinę 
revoliuciją. Net vidutinis ū-. 
kininkas ne iš karto supran- į 
ta sovietinės tvartas nau
dingumą. Jį reikia ilgai ir 
užsispyrusiai perauklėti. O 
čia staiga jie persiauklėjo be 
jokios agitacijos! O gal bur
žuazinėje Lietuvoje gyveno 
99.19^ ir buvo 99.19% są-

ir tuo. žinoma, buvo įsitei 
kęs šiam budeliui ir turėjo 
Lietuvos kultūriniame mul
kinime svarų žodį. Jis ten 
apdovanotas aukštu titulu, 
jam suteiktas liaudies rašy
tojo vai das tuo metu, kai to
kie rašytojai kaip J. Baltu- 
šis, J. Grušas ir kiti dar tik

me. tokioje Britanijoje, pa
naši nenfy mali padėtis būtų 
sunkiai įsivaizduojama. To
kia partijos taktika paten
kinti nebuvo nei p’.atesni 
SPD kadrai.

Drausminga socialdemo
kratų frakcija tokios takti
kos betgi nuosekliai laikėsi, 
tikėdamasi tuo būdu visuo
menėje įdiegti "valstybiš-tarp darbininkijos ir smul-

kiosios buržuazijos praktiš- k ... y jvaizdį nes 
kai išnyko, o proletariato Xv,»in^i2 k,,,-,
sąvoka natūralai išsiplėtė į
tarnautojus bei aplamai mi-

baltarankių“ darb- 
Devynioliktojo am

žiaus stiliaus marksistiniai \
„ . . • «u , v šūkiai, kuriais socialdemo-garbes rastais buvo apkl.- klau;’ p,.aeityje vadovavo_

lionus

JUOtl.
Įdomu paskaityti, ką apie 

tą A. Venclovą rašo šių die
nų vienas įžymiųjų mūsų po
etų. nepriklausomybės lai
kais už savo poeziją apdo
vanotas valstybine premija.
Jonas Aistis, dabar gyve
nantis Washingtone.

"Draugo“ sekmadieninia
me priede spalio 23 d. A. 
Venclovą, kuri jis gerai pa- 
žino. šitaip charakterizuoja: e? r

"Antanas Venclova visa-

si. liko nebetikroviški. Išsi
vysčiusios pramonės kraš
tuose (plg.: socialdemokra
tus Skandinavijoje ar dar- 
biečius Britanijoje) socia
listinės partijos prie besikei

nelaimėjusi smulkiosios bur
žuazijos palankumo ir bal
sų, SPD neturėjo ir neturi 
galimybių laimėti parlamen
tarinę daugumą.

Drastiški socialdemokra
tai nusigręžė ir nuo antikle
rikalizmo- SPD delegacija 
lankėsi Vatikane ir pamal
džiai bučiavo popiečiaus žie
dą. partinėje spaudoje ir 
parlamento debatuose skru
pulingai susilaikyta nuo bet 
koktoc bažnytinės hierarchi-

'laika s | i- P“bIi-
v’okie^sočiaidemokraui! eigoje pradėta sbtemin-
galutinai persiorientavo i J '
1959-eiais metais, Bad| Go-| žemutin- Saksonija> ku.

ge pas e ę J. • regionalinei vyriausybei
vo partijos programą. ; sociaIdfeemokratai vadovau-

da buvo antros-trečios eilės Godesbergo programa su- 
rašytojas net ir lietuvišku redaguota be marksistinės 
mastu: intelektualus, sausas, terminologijos, atsisakyta. kams buvo garantuota teisė 
aompnižkac Jo straipsniai, joje nuo pagrindinių moks-1 steigti valstybės lėšomis iš- 
studijėlės kur kas aukštes- linio socializmo postulatų: Į laikomas konfesines mokvk- 
nės vertės, negu jo beletris- SPD (Sozialdemokratische las. Konkordato pasirašy- 
tika. g ypač eiliakalyba. Bū- Partei Deutschlands) visuo-' mas krašte, kuriame katali- 
dmgas vidutinio buržujaus menei prisistato ne vien tik-' kai net nesudaro gyventojų 
tipas. Neypatingos drąsos, tai darbininkijai, bet visai • daugumos ir kuris, kai kurių 
šykštus. Viršesniesiems ge- tautai atstovaujančia parti- teisininkų nuomone, neati

Nugalėkim visas aplinkybes ir —

kad lapkričio 13-ją, 11 valandą būtumėm Madison 
Sųuare Garden, New Yorke!

Esame laavi — netylėkim! Laisvė įpareigojo mus 
pasipriešinti kremlininkų kalbai ir aiškiai ištarti Lietuvoj 
nutildytų lietuvių iodį. sakantį, kad LIETUVA YRA 
MOŠŲ, NE RUSŲ!

KLNA

ja, su Vatikanu pasirašė 
konkordatą, kuriuo katali-

ba įsiteikti, o pavaldiesiems ja. Pakeitė socialdemokratai 
šiurkštus ir kietas. ir savo politinę taktiką. No-

"Visą nepriklausomybės rėdami balsuotojus įtikinti, 
laikotarpį Venclova tarnavo kad jie yra visiškai kompe- buvo politinė staigmena, 
valdiškose Įstaigose: pra- tentingi valstybės vairą pa- Konkordatui oponavo ir 
džioje Žemės ūkio ministeri- imti į savo rankas, kad jie< prieš jo pasirašymą protes- 
joje, o vėliau valstybinėje valstybiškai yra pilnai su- tavo ne tiktai liberalai, bet 
gimnazijoje. Tiesa, 1939 m. brendę. socialdemokratų • pedagoginių institutų profe- 
rudenį sutikau jį prie Švie- frakcija parlamente laikėsi goriai, mokytojų organizaci-
timo ministerijos durų, ir jis labai nuosaikiai, savo laiky- - J — ---- -------
man pasiskundė, kad esąs sena vyriausybei kuone pa- 
atleistas iš gimnazijos ir kad taikaudama. Socialdemo- 
rašytojai dėl to turi daryti kratai uoliai ir kruopščiai 
skubių žygių. Tada rašytojų dalyvavo visose specialybi- 
valdyboje nebuvau ir netru- nėse parlamento komisijose, 
kus grįžau į užsieni, tai ne- aktyviai bendradarbiavo 
žinau, kuo tas baigėsi. Bet ruošiant Įstatymų projektus 
ministerijoje jis turėjo aukš- ir su laiku pradėjo pamiršti 
tą valdininką savo uošvį ir svarbiausią opzicijos parei- 
kažkaip nemanau, kad jis gą demokratiniame parla- 
tuščiomis rankomis tą dieną mente, būtent, oponavimą, 
ministerijos laiptais nulipo o tuo pačiu ir vyriausybės 
žemyn. A. Venclova yra toks kont: olę. Susidarė nenorma-
žmogus, kuris nei idėjai, nei Ii padėtis, kai Įvairias viešo- • tykias. kuriose mokinių 
kam kitam nėra linkęs paau- jo gyvenimo blogybes, ne- į dauguma yra katalikiška, 
koti nė krislo savo patogu- konstitucinius pilietinių tei- Su partijos vadovybės palai
mų“. šių varžymus, visokias afe- minimu socialdemokratų va

dovaujama Žemutinės Sak
sonijos vyriausybė konkor
datą vis dėlto pasirašė.

šitas forsuotas socialde
mokratų anti-antiklerikaliz- 

! mas taktiškai pastaruosiuo- 
| se rinkimuose dalinai apsi
mokėjo: didžiausio balsų 
prieauglio SPD susilaukė 
kaip tik tose rinkiminėse a- 
pylinkėse. kuriose katalikai 
dominuoja. Partijos narių 
eilėse visgi yra stiprus idea
listinių socialistų, marksis
tų bei ateistų blokas, suda
rantis kairiji partijos spar
ną. Išsivvstė paradoksiška 
padėtis, kada socialdemo
kratų veikėjai ir parlamen
tarai savo ateistiškus įsitiki- 
nimus nuo viešumos rūpes
tingai slepia...

(Bus daugiau).

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7TI2 George Street, I a Šalie— Montreal. Canada.

1

tinka konstitucijos dekla
ruotam bažnyčios atskyri
mui nuo valstybės, iš tikrų jų

jos. studentija ir profesinės 
sąjungos (unijos). Pažymė
tina, kad nebuvo kovojama 
prieš konkordatą kaipo to
kį, bet prieš atskirus jo para
grafus, suteikiančius bažny
čiai teisės kištis į švietimo 
reikalus, kurios demokrati
nės santvarkos pluralistinės 
visuomenės valstybėje iki 
šiol dar nebuvo girdėtos. 
Vyskupams, pavyzdžiui, su
teiktos veto teisės skiriant 
mokytojus i valstybines mo-

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NBPBBUA.

I

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT. 

Lietuvių Namų pobūvi*

Spalio 2 d. j vyko Lietuvių 
Namų valdybos metinis po
būvis. Lietuvių Namai per 
13 metų Toronto lietuvių ko
lonijai tautiniu, kultūriniu, 
visuomeniniu ir ekonominiu 
požiūriu davė didelį kraiti. 
Tas kraitis pinigais neįkai-Į 
nuojamas, o jeigu jau būtų j 
galima kainuoti, tai jis suk-! 
tusi apie dideles tūkstančių; 
sumas. Toronto lietuviai tai 
jaučia ir žino. Todėl į me
tini parengimą atsilankė 
daug publikos. norinčio? tą 
lietuvybės išlaikymo židinį 

paremti - Atsilankę buvo 
patenkinti ir pageidavo, kad 
Lietuvių Namai tokius po
būvius surengtų du kartu per j 
metus: vieną rudenį, o kitą! 
anksti pavasarį.

Pokariniu laiku, vykstant! 
imigracijai iš užjūrio. Lietu- - 
viu Namai gerai vertėsi. I- 
migracijai sumažėjus, paja
mos nukrito. Mat, nrasi<rvve- 
nusiems Lietuvių Namai pa
sidarė kuklūs, o ka? svar
biausia — permaži.. Dides
nės salės gerai verčiasi, ir jų 
vi a trūkumas. Ar nevertėtų 
Toronto lietuviams pagalvo
ti apie didesniu Lietuvių 
Namu isigijimą? ;

Jaunimo kongresas

Spalio 8, 9 ir 10 dienomis 
Toronte vyko jaunimo kon
gresas. Ta proga uis buvo t- 
vairių pramogų: pradedant 
malda, šokiais, koncertais, 
meno parodomis, Simpoziu
mais“, baigiant baliais ir 
dar kuo. Stebint „jaunimo“ 
kongresą, piišosi išvada, 
kad kongreso dalyviai dau
giau domėjosi šokiais, kon
certais ir baliais. Kalbėta ir 
diskutuota ne tik jaunimo 
reikalais, bet ir senimo. Kai 
kurie jauni vyrukai, jau čia 
Kanadoje pabaigę mokslus, 
davė nekokią atestacija vy
resniesiems. Jie tuos. kurie 
iuo<? išmokslino, pavadino 
be kultūros žmonių karta., 
negalinčia jiems nieko per
teikti — duoti, nes, anot jų. 
išskyrus „kopūstinę“ kultū
ra, nieko daugiau mūsų vy
resnieji neturi.

Su tokiom kalbom jauni
mo kongresai toli nenueis.

Posėdžiavo KLB K raito 

Taryba

Spalio 10-11 d.d. suvažia
vo naujai išrinkta Krašto 
Taryba Į pirmąjį savo posė
dį. Buvo padalyti veiklos 
pranešimai ir išrinkta nauja 
valdyba, kurią sudaro: A. 
Rinkūr.as—pirm.. St. Kai
rys—vicepirm.. L Tamo
šauskas—sekr.. S. Čepas— 
ižd.. O. Indrelienė—šalpos. 
G. Rinkūnaitė—jaunimo. R. 
J. Simanavičius—užs., A. 
Žilinskas ir E. Mieliauskas 
—nariai. Visa naujoji val
dyba iš Toronto. Per eilę 
metų valdybą sudarydavo 
Montrealio lietuviai.

Iš iždininko pranešimo 
paaiškėto, kad nuo sesijos 
iki sesijos, kur priešsesinis 
tarpas būna apie metus ar 
daugiau, gauta ir išleista 
Bendruomenės reikalam per 
$1,900. Tokia pat sąmata 
buvo pateikta ir kitiems me
tams. Su tiek pinigų daug 
nenuveiksi.

Tai labai liūdnas dalykas, i 
kad „visų lieatuvių organi
zacija“ pačių lietuvių mažai 
vertinama. Reikėtų mūsų va
dams pagalvoti, ir visai rim- ■ 
tai, Kur jie daro klaidų. Su
radus klaidas, reikia jas tai
syti. Ko mažiau vadovybė 
darys klaidų, tuo didesnis 
lietuvių pasitikėjimas bus ta 
Bendruomene. Jei norima 
kad ir mažą dalį lietuvių 
„valdyti“, o visų lietuvių 
vardu kalbėti, tada jau taip 
ir vi a: tokią Bendruomene 
turime dabar...

SLA pobūvis buvo geras

Amerikos Lietuvių Susi
vienijimo Toronto 236 kuo
pa nuo jos įsteigimo dienos 
per 28 metus, be kitų darbe
lių. kasmet rengia tradicinį 
pobūvį.

Krank Borraan (kairėje) ir James Loveli yra parinkti 
su Gemini-7 skraidyti erdvėje 14 dieną. Tiksli diena dar 
nepaskirta, bet numatoma skristi skristi ne vėliau kaip 
gruodžio pradžioje.

MIAMI FLA.

Kaip praleidžiame 
sekmadienius

Lietuvių Klubo sode turi
me gegužines, žaidžiame 
’shul'fle bcard“, pinaklį ir

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
IŠ BALFO VEIKLOS

Ir vėl pritrūko pinigų

Spalio mėnesį Balfo
kt., turime statinę šalto a- Centras turėjo arti šešių 
lauš. jo kas nori gali gerti tūkstančių dolerių pajamų, 
kiek tik pajėgia. Po užkan- 0 buvo priverstas išleisti virš 
džių turime trumpą progra- dvylikos tūkstančių. Taigi 
mą, kurią paruošia pirm. V. nuo liepos 1 d. iki spalio 
Kraus. Visuomet pagerbia- m^n- pabaigos Baltas išlei

do 12.139 dolerius daugiau, 
nei surinko.

CHICAGO, ILL.

’Antras kaimas“ pradėjo 
naujus metus

Spalio 23 ir 24 dienomis

MAIKIO TĖVO KRAITIS

Aukojo:
A. Blasky, Chicago, III., 

$10.
V. Dagilis, Toronto, Ont.,

mi tie, kurių vardadienis y. 
ra ta savaitę. Mūsų daino- 
riai, kuriems vadovauja Juo- Ralfo vadovybė tikisi, kad 
zas Gudas, užtraukia vardu-, Balfo rodens vajai papildys 
vtninkams Ilgiausių metų. J aruodus ir gražus Amerikos 

savaitę buvo pagerbti! lietuvių šalpos darbas nesu- 
Emiiija Aleknienė, Jennie i stos ir net nesumažės, 
ir Juozas Neviai, Veronika 
ir J. Strigūnai, Ieva Norei- 
kienė. Nellie Zeesienė, Ka
zimieras J. Jamontas, Ed. i 
Stuneiis ir kiti, kurių nebe
galiu prisiminti.

Dalyviai moka po $1.25.
Siai« metais snalio 16 d ??8ų k“baietinis teatras Canada. $5.

• u' n?e..s/P , 7°..' Antras kaimas" pradėjo sa- Po <4 • W Pschetranskas pykęs pobūvis buvo labai į- v
Aukojo lapkričio 13 žygiui

Nebeturima knygų, 
nebėra rūbų

Balfo Centras buvo pa
skelbęs knygų vajų, ir su
rinktos knygos jau beveik 
visos išsiųstos, o jų dar daug

domus ir labai linksmas, nes Metnuen- Mass. ir J. M. Cal- Lietuvių T. S- 52 kuopos kas prašo. Ypač prašoma
iame oroerama Dirma karta pa*1“vlet?s Panasą“s zan>o wait, Brooks, Alberta. Gana- susmukime žygiui i Jungt., vaikams pasiskaityti knyge- 
itliko’iSkTudenfe ™d.,nt°Jus .latvlus - « da. Tautas paakina $25. | lių. elementorių. Tokių kny-
irvienas studentas savo an-'jChlc?g?s P1“181.'*- suside- Po $2: J. Matulionis, Fle- SLA 44 kuopa tam reika-, gelių Balfas negavo ir neži- imMPa“’”?nUnans Conn., A Metelis.; » paskyrė $] 5. Į no, kur jų gauti.

Balfo rūbų ištekliai taip 
I>at visai išsibaigė, o jų vis 

į dar prašo, ypač Lenkijos lie- 
Po $1: T. Mickus, New ta N. Shore ligoninėje. Lin-' tuviai. Ralfo Centras neturi 

simaus uiti iiiumz.uvLų tiainv- i an-iH nmarama hnm k Haven, Conn., A. Kunda, kime jai greitai pasveikti ii-j nej vežimo, nei tarnautojo,
lių. pačios sau pritardamos' /V1.Seattle, Wash.. K. Jokubaus- grįžti į lietuvių veikėjų ei-; kad ,^bus surinktų , todėl vi-
paromis. ViL dainelės tJo°L±“'"t: Lach.in€’ Qnc" Cana’ leS- ! geradarius prašo ne tik
buvo puikiai sudainuotos. { nmfciol ^a’ Crenevich, Spen- ... ; padovanoti rūbų, bet ir juosnūn • • - v i rinkai. Jie puikiai dainavo v Matulio Van- De* daug nuostolių r
Publikaijos patiko ir buvo - (daugiausia angliškai) ir couverTol Čanl^J Gra- Uraganas buvo vandeniu* S, ? 7 a? StgavTntl
smarkiai plota, o kas butų idi raudoiosi įvairiais ^ouver, cm., canaaiL j .ura uraganas buvo vandeniu (195 Grand St., Brooklyn, 
buvę. jei garsinimo sistemaįa^as,_Teana<&. J-, P- užliejęs didelius plotus. j-. N.Y.). Visos dovanos Balfui 
būto hnviMi ppsnradinta U Kukis. Miami. na., J. Sim- vairus jūros gyviai nesuspe- vra nrax TWiM*rib’efondai ėk, kad kSkaT ia taion”s' kontrabasu kus, Phila., Pa. S. žviiblis, jo su aUlūgstančiu vandeniu ?Deduct.t.e.
tvSa raeadino > ar'jd71aug5ąm0Jaus,r hu’ Brooklyn. N. Y., M. L. Bal- pasitraukt, ten, iš kur buvo'
repeticijos metu ji gerai vei- J“,", ™ČTi" č‘ūna?- Detroit, Mich., S. atnešti. Vėliau jie žeme rėp- Balfo tkyri ai juda

šamui, pavaumęs T- - - otl-, mington, Conn., S. Metelis, 'ui paskyrė $15.
ir vėjūnės“ iš Clevelando g J S' Jle xeik atliko Baltimore, Md . F. Stanionis, - c. . .
Labai melodingai padainalI T Chicag°' «“ h Kons‘an^ ______________-

keletąJiaudies dainelių Lis dalyvavo 14 vaMimoI °t°^ P^dy-j dar prašo, ypač Lenkijos lie-
ir keletą „angliškų vabalų4 
stiliaus harmonizuotų daine. jų.

LINDEN, N. J.

Balfo skyriui 20 metų

Spalio 31 d. Linden, N. 
J., balfininkai paminėjo sa
vo jubiliejų. Per 20 metų 
negausi Lindeno, N.J.. lietu
vių apylinkė suaukojo Bal
fui apie 5,000 dolerių, pri
statė į Centro sandėlius 
daug tūkstančių svarų rūbų 
bei sudarė labai daug darbo 
ir buto garantijų, kad trem
tiniai galėtų atvykti į JAV.

Skyriaus steigimo inicia
toriai ir vadovai buvo S. Če- 
rienė-Malks, Liudvinavi- 
čiai, Prapuoleniai, Vamec- 
kai, Degučiai, Samatauskai 
ir kiti. Jubiliejaus proga 
jiems buvo įteikta Sibiro lie
tuvaičių maldaknygė. Jubi
liejinį parengimą organiza
vo S. čerienė-Mulks su pa
dėjėjom. Minėjime visą lai
ką išbuvo ir Lindeno majo- 
ras Grigaliūnas (lietuvis), 
kuris visada rėmė Balfą.

Balfo reikalų vedėjas kun. 
L- Jankus padarė ilgesnį 
pranešimą iš savo kelionės 
IX) Europą, bei nušvietė da
bartinę Balfo veiklą. Be gra- 
žios meninės programos, bu
vo parodytas ir pasaulinės 
parodos filmas.

kp Mpnonas ar io naaeie-' Pletatorius buvo žavus kai- yi i Iešką, Levviston, Me., J. liojo. sudalydami žmonėm ... ..............
iai twėtu i ši nemalonu ivv- ^ėt^a-S-/an^1S^aiJ’ glaZ131 Gardis. Verona, N. J.. S-! pavojaus. Pavyzdžiui, jeigu . 1.?a. lka Jaut'ia’ k3iP 
ki atkrpinti dėmėsi. ' } Pas,lrPlskęs g>’vu humoru 11 jUgka, Powcatuck, Conn.. S. ant kelio automobiliui pasi--

sarkazmu. Muralis. Lawrence, Mass., taikė pervažiuoti didįjį vė- Chicagoje Tai paskatina vi-
Mūsiškių vieno numerio A Dambrienė. Phila.. Pa. ir ži (krabą), tai jam tuoj rei- sus lietuvius pajudėti,

suvaidmimas labai jau nesi- j Glinskis, Dearnbora Hg., kėjo padangą keisti. : ffac be3rt1e?3nt.1 Fadėko.s 
derino prie aukšto lygio lat- Mich Dabar yra,,aikas kada tie Diena ir Kalėdų šventes po
vių pasirodymo: tai buvo L Snyder, Chicago, I1L. didieji vėžliai kasmet ke-i mena svent* I,are1^. Prlsl- 
skonio gadinimas linksmai 55 ct. jr A. Gaidy, Bingham- liauja per Key Biscayne iš m.intl var£3 kenciantj lietu-

pton, N.Y.. ir Leo Bukšnai- Bay įlankos i Atlantą. Va- V1‘

Mirė Petras Jurkštas

Spalio 17 d. Western ligo
ninėje mirė senesnės kartos
išgyvenęs 65 metus kupiškė- nusiteikusiai publikai 
nas Petras Jurkštas. Velio
nis buvo naujesnių idėjų mūsiškiams reikėtų daug 
žmogus, kaip toksai remda- jr intensyviai pasidarbuoti, 
vo kiekvieną naudingą dar-Į Mat. neleng\’as uždavinys 
bą. Buvo ramaus būdo ir ge-1 juokinti publiką pro ašaras 
ros širdies, todėl mokėjo su- įr ligi ašarų.

Sekant latvių pavyzdžiu, Detroit, Mich-, po 50 ct. žiuojantiems tenka jų sau-

gyventi ir su kitokių įsitiki
nimų žmonėmis- Turėjo 
daug draugų: tą paliudijo 
gėlės, lankymas ir palydėji
mas į kapus. Velionis nebu
vo pamaldus, bet ir be mal
dų jis mokėjo būti gero žmo-

Prašalaitis

KAS TAI BENDRUOMENĖ

JAV Liet. Bendruomenė 
išleis dvi knygeles, kuriose 
bu« aiškinama, kas yra Lie-

gum — gera lietuviu. Palai- tuvių Bendruomenė. Ang- 
dotas spalio 20 d. šv. Jono! liškai ją rašo dr. Antanas 
parapijos lietuvių kapuose Klimas, o lietuviškai Stasys 
Port Credit, Ont., netoli To- Barzdukas, JAV LB Tary- 
ronto. Į bos narys.

Gaila, kad likimas — liga
išplėšė iš mūsų tarpo gerą 
žmogų, gerą lietuvį, peržen
gusį, galima sakyti, tik pusę 
gyvenimo slenksčio.

Visi pažinoie velionies 
Petro našlei reiškia gilią už
uojautą.

-j. n.

LIETUVIŲ STUDENTŲ
SUVAŽIAVIMAS

Jis bus Clevelande Shera- 
ton viešbutyje lapkričio 25- 

į 27 dienomis. Be įvairių kitų 
klausimų, jame bus paskai
ta ir diskusijos tema: "Lie
tuva ir išeivija 25 metų per
spektyvoje ir kas toliau“-

Poetas dr. Henrikas Na- 
gys dalyvaus -literatūros va- 

1 kare.

ANGLIŠKAI APIE
LIETUVIŲ RAŠTUS

JAV LB Centro valdyba 
sutiko išleisti Lituanistinės 
literatūros sekcijos užsimotą 
paruošti lietuvių literatūros 
istoriją anglų kalba.

»eoeeoooooeeoee««ei!

Jšrašykit© 

KELEIVI 

savo draugam

1

; Visiems aukotojams taria-, goti}. Jie įrėplioja net į na- j. > kiami
£0 r.nnairdn onin - mUS^;^ . '

proto Brazilijoje
Dėl driežo įvažiavo į medi

Esther Cohens važiavo! Tremtinio inteligento pa- 
Douglas keliu Coconut Gro- ir draugai rašo Kal
ve. Iš kur buvęs nebuvęs {U1 ls Brazilijos: Jis mums 
staiga ant paskirstymo len- brangus žmogus. Metus lai- 
tos (dashboard) užšoko ma- . buvo kankinamas bolše- 
žas driežiukas ir ant vidurio! kalėjimuose. Nekartą 
atsitūpęs spoksojo į vairuo-' buvo statomas prie sienos 
toją. Ta išsigandusi griebė susaudymui... Dar nesenas, 
savo rankiniuką ir juo tren-1 vos metų, bet... jis ap- 
kė į driežiuką, bet. taip be-! P™*0 Išlaikymas 
kariaudama su nepavojingu l^bai sunkus, reikia bent 17 
gyvūnėliu, ji nebesuvaldė ^®lerių mėnesiui, o Brazili-

. ........ . ...........automobilio ir todėl įvažia-! \aidžįa nei centu nepri-
‘.ūnės eilėraščiai, daug ilius vo į medį- Teko ir į ligoni-j s,deda. Verkiant reikia pa-
traciju, 64 psl., kaina $1.80 nę važiuoti padarytam žaiz-. Mes lietuviai, turim

— } ji išlaikyti...

nuoširdų pčiū.
" tartoj J ‘ ‘

jo ii

NASH U A. N. H.

Balfo kortų vakaras

Spalio 20 d. Balfo skyrius 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje surengė kortų vakarą. 
Jame buvo renkamos aukos 
pinigais ir daiktais. Dau
giausia — $10 — paaukojo 
Keleivio skaitytojas Kazi
mieras Lukšaitis. Parapijos 
kiebonas kun. J. Bucevičius 
leido veltui naudotis sale ir 
dar davė auką.

Viso labo vakaras davė 
pelno $54.66.

Visiems aukotojams ir va
karo rengėjams kun. A* 
dolfui Vainauskui ir Tęklei 
Mitchell Balfo skyriaus val- 

' dvba nuoširdžiai dėkoja.
P. S-

Knygos
jaunimui

S ap>
. SI.HO

.UviihLYS, A. Giedriau 
saka. 130 p*L kaina

GINTARO TAKAIS, J. Na

«fii.y.\T KAavZi.iAi. 
rono «£?*abkfres rfcfkams,

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS. D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa 
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tfk $2.00.

GINTA RfilJL J. Mara ne- 
ka, grąžtas iliustracijos. 24 
psl.. kaina ........ $1.00
Ta natl knyira acitio 
kaina ......................... $1.0

TRYS SAKALAI, Atf. Vsmbuto 
15 pasakų ir padavimu, 150 

pusi., kaina ...................... $2.00

dom susiūti.
L. J. Stasiulis

Aktorė MmHka HeareM lapkri
čio 12 d. išteka už Paul Vešlia.=E

Balfo skyrus pradeda vaju

Dėl visiems gerai žinomo 
žygio į Jungtines Tautas 

! lapkrčio 13 d. Ne\v Yorko 
Balfo vadovybė šiemet suvė
lavo savo piniginį ir rūbų 
vajų. Vajus numatoma pra
dėti lapkričio 15 d. New 
Yorko apylinkės lietuvius fi- 

' ziškai neįmanoma aplanky
ti. todėl aukų ir rūbų bus 
prašoma laiškais. Vajus pla
nuojama užbaigti gruodžio 
mėnesio viduryje, tačiau 
Balfo meno vakaras numa
tomas sausio mėn. pabaigo
je. Skyriui pii-mininkauja 
akt. Vitalis Žukauskas.

NETOLI SO M. SUKAKTIS
1968 m. sukaks 50 metų 

nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo. Šitos sukakties minėji
mu jau susirūpino JAV L. 
Bendruomenės valdyba. Ji 
jau aptarė eilę dalykų, ku
riuos reikėtų atlikti geres
niam tos sukakties atžymėji- 
mui. Ji peržiūrėjo dail. Ze
nono Kolbos paruoštą pro
jektą kilnojamos parodos, 
kurioje nuotraukomis, brai
žiniais ir kt- būtų pavaizduo
tas Nepriklausomos Lietu
vos kultūros, švietimo, ūkio 
ir kitų sričių pasiektas lai
mėjimas.

ŠAUKIAMA MOKYTOJŲ
KONFERENCIJA

Švietimo Taryba šaukia 
lituanistinių mokyklų moky- 
kytojų konferenciją Chica
goje lapkričio 27-28 dieno
mis. 1 ją kviečiami ne tik 
veikiančiu lituanistinių mo
kyklų mokytojai, bet ir LB 
apylinkių švietimo srities 
vedėjai.
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Iš pavergtos Lietuvos |
Banketas diplomatam* 

Maskvoje
Penktadienį, spalio 29 d-, 

sovietinė kultūrinių ryšių su 
užsieniais įstaiga surengė 
specialų priėmimų Maskvoj 
akredituotiems diplomatams

Visi "kombinuoja“

Kaune įkliuvo Zarasų tek* 
stilės-galanterijos fabriko 
pareigūnas: buvo atvežęs 

Į parduoti iš fabriko pasiimtų 
medžiagų. Paaiškėjo, kad 
medžiagas "nukombinuoti“ 
padėjo to paties fabriko

Paleckį* dosnesni* 
už Miko jenų

Prie pustrečio tūkstančio! farn?u“-'.a komjaunuolė. Iš 
ordinų-medalių iš Maskvos komjaunimo organizacijos 
vilniškė vyriausybė pridėjo ««k?laujania, kad ji pati 
dar 13.700 Paleckio-Nauje- P^iūiėtų savo narius. Ta
lio pasirašytų garbės raštų, clau .w, fabriko komjaunimo 
kuriais įvairiu sričių parei- susinkime fabriko admim-pasididžiuoti prieš juos, kad_____ w _____ ____ _

jau 25 metai, kaip Lietuva gūsiams’ Uetuvoje" Juteikbi stracijoj dirbantieji kom jau 
Maskvos valdžioje. Parengi- mas nusipelniusio veikėjo ti- nuo la! al-’P'ne kaltintų tar- 
mo talkininkai buvo vilnis- tūlas. (Paleckis neturi teisės naut0J^ Įsodinėdami, kad 
kės administracijos atstovy- 'duoti ordinų ar medaliu o daJyvavimas "kombinavi- 
bė Maskvoje (K. Gabdan- tik garbės diplomus). Dabar me“ nesąs svai*bus ^Rai
kąs) ir sovietinės ryšių drau- didele laikraščių dalį užima timas* Susinnkunan ateJS 
gijos vilniškė sekcija, vado- tų šviežiai tituluotų sąrašai, Vletln
vaujama Lauryno Kapo- —šešiolika su viršum tūks- 
čiaus. (Buv. generolo P. tančių pavardžių su einamų 
Karvelio įstaiga yra tik L. pareigų nurodymais. Tad 
Kapočiaus įstaigos sekcija, maždaug po vieną iš kiek-
skilia ryšiams vien su užsie- vieno šimto suaugusių žmo- 
nio lietuviais). '

Priėmimo programoj

etiniai partiniai pareigū
nai, vienas, išgirdęs ginčą 
tokiu reikalu, pasišalino iš 
susirinkimo, o kitas prisidė
jo prie "kombinavimo“ tei
sinto jų.

, nių vien šį mėnesi bus pa-' .yaic!mlai moralistai is 
! <Ja- skelbti laikraščiuose, kaip Vllnlaus smerkia Lietuv 

lyvautibuvo nusiųstas Vii- tituluoti - medaliuoti. ...........
(E)

oje

Lapkričio 13 dienos 
manifestacija

LEO CHERNE — PROGRAMOS VEDĖJAS

Pabėgėlis iš Kubos Luis Medina Perez (viršuj kairėje) 
nelabai nori šypsotis, nes šerifas (dešinėje) Rease 
Thompson surakino jo rankas. Perez norėjo pagrobti 
lėktuvą savo šeimai iš Kubos parsivežti, bet nepavyko. 
Apačioje to lėktuvo pilotai ir patarnautoja, kuriems jis 
grasino revolveriu.

Adv. Leo Cheme sutiko 
vadovauti Lapkričio 13 d. 
manifestacijos programai 
Madison Square Garden.

Leo Cheme jau buvo pa
sižymėjęs teisininkas, kai 
jis įstojo į Research Institute 
of America. Šio instituto

JAV-se ir Vakarų Europoje. 
Jisai bendradarbiavo ir su 
dr. Albertu Schweitzeriu ir 
su dr. Tom Doolay, jiems 
oiganizuodamlas medžiagi
nę pagalbą. 1960 m. jis net 
kurį laiką buvo patarėjas ū- 
kiniams ir politiniams reika-

tikslas buvo ištirti besikom-I lams Vietnamo prezidento 
pilkuojančias JAV ūkines Diemo. 
sąlygas ir savo daviniais tel-! Leo Cheme buvo apdova- 
kininkauti šio krašto versli-j notas aukščiausiu civiliniu 
ninkams ir prekybininkams žymeniu Vietname ir Vaka- 
problemoms išrišti. Numa- rų Vokietijos bei Prancūzi- 
tydami bręstantį konfliktą,! jOs ordinais; jis gavęs Chris- 
Cheme su štabu 1938 m. iš- topher Award medalį kartu 
dirbo kariuomenės ii- laivy- su buv. prezidentu Herbert»-• I _ •__ ___ - - .no karinio mobilizavimo 
planus. Tuojau po karo, ge
nerolui MacArthurui ir karo 
departamentui paprašius, 
Cheme nuvyko į Tokijo pa
ruošti programos, kuri tapo 
Japonijos revizuotos mokes
čių sistemos pagrindu.

Jau dešimt metų adv.

Hoover ir tuometiniu sena
torium John F. Kennedy. 
1951 m- jis buvo apdovano
tas teisės garbės daktaratu. 
Jis irgi pasižymėjo kaip 
skulptorius.

Adv. Cherne yra pabėgė
lių ir tremtinių geradaris. 
Jis yr3 Freedom House vyk-

išpopuliarėjusi dėsni ”ne- 
kombinuosi — negyvensi“, 
bet netgi komjaunuoliai ir 
komunistai į tai žiūri ne 
marksistinio idealizmo, o

niaus Filharmonijos stygų 
kvartetas, kamerinis orkest
ras, ansamblis "Lietuva“
(vad. V. Bartusevičiaus, ne
seniai grįžęs iš rytinės Vo
kietijos ir Lenkijos), B.
Dvaronas, solistas daininin., to sąjunga, turi pagrindo už- Prienuose pašalinti iš pa
kas V. Daunoras, aktorė I. patentuoti sugalvotą naują reigų ,r ketinami traukti at- 
Žukauskaitė. sporto šaką, kurios pirmasis sakomybėn trys tarpiajoni-

Nusiųsta spaudos leidinių, išbandymas įvyko spalio 23- nės kolūkinės statybos orga- 
muzikos įrašų (iš juostelių ; 24 dienomis Viešvilėje. nizacijos vadovai: N. Kelio-

T raktom inkų varžybos

"Nemunas“. Lietuvos kai-: greičiau socialistinio realiz
mų rajonuose veikianti spor- 1,10 akimis.

S^mu^ hai T trakL°rinįnklJ.T’aus_ v^fcbu Jrtdrti' Po6ėdžio dalyviai pripa- PATERSON, N J. 
apžvalginių filmų paroaa zybos dirvą arti- Susirinkę C1US — vyr. darbų vykdyto- . nonatenkinamn nrntek 
(tarp kitų — apie Čiurlio- traktorininkai ne tik iš Ram- i jas. C. Lakavičius — vyr. x____ pateidonamu piojek-

Cherne eina Tarptautinės (jomojo komiteto pirminin- 
pagalbos komiteto (Interna
tional Rescue Committee) 
pirmininko pareigas- 1953 
m. jis aplankė Berlyną, atsi
liepdamas į a.a. burmistro 
Reuterio prašymą išstudi-j knygos
juoti pabėgėlių klausimą n -Warfare on Ae

kas; JAV Vietnamo Bičiu
lių bei Piliečių Laisvosios 
Kubos komiteto pradinin
kas. Leo Chame supranta ir 
mūsų reikalus. Jis parašė 

"Guerilla 
Ambernį, vitražbtų ir medžio dro- byno, Priekulės ar Jurbarl buhalteris. Priežastis - sta- * ^^iojo inžinieriaus Joną. Kroko™. įvertin- duoti teigiamus pasiūlymus £oasį“ jvadą 

žėjų darbus). Kaip priedas ko. bet į- nuo Vilkaviškio tybininkų girtuokliavimas ir A- Šcerbinos pasiaiškinimą damas lapkričio 13 manifes- jiems šelpti. Vadovaudamas KLNA centras vra jam 
prie tos gausios eksponatų; Ukmergės Švenčionių po medžiagų išgrobstymas. Dėl de . angelo perdirbimų tacijos svarbą. jteike $110 antrajai misijai, jis aplankė d fc. . n

„sJLuzv sKrU/tmotomJ «io_ priežasčių. Kalbėjusieji pa- auka per vietos aktyvo pir- Vietnamą do paliaubų. j0: aeKir.gas uz pastangas pozi
tyviai nuteikti dabartinę ad-

raTmSVeVY ^ųpi: priežasčių. Kalbėjusieji pa- auką per vietos aktyvo pir- Vietnamą po paliaubų. Jo 
’ - “ kdūkS CTėvUs“) ;?d“ nuotų pastatų tepastatė vie-;buvo parodyti ir 25 metus iš

laikyti vilniškiai kvislingai 
—"vadovaujantieji respub
likos darbuotojai“.

mus bei ražienas ir arė, o ag- n4 
ronomai-teisėjai tikrino, kas (E)
geriau ir gražiau aria. Tikri-

Po pusantros savaitės nuo , no ^ių pat ir paskirų trak- ELEKTRENU ŠVIESOJE 
to parengimo, jame aalyv a- torių modelių trūkumus. Ka- 
VUsieji. kaiD ir kiti Maskvo-Į Hancri liori činl fnlrin crvti-to

jekto būtų buvę galima iš- negalėdamas manifestacijo- čių pabėgėlių šelpimą.
Įsiliepsnojus vengrų suki-vengti, jeigu būtų reikiamai je dalyvauti. J. Krukonis pa

dirbę TSRS Valstybinio ko- linkėjo Komitetui Lietuvos 
miteto Vyriausioji valstybi- Nepriklausomybei Atstaty- 
nės ekspertizės valdyba ir ti daug sėkmės ir reikšmin- 

TAMSŪS DALYKAI šios valdyboj vadovas I. Le- gų laimėjimų.

limui. adv. Cheme nuvyko

ministraciją Washingtone 
Žygio į Jungtines Tautas 
reikalais. Be kitų gabumų, 
manifestacijos programos

* reXUŠri«mų -bu- Ui pir.; Spalio 19 d. TASS prane- ST^&i^S
• i, PahStHo rungtynių pasi- sė apie mriiomnius nuosto- „ikinė, analizės, neiškėlė

apie Lietuvos ir Pabaltijo kiūrėti buvo atvykę stebėto- liūs nešantį skandalų Elek

vinas- Ekspertai neatliko jonas Krukonis yra seno- Sukilimui sužlugus, jo pa

į Budapeštą užmegzti ryšių vecĮėjas yra plunksnos meis- 
su-laisvės kovotojais ir suoi- tel^g jr gj-ažbylys. Jo įnašas 
ganizuoti šalpos aparatą, j žvcdo piea bus isDūdincras.’ f —*7- O   C71---- c Z------- r

nes jisai gerai susipažinęs

politinę padėtį.
Šimto trisdešimties įžy

mių Amerikos visuomeni-

• Kruopščios ekonomines tecn- sios kartos išeivių atstovas, stengomis IRC įgyvendino Dabaltiečiu siekimais, 
nikines analizes, neiskele stambiausias Patersono *lie- apdairų planą šelpti ir rea-;
aikštėn rimtų klaidų, kurias tuviškų reikalų rėmėjas. bilituoti vengrus pabėgėlius Algirdas Budreckijai net įs Maskvos ir Voro- trėnų statyboje- Pranešimas padare projektuotojai.

‘ švelniai pridengtas dėmesio ’ Kalbėjęs kolegijos posė-
ninku nasirašvtas atsišauki- ,Oi*TU praktine reikšme neatkreipiančia antrašte: I dyje tsrs Ministrų Tary- KT
ninku pasirašyta* toks g^j-^g prasmmgesnis "Kai ekspertizė nėra reikia- hos Pirmininko navaduoto- Negausi Patersono kolo-mas tuo reikalu 1 viešąją >u£Smobili^ ar motocik- mo lygioj Tačiau patg pra- įaS ValstvK stot^ ' ' ’ ' '
neoTaiit^rvšbimsujapkri- ’enktynes, bet itin reikš- nešimas sako daug daugiau,; komiteto pirmininkas I.

mingas ir naudingas jis buvo būtent:

Algirdas Budrecki*

TAI BENT PELNAS

nes Tautas, ryšium su lapkri 
čio 13-tosios manifestacija 
New Yorke, buvo paskelb-

.. nija juda ir visomis išgalė- Įvairios didžiosios bend- 
mis ruošiasi manifestacijoje rovės, suvedusios šių metų

Novikovas griežtai kritikavo dalyvauti. V iena> autobusas 9 mėn. apyskaitas, skelbia 
Tarybų Lietuvoje stato- elektrinės projektuotojus ir j.au pripildytas. Organizuo- turinčios riebų pelną, didės-Viešvilės kolūkiui, nes tą _

JlTlankričS įdienos New sefemadieni lenktynininkai ma galinga VRES (t. y. vals- Valstybinę eksįiertizę. Ener- jamas antras. Autobusai bus nį kaip kitais metais. 
vLt Tirnp-ąpkmadieninėie suarė didelius jo laukų plo- tybinė rajoninė elektros sto- getikos objekto statyba Lie- papuošti atitinkamais plaka- §tai General Motors
Stoie Uiražls arti3 tus- . . . tis). Dabar elektrinėje, ku- Szvoje turi tapti rimi pamo- S!; .KaflanR-atst™¥.tarP
ro miliono) o lapkričio 8 d. "Nemuno“ sportininkų ri pradėta statyti 1960 me- ka tiems, kas dar neišmoko
__NYT Paryžiaus laidoje.; vadovybė, tačiau, nesiribo- tais, jau veikia keturi blokai skaičiuoti valstybinių pini-
kurios 35.000 egz pasklinda Ja tuc grynai pacifistišku po 150 tūkstančių kilovatų gų, vertinti laiko veiksnio.
Europos ir kitų kontinentu sportu — dirvų arimu. Trak- galingumo. Statomas pa- Kolegijos nariai priėmė
vnač politiniuose-diplomati- torininkai taip pat rungty- grindinis korpusas, kur buSį dėmesin TSRS Energetikos 
niuose sluoksniuose. Apie niavo ir milrtaniko sporto sumontuotos turbinos po ir elektrifikavimo ministeri- 
700 egz. tos laidos eina ir i srity — šaudyme į taikini ir 300 tūkstančių kilovatų ga- jos atstovo pareiškimą, kad

per

tuos 9 mėn. turėjusi pelno 
pusantro biliono dol., For
das — 540 mil. dol., United 
Steel bendrovė beveik 72 
mil. dol., ir todėl savo šėri- 
ninkams už tą laiką paskyrė 
po $1.21, o peniai davė tik 
po 90 centų už vieną šėrą.

Maskvų. j Maskvos valdžios granatų mėtyme 
Įstaigas ir užsienio atstovy
bes. __

(E)

(E)
lingumo. Reikia pastatyti di- blogo projekto sudarytojai
džiuli 250 metrų aukščio 
dūmtraukį, didelius sandė-

nubausti4
Šis puse lūpų tartas pra-

Olekos ir Petraičio 

sukakty*
venvietę.

Lietuvos VRES 
Petras Oleka, buvęs Lie- greičiau stoti rikiuotėn

liūs skystam kurui, ištisą gy- nešimas pasako labai daug.
bet ne viską. Ypač įsidėmė- 

galėtų tini išsitarimai, kad 1) kad

Patersono ir New Yorko ne
didelis, tai nemažas skaičius 
vyks savomis mašinomis ar 
miesto autobusais. Vyksta 
pavieniai ir ištisos šeimos, 
seni pensininkai ir jaunimas. 
Estai vyksta taip pat. Latvių 
nedaug teturime, šeštadie
ninė mokykla lapkričio 13 d. 
neveiks, kad visi mokiniai 
turėtų progą dalyvauti ma
nifestacijoje. Daugelis vyks- 
tančiųjų tą dieną palieka ir . 
darbą.

Tikime, kad manifestaci-

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lietuviai greičiausi

Bėgikai Vilniuje vėl pa
sirodė esą greitesni už visus
sovietinius varžovus. Spalio _ ... . . _____ r ______ w
24 d. Vingio parke, Vilnių- šventė 70 metų amžiaus su- Jie blogai ištyrė statybos ge- jau veikia), 2) Nurodytas pavyks 100rž. Valio vyriau, 
je, įvykusiose visos Sovieti- kaktį. Po karo jis daugiau- ologinės sąlygas, ignoravo naujos rūšies kuras, 3) rei- sias komitetas! su in.
jos profesinių sąjungų ir šia dirbo Vilniaus konservą- svarbius technikinius ir eko- kįa statyti didelius sande- mis!

torijoje, kaip dainavimo ir nominius rodiklius, 
vaidybos dėstytojas. Priren- klaidos

ir pernelyg aukšta kilovato 
tuvos operos solistas nuo pat pradėti dirbti visu pajėgu- kaina (tai patilte, turbūt. į

jos profesinių 
komjaunimo bėgikų varžy
bose Lietuvos komanda išsi
laikė jau anksčiau užimtoje 
pirmoje vietoje. F. Karoblie- 
lienė laimėjo aukso medalį, 
A. Aleksiejūnas ir I. Silant-

jos įkūrimo, vėliau operos mu. jeigu projektuotojai ne- jau iš praktikos, nes keturi ja Madison Sąuare Garden >
režisierius, spalio 29 d. at- būtų padarę didelių klaidų, blokai po 150 kw galingumo ir Žygis į Jungtines Tautas

'TA 'mAŽ-ii A OTirrimia tA. TJ— i-.l. ____ • __Z1.Z_k r»\ _____ 1___i__ ĮODCC ^allO Vyriau.
Mes su ju-

KLNA Patersono skyrius
kia statyti

Šios liūs skystam kurui. Iš to ga- 
brangiai atsieina Įima suprasti, kad Ukrainos 

gė eilę naujų solistų operai valstybei. Tenka papildomai (Dašavos) dujos, kuriomis 
(jų tarpe J. Stasiūnas, I. Y- leisti lėšas ir papildomai šią šiluminę elektrinę mai- 
lienė, V. Cesas). Pastaruoju naudoti medžiagas, perne-; tinti buvo suprojektuota.

......... ........ , laiku, kaip sukakties proga lyg aukšta yra kiekvieno pa- pasirodė perbrangios ir dėl gidais: kolonistai projek-
jevaitė — po sidabro, P.1 rašo. "jubiliatas aktyviai da- gaminto kilovato kaina. to tenka persiorientuoti i tav0- kolonistai vadovauja 
Rakštikas __ bronzos. 1------ — * ----- -  ....... . , — . •. • statvhai kolonistai sn Stele

(E)

Lietuvi* diriguoja 

Maskvo* baletui

lyvauja konservatorijos vi-. Vakar TSRS Valstybinio skystą kurą, atseit. į naftą. ®?a^bal; kolonistai su siek 
suomeniniame gyvenime ir statybos komiteto kolegijos kuri, bent tuo tarpu, kol naf- Įiek <?.a?uvn2 .vls?® ?a.r‘ 
čia dažnai būna pavyzdžiu posėdyje (Maskvoje) buvo tos vamzdžiai į Klaipėdą tik bus atlieka kolonistai ją
• * “ apsvarstyta TSRS Energeti-! projekte, turės būti gabena- "audoJa- kolonistai ir su jų;

Vao ____ džiaudami. Lietuvos žmones;
jauniesiems

Spalio 26 d. 60 metų su- kos ir elektrifikavimo minis- ma geležinkeliais. Nuostolių 
kaktį atšventė Dramos akto. terijos suredaguota projek- dydis pranešime nei apytik- liacld Par P .
rin c f rtno 1Stasvs KnS T VRRS cf af-irknc riai neminimas tvaiKOSl, i 13S OJMaskvos Didžiojo Teatro rius (nuo 1929 metų) Stasys tinė Lietuvos VRES statybos riai neminimas.

padarytu skandalu 
posė-

baletas spalio 20 d. parodė; Petraitis. Ta proga oficialiai užduotis. Joje numatyta žy- 
tūkstantąjį kartą "Gulbių e- įvertintas nusipelniusio ar-' —?

tisto titulu. P- Oleka tokiu 
titulu jau seniai įvertintas.

(E)

žerą“. Tam spektakliui diri
gavo jaunas lietuvis A. Žiū
raitis.

........ Be to. šis pranešimas dar tik. »«> mokesčiais, moka-
miai padidinti sąmatų, pa- kartą liudija, kad Elektrėnų mal? 1,.as la< an:.. a/" keisti pagrindinius ir^l-; jėgainė, nors ji ir Lietuvoj, vat.jaj.os_ statybos isla.dų 

bmius įrengimus, nurodytas Vievio laukuose, statoma
naujos rūšies kuras. grynai kolonialistiškais pa-

ir nuostolių apmokėjime.
(E) j

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišku 
klubą ir draugiją nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

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

Gausite spausdintas infonnacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001
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Keletas pastabų iš kelionės 
po Europą

DR. B. MATULIONIS

(Tęsinys)

Švedijoje be galiojančio dokumento
Kelionė greituoju (dže.'«važia<au iš Amerikos į Eu-

tu) lėktuvu iš Londono j S°p<?ft Us nubau’
Švedijos sostinę Stokholmą 30J°į, Įkanda-mat, 
trunka tik 2 valandas. Čia toks esąs (statymas. Pamoka 
keleivių mažiau, tad ir lėk- 3,P™,?eplgl’11 J08 jau nePa_ 
tuvai daug mažesni; jie i-;
ma nuo 40 iki 60 keleivių.

Stokholmo aerodromas y

Kun. James Groppi. iš Milwaukee, Wis., kalba mokyklos 
vaikams, kol jis dar nebuvo gavęs iš viršaus Įsakymo 
nevadovauti ir nedabvauti prieš segregaciją nukreip
tuose žygiuose.

Ar skaitei
šias knygas?

mirsiu.
Dar ir kitą pamoką gavo

me Stokholme, kurią turėtų 
žinoti kiekvienas, kai ke-

i liauja. Aš ir mano kelionės
draugas, mano dukters vy
ras. tikėjomės sustoti pas

apie 40 km. Buvo gera pro
ga važiuojant automobiliu
pamatyti Švedijos gamtą irigjmines apsirikome.
eMUS?b v r • U 4. • • Giminės buvo labai mieli,

Ne tĄ keltai, bet ir vfcos bet neturėjo vfe mudviem 
pakelės — svariausios. Ke-; di ti
liai geri ir gražūs. Pati gam- ve . ” ,. .
ta — daugiausia spygliuo-i Stokholmo gyv en-
čiai miškai, protarpiais gra- “ &eiai^tą miestą pa-
žūs beržai, visai kaip Lietu
voje-

Beje, iš čia skersai Balti
jos jūrą j Lietuvą būtų tik 
pusvalandis skridimo. Taip 
arti mūsų brangioji Tėvynė

žįsta. Griebėsi už telefono. 
Visą valandą skambino j 
viešbučius po visą miestą. 
Tik po geros valandos tokių 
skambinimų pagalbos sura
do viešbuti, kuris mudviem

VOKIETIJA

VIENŲ VIENI dvidešimt 
Į penkerių metų rezistencijoje 
į Parašė N. E. Sūduvis, 424 
. psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

nės atsiminimai iš Sibiro 
tremties kentėjimų, sula
syti Algirdo J. Nasvyčio,

— ! 253 psl., kaina $3.00.
i

Su, nelaimės draugais VIENIŠO ŽMOGAUS GY-
taip pat dalindavosi savo as- VENIMAS (Juozo Adomai- 

cio-Dėdės šėmo gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Kukas, 206 psl., kai
na $2.00.

gus.

— Pasakyk, Maiki, ar tei- turi dar daugiau įrodymų, 
sybė, kad šventas tėvas lie- negu airiai- Beveik visas se- 
pė mums mylėti žydus? nasis Biblijos testamentas

— Ne. tėve. popiežius ne pasakoja apie Dievo pagal- 
taip pasakė.

— O kaip?
— Jis pasakė,

togas praleisti gimtinėje, 
aplankyti taip seniai nema
tytus savo artimuosius. Kai 
tik pradėjo ruoštis į kelionę,

, . „ , . . visi sumanymai tuojau su-
bų jų tautai. Jie nuolat ka- byrėjo

ir kartu taip nepasiekiamai' ?°Vk.o^uot! vi?n« kąmbari 
j Į ir tai tik vienai nakčiai.

Kai kas iš mano šeimos! Išvada: net ir į didelį 
labai norėjo šią vasarą atos- mies^ važiuodamas, iš ank-

riavo su savo priešais, ir tuo- i 
kad mes. se karuose visada veikė Die

tai yra katalikai, neprivalo- vo stebuklai žydų naudai, 
me į žydus žiūrėti, kaip į Senasis Biblijos testamen-

Kanadiškis kelionių biu
ras, į kurį buvo kreiptasi, 
raštu pranešė, kad į Lietuvą 
tegalima patekti tik per

sto pasirūpink nakvyne. 
Vėliau paaiškėjo, kad pas

švedus ' laukinės“, t. y. ne
tvarkomos, nereguliuojamos 
statybos nesą ir viešbučių 

j jie tik tiek testatą, kad pu

Dievo prakeiktuosius ii at- tas yia pilnas žydų pianašų, Jklaskvą* kad iš anksto rei— 
mestuosius“. kurie buvę įgalioti Dievo kįa bent 10 dienų užsimokė-

— O kada ir už ką Dievas vardu pranašauti ateitį. To- doleriais už maistą ir vieš-
juos prakeikė? t dėl ta Biblijos dalis, kur kai-, butį; kad Maskvoje nakvy-

— Dievas jų niekad ne- ba žydų pranašai, yra laiko- jj. maigfaę vienai dienai
m-j ”riinvn rnHžili“ A iilm , •___ - i t ji vprakeikė, tėve, nes jis ir ne- ma "Dievo žodžiu“. Aišku 

gali nieko prakeikti. Žydai ir be popiežiaus, kad nega- 
laiko save Dievo išrinktąja Įima į juos žiūrėti kaip į 
tauta, taigi aišku, kad jų
santykiai su juo negali būti

"Dievo prakeiktąją“ tautą.

meniškomis dovanomis, pa
rašydavo jiems laiškus, pa
rūpindavo spaudos, knygų,.

Spalio 22 d. Gautingene, kad tik ligoniai galėtų kaip

G&utingeno sanatorijoje 

mirė Juozas Vaivada

Vokieiijoje, mirė ilgametis 
Balfo Įgaliotinis ir T B ligo
nis J. Vaivada. Daugeli me
tų Vaivada priimdavo ir iš
dalindavo draugams ligo
niams maistą, rūbus, pini-

riai, o butų statymo bendro
vės, kurių darbą prižiūri or
ganizuota bendruomenė 
(valdžia, miestų savivaldy
bės ir kt.). Laukinės, netvar
komos, neplanuojamos sta
tybos nesą.

Estas architektas Arvo

noi^s paįvairinti nuobodų 
sanatorijos gyvenimą.

Kai Balio vadovybė nese
niai lankė sanatoriją, J. 
Vaivada užtikrino svečius, 
kad vokiečiai yra labai hu
maniški. maistas pakenčia
mas, bent pagrindinių vais
tų yra, tik visiems trūksta 
sveikatos, geros nuotaikos, 
visus kankina Tėvynės ir ar
timųjų, pavergtų giminių il
gesys. O sanatorijos ligoniai 
nieko negali pasiųsti savie
siems.

Dar neseniai Vaivada ra

šiau tušti jie nestovėtų.
Stokholme, o kartu ir Šve

dijoje vos trejetą dienų pa- tas tik prieš trejetą metų.

Nenn, kuiis Stokholme turi šė Balfui: "Vieniems reikia 
atsakingą darbą, buvo nu- maisto prisipirkti, kitiems• • ! • - • ■ i**vežęs į vieną naują prie- vaistų, vaisių, mineralinio 
miestį, kuris buvęs pastaty- vandens prireikia. Išlaidų

buvome. Man rūpėjo sužino-' Tasai priemiestis vadinasi 
ti, kiek daug lietuvių galėtų Farsta ir turįs 70 tūkstančių
būti Švedijoje.

Telefonų knygoje susira
dau Oskarą Urboną. Tai bu
vęs Lietuvos kariuomenės

kainuoja apie 14 dol., bet į artilerijos pulkininkas- Gy- 
Lietuvoje, būtent, Vilniuje, vena už Stokholmo. Pa 
už nakvynę ir maistą vienai

kalbėjome. Jau 15 metų tar-

susidaro kirpykloje, reikia 
drabužius, avalynę patiems 
pasitaisyti... Kad būtų mar- 

gyventojų. Tasai Farsta pa- kiu, juk galima autobusu ir

dienai reikia sumokėti net
Bet jeigu dabar, Maiki. po 35 dol.; gi patsai blogiau-! naująs Stokholmo Karo mu- 

blogi. Vis dėlto bažnyčia ti- popiežius uždraudė į juos sias dalykas — galima bū- ziejuje. Jig man išskaičiavo Vieni
kėjo. kad jie prakeikti. žiūrėti, tai reiškia, kad se-Į šią nuvykti tik į Vilnių. A- visus Švedijoje gyvenančius; ri ne

— Nu, čia, Maiki, tai jau niau į juos taip žiūrėta, ar pie atostogas Kaune. Pane- u*:
žydų rabinų išmislas, kad ne? vėžyje, Utenoje — neverta
jie Dievo išrinkta tauta. Ai- __ Neapykanta žydams esą nė kalbėti.
rišiai taip pat giriasi, kad

darė mums didelį įspūdį. į kiną nuvykti-.? 
Visa to miesto statyba atlik
ta pagal iš anksto paruošta 
planą. Nol’S Farsta turi apie 
70 tūkstančių gyventojų, bet 

skambinau, ir telefonu pasi-i skersai tą miestą esą tik apie
t —.pQra Įęjiorneti-ųį Mažų na-i^iau Rls^a“ 

mėlių, bakūžėlių nematyti, 
gyvenamieji namai tu-, 

net po kelioliką aukštų, 
kiti daug žemesni, bet visi 
labai skoningai išdėstyti.

lietuvius. Be jo, esą dar 6 
lietuviai: buvę Lietuvos ka
riuomenės pulkininkai Na- Namų, kurie savo išvaizda
rakas ir Blažys, inžinieriai primintų kareivines, nema- 
Kraujelis ir Gumauskas. u-į tyti. Visur pilna gėlių, priso-

. buvo labai stipri, tėve. ir jos Graži svajonė vėl pama-
Dieva? juos myli. nors ir pa. gaknyS buvo isipynę į giliau- tyti gimtąjĮ kraštą ir savo . . . , - - -- -
tys nežino, už ką jis turėtų gius krikščionybės pamatus. artimuosius dingo lyg sap- mversitete profesoriaująs Ii- dintų medžių. Gatves pla- 
juos mylėti. Mačiau. vienas yjat krikščionybės kūrėju; nas* Skaudu, labai skaudu.
knygų štoras Bostone turi is- h. pa5auIio išganytoju yra o kartu ir pagiežos jausmas 
statęs lange knygą laikomas Kristus, kurį žydai pagauna: kodėl, jei važiuo-
God Loves Irish? Reiškia, nukankinę ant kryžiaus. Dėl JH Rusiją, viena diena kai- 
nežino, už ką Dievas juos krikščionys ir žiūrėjo į žy-: nuoja 14 dol.. bet jeigu į

tuanistas Lingis ir med. gy- čios. erdvios. Automobilių

Baifas kartas nuo karto
lietū-pasiuncia sanatorijos 

viams. kurių dar dešimt li
ko. pc kelis dolerius. Dau-

K. L. J.

TAIP BUVO TADA,

O KAIP YRA DABAR?

Biaurūs buvo caro kalėji-; 
mai. Sunkus buvo gyveni-

LIETUViAlS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

G Y VENIMO VINGIAIS,
dr. Paulinos Kaivaitytes- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

t’LALk, MANU GAJVKra, 
Petro Segato eilerasciai, 
iii psl., karna............$2.66

ŠVENTADIENIS Už MALS 
TO, Mariaus KatiiiSKio i

novelių, kaina $o.UU.
VYNUOGES IK KAKTŲ- 

SAI, Julijos Svabaiies ei 
įerascių ^įmanys. 96 psl., 
kaina $2.0o.

SiOAliiiblNEo KAiVlANOb, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkines. 04 
psl., kaina $2.

AUKOJ) lAc
Santvarų 6-ų eilei ascių 
knyg-a, loo puslapių, gia 
ziai pista, kaina. . . ->2

KATRYNA. Sali} oaimi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psi., ka; 
na $5.00.

PANEVĖŽ1 S, didžiausia 
knyga apie ’ą "ue<fą u- a 
pylinkę, 130 psl. karna 
$6.50.

dytojas Būga. Jie beveik vi-'judėjimas esąs taip sutvar- mas caro ištremtųjų į Sibi- 
si ne Stokholme. kytas. kad vaikai galį per bet komunistų nuteistųjų

Daug daugiau Švedijoje gatves bėgioti be jokio pa- balinių ir ištremtųjų gyveni-
esą latvių, o estų esanti 
daugtūkstantinė bendrao-

vojaus.
Farstos

mas šimteriopai sunkesnis- 
centre nemaža Patys komunistai savo en-

KUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eiierasciai, 
premijuota knyga, »0 ps' 
Kaina $2.00.

A ĮSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liudziuviene, »č
psi. kaina.............. $JL.oV

KAŠTAI — STRAIPSNIAI,

myli, bet giriasi, kad myli- dus? kaip j nDiev0 prakeik-' Lietuvą, tai jau netįjo dot?
— Jie. tėve. ne tiktai gi- t^ja §įta neapykan

riasi, bet ir tiki, kad Dievas žydams ypač buvo stip.. . - - . ....
juos myli. Ir jie turi įrody- tamsesnėse krikščionių tau- tuvio. Ir kodėl tik pi o i- . . . . . . -j
mu. Ju šventasis Patrikas į- t ru^uose lenkuose ir ki- niaus ”plysf tegalima dirs- viai esą Švedijoje gerai įsi-i nai ir gėlės. Aikštes vidury
vedė Airijoje krikščionybę tur į j dažnai prasiverždavo Į teiti į Lietuvą ir savųjų vei- : kūrę, nes švedai nedarą je Įvairios vaikams pramo- komunistų vadai. Ten ‘tada AiSLUL\1MA1, pai ase -Juo

Ar tai nepasityčiojimas iš i menė. ir net 2 estų kalba į aikštė arba turgavietė; ji iš- cildopedijoje rašo apie Na
šavo tėvynės pasiilgusio lie- Švedijoje išeina laikraščiai, meksfaltuota ir ant jos visų rjn:a (gjbire) kur buvo iš-i 

Visi karo meto baltai išei- keturių kampų puikūs fonta- l emtas Stalinas, Kuibiše- 
vas, Sverdlovas ir kt. žymūs

Aplink aikštę — visa, zas Liūuzius, 2^6 pusią 
piai, kaina............$3.oo

nebuvo.
— Tas tiesa, tėve, bet ai

riai tiki, kad buvo, tik šy. 
Patrikas jas išvijo. Kai už
kūrė. tai visi žalčiai jūron 
sugarmėjo ir pavirto ungu
riais. Dabar, sako, anglai 
juos gaudo ir valgo.

— Bet aš, Maiki. nema
tau. kur čia galėtų būti Die-

sumetimais. Lietuvoje žydų 
pogromių nebuvo, vis dėlto 
urapatriotai išdegutuodavo 
jų biznierių iškabas.

— Nu, ale šiandien. Mai
ki. jau niekas netiki, kad 
Dievas būtų žydus prakei
kęs, ką?

— Yra, tėve, ir šiandien 
tokiu. Štai anądien Romos

Čia. žmogau, keliauk, kur 
nori ir kada tik nori. Niekas 
tavęs čia nevaržo. Aš pats

nesą:
priešingai, labai trūksta dar

.... buvo tokios sąlygos, kuriose 
kas gyventojams reikalinga. į)UV0 galima organizuoti 
bankas, draudimo įstaiga.1 pai-tinę mokyklą ir ten stu- MURKLY&, A. Giedriaus graži 
bažnyčia, kinas, teatras, u- djjuoti Marksą, Engelsą.' anv.sAKM mnniniiit 1x11 nai

bininkų, ypatingai darbinin- niversalinės krautuvės, vai- m. gegužės 1 d. net dė
kų amatininkų. Švedijoje { gyklos, restoranai- Trys di-
gyvenimo lygis aukštas. į dėlės universalinės krautu- 

ant- 
trečio-

ji — geriausių prekių par
duotuvė. Tokios pat ir val- 

je; tik čia paaiškėjo, kad ringesni. bent švarūs, ir dra-: gyklos: jos irgi trys. Visos

dabar, galima sakyti, be do- švara ir tvarka galima tik j vės: viena pigių prekių, an 
kumentų buvau pravažia- ■ gėrėtis. Net tų laibakojų ra kiek brangesnių ir treči 
vęs Kanadą, Angliją ir atsi- kūtvėlų jaunimo tarpe retai
dūriau net Švedijos sostinė-i matyti, o ir tie patys kultu

vo meilė airių tautai. . - , _ .
— Jie tiki. kad šv. Patri- katalikų vyrmusybes visuo-

kas buvo jiems Dievo atsiųs
tas. Tai buvus Dievo meilė,

tiniame susirinkme buvo 
balsuojamas galutinis nuta-

mano tariamasai dokumen
tas, pasas, jau nebedoku- 
mentas. nes išėjęs iš metų 
ir nebegalioja.

Bet dėl to mano kelionė
kad Patrikas apvalė jų žemę rimas, kad žydų negalima 
nuo gyvačių. Kitas ju šven- laikyti piakeiktei-
tasis Dievui padedant, atra- siais, tai 2o0 kardinolų ir 

rieš Ko- vyskupų balsavo pnes nu-dęs Ameriką dar pn 
lumba. Tai buvęs šv. Bran- tarimą.
dan. Ir tai esąs neužginčija- nolų ir vyskupųi ir šiandien
mas

apysaka jaunimui, loU psi. 
kaina............................... Jl.Su

VIENIŠI MEDŽIAI, romą 
nas, parašė Aloyzas Baru 
nas, 117 psl., kaina $1.5<

NEPRIKLAUSOMA LAK 
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 446 
psl., kaina. . . . $5.06

monstracija buvo suorgani
zuota, o kiek vėliau ir parti
nė konferencija, kurioje bu
vo sukurta organizacija, rū
pintis padėti pabėgti Stali
nui, Sverdlovui ir kitiems, 

m.trys gana didelės, erdvios, Po 1917 m. revoliucijos
o ir visoje labai švarios. Viena pigiau, ta stovykla buvo panaikin- T..7IT itra«5 Anta™ 
tanti didelė šia, antra kiek brangesnė, ta, bet paėmę valdžią į savo Tūlio 11 novelių 196 osL. 

gyvenamųjų butų statyba. Abiejose nėra padavėjų: rankas komunistai ten vėli " '
Visur gyventojai bėgą iš ma- reikia pasiimti pačiam. Tre- pradėjo siųsti tūkstančius

bužiai nesuvelti. 
Stokholme.

Švedijoje vykstanti

po Europą nenutrūko, šve- žų privačių butų į didelius čioji valgykla — jau tikras 
dai nesulaikė, o tik paprašė daugiaaukščius namus, nes restoranas, su profesiniais

kaina ................... $3.00
tremtinių. Ir pabaltiečių čia ANGLŲ KALBOS GRA- 
buvo ištremta keli tūkstan- MATIKA, 215 psi., kieti vir
čiai. Jų gyvenima§ buvo sėliai, kaina..............$3.o6

(garderobai), daug kartų sunkesnis, bet a- VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13

faktas, nes ties Pietų dar tiki. kad žydai yra ”Die-| tinybę i
Amerikos pakraščiu yra 
Brandano vardo sala. Paga

vo prakeikti“. į vėl turėjau galiojanti
— Okidok, Maiki, ant ši- mentą. I rius metus, o kartais i’’ im

liau.Dievui padedant, airiai to punkto galim ir užbaigti. Tiesa, už tą savo neap- giau.

Reiškia, 250 kardi-

mane, kad artimiausiu laiku ten esą žymiai patogiau gy- padavėjais. Visur švarios 
savo pasą atnaujinčiau. • venti. Tik nelengva esą bu- drabužinės z -1—

_ JI_____x x 1 • ___ 1 x 1_ ____________x _

novelių, 204 psl, 
$2.00.

nės bėga iš privačių mažų 
namelių į planingai pastaty-

atsinalaidavo nuo protestan- Gal kitą kartą tu papasakosi, daii-umą kiek nukentėjau:. Tokių naujų butų statybą tas gyvenvietes 
tų Anglijos. O žydai, tėve? man mandresnių istorijų. į Amerikos pasiuntinybė, kad vykdo ne privatūs biznie-j (Bus daugiau).

"Palik ašaras Maskvoje“. 
.Jas galite gauti ir Keleivio 
administracijoje. Pirmosios 
kaina $2.25. antrosios —$3.

kaina

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje

So. Boston 27, Mau 
636 E. Brtxaway,

Jl.Su
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ŽEMAITĖ

Sutkai
(Tęsinys)

— Saulutė ir vakar taip pat be jokio spindulėlio lei
dosi, bet varmų tiek nebuvo, — šnekėjo Jonelis, eidamas 
kartu, — Šį vakarą kokiais buliais čiulkinį grūda, žiūrė
kit, — aida. aida! Visur — kaip debesys, o kramtosi kaip 
pašėlę. Tata sako, jog tai prieš lietų taip jie šėlsta.

— Gaii būti ir taip. — pridūrė motina.
— Nėra baimės, kad ir lytų, — tęsė Jonelis: — mūsų 

rugeliai suvežti, šienelis suvalytas, nebepus niekas ant 
lauko. Linams, mamaite, juk nieko dar nekenks, kaip se
nutė sako: ”Kas aplaistys, tas ir išdžiovins“.

Arti kiemelio atsigręžė motina i vieškeli.

— Nematyti dar tatulėlio. — tarė- — Marele, be ne
palikai terbelės?

— Nepalikau, šit paisinesiau.

Motina jbėgo j vidų, sukosi apie apyvoką. Jonelis, 
įsisodinęs Marelę į ratukus, lakino aplinkui kiemelio; abu
du juokėsi kvakėjo.

Senolėlė — kaip seniai bematyta ! Per šmotą jau pa- 
sensterėjusi, visai į kuprelę sulinkusi, bet, senu papratimu, 
darbi ir greita. Išėjusi susirinkti skarų nuo tvoros, ant Jo
nelio barėsi:

— Ko taip lakstai kaip aitvaras? Vaikui ir sprandą 
nusuksi! Verčiau suveizėk gyvulius, žąsis — vakaras ne
betoli; įmesk virbų ugnelei, paslaugyk mamelę, matai, 
kaip ji sunkiai dirba; toks dičkis gali jau padėti darbuo
tis, ne dykai lakstyti. Vaikeli, mokykis pelnyti duonelę.

Jonelis, sustojęs bėgioti, į seserikę tarė:

Prezidento Johnsono duktė Luci su savo širdies draugu 
Pat Nugent.

Teisės patarimai
Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoju klausimus 
reikalais. TSe klausimai turi būti 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.

skaitytojas.
Klausimus prašome siąsti tii 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
8 Belgrade Avė-, Roslindale, 
Boston, Mass. 02131.

Klausimas

i Atsakymas

Man vig dar neaišku, ar 
Tamstos "sudarytieji doku
mentai“ buvo kilnojamojo 
turto perleidimas (deed) sa
vo vyrui iki gyvos galvos, o 
po jo mirties vaikams, arba 
testamentas. Jei tie doku-

Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio Į mentai, apie kuriuos Tamsta 
kalbi, yra testamentas, — 
tada reikalas nėra kompli
kuotas, nes kol žmogus, su
darąs testamentą, yra gyvas, 

j jis gali testamentą pakeisti 
Į bet kuriuo laiku, šiuo atve
ju Tamsta gali sudaryti ki
tą testamentą, prašant advo- 

kome farmą mano vienos katą. pas kuri Tamsta suda.
vardu, ir aš sudariau doku- rysi savo testamentą, reika- 

Dėkui už atsakymą, patai- mentą, pagal kurį mano mir. Jus sutvarkyti taip, kaip
pintą "Keleivio“ 43 numery, ties atveju tūrio valdymas Tamsta nori. Papasakok
A3.. Wisconsin vardu. Šiuo priklausytų mano vyrui- Nei jam, ko nori, o jis sudarys
paaiškinu savo pirmiau jo pavardė, nei jo vardas ta- testamentą pagal Tamstos
Tamstai pasiųstą laišką. me dokumente nėra paminė- norus. Anas testamentas ne-

Buvau ištekėjusi už naš- tas. Parašyta: "savo vyrui“, tinka. Iš datos matvtusi, kad
štai ką vyrams pataria ii- plimentą kiekvieną kartą: lio» kuiis su sav0 Pirm*»a Tame dokumente taipogi į- Tamsta turėjai galvoje pir-

gus metus žmonių šeimyni- valgydamas, net jei mėsa žmotia turė->° suaugusius ir rašyta, kad, mano vyrui mi-j mąjį vyrą. o ne būsima-
atskirai gyvenančius vaikus, rus, tas turtas pereina musų, .
Mudu susilaukėme dviejų dukterų nuosavybėn. j . .tle dokumentai » a_
dukterų. Kadangi mano vy- Mano minėtasis vyras P1^ kunuos Tamsta kalbi, y- 
ras buvo nepagydomas ligo- prieš poi-ą metų mirė. Dabar 1 a nekilnojamojo turto nuo- 
nis, mes bijojome, kad jam man pasitaiko proga ištekė-Įsavybes dokumentai (deed), 
mirus jo pirmų vedybų vai- ti. Aš siūlau savo būsimam tada įeikalas \ia .abiau 
kai nepareikštų pretenzijų vyrui, mano mirties atveju, komplikuotas. Sudarant to- 
į mūsų turtą; tad mes nupir- "priimti“ aukščiau aprašy-kius nuosavybės

Seimos laimes 10 įsakymų

ni gyvenimą tyrinėjęs psi- būtų ir perkepusi, sriuba pri- 
cholugas. svilusi.

Jis sako, kad dėl moterų 4. Parodyk kiek pavydo, 
nusivylimų šeimyniniu gyve- 5. Pabučiuok ją ar apka- 
nimu dažniausiai kaltos ne bink, kai ji stovi prie kros- 
motervs. bet vyrai, nes jie nies. 
nesupranta moterų. Laimė, 6- Pasakyk jai, kad ji te
sako. nėra nuperkama dei- kia pat graži, kaip ir jos mo- 
mantais ar brangiais kai- tina. 
liais. bet mažais, gerai ap- 7. Kreipk į ją visą dėme- 
galvotais ir atliktais veiks- sį prie stalo. Neskaityk tada 
mais. Moterys nori būti my- laikraščio, 
limos, bet vedybinio žiedo, 8. Atnešk jai be jokios 
pastogės ir išlaikymo neuž- progos kokią juokingą do- 
tenka. Jos nori būti nuolat vanėlę. 
vyro dėmesio plote. Todėl jo 9. Kai ji baigia darbą, 
10 įsakymų vyrams yra ši- duok jai koki mažmožį, ku- 
tokie: rį ji labai mėgsta, bet kurio

1. Turėk mažą dienyną ir ji sau nenusipirktų, 
jame surašyk visas žmonos 10. Niekada neik gulti sa- 
sukaktis: gimtadienio, vedy- vyje slėpdamas pyktį. Net į 

1 bų. pasiūlymo tekėti, pirmo jei manai esą5 teisus, paša-į
į susitikimo ir tt. Šitoj knygoj kyk jai, kad esi kaltas ir at- 

— Klausykim senutėlės! Lėkim. Marele, su ratukais turi būti surašyti visi jos siprasai. Devynis iš dešim
į patvorį pavoiėje; ten yra kupetikė skiedrų, kur tata» drabužiu numeriai. ties kariu' ■»’ «ai#ilra
mietus tašė; susipylę parvešime ir karves parsivarysime. 

— Aš važiuota važiuosiu... Na! Tu mano arkliukas.

1. Retkarčiais neapsimes- kad ji iš dalies1 yra kalta, 
damas surink indus ir juos Niekada neatsikėlk surūgęs, 
išplauk. Jeisru ji priešinsis, net jei būtum pagiringas.

Jonelis, atsikėlęs vartus, nusilakino Marelę ratukuo- i nuvesk ją į kėdę ir duok jai šypsena yra daug_ geriau 
se. Parvažiuojant Jonelis traukė ratus, o Marelei liepė j°s mėgiamą žurnalą. nenams, negu surūgęs vei-

Anglijos karalienės sesuo Mar
gareta su savo vyru grafu 
Snewden atvyko į JAV. kur ž:.- 
da pabūti tris savaites.

popienus,
tą dokumentą, kaipo garan- Tamstos pirmam vyrui mi- 
tiją, kad. man mirus, jis rus, turtas nebegrįžta Į Tam- 
valdys mano farmą iki savo s^os absoliučią nuosavybę, 
gyvos galvos. Tačiau jis pra- Tamstos dukterys,

"teisiškai“ būtų 
’remaidermen“.

kurios
vadinamos 
turi "inte

stumtu Kai jis atsisukęs pažiūrės, tuomet ji stums, o kai 
jis trauks, neveizės, tuomet ji užsigulusi ant skiedrų va
žiuos. Vos paspėjo pro vartus namo, ir tatulėlis parbrazdė
jo. Vaikai metė savo darbą, puolė pasitikti. Jonelis ėmė 
tėvui iš nagų votegą ir vadžias; šoko arklių nukinkyti. t

3. Pasakyk jai maža kom- das.

JDOMU ŽINOTI

Prancūzijoje dabar išlei-
SENIESIEMS ŽINOTINI 

TERMINAI

i

šo sudaryti naują dokumen
tą. kuriame būtų pažymėta 
jo, kaip mano vyro. vardas 
ir pavardė; ir kad būtų su
darytas toks nesugriauna
mas dokumentas, pagal ku
rį jis, mano mirties atveju, Tokius nuosavybės doku- 
galėtu valdyti mano kilno- mentus sudarant^ minimas 
jarnąjį ir nekilnojamąjį tur- vardas ir pavardė to asmens, 
tą iki gyvos gaivos; po jo kurįani turtas pavedamas i- 
mirties tas tutias tektų ma- ki gyvos galvos (life tenant) 
n° duKtenms. nes del musų Negirdėjau, kad advokatas 
amžiaus mes patys vaikų ne- jragyįų tokj ’Tife tenant“ tik 
beturėsime.

Prašome patarti per "Ke
leivį“ kaip ši mūsų reikalą 
reikėtų praktiškai sutvarky
ti. Be to, atsiprašome už įvy
kusi neaiškumą.

AB.
Wisconsin.

reso“ tame turte, ir Tamsta 
negali jo perleisti savo būsi
mam vyrai be dukteių suti
kimo.

žodžiu "vytas“. Tai būtų 
tikras apsileidimas.

Patarčiau Tamstai nieko 
nedaryti be advokato. Tam
sta savo reikalus dar labiau 
sukomplikuosi, jei viską pa
darysi "naminiu būdu“.

siuntinėti "medicare cards“
Marelė, įsikibusi į skverną tėvui, čiauškėjo, pasakojo, dziamos specialios pasveiki- Gruodžio 15 d. Jei iki šios kurie teisę nau-

nimo kortelės... šunų gimta- dienos pensiją ' u? dotis medicinos pagalba pa-
diemo proga. Tose kortele- a<mun dar ne«ms S31 vadinamąjį "medicare“- Tatulėli. už ką rauduką pažabojai? - klausė se dažniausia yra atvaizduo- 1 k|ausifraa įstatymą- ,
tas diddis kaulas, perrištas a,. nori gauti papiidora4 me? L«po, 1 d. Apdrausie;. 
raudonu ar mėlynu kaspinu. -- - & r TT. - I

kaip važiuota važiavusi skied»ų-

Jonelis.
i . '

— Kam jis be proto lekia. Negali nuturėti nežaboto.
Jonelis svarsluodamas šnekėjosi su rauduku:
— A, tu valiūge! Ko nesiliauni? Užtai gavai geleži 

pakramtyti ir smūgis dar kliuvo. Žinosi betgi rimtai... 
Duokš pavalkus, lenk galvą... trrr. lenk, o taip! — Kume
lė tuo tarpu, myniodama vadžias, graibė veją

—Trrr, tu. pelėda! — šaukė ant kumelės. — Ko 
nestingi? Apkaitęs raudelis, nabagas.

Apkabinęs arklio kaklą. prisiglaudęs nuvedė prie 
tvoros; prikabinęs grįžo kumelės numauti.

Išėjusi Magdelė sušuko:
— Tatulėlis jau susivokęs!
"Tatulėlis“ jau tikrą vardą nešiojo; tai nebe pirmu

tinis. nuliūdęs ir nusiminęs Juozas, dabar linksmas ir ra
mus, džiaugiasi laime ir pasisekimu, žydėjo sveikata ir 
tvirtumu. Sveikinosi su savo Magdele, taip pat labai atsi
mainiusia. Dabar nebe išblyškusi, kliena Magdelė, bet su 
geru paliaukiu, drūta bobelė, baltai raudona, skaisti 
kaip rožė purinė, matyti, gerą ganiavą turinti. Tatulėlis 
gyrė savo šeimininkę Marelę ir po kišenes graibėsi "zuikio 
pyrago“, paskui, paėmęs ant rankų čiauškiančią mergeli
kę, nešėsi per kiemą- Atsisukęs dar tarė:

— Prikabink, Joneli, arkinis prie tvoros, teatsiputie, 
kol mes pavalgysime, tepastovie.

Magdelė sukosi apie vakarienę. Juozapas tuo tarpu, 
atsiklaupęs prie lopšio, šnekino ketvirčio metų Kazelį. Nu
praustas baltai, riebus kaip rubuilis vaikas, rodos, pažino 
jau tėvą, nes šnekinamas krykštavo ir spardėsi. Nubučia
vęs jį, tėvas sėdosi su savo šeimyna prie vakarienės. Mag
delė klausinėjo, kaip sukeliavęs.

(Bus daugiau).

t> . k- • v dicinos pagalba pagal "me- Pra<Įės gauti gydytojų ir Ii-
Bet svarbiausia, sitas korte- dicart< *rim6kMamas gj gommų pagalbą.
lės impregnuotos mėsos kva pensijos po $3 per mėnesj, 

i tai jis turi kreiptis į vietos
. ... . .. . , socialinio draudimo ištaigą.Švedijoje net sūnys ir ka- - . ‘

tės pasidaro perstoros nuo . 1966 m- sausio 1 d. Nuo 
gero gyvenimo ir riebaus šios dienos pensininkam lei-

pu! NEVYKĘŽENKLAS
PLB valdyba ir Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo Kongreso j 
Finansų komisija išleido

maisto. Todėl viena mankš- džiama uždirbti iki $1,500 specialų lietuvišką ženkleli 
tos mokytoja Įsteigė išlepin- P6*- metus. Dabar tegalima (stilizuotą vytį) Jaunimo 
tiems šunims bei katėms uždirbti $1,200. Nuo tog die-, Metams atžymėti. Ženklelis 
specialius mankštos kursus- nos ir socialinio draudimo yra skirtas lipdyti prie auto- 
j©s sugalvoti kui-sai turi Ia- mokestis pakeliamas iki 4.2 mobilių langų. Jo kaina oO 
bai dideli pasisekimą, nes .% (dabar buvo 3.625%). centu, (rautos pajamos ei- 
kartu su savo keturkojais Tiek pat mokės ir darbda- na Jaunimo Kongreso reika- 
"sūneliais ir dukrelėmis“ viai. Dabar didžiausia su- Iams-
daro mankštą ir jų ponai bei ma, nuo kurios buvo moka- į Geras sumanymas, bet ne- 
ponios. kad irgi suliesėtų. ma. yra 4.800, o nuo kitų į vykusiai įvykdytas, ženkle-

metų ji pakeliama iki $6.600 
n ... , , Vasario 1 d. Tada sociali-

ASttSES."t •”

pi;,.,. .jį SS»'""įS “h

60 dol. Kai žmogus maudo- ku?eKneatsaltį į kiai8
si, plaukioja juroj ar upeje,
tai gali turėti su savim van- ~ - . . ...
deny ir tokį aparatą ir klau- Kovo 31 d. Ta: ypač įside-

1966 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS
jau siunčiamas užsii akiusiems

lis atrodo lyg nublukęs, ne 
turi jokio įrašo. Nėra pras
mės jo ir lipdyti- Jie nei au
tomobilio papuoš, nei nieko' 
nepareklamuos. Kas kita 
būtų, jeigu jame būtų koks 
nos prasmingas šūkis iš-; 
spausdintas.

Neseniai čia buvo rašyta,svtk muzikos Ta radiio a- lėtina diena. Jei kasiki tos1. t.a ouvo rašyta,sytis muzikos, ląL rartijc.a n0h„s nflainntAa kaip amerikiečio aki atkrei
pė Bostono latvių išleistasparatą galima vii’vele pasi- dienos nebus pasiuntęs pa

kabinti ant kaklo ir plau- reiškimo papildomos medi- 
kjoti cinos pagalbos gavimo rei-

* * * kalu. tas jos negalės gauti
pie"ukiiš;xų KAS YRA ANGLŲ KALBA

skoniais, — kavos, šokolado 1 d. l as liečia lygiai tuos. 
ar visokių vaisių. Manoma, kurie aabar gauna pensiją,

Redagavo Stasy*

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

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

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

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
panašus ženklelis su parašu gju0 adresu:

; ”Free the Baltic States“.

gue
American Classical Lea- 

išleido du mokslinius

"KELEIVIS*

636 E. Broadvray —. : — South Boston, Mas*. 02127

kad. tokiais pieštukais pasi- taip ir tuos, kurie virš 65 m., darbus, kuriuose įrodoma, 
dažius lūpas, bus daug "ska- bet pensijos negauna.
niau“ bučiuotis...

i V. Cekauskienė
Balandžio 1 d. Socialinio

draudimo įstaiga pradės

kad nuo 50 iki 55 procentų 
anglų kalbos žodžių yra lo
tynų kilmės.
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Į**************1******************—n j » •• Pradžia geraV 9 • • V® • Praeitą penktadienį abi
■X xS O So. Bostono Lietuvių Pil. Dr-9 CwCCf gg g 1 :» J°5 šachmatų komandos sėk-

' j; mingai pradėjo 1965-66 me-
,wwww*.......................... ...................... rrrttrrrttnrttttt"* sezoną, laimėdamos pir

mąsias savo rungtynes. Lie- 
Malonus pabaltiečių Mirė A. Laurutis tuvių-I. kuri rtingias “Cham-

banketas I,- vėl vienas iš senųjų PionsvhiP“ 8™Peje. įveikė
Lapkričio 7 d. So. Bosto- bostono atei™J Patraukė fant-vkiu 3-2.

no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj !s mu'M tarpo. Tai Antanas jungtinėje A s/b gruSįje 
buvo baltų draugystės ban- ^'įtoSsVrv H’at ‘aitrėjo 3-2 prieš
^s Baltų d'^ JatnValai ™iST£ip seniai \ . - •
gerai vadovavo inž V i“ »“Pfov« kairiąją koją. iš Ii- . Maionu PabreztI Pa’
bickas. Jis banketą pradėjo «°nl"ės išf Jis b»’° P™- s o^Ltouvta “Bkomand^ 
trumpu sveikinimu visomis grūdoje, kur spalio 26 d. ji į - , ų B komandos,trumpu steiKinimu visomis iS(iko pį kai ji sudorojo A klases ko-

dviejų dienų miesto ligoni- man<1?- Komandoj žaidžia 
nėję jis mirė. dys jaunuoliai. Algirdas

Velionis priklausė So. ^?na™>as. Kęstutis Ma- 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jai, ka,t's. <ko™a"?.°s. kaP't0' 
buvo dosnus svarbiems lie- Pas‘ 11 Saulius Girnius. Tas- 
tuvių visuomeniniams reika- P® Pe,ne a<^v\ Petras Siū
lams. Jis buvo senas Kelei- ,m?nls- Leonavičius ir Ma- 

kaltis.

^♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦e*********************************************************

trimis pabaltiečių kalbomis.
Be jo. dar sveikino dabarti
nis draugijos pirmininkas 
Edvards Vallens.

Po puikių vaišių dalyviai 
turėjo progos pasidžiaugti 
jaunos estės Liivi Neiser ir 
Benedikto Povilavičiaus . 
dainomis ir Lidijos Abolins vl® skaitytojas.vadovaūiamos ffruDės* latviu Iš artimųjų giminių pali- , Penktadienį, lapkričio 12 
vaao\ ^ujamos grupes latvių nusbroi£pZtra$ linkai- d* * So- Boston3 atvyksta•.irimais šokiais. pusoi ons retras Jankai t ;ncoinovivl- nmfrtvnpmą

Bankptn dalvviu danoni tls ir kt. Philadelphijoj ir li5>!'ia lungtynems
ddUgU' Lietuvoj kuriems reišk,Ame su Lietuvių-I, o Lietuvių B

mą sudarė lietuviai
Pabaltiečių draugija savo

jau ilgus metus rengiamais 
koncertais ir kitais veiks
mais atlieka didelį darbą, 
supažindindama amerikie
čius su lietuvių kultūriniais tytojaš Petras Apšega, gyve- 
laimėjimais ir jų pastangom nęs Roslindale, Mass. 
atgauti laisvę komunistų pa
vergtom Pabaltijo valsty
bėm. Todėl ji yra nusipel
niusi didelės paramos. Il
siam banketui priderėjo būti 
kur kas gausesniam.

Lietuvoj, kuiiems reiškiame . . ,
užuojautą, o velioniui lai bū- vy^sta 1 Cambndge rungty

nėms su Cambridge A.na ramybė šio krašto žemėj.

Mirė P. Apšega
Mirė senas Keleivio skai-

MILIONAI DOLERIU

kad as bočiau paukštis

O, kad aš i paukštį pavirsti galėčiau.
Grįžęs į Tėvynę, gojely čiulbėčiau.
Ten linksmai giedočiau rytą vakarėlį, 
Jausmingai vaizduočiau gamtos gražumėlį. 
Palikęs žmoniją, blogio nematyčiau,— 
Daugiau nei posmelio eilėms nerašyčiau. 
Medelių žavingais ošimais lėbaučiau,— 
Lapelių šlamesy j paguodą sau gaučiau. 
Nutolus nuo miestų triukšmingų bildesių,
Ir širdis aprimtų tarp eglių pavėsių.
Svajonių marguoliu geneliu pavirsčiau — 
Narvelį Į auglią drebulę iškirsčiau. 
lr kuklų kasdienį lizdelį daryčiau,
Kitokią rašybą ten greit prilipdyčiau. 
Krūmynams, gėlynams dainužę niūniuočiau. 
Lygiems laukams, medžiams meilę atiduočiau. 
Kaip greit į paukštelį galėčiau pavirsti, 
Audringai gyventas dieneles pamiršti... 
Tikrybėj surasčiau šviesybės aruodą—
Ką svajų prigimčiai mišrius vaizdus duoda. 
Norėčiau būt laisvas kaip šilo paukštelis,
Vėl mane žavėtų Lietuvos miškelis... 
Apsiaustų beržynai lapuotom šakelėm.
Aidėtų lakštutė su mano dainelėm.
Būt linksma su paukščiais gimtinėj čiulbėti 
Ir viską į girių archyvą sudėti...
Neliaujant keliauti prie to idealo,
Ten, kur pati pradžia be krašto, be galo.

A. J. Jokūbaitis

jj-jrffrrrrijfjjrrrrrr................................... ............

Bostono

Skaniausias
Atkreipkite dėmesį į visoje valstybėje pripažintą 

kokvbės simboli

užtarnautą tikro importuoto

Lenkiško kumpio

*
T

! > 
! )

Pageidaujamas visur dėl aukščiau
sios jo kokybės ir nepaprastai pui
kaus skonio. Įpakuotas lengvai ati
daromose nuo 2 iki 12 svarų skar
dinėse.

Žinomas garsiais savo 
vardais

ATALANTA, KRAKUS ir POLO. 
Reikalaukite tikrojo importuoto 
lenkiško kumpio, — saugokitės 
pakaitalų. -1

SIŲSKITE PINIGUS 
ŠVENTĖMS

JAUGIAU PRF.K1V IR MAISTO
PBODUKTV PASIRINKIMUI 

DABAR
Safalūte pinigu* į USSR

Tejrai jūsų mylima ji patys 
pasirenka.

PILNA! GARANTUOTA
PURI BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR
APDRAUSTA IKI $20.000.00

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, 
kurj visaaa siuntėjui prisiunčia 

sravėjo pasirašytą KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

•JOKIŲ ATSKAITYMŲ
Verte: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki $30.00—$2,75

per $30.—Ui°r
GRAMERCY SHIPPING INC. 

744 Broad Street
Neuark. N. J.

Katalogų prašykite angliškai arba 
: ietuviškai.

GRAMERCY
SHIPPING C O.

118 E. 28 Si- New York Ifi. N.Y 
Tel. M U 9-0598 
įsteigta 1945 m.

Martinaitytės ir Kelečiaus 
vaidinimai gruodžio 4 d.

Nepamirškime, kad da
bar išgarsėjusios aktorių po
ros N. Martinaitytės ir J.
Kelečiaug vienaveiksmių

Lenkiško kumpio į JAV įve- dramų vaidinimai įvyks š. 
žarna už dešimtis milionų dole- m. gruodžio 4 d. So. Bostono

Lietuvių Pi!. Draugijos salė- PARENGIMŲ KALENDORIUS 
je. Jie vaidins modernius S.

Pirma, lėtas paruošimas kiaulie- Becketto ir kitų autorių kū- Lapkričio 14 d. 5 vai. vak. 
nos, gautos iš Lenkijoje kitaip rinius. kurie Chicagoje ir ki- $©• Bostono Lietuvių Pilie-
XsenSiuneAntn’UXakS?p tose kolonijose turėjo didelį čių Dr-jos II aukšto salėje 
maitinamų kiaulių yra stangi: pasisekimą. Sandaros Moterų Klubo
ji be kaulų, liesa ir sultinga. Vaidinimus Bostone orga- našliu banketas-
šimtmečiais germamas kiaulių njz gvį _ Sanuros ‘
auginimas ir lenkų kulinarijos J .. .
meno tobulėjimas pagamino to- r ed oracijos skyrius- . ... OQ j o -d

ki skoningą kumpį, tinkamą var- Nepraleiskime šios retos Lapkričio 28 a. bo. nosto- 
toti šaltą ar karštą. Amerikie
tės šeimininkės vertina šitą len
kišką gamini ir stengiasi bent 
vieną tokį kumpi turėti savo 
šaldytuve.

rių. Teks to aukštos kokybės 
mėsos gaminio pareikalavimas 
pareina nuo įvairių priežasčių, 
i

progos pasigėrėti profesio- no Lietuvių miėcių ur-jos
nalų scenos menu. III aukšto salėje Lituanisti

nės mokyklos metinis ban
ketas.

jREIKALAUKTE
naujausių ir geriausių ilgo 
grojimo

lietuviškų 
PLOKŠTELIŲ |

(rekordų)
Nepriimkite jokių pakaitalų 

žiūrėkite Reųuest firmos ženklo.
Veltui siunčiamų katalogų 

klauskit artimiausioj krautuvėj 
arba rašykite:

REQUEST REC0RDS 
66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

EYPRESS MAISTO ;; Lapkričio 21 d Lietuvos SIUNTINIAI Į LIETUVĄ:: , ^ap*ricio a. uenrvos 
GERIAUSI AMERIKOS ;; j^puomeneg atkunmo su-

MAISTO GAMINTAI kakties mmėjknas So. Bos- 
PILNAI GARANTUOTA 
ŽEMIAUSIOS KAINOS 

TUOJAU UŽSAKYKITE
Pavyzdys 417 .$34.75

tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje. Rengia "Ra
movės“ skyrius.

Kokia gali būti geresne dovana 
šventėms Jūsų giminėms USSR
jei ne gabalas apsiaustui (paltui), eilutei (kostiumui), suk
nelei geros rūšies grynų vilnų arba pusvilnonės medžiagos. 
Tiktai dabar šventėms sumažintomis kainomis Jūs galite 
užsakyti neribotą kiekį, be muito ir be kitokių rinkliavų eilu
tėms (kostiumams) ir suknelėms nesiraukšlėjančių elastiš- 
kų audeklų, kurie savo rūšimi ir tvirtumu neužsileidžia ge
rinusiems užsienio audeklams. Didelį pasirinkimą to viso Jūs 
rasite parodomoje salėje, firmos

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

Telefonas: 228-9547

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

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

Aplankykite mūsų parodine sale ir pamatvsite žavingo 
grožio, tvirtumo, puikiai ir išbaigtai bei dailiai padarytus 
USSR gaminius.

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

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

• A

• i T

ar

;>10 sv. cukraus, 10 sv. miltų,;;
10 sv. ryžių. 10 sv. taukų.;;
Prašykite veltui siunčiamų:; 
katalogų su daugiau standar.:; Jordan Hali Pabaltiečių Dr- 

siuntiniu ir šimtaisj y>s rengiamas Antano Sme-

Gruodžio 3 d. 8:30 vai.

J; tinių
!; maisto <»< ►< ►

pasirinkti. < >< i< ►’ ► tonos koncertas.

Jack Frank (viršuj) ir jo sū
nėnas Joe Singer (apačioj) su
imti ryšium su Brink Syracuse 
mieste apiplėšimu, panaudojant 
net prieštankinę patrankėlę.

DO VANOS
■ ""nr." :2i Tr

Geri
žodynai

GREI 1A PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalba.

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

Tuojau siusk šį skelbimą ii

PINIGAI į LIETUVĄ :: 
PILNA GARANTIJA

Pristatoma per 2 savaites 
Jokių atskaitymų 

Tik mūsų firma parūpina 
gavėjų pasirašytus kvitus
Kursas: 9 rubliai — $10.00 ;! 
Pigiausias patarnavimas 

;> Mokate ne daugiau kaip —«:
iki $50 —$2.75:; 

per $50 iki $100—$3.50:: 
per $100 iki $300—$5.00 

Paprašykite veltui katalogų

Giuodžio 4 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jo& salėje 
aktoriai Martinaitytė ir Ke
lerus skaito h* vaidina dra
mų ištraukas.

UZ U3UJUS

.. -jgp--.

Keleivic administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynu?*

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, '7. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
k«ina ....................... $6.00

>0
' I
H

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJO 

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

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

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

PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

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

K. BIELINIO “DIENOJANT“ b- “PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELETVĮ“ 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR l SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

Vasario 13 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos in aukš
to salėje Minku radijo talen-

? niu pririnkti. Mes turime <ii-t N-'AntfU<*

"džiausią maisto ir kitų dova-J ZUOles balius, 
nu i Lietuva pasirinkimą.

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

PALENGVINKITE MOŠŲ

savo varda su antrašo, ir mes pu standartiniais siuntiniais 
atsiusime vaistu išbandymui. ’r šimtais gerų maisto gami- 

* ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112 
Neverk 4. New Jerxev » «

PAŽINK LIETUVOS 

PRAEITI
DARBĄ

Is praeities tavo sūnūs te Kiek laiko ir pinigo sutau- 
dynas, redagavo Karsavi- stiprybę semia,“ giedame pytume mielieji prenu- 
naitė ir šlapoberskis. apie Lietuvos himne, o ar taip nelauktų, kol
27,000 žodžių. 511 psL, kai- aro™®’ juos paragina mokėti, o pa-

praeiti r
Geriausia knyga su Lie

tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės
parašyta Lietuvos istorija, kurie tokių raginimų nelau- 
Tai 1.000 puslapių knyga, kia. ir tikime, kad ateityje 
lengvai skaitoma, kaina — prenumeratai pasibaigiant. 

Dabartinės lietuvių kalbos $12. Ją galite gauti Keleivio vig bebus tokių, ku-
pr°:- ? administracijoje. inliBi.

Balčikonis ir kt., yra apie
45,000 žodžiu. 990 psl. ____

* n I. S

Lietuvių-anglų kalbų žo-

na — $5.00.

Lietuviškai angliškas io- 
dvnas. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

kaina $12.00

tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą- 

Esame labai dėkingi tiem.

mus.
Keleivio adm-ja

Joje smulkiai aprašyta
Vasario 20 d. So. Bostono bolševikinio teroro sistema, 

aukšt. mokyklos (Thomas t06 vergų stovyklos, kuriose 
Park) salėje Alto rengiamas jęe£tgj0 jr £uvo mūsų:
Vasario 16-sioc minėjimas.• ... . . . . 1B J broliai, seserys, gimines ir 

draugai. Knygos kaina —
Kovo 15 d. Jordan Hali $2-50* 

smuikininko I. Vasyliūno 
koncertas.

Kovo 25 d. 8:30 vėl. vak. 
Jordan Hali Pabaltiečių Dr- 
jos rengiamas estės mezzo- 
soprano Irene Loosberg kon
certas.

• • «

n

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi

Keleivio prenumerata - gera

ū®vana visokiomis progomis
Dr-jos rengiamas latvio ba- 8x6 colių dydžio už 80 cnt. 1 
ritono Janis Klavins kon
certas-

A.
M

pf*

IV
•M
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Vietines žinios
Savo narei Agai Kubilienei, jos mylimai motinai 

ANTANINAI PAUKŠTIENEI
mirus, gilių užuojautų reiškia

Pabaltijo Lietuvių Moterų Klubo valdyba
**#*»•«• #»#♦*»*<♦*##***♦*♦•****•*********•***********•••**•••**•****•'

Nejaugi mus pralenks? Aukos Žygiui į Jungtines 
TautasAteina žinių, kad iš Brock

tono, Worcesterio ir kitų 
mažesnių kolonijų gali dau-
giau važiuoti į Nęw York, , . auk . $10 g M;.
daiyvauu žygyje j Jungt.- chelsonasJ į/Elena Valiuko- 
nes Tautas, negu is Bostono. j Kratuljs j
Jęj .----t...*.. S...4... ....

Be jau paskelbtųjų, per 
Keleivio ištaigą šitam reika

Ilonai Strockytei,jog mylimai motinai 
VLADISLAVAI STROCKIENEI

mirus, gilių užuojautą reiškia
Angelė Vakauzienė ir šeima.

taip būtų, tai būtų gėda Kura’£a 
bostoniškiams- Sukluskime.
Kreipkimės i V. Stelmoko i- Ramovėnų skyrius lapkri- 
staigą. gal dar galėsime va- eio 7 d. susirinkime Žygiui 
žiuoti užsakytais autobusais paskyrė S25.
(kaina SS). Jeigu jais jau 
nebegalima, tai ne kažin 
kiek brangiau atsieis ir gele
žinkeliu. O ir savų jų mašinų 
tiek daug tur ima’. Kas va
žiuoja savo mašinomis. Įsi- 

iej-uio i salę bilietus 
aukščiau nurodytoje vietoje, 
kad nereikėtų gaišti nuva
žiavus.

Bostone šitam reikalui vi 
so labo vra surinkta 
$2,000.

Komp. Darius Lapinskas 

išvyko į Vokietijų
Serga P. Brazaitis

Povilas Brazaitis pagul
dytas Mass. General ligoni-; 

Kompozitorius Darius La- nėję. Jam linkime greičiau 
pinskas po graudžių savo pasveikti.
sesutės Audronės laidotuvių ~ ,
ir labai gerai pavykusių kon- Brazus pavyzdys

apie cerių New Yorke ir Chica- Vietoje gėlių ant. a. a. 
goję praeitą ketvirtadieni Yladislavos Strockienės ka- 
vėl išskrido i Vakarų Vokie- po aukojo Vasario 16 gim- 
tiją. Jis ten turi suorgani- nazijai po $10—Pabaltijo 
zuoti solisto Stasio Baro Lietuvių Moterų Klubas, O.

Izidoriaus Vasyliūno ir plokštelėms pagaminti or- i, A. Šležai J. ir T. Janukė-
, ,r. ’ ... kestrą ir kitus techniškus nai. J. Mikalauskas ir E. Ci-kun. Vinco V alkaynciaus reikaJus. Jis numato grižti į bas, o P. Kalvaitienė ir M. ir 
koncertas bus lapkričio 11 ja V’ sausio mėn. pradžioje. L. Lendraičiai po $5.

Dviie»ų smuikų koncertas

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
So. Bostone, U aukšte, 3-ju ge
rai Įrengtų kambarių, su baldais 
ar be jų. Pageidautina suaugusi 
moteris. Skambinti: AN 9-1916.

l&N LOMOJ AMAS NAMAS 
vieno uuto — 6 kambarių So. 
Bostone. Silver gatvėje, su baL 
dais ar be jų. Skambinti nno 10 
iki 5 vaL vak. teL AN H-2805.

Dėl senatvės pigiai parduodu 
dvejus namus su akeliu žemės 
prie didelio prūdo. Gera vieta 
žuvauti ir maudytis, daug viso
kią vaismedžių ir kt., nuomos 
per mėnesį $150.

J. P. Trakimas,
130 Walnut SL,
Woodbury Heights, N. J.

(46)

COSMOS PARCELSi 
EXPRESS CORP- 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

tt BOSTONO I LETUVĄ 

ir kitus Rusijos okupuotus

Peter Maksvytis
Carpenter A Buikler 
925 E. Fourth SL,

Sa.
Atlieka ritas pataisymo, 
te ir projektavimo 
ko ir viduje,ko ir viduje, gyvenamu samu ir 
biznio pastatų, pagal reika
lavime. Saukiu visados ikd S va-

AN MiM

Žodžiu, sukruskime, va- d- 3 vai. popiet Arlingtono 
žiuokime kas tik gali. Jeigu katalikų aukšt. mokyklog sa- 
važiuoja į žygi 80 m. am- jėje (16 Medford St., Ar- 
žiaug Švagždys ir Randol- lington, Mass.). Įėjimas vel- 
pho, pensininkės M. Straiz- tUL
denė, M. Žirolienė ir kt.. tai Jie pakartos programą,
kas iš kitų negali pajėgti ten kurią spalio 7 d. atliko Cam. $1 SEKMADIENI, LAPKRIČIO 14 D. 5 VAL. VAK. 
važiuoti?. Tokių neturi būti! bridge. SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-JOS SALEJE •:;

T Ašį U T 1 c • 368 Broadvray, So. Boatone.
1 ranS-AtlanbC 1 ra vėl Service Kviečiame visas našles ir našlius iš Bostono ir kitur

Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo dalyvauti. Iš jų tarpo bus renkama 1966 metų karalienė, 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei ir ji pasirinks karalių.
įeikaiingus dokumentus j visus pasaulio kraštus ir Kviečiame atsilankyti ir visus kitus, nes visiems bus ;

SANDAROS MOTERŲ KLUBO

Metinis našlių banketas

l'EABODY.ARTI LIETUVIŲ 
NEKALTO PRASIDĖJIMO 
SALĖS, 2 ŠEIMŲ NAMAS—

$17,550.
3-4-4 kambariai, garažas. Nė 
cento neisleisite remontams 
ateinančiais metais, nes yra 
nauji: stogas, loviai vande
niui nubėgti, sienų Bingeliai, 
variniai vamzdžiai, centrinė 
krosnis, elektros laidai, aliu
mininės kombinuotos durys 
ir langai. Tik pamate tai Įver. 
tinsite.
MARTIN CEREL REALTOR 
Telefonas: 744-2121 dienom, 

531-4397 naktim 
Klausti E d. R a n t o s

eeeeeeeeMeeeeeeee*****************

j Lietuvą.
Kartu yra

"• » oiuAdMę PfeKaiLNiiMo 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

uLObt rARCEL SERVICE, Ine.
IR

PODAROGIFTS SKYRIUS

įdomu ir malonu-
Bus Įvairių valgių ir gėrimų, gera proga pašokti, 

nes gros geras orkestras.
Visus kviečia ir visų laukia —

Rengėjų komisija

390 West BF.OADWAY, So. Boston, Ivlass. 02127.
Tel. AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MCSŲ 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 - 
katalogų. «į

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JŪSŲ SIUNTIMUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTl OTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

visokių santaupų paskutinis 
dividendas

4’45

GRAMERCY
SHIPPING CO.

(Įst. 1945)
118 East 28 Street,

New York, N. Y. 10016 
džiaugsmingai praneša, kad 
yra PODAROGIFTS autori
zuota parduoti UKS.R. ga* 

imybos aukštos kokybės mais- 
! to ir dovanų siuntinius. 
GRAMERCY Uip pat turi 
Jums pasiūlyti puikių ir nau : 
jų audeklų į U.S.S-R. 
IŠIMTIS— MOTERIMS 
TIKRI AVIES KAILIŲ KAI
LINIAI. Elegantiški ir prak
tiški. Aukštos kokybės. Tam
piai rudi. Dydis 8-20—$175.00 
Dydis 40-48—$190.00 
Moterims nailoniniai kaili
niai. Tokio pat stiliaus, kaip! 
viršui 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 
priedų. Prašykite rusiškų ar 
angliškų katalogų. 
f jj f f f r

garantuotas
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL vak- 

O šfštadioniaio 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

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

TeL 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 
£XPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8*2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog ii W

t

Televiziją 
ir radiją

Taro Gerai Ir Pigiai 
,.' ic *uivąKA8

-ivnl Stree’ 
South Boston 

Tel. AN 8-6645

ieard

i riet onas. AN S-28US
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnih

J ĮPĖDINIS
} OPTOMEltUM A.-

Iv auuiuoe.
nuo 9 vai. ryto liu o tau. 

ikarais iš anksto susitarus- 
• 447 BR0ADWAY

MNith Boston, Mase

MtWashingtonC(HiperativeBaiik

430 BROADVVAY — SOUTH BOSTON
ANdrew 8-0379

Ketvirtis & Co.
JEWELERS—

> aikrodžiai-Deimanto-

Elektros Prietaisai 
^Zpeatingri taisome

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningaL 
Siuntiniai nueina greitai tr 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

; Apsidrausk
• N1JO LIGŲ IR NELAIMIŲV —
j Draudžiame nuo polio, viso- 
Jldų kitokių ligų ir nuc nelai- J 
J mių (ugnis, audra ir kt.) } 
J Visais Insurance reikalais J 
{kreiptis: į
J BRONIS KONTRIM
J Jaetire ef O-ePeaee—ConetaMe 

598 E. Broadvay
So. Boston 27, Masa.

Tol. AN 8-1761 ir AN 8-2488

papaotahtf-
179 W. BROADVVAY 

<>UTH BOSTON 
rd AN 4-4649 

'/eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee** '̂

| Dažau ir Taisau J
Varnus iš lauko ii viduje. *
Lipdau popierius ir taisau e 
iską, ka pataisyti reikia 7 

Naudoju tik geriausia 
medžiagų

Paragink savo pažystamu 
išsirašyti Keleivį. Kama 
ortams $5

iI
ONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė 
Dorchester, Maaa
Tel. CO 5-5854

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodą
'RUDOKIUTĖ)

• i OM ETRISTt
Valandos

•o .v ryto iki 6 vakare 
rečiadieniais—uždara 
445 BR0ADWAY

4»| TH BOSTON. MA8t*

RADIJO PROGRAMA
tirmsnnis Lietuvių Ka<uj< 

programa Naujoj Anglijoj
stoties VVLYN, 1860 kL 

iociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc,. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:80 vaL die 
na. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
aoe ir Magdutės pasaka.

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

ICL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

«i44«i

2—4 ir •—e 
-smsoMnisu u ėvenisdis»*'» 

pagal *uaitarima 
*95 ( oiumbia Roaa 

vrti Upham’s Lome 
'Jvrchcstet ’di

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 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER. PRIE CODMAN AIKŠTĖS

e

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra
Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS—DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SH0P)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

LAISVES VARPAS
angluos lietuvių 

L LTCRINt RADUO PROGRAMAI

Sekmadieniais 8-9 vaL ryta 
AM Bangomis 1190 kiiociklu 

FM Bangomis 106.7 megaciklu
ta WKOX, Framingham, 

VEDĖJAS—F> VIŠČINIS 
173 Artbur St. 

KROUKYON 18, MASa 

TaL JUniper 8-7209

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)
Lietavia Gydytojas w t hirargaa

\ K ' '
taipgi pritaiko akinius 

634 Broadvay,
Se. Boston, Mase. 

VALANDOS nue 2 iki 6 p^.
TEL. AN 8-2712 

Namai ir Ūkia:
287 Concord Rd, Billerica, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

I *

1
327-1000

COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
VVEST ROXBURY

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytojų r» 

eeptus ir-turime visus gatavus vaistus.
Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką raistu*

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

S82 a W. Breaduay, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON 

Telefonas AN 8-8028 

Nuo 9 vaL ryta iki 8 vaL v.

^^0^00000000000000000000400000000
A. J. N AM AKS)
tteai Esteto A Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Masa. 

Office Tel. AN 8-0948 
ooooooooooooooooooooo^^9^^^

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
sarunaBaa N. J.
628 EAST BROADWA1 
SOUTH BOSTON, MASS 
TELEFONAS AN 8-4148 

-tonjatnin Moore Dakai 
Popiero- Sienom*

Stiklas *
visokie reikmenys

Reikmenys plumbename 
Visokie ealette* daiktai




