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Darbingas Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto seimas
Sveikinimai- Darnus visų reikalų svarstymas. Rezoliucijos.

Lapkričio 27-28 dienomis Visiems mums žinoma, 
New Yorke Henry Hudson kokį svarbų darbą dirba Vli- 
viešbučio salėje posėdžiavo kas- Tam darbui būtų reika- 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi-; lingos ii- didelės lėšos, o jų 
nimo Komiteto (Vliko) sei- nėra pakankamai. Jei būtų 
mas. Tai jau antrasis, kai į daugiau lėšų, būtų galima
Vliką vėl įsijungė ir tos gru
pės. kurios dėl tokių ar kito
kių priežasčių buvo iš jo pa

darbą dar labiau išplėšti. 
Valdyba turi numačiusi įvai
rių naujų planų, todėl aiškus
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K. Kisieliaus nuotrauka.

Vėliavom mūsų eisenoje j Jungtines Tauta,-, lapkričios 13 dieną Nevv Yorke.sišalinusios. Posėdžiuose da- yra ir I autos Fondo šauks- 
lyvavo visų 15 politinių par- j mas į plačiąją visuomenę jį 
tijų ir sambūrių atstovai ir remti, nes jo visos lėšos eina
nemaža svečių.

Posėdžius pradėjo pirm. 
V. Sidzikauskas trumpu žo
džiu, kuriame jautriai prisi 
minė ir mirusius buvusius

Vlikui.
Vliką šelpia Altas (šie

met davė $14,000), bet jo 
paramos nepakanka. Tautos 

'fondas organizuoja būre-
Vliko vadovybės narius - llus> kuP,'J1 “y*?1 "loka Pe> 
piimajį jo pirmininką prof.! ™;tUs tokių nanų
Steponą Kairį ir sekretorių sakyslm; uk 3,000. tai
Henriką Blazą. Visi daly- Y>*k£ 8au P Jau
viai jų atminimą pagerbė su- *30'00,0' 0 K>K'U būrelių na
štoje susikaupimo minute. "eSUnku butų būtl

Posėdžiams tvarkyti jis! Labai opus klausimas — 
pasiūlė ir seimas jam pritarė į santykių su pavergtąja Lie- 
šiuos asmenis: pirm. dr. V.’tuva. Jei kraštas būtų lais- 
Šimaitį iš Chieagos. A. V a-j vas, visiems būtų aišku, 
saitį iš Washingtono ir Alg. Įtūralūs būtų ir išeivių su tė- 
Budreckį iš New Yorko. vynėje pasilikusiais santy-

Seimą žodžiu sveikino Pa- ^iai. 
šaulio L. Bendruomenės vai- Bet kraštas yra pavergtas, 
dybos vardu prof. J. Puzi- su okupantu tegali būti tik 
nas, Teisininku Centro vai-' kova, todėl ir oficialių san- 
dybos ir JAV .B centro vai- ^kiM su J° įstaigomis nega- 
dybog vardu J. Šlepetys, V. Bme palaikyti, nes tai būtų 
Leskaitienė Lietuvių Moterų į okupacijos pripažinimas. O 
Klubu Federacijos, dr. V.įt0 Juk net JAV vyriausybė 
Šimaitis Alto, A. Skyrius i nepripažįsta.
Lietuvių Dienų ir Alto apy- Tu0 klausimu buvo atski-į 
gardos vardu. Raštais svei-!rasdr- K- Čeginsko praneši- 
kino mūsų diplomatai, SLA,mas ir gyviausios diskusijos, 
prez. P. Dargis. Balfo pirm.«kuriose dalyvavo per 20 as-i 
kun. Y Martinkus, Kanados menų. Dr. K. Čeginskas dau- 
LB, Lietuvių Gydytojų S-ga, gybe ištraukų iš sovietinių 
Lietuvių Fondas ir kt.

Pirmąją dieną seimas iš-

61-MIEJI METAI

Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

Komunistai Vietname 
sunaikino visą pulką

Komunistai didina savo jėgas Vietname. Tą patį daro 
ir JAV. Krašto apsaugos sekretorius McNamara Vietna
me. Demonstracija Washingtone prieš karą Vietname.

R. Kisieliaus nuotrauka 

Tautiniu šokių šokėjai eisenoje j Jungtines Tau tas lapkričio 13 dieną New Yorke.

laikraščių įrodinėjo, kaip o- 
kupantas supranta santykius 
su išeivija: tais santykiais

kiausėi Vilko tarybos atsto- išeMj suskaldytij
vo L. Verbicko, gen. sekr. J. pj,.ma palaužti jog valią „
Audėno pranešimus 
Viiko tarybos ir valdybos 
veiklą, vicepirm. dr. B. Ne 
micko, Tautos Fondo valdy
bos pirm. prel. J. Balkūno

aPie vėliau sunaikinti pasiryžimą 
kovoti su okupantu ne tik 
krašte, bet ir išeivijoje- To 
siekdamas, okupantas ir ati
tinkamas priemones tame

pranešimus aPle. Vilko fl- santykiavime naudoja. Mum 
nansvs ir jų telkimą ateity.: tenka visuomet atsįminti.; 
o antrąją dieną pirm. V. Si- kad repakĮiūtume ant jo I 
dzikauskas kalbėjo apie | meškerės ir patys bei

tarptautinėje plot- m kraktuj virvės ant kaklo „ vicenreridentas Henry A 
meje ir laisvinimo koncepci- t Buvęs viceprezidentas tlenry a.
ia r»rnf T Purinas anie lie- ne“eflume- . _ . Wallace. miręs Danbury. Coją, pi oi. J. ruzinas apie ne- §eimas pneme nutarimą, , . 77 ž .. .
tuvių tautos pajėgas ir pa- ir tuo klausimu. jis bus pa- s"la"kęs '7 ” 
stangas išeivijoje, o dr. K. gobtas kartu su kitais nu
deginsiąs apie pavergtųjų tarjmajs Tada bus galima ir 
ir laisvųjų lietuvių ^P^įjį plačiau panagrinėti.

ac p0Sėažiai buvo baigti pir- •

Altas klausia
valstybės dep-tą

Amerikos Lietuvių Tary
ba pasiuntė Valstybės de
partamentui paklausimą, 
kokiu titulu prof. J. Kubi
lius, okupanto primestas Vil
niaus universiteto rektorius, 
važinėja po lietuvių koloni
jas Amerikoje, santykiauja 
su lietuviais veikėjais, jų 
tarpe skleisdamas Lietuvos 
okupantų bolševikų propa
gandą.

Ištrėmė JAV-bių
Wailace. miręs Danbury. f»nn. korespondentą

bai pasidavęs Maskvos įtakai.

vio sąveiką, buvo priimtos 
vykdomųjų organų apyskai
tos, kitų metų sąmata ir visa 
eilė rezoliucijų.

Prie šio seimo darbų teks 
grįžti ir kitą kaitą, o čia bū- Į Lietuva tėvyne mūsų! 
tina pažymėti, kad visi po
sėdžiai buvo labai gyvi --

mininkavusio dr. V. Šimai- Konge įvyko valdžios 
čio ir gen. sekr. J. Audėno 
kalbomis, po kurių visi at-į perversmas 
stovai sustoję sugiendojo

Iš Sovietų Sąjungos iš
tremtas šiais metais trečias 
JAV laikraščių korespon
dentas Stephen Rosenfeld

Rosenfeld buvo VVashing- . 
tos Post korespondentas. Jis & ”..ą’ 
ištremtas už tai, kad tas 
laikraštis spausdina sovietų

šitas 51 m. suomis I^auri Hauta- 
aaki jau 25 metus širdy nesio- 

kuri ten pataikė, kai 
Suomija kovojo su Sovietų S-ga 
ir Lauri buvo suomių karių ei
lėse. Tada kulkos negalėjo išim
ti. Dabar daktarai tikrins, ar 
saugu ją ten laikyti ar mėginti 
išimti.

Skaičiuojama, kad dabar JAV Vietname nesiekia 
P. Vietname jau yra tikros jokių užkariavimų ir tuoj te- 
Š. Vietnamo kariuomenės nai karą baigtų, jei būtų ga- 
9 pulkai. Iš jų 7 pulkai yra rantuota nepriklausomybė 
sutelkti P. Vietnamo vidurio Pietų Vietnamui. Kol kas 
aukštumose, kur komunistai komunistai neatsisako vil- 
stengiasi perkirsti P. Viet- ties P. Vietnamą jėga užka- 
namą į dvi dalis. riauti, todėl ir karo baigti

Kadangi dabar kautynėse neįmanoma tol, kol komu- 
dalyvauja vis daugiau tikro- nistai neįsitikins, kad jie jė- 
sios kariuomenės karių, tai ga nelaimės.
ir tos kautynės yra smarkes- Prez Johnsonas pareiškė, 
nės, nuostolingesnės. Komu- kad demokratinėje santvar- 
nistai niekur žmonių aukų koje turi būti leista laisvai ir 
nesigailėjo, nesigaili jų ir prieš karą Vietname pasisa- 
čia. Praeito šeštadienio rytą kyti, bet jis yra tikras, kad 
komunistai užpuolė prancū- žymi gyventojų dauguma re- 
zams priklausančiame gu- mia vyriausybės politiką, 
mos medžių ūkyje stovėjusį kuri taip pat siekia taikos, 
P. Vietnamo karių pulką ir bet ne priešo padiktuotos, 
jį sunaikino. Sakoma, kad
tai buvo pats kriuviniausias 
mūšis nuo pat karo pradžios.
Žuvo ir pulko vadas, o taip 
pat 12 amerikiečių karo pa
tarėjų.

Susipažinti su padėtimi, 
vietoje į Vietnamą praeitąS 
sekmadienį buvo nuskridęs 
krašto apsaugos sekretorius 
McNamara. Jis, vos iš lėktu
vo išlipęs, korespondentam 
pareiškė, kad komunistų vis 
didesnės jėgos P. Vietname 
verčia ir JAV imtis kontra- 
atakos. Iš to galima spėti, 
kad bus sustiprinti oro puo
limai, o taip pat padidintos 
ir sausumos pajėgos.

Praeitą šeštadienį į Wa- 
shingtoną buvo suvažiavę iš 
viso krašto gal 20,000 de
monstrantų Baltųjų rūmų 
piketuoti ir tuo būdu pa- 

i reikšti reikalavimą baigti 
karą Vietname.

Lt. Joe Mann iš Washingtono, 
Pa., pristatytas gauti kongrese 
garbės medaliui už didvyrišku
mą. Jįs užvaldęs komunistų kuL 
kosva id į su juo nušovė 18 komu
nistų. kurie buvo jį apsupę..........

Ir Prancūzija turi
satelitą

Jaunas generolas Mobutu žvalgybos karininko pulk. 
jau antrą kartą nuverčia Penkovskio atsiminimus, 
prezidentą. Pirmą kartą jis Tas pulkininkas, tarnau

damas sovietams, teikė la
bai svarbias žinias Amerikai

daug atstovų dalyvavo kiek-PALEIS ERDVĖLAIVIUS tai padarė 1960 m.

«p-
fn Įvmn uanma DUVO eere- z- . • - i-i Kasavubu, pats pasiskelbė tas ir nuteistas mirtimi, bet niaus knyga ’Siegfried Im
tis, kain ivairiu nusistatymų j* - prezidentu 5 metams ir pulk. prieš tai spėjo į užsienį is- mer>elbe atsi jaunina“. Ten
3^ _ P -H___ •___ d. Gemim-6, ir jie ten ture* y„|am^9j naveHė nidarvti siusti savo atsiminimus, ku- vaizduojama, kaip atsijau

ninęs nacis atvirsta j žydą...
: ateity vėl iškils Tshombe.

žmnnė o-ali iei nori ramiai . u . «•-27 • Mulambai pavedė sudaryti siųsti savo atsiminimus, ku-
ir kultūringai įvairius klau- nuo Idt ^2.™? vyriausybę. Bet spėjama, jog rie dabar paskelbti. Tai, esą, 

simus svarstyti ir spręsti. į didina šaltąjį karą.

Kad mėnulis netaptų 
karo baze

Tarptautinio bendravimo 
konferencija, susirinkus Bal
tuosiuose rūmuose, pataria 
prezidentui Johnsonui siekti 
tarptautinio susitarimo, kad 
mėnulis netaptų karine ba- 

' ze. Mat, yra ateities galimy
bė, kad iš mėnulio bus Įma
noma paleisti į žemės taiki
nius vienokius ar kitokius a- 
tominius užtaisus.

Kinija kenkianti
komunizmui

Maskvos Pravda įspėja, 
kad tarptautiniam komuniz
mui gresia pavojus, nes Ki
nija gąsdina nutraukti for
maliai ryšius su Maskva ir 
sukurti kinų vadovaujamą 
tarptautinį sambūri.

Šis Pravdos rašinys yra 
pats pikčiausias, koks bėra 
buvęs po Chiuščiovo nuver- 

i timo.

Praeitą savaitę ir Pran
cūzija paleido į erdvę 90 
svarų satelitą. Bandymas ge. 
rai pavyko.

Tuo būdu, be JAV ir So
vietų Sąjungos. Prancūzija 
yra trečioji valstybė, kuri 
sugeba paleisti į erdvę sate
litą.

Maisto stoka gali
pražudyti pasaulį

Švedijos sociologas ir eko
nomistas prof. Myrdal, kal
bėdamas Jungtinių Tautų 
maisto ir žemės ūkio organi
zacijos konferencijoje Ro
moje. nurodė, kad jei pasau
lis nesiims griežtų priemo
nių, tai atominis ginklavima- 
sis ir badas sunaikins visą 
žmoniją.

Žmonių skaičiui nepa
prastai didėjant, tokie moks
lininkų pranašavimai vis 
dažniau girdimi. Bet techni
kos pažanga teikia ir kiek 
šviesesnių vilčių.
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Kodėl milijonai be darbo ?
ChicagOg majoro konfe

rencijoje anądien kalbėjo iš 
Washingtono atskl idęs Dar
bo departamento sekreto
rius (ninisteris) W. Willard 
Wirtz. Konferencijoje bu'o 
svarstomas nedarbo klausi
mas: kodėl milionai žmonių 
Jungtinėse Valstijose ne
turi darbo? Kame yra to ne
darbo priežastis?

Pasirodė, kad ir ponas 
Wirtz, darbo ministeris. ne
žino priežasties, o jei žino. 
tai apsimeta nežinąs- Jisai 
siūlė sudaryti "jungtinę pro
gramą“ (joint program) ši
tam klausimui ištirti. I tą 
programą turėtų Įeiti trys 
ekspertų grupės: federalinė, 
valstijinė ir privatinė. Jie tu
rėtų ištirti vieną nedarbo 
klausimą po kito ir surasti 
būdą šitai padėčiai pašalin

ti. Atrodo labai "moksliš- 
kas“ sumanymas!

O tuo tarpu nedarbo prie
žastis labai aiški. Kai šitas 
klausimas buvo pastatytas 
buvusiam prezidentui Coo- 
lidge'ui, jis atsakė: "Kad 
bedarbis gautų darbo, rei
kia, kad ji kas pasamdytų“. 
Aiškiau pasakyti negalima: 
bedarbiui nėia darbo. Jo nė
ra, nes kapitalistinėje sant
varkoje fabrikantai naudo
jasi automatinėmis mašino
mis, kurios atlieka darbą 
greičiau ir pigiau, negu žmo
gaus rankos, visai nesirūpin
dami mašinų išstumtų darb- 
ninkų likimu.

Kodėl valdžia nenori to 
suprasti ir siūlo nedarbo 
priežastį tyrinėti? Juk visi 
tokie tylimai yra niekas 
daugiau, kaip dūmimas 
žmonėms akių. S. M.

Studentas komunistas prasiveržė pro policijos užtvarą 
tuo metu. kai JAV sekretorius Dean Rusk dėjo vainiką 
prie Urugvajaus tautos didvyrio paminklo Montevideo 
mieste. Rusk ten lankėsi, vykdamas į Amerikos valsty* 
bių konferenciją Brazilijos sostinėje Rio de Janeiro.

— VIENI ŽUVO, KITI GAMTA LIETUVOS LAVONAI MEDICINOS

BUVO SUŽALOTI NENUSKRIAUDĖ MOKYKLOMS

(Laiškas Balfui iš Lietuvos) Pliek kelis šimtmečius Lie-. Mano studentavimo lai- 
' tuva buvo stambi valstybė, i lavonų medicinos mo-

Sibito lietuviai negali pa- Vėliau sumažėjo; dabar KyKla, netrukdavo. Kada tik 
tys, Baltų kreiptis, «&,?»»*» niekta 24,100jų prnetkdavo Cook Coun- 
•laiškų okupantu keturkamp.ų mylių, ir j. tur. ty .ugonine . atveždavo vis,
nepraleidžia. Ju dejonės nePllnus 3 ralll0nus O,vent°- veZ,m?- MaZ“U nutukuS‘ ‘t 
Balf, pasiekia per trečią as- «- ! ?oni* P^k.rdavom smul-
menį. Gavę JAV lietuvių - Kai kurie turistai vadina,k‘?.m. studlJom- Moketl ne‘ 
Balfo paramą, jie vėl negali Lietuvą "Mažąja Šveicari- lel e-1G nie °-
padėkoti geradariams. Bal- ja“, nes ji yra išmarginta Vėliau, kada mokykloms 
fas taip pat negali skelbti kalnų kalneliais, kad ir ne pasidarė sunkiau lavonų 
šelpiamųjų pavardžių, var- tokiais, kaip Šveicarijos kak gauti, jos apdėjo studentus 
dų. jų adresų. nai. Lietuvos kalneliai nėra mokesčiu: už ranką tiek. už

aukšti ir nenaudingi: juos koją daugiau, už kaklą dar
Tačiau nuolat ant Balfo galima vartoti kariais ir daugiau ir daugiau už gabą,

Centro stalo nubyra deiman- žemdirbystei, arba ganiavai, krūtinę ir tt. V isas lavonas 
čiukai šalia ašarų, padėkos arba miškui. Didesnė žemės studentui kainavo jau pusė- 
šalia prašymų. Va. viena pa- dalis tai javų laukai, pievos, tinai. Studentai ir dabar ne
gyvenusi mergina, kuri "is- ganyklos, miškai, dariai, u- ra atleisti nuo to mokesčio, 
laiko savo 78 metų senukę p^s ir ežerai. Pelkės, liūgv- nors mokykloms skiriamų 
motiną, rašo Balfui: , naį paplynės — tik reteny- lavonų yra daugiau negu rei-

"Gražiąją jaunystę pra- be’ .........................a • a-n
leidau ištisai lovoje — labai koi kas glllau zemeJe ne; kad ir nedaug, vis dėlto 
sunki astmos foi-ma _  tai ranctania nei aliejaus, nei atsiranda žmonių, kurie, dar
buvo toks siaubas ir kančia, 
kad ir dabar dar prisiminus

Nauji tyrimai 
rodo, kad 
pridedamasis 
telefonas 
sutaupo 
papildomai 
76 mylias 
vaikščiojimo 
per metus.

metalinės rūdos, nei meta- gyvi būdami, paskiria savo 
lams nevartotinų mineralų, kūną mirties atsitikime me- 

Jam mi- 
bus reika.

pastyru. Atėjo baisus karas Užtat žemės Pav“šius >’ra dicincs mokyklai, 
ir nusiaubė mūsų tėviške ^eibn^as- yra i-us. jo kūnas, kol 1
Mūsų šeimą ištiko tragiškas dauS raolio- smėlio’ akmens liūgas, laikomas šaldytuve. 

— likimas. Kai kurie žuvo, o1 ir žvyro- šios medžiagos ga- įr nėra jokių išlaidų. Nei
visi kiti buvo labai stipriai H būti vartojamos industri- graborius, nei gėlininkas 
suluošinti... Be astmos esuĮ ->ai ir ?latybaL nieko negauna,
dar invalidė, nes buvau du Žemės ūkiui reikalingi Numirėlio palaidojamas 
kartu sužeista.-. Kai mane dirbtuvėse gaminami iran- šiais laikais labai daug atsi
kąs nors prisimena ir šutei- kiai, padargai. Kai kurie že- eina. Teko skaityti, jog vė-

Jei teismas būtų ir kitaip kia paramą, aš verkiu su iau- mės ūkio produktai vra per- lesniai? laikais pradėjo atsi- 
išaiškinęs, vaisiai būtų buvę dinta to poelgio... Priimkite! dirbami ir procesuojami rastį daugiau žmonių, kurie
tie patys, nes oficialiai ko- šilta Jūsų sreru ranku pa- dirbtuvėse bei loboratorijo- aukoja savo kūnus medici-

, . . .. munistas tėra tas, kuris turi Spaudima ir gilu dėkinga: se miestiečiu ir kaimiečių nos mokvkloms, kad sutau-
• PaitiJos bilietą- O komunis- žvilgsnį. Jūsų poelgisinarei-ireikalams ir eksportui. pytu laidojimo išlaidas-viu Romos Katalikų Vieny- ui nėra tokie naivūs> kad 1 * ‘

Kas kitur rašoma
KUNIGAI VARŽĖSI 

DĖL DIPUKŲ SIELŲ

bės leidžiamam Lux Chnsti negtų teismui savo bilietus j-- 
Nr. 2 prel. Lado Tulabos rodytj. Jie jau žino, po ko- 
straipsnj apie vyskupą V. kįaįs pamatais tuos bilietus

goia mane sekti Jūsų pavyz- Kada industrija auga, vis Sakoma atsiranda ir to- 
didesnis g;.\entojų skaičius kjL^ kurie galvoja, kad prieš

1965 metais Ralfas į ją P^™™- Dau^au & mirti reikėtų nuvykti toli 
. - , 6 f881 padidinus ir ištobulinus, pa- nuo kranto ir nusiskandinti,

pais pykęsi ir vaižęsi. racijos oficialiai atieisti. jie , ...
Vokietijoje atsidūrę vys- dar Jdrąsiau kriūkdami knisi. Balfas išleido 71.586 dole- kosloyakija

‘kUI,a\ v- Bnzgys ir . - n_g demokratinės santvar- rius grynais pinigais tiesio- doleriu is r
dolskis darę viską, kact ne-,kog derlių ginei lietuvių Ar pa
tuviu dvasinis aptarnavimas! 
būtų kuo geriausias. Tuo rū- " vyks ruo pat dosnumu ir to-
pintis jie laikę savo teise ir REKTORIUS APSILANKĖ Bau ta kilnų darbą tęsti, pri 
pareiga. Bet jiems kelią pa
stojusi Į Vokietiją atvykusi * . ju sėkmingumo.
III Popiežiškoji Misija, kun Šiuo metu JAV lankosi -
"ėmėsi tvarkyti tremtinių Vilniaus universiteto rėkto- Balfo Reikalų Vedėjas
sielovados reikalus neturė- rius prof. Jonas Kubilius. ______ ______________
dama tinkamo pasirengimo Seniau iš Lietuvos atvyku- '

* 1 CtC vtl. v* * * * J Z Vfe- vv* a V - - — vy
šaipau Per dešimt mėnesių sumas taip pat padidėtų. Če- atveju tačiau man neteko 

’ " darė bilionus 
dolerių iš molio daromų in
du. kuriuos pirko beveik vi
sų kraštų gyventojai.

Lietuvos žemė yra turtin
ga geriausiais pasaulyje erv-

patirti.
Dr. A. Montvidas

siems būdavo Įsakyta susi
tikti tik su savaisiais, "pa-

klauso nuo Ba,fo įudens \a- gražiausiomis gėlėmis
ir giedančiais paukščiais.

Dr. A. Montvidas

Skelbtis 
.Keleivyje“ 

yra naudinga!
V1

Pedometerio tyrimas tai patvirtino! 358 Sei
mininkės sutiko nešioti pedometerius mėnesį prieš 
pridedamojo telefono Isivedimą ir mėnesį po. 
Vienos jų gyveno dideliuose namuose, kitos mažuos. 
Vienos buvo didelės, kitos mažos.
Tyrimo vaisins: jos sutaupė, vidurki imant, per 
metus 76 mylias.
Pridedamasis telefonas taip pat pašalins jūsų 
"bėgiojimą** namuose. Ynatingai. jeigu jūs jį tu
rėsite svarbioje vietoje — virtuvėje, miegamaja
me. šeimos kambary.
Išlaidos? Tik dalelė to dvigubo patogumo.

Norėdami turėti pridedamąjį mylias sutaupanti 
telefoną, skambinkite tavo telefono įstaigai 

arha pasakykite savo lelefono tarnautojui.

nei reikiamo problemos pa 
žinimo. Tuo būdu padaryta 
eilė klaidų, kurios turėjo ža- žangiaisiais“, o kitų vengti, 
lingu pasėkų.“ Dabar, atrodo, tas Maskvos

Mat, ta misija ne vysku- draudimas bent kai kurių to- 
* pams palikusi rūpintis dipu. kių turistų neliečia, 
kų sielų išganymu, bet tam Pav., prof. J. Kubilius 
reikalui vadovauti paskyra- lapkričio 13 d. galėjo ateiti 
si kan. F. Kapočių, kuris pa- pas Cicero (Chicagos prie- 
siryžo išnaudoti progą už miesčio) vargonininką J. 
kažkokius senus dalykus at- Kreivėną, kuris buvo pasi- 
keršyti vysk. Brizgiui... To- kvietęs kelioliką, komunis- 
dėl jis "nesidrovėjo statyti tiškai kalbant, "tautos at-j 
save virš vyskupų.-. Tokiu plaišų“: ekon. Gediminą; 
būdu susidarė dvi dvasinės Galvą, komp. V. Jakubėną. 
valdžios. Iš vienos pusės arch. J- Muloką, dail. J. 
vyskupai, iš kitos Delegatu- Pautienių, istoriką J. Dai- ( 
ra (kan. Kapočiaus Įstai- nauską. "Vienybės“ atstovą) 
ga)“. E. šulaitį ir kt.

Yra žinių, kad suintere- ___.
suoti žmonės tą Tulabos 
straipsni išvertę pasiuntė 
Vatikanui, ir kalbama, kad 
prel. Tulaba už Vatikano 
kritiką vyskupo kepurės jau 
nesulauks.

KALĖDOS LIETUVOJE 

UŽDRAUSTOS

r
JEHJ9L Nevv England Telephone

Pwt of the Natiortvvide Bell Systom

Būtų labai gražu ir pras- 
minga, kad ant kalėdinių 

Ak, kaip v,«, ta. zem.ska ^ vokų būtų lipi-
,r dangiškam darbe! nam; $pJ|alūs ^„Įdėliai su

IR JOKUBKA DŽIAUGIAS km Lithuania“. Juk nedaug 
"Vilnies“ redakcijos na- žmonh? žin0> kad Kalėdos 

rys S. J. Jokubka lapkričio okupuotoje Lietuvoje už- 
19 d. laidoje džiaugiasi dėl drau«.tos TokiUt, "Christmas ! Aukščiausiojo Teismo išaiš- <^^enldlX 1964 iš- 
kinimo, kad komunistų par- , M Britanijos Lietu-
Ujos nanai netun repstruo- m žęnkl.-l

”...nė truputį nenuostabu. <4°'eris. Jie užsakytini šiuo 
kad ir mes kartu džiaugia- adresu: 
mės dėl šio laimėjimo su Mr- R. Baublys 
JAV komunistais ir visa pa- ■ British Lithuanian Council 
žangiąja Amerikos liaudi-i 55, Ringmer Avė.

ind/* | London. S. W. 6, England Irrie Kh» (Pietų Vietname).
helikopteriai, n po jų pakilo šitie pirmosios pėstininkų divizijos kariai. Tai buvo 

. aJLL^a. . fe._-a.iJL

Pirma
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IAS NIEKO NEVHKlAi 

TO NIEKAS NBPBOUA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Nes siūlome
Mieli SLA Nariai ir Narės,

Gruodžio mėnesj SLA nariai kuopose atliks mūsų 
broliškos organizacijos Vykdomosios Tarybos nominaci
jas. Labai svarbu, kad j Vykdomąją Tarybą būtų nomi
nuoti tokie kandidatai, kurie, patekę j Centro vadovybę, 
ne tik atliktų jiems pavestas pareigas, bet kad savo darbu 
prisidėtų prie mūsų organizacijos gerovės ir kilimo. To
dėl kviečiame visus narius atiduoti savo balsus už patiki
mus ir mums gerai žinomus Susivienijimo veikėjus, o to
kie yra dabartiniai Vykdomosios Tarybos nariai-

Kadangi dabartinė SLA iždininkė Nora Gugienė iš 
iždininkės pareigų pasitraukia, tai yra, daugiau nebestato 
savo kandidatūros, todėl iždininkės pareigoms siūlome 
panelę E. Mikužiūtę, kuri, būdama per daugeli metų iždo 
globėja, yra pilnai pasiruošusi ir susipažinusi su iždininkės 
pareigomis.

J iždo globėjus mes rekomenduojame tik vieną kan
didatą, tai yra, dabartinį iždo globėją adv. S. Bredį, tikė
dami. kad antrą kandidatą i iždo globėjus pasirinksite to
ki, kuris yra daugiausia pasidarbavęs Susivienijimui.

Taigi, i nominacijų balotus Įrašykime:

P. P. DARGIS ......................  Prezidentą*
S. GEGUŽIS .........................../iceprezidenta*
BERTHA PIVARONAS ...Sekretorė
E. M1KUŽIUTĖ ........... ...  . - -ždininkė
S. BREDES ........................... Iždo globėja$
DR. S. BIEŽIS ...................... lak taras kvotėjas

Buvęs prezidentas Eisenhoweris dabar gydomas Wal- 
ter Keed ligoninėje Washingtone. Čia jj dar matome 
Fort Gordon karo ligoninėje, kur. širdies priepuoliui iš
tikus, jis buvo nuvežtas. Jo pižamoje neaiškiai matomi 
žodžiai, lietuviškai išvertos, yra tokie: “Vėl labai gerai 
jaučiuosi.“

LAWRENCE NAUJIENOS

Kodėl siūlome balsuoti 
Tarybą? Todėl, kad ji:

SUSIPAŽINKITE SU 
STASIU GEGUŽIU

už dabartinę Vykdomąją
Statys Gegužis, gyvenąs 

Mahanoy City, ra- Ameri-
1- Išugdė Susivienijimą stipria organizacija, pasieku- ^os lietuviams yra žinomas 

šia geros finansinės padėtis; į kaip hberaius visuomeninin-
2. Iškėlė SLA VARDĄ visuomenėje; kas. Gimęs Lietuvoje Suval-

' .. kų -Dzūkijos krašte. į Ame-
3. Savo nuosaikumu pasiekė organizacijos darnaus jjg atvvko būdamas dar 

sugyvenimo. gražios vienybės narių tarpe, gerų (vis2i jaunas vyrukas, 
santykių su kitomis organizacijomis ir visuomene:

4. Aktyviai dalyvauja Lietuvos laisvinimo veikloje ir 
stengiasi išlaikyti lietuvybę mūsų tarpe;

5. Visus Vykdomosios Tarybos narius mes gerai pa
žįstame, jie yra patyrę SLA vadovai, patikimi ir pradedant 1912 m. 
sąžiningi veikėjai.

Antroje plokštelės pusėje į- 
dainuotos taip pat su orkestru 
lietuvių kompozitorių originalios
ir stilizuotos liaudies dainos: Kada minėsime Vasario 16? kukli moteris, mokėjo gra- 
Gruodžio— Alyvos, Banaičio —
Gieda Gaideliai, Jakubėno —
Plaukia Antelė ir Piemenų Ra
liavimas, Šimkaus — Lopšinė. 
Račiūno — Už stalo sėdau, pa
goniškas kalėdinis lalavimas — 
Eglelė žalioji, sutartinė —Un. 
čių tupi trys pulkeliai, žvejų dai

Lapkričio 14 d. įvyko f1?1.3", VT.,S SUgyv!nt‘- ^ę- 
Amerikos Lietuvių Tarybos lelv-‘ .skalte "uo Pį‘ ,at7kl' 
skyriaus susirinkimas, kuria- ™°b ' S Pal,aldota
me nutarto Vasario 16-sios Nekait0 didėjimo kaPa°- 
sukaktį minėti vasario 13 d. >e'

Velionė paliko liūdinčius 
vyrą Williamą. posūnį Ed
vardą su šeima Readinge, 
Mass.. brolį Domininką Vi- 

teto narys. Tuo būdu jis tose Lietuvoje.
Tebūnie Tau. Elzbieta, 

lengva šio krašto žemelė- 
Tavo artimiesiems gili užuo
jauta.

Lietuvių Piliečių Klube. 
Pirmininku ir kitiems me-

na — Išbėg išbėgo iš Rusnės tams išrinkta? John A. Stun- 
kaimo, net liaudies žaidimo dai- dza. miesto mokyklų komi 
na — ievaro tiltas.

. Aldonos Stempužienės spal. 
vinga šių dainų interpretacija 
liudija ją esant pačioje viršūnė
je (minėto prof. Nelhybel žo
džiai).

< Aldona

pareigose bus ketvirtą ter
miną.

Mirė E. Petkevičienė
Lapkričio 15 d. mirė Elz

bieta Vileišytė-Mozaikienė- 
su kompozitorium ir dirigentu Petkevičienė, šiame krašte 
D. Lapinsku iš tikrųjų suteikė išgyvenusi virš 50 metų.
originalią ir gražią dovaną vi- Velionė priklausė Šv. O- džiais, serga net 11 draugi- 
sai lietuvių išeivijai. Ji taip pat nos Dr-jai. Lietuvių Moterų jo^ narių, jų tarpe L. Bu- 
tiks ir svetimtaučiams; juo la- Piliečių Klubui, kurio buvo lauskienė ir senos Keleivio 
biau, kad plokštelės įrašai, pa- vicepii mininkė, Amerikos skaitytojos Blažonierrė ir 
aiškinimai ir dainų tekstai iš- Lietuvių Taiybai (ėjo iždi- Šimkonienė.
versti į anglų kalbą. ninkės pareigas). Ji buvo M. Stonie

Plokštelė parduodama Mono ------ ---  ---------------------
po 6 dol. ir Stereo po 7 dol. Gau- e*********************************************************************? 
narna, pasiuntus čeki FINE MU-
SIC RECORDS, 4249 La m bert 

• Rd., Clevelaid, Ohio. 44121.

Stempužienė 
ir

drauge Daug sergančių

Šv. Onos Dr-jos pirminin
kės Marv Zautrienės žo-

ziejaus bokšte Kaune: ”0, 
skambink per amžius vai
kams Lietuvos, kad nevertas 
laisvės, kas negina jos!“

S. Gegužis taip pat pirmi- į 
ninkavo lietuvių seime 1921į 
metais Washincton. L, G..
kada buvo įteikus preziden Kai rengiatės duoti kokią 
tui Hardingui milionaa pa*: dovaną angliškai kalban- 
rašų, prašant, kad Amerika tiems, nepamirškite, kad ge- 
pripažintų atgavusią laisvę riausia dovana yra knyga. 
Lietuvą de jure. štai čia kelios lietuvių rašy-

žodžiu, S. Gegužis j>er ei-i parašytos ir į anglų

Gera dovana

Jis Į SLA įstojo 1907 me 
tais. Pirmame SLA seime 
1910 m. Chicagoje jis buvo prje lietuviškų 
23-čios kuopos delegatas, darbų.

seimu.! Todėl aš tikiu ir sakau.! "Selected Lithunian Short : 
jis visuose SLA seimuose iki kad nepadarysite klaidos,< Stories“ (21 autoriaus), 280 
1934 metų imtinai pirminin- balsuodami už jį SLA vice-ipj., kaina $5.00. 

prezidento vietai.
SLA narys

Moterr sk.

kaudavo.
Tais laikais, kaip yra

DOVANOS SVENTEPIS 

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (kampas 18-tos g^vės) 
NEW YORK, N. Y. 10003, telefonas 228-9547
ŠVENČIŲ SEZONUI, specialiu susitarimu su V/O 
VNEŠPOSYLTORGU ir pagal tam tikrą patvarkymą, 
užtikrinamas LAIKU pristatymas užsakytų dovanų 
Jūsų giminėms U.S.S.R. tiesiog į namus.
NEatidėliokite rytojaus dienai. Aplankykite mūsų 
parodinę salę, kurioje rasite pavyzdžius dovanoms. 
Pareikalaukite mūsų iliustruotų katalogų.

PASIRINKITE DOVANŲ SAVO GIMINĖMS: 
Automobiliai, motociklai, dviračiai, šaldytuvai, skal
biamos mašinos, siuvamos mašinos, foto aparatai.ie le metu visuomet prisidėjo!, V - z . oiamos masinos, siuvamos masinos, toto aparatai,

;o prie lietuvišku visuomeniniu ,KV’erst^s knygos, ku- d radijo priimtuvai, transistoi iai. muzik. bajanai, akor-
rios labai tinka dovanoms:

ži
noma. lietuviški komunistai 
dėjo daug pastangų Susivie
nijimui užvaldyti. S. Gegu
žis visą laiką prieš tai kovo
jo, ir 1930 m. SLA seime, į- 
vykusiame Chicagoje. III.,

and the t< >

- h 
ii

dainos— Brangi dovana

Pasirašo:

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE VEIKĖJŲ 

KOMITETAS:

M. Vaidyla. švietimo Komisijos narys, Sandaros red.. Chicago.lll.
Stasys Jakštas. Centrinės 126 kuopos pirm., Nevv York, N. Y.
Antanas Sukauskas. 352 kuopos pirm.. Detroit. Mich.
Jurgis Kiaunė. SLA Jaunimo Komisijos narys. New York. N. Y.
M. Aftukienė. 75 kuopos iždo globėja. Los Angeles. California.
H. čižauskienė. 134 kuopos pirm.. Chicago, III.
J. Krasinskas. 57 kuopos sekr.. Worcester. Mass.
M. Zdankienė. 40 kuopos fin. sekr.. Pittsburgh. Pa. .j.o «».- .~—- i
..„rsis 2ilinskas. 104 koopos pirm. ir 3 Apskr. sekto PiMsbprg. Pa. Rimuose. ir kas tuos seimus 
P. B. Balčikonis. 30 kuopos sekto BinpbanHon. N. Y. lanko, gera, 2,no, kad „s v,-
J. šiurmaiiytč-Snndby. 128 kuopos fin. sekto Cameyie. Pa. 1 ~'a- — -™1'—

M. Kasparaitis. 100 kuopos sekr. ir 10 Apskr. rast.. Racine. Wisc.
A. Kaziunas. 342 kuopos fin. sekr., Easton, Pa.
B. Spūdienė. SLA Labdarybės Komisijos narė. Nev York. N. V.
M. Jurgeliunienė. 17 kuopos fin. sekr.. Brockton, Mass.
Madas Braziulis. 136 kuopos pirm.. Cleveland. Ohio.
Stasys Michelsonas. SLA Kontrolės Kom. pirm- E. Milton.. Mass.
V. Kamarauskas. 1 kuopos pirm.. Edwardsville. Pa.
B. Kontrim. 371 kuopos fin. sekr- Boston. Mass.
A. Ramanauskas, 211 kuopos fin. sekr., Mahanoy City. Pa.
Mary D. Stanislovaitienė. 35 kp. fin. sekr., Wilkes -Barre. Pa.
Milda Anesta, 359 kuopos fin. sekr.. Dorchester, Mass.

Keleivio prenumerata - gera

šiomis dienomis pasirodys 
pirmoji Aldonos Stempužienės i 209 p»L, kaina $4.95. 

jo sumanumu ir taktu nuo Pastelė, kukliu pavadinimu
komunistų buvo atsikratyta VAINOS. Liaudies muzikos spe-į House Upon the Sand 
visam laikui. Čia galima pri- c:aIistas Prof- Neihyoel. New. (Jurgio Gliaudos), 168 psl., «. 
dėti, kad pradedant 1910 Yorke iškIaus^s bandomąją ko., karna $3.95.
m., jis dalyvavo visuose SLA pastebėjo, kad sion plokš-1 ’The Ordeal of Assad Pa- f 

•ha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

sada ten aktyviai reiškėsi. 'r yer., . , „ , „
• T . . ^ogiausia. Pagal prof. Žilevičių Maker of Gods“,

Jis yi a Amenkos Lietuvių —pačiomis seniausiomis liau-: yen Lithuanian Stories, pa-
Tarybos narys ir daugelį me- dies dainomis tartas naujas nie- Stepas Zoborskas, 131 
tų aktyviai dalyvavo Bend- kad negirdėtas žodis lietuviško- p-i kaina $3 00 

,rame Amerikos Lietuvių Šal-je muzikoje.
pos Fonde. Jis yra Amerikos Plokštelės pirmoje pusėje tel- 
Lietuvių Tautinės Sandaros, pa Dariaus Lapinsko dvylikos 
Tėvynės Mylėtojų Dr-jos ir dainų ciklas MERGAITĖS DA- 

; daugelio kitų patriotinių Or- LIA. Ciklo dainos, besikeisdamos 
Įganizacijų narys.Jis 1918 m- tarp lėtų ir greitų tempų, paaa- 
kovo mėnesį Madison Sq. ko-ia aP>« kaimo mergaitės dalią 2iai įrištos.
Garden, New Yorke, įvvku- nuo i°s laimingu mergautinių 
šiame Lietuvių Visuotiname iki jautraus atsisveikini-
Seime to seimo eigai susiu- mo su m°tina. 
bavus. perėmė pirmininką- Da>nos čia parinktos is įvairių 
vimą ir seimą pravedė tvar- kra®to v>etovių — nuo Įsručio, 
kincai iki «1«. Veliuona, Daugu iki Biržų šuiu-

res Aukštaitijoje, tačiau jos vi- į

deonai, laikrodžiai ir kitos pramonės prekės ir išdir
biniai.
Įvairiausios rūšies gražūs audiniai ir kitokie įvisų 
dirbiniai nepalyginamai žemom atpigintom kainom. 
Šalikai, orenburgiškės pūkinės ir vilnonės skaros, 
spalvoti užtiesalai, lininės staltiesės, minko ir natūra
lios karakulinės kepurės, kaproninės kojinės ir daug 
kitų prekių.

"The Herdsman 
Linden Tree“ (Vinco Krė- ,,

128 psl., kaina $345. j

(A-\ T I^drlir pasirinkimas maisto siuntinių, delikatesų ir 
Baronas, M. Katiliškis, A. :: kitų vyno-degtinės gaminių.
Landsbergis ir I Šeinius), ATSIMINKITE: -Jūsų dovanos be jokių primo- 

kėjimų. muito ir neribotame 
kiekyje pristatomos giminėms 
užsakius firmoje:

PODAROGIFTS, INC.
Vienintelė Vnešposyltorgo atstovybė Amerikoje 

Jūsų dovanų užsakymams.«I♦

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsukras katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
n.ithuanian Folk Talės“, Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 

paruošė Stepas Zobarskas. kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- 
240 psl., kaina $4.50. žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,

silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Visos šios knygos yra gra-

Murklvs yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-

S. Gegužis 1919 m.pirmi- susilieja | vientisą mergai L|£TUVOS ŽEMĖLAPIAI ta'Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ninkavo taip vadinamame tės dalios tematiką. ir pažįstamiems. Apysakos kaina S1.80 su persiuntimu.
Laisvės Varpo seime Chica- prof. Jakubėna/ pastebi, k»d Turime Lietuvos žemėla-

4ov&n& visokiomfo progomis W P Amerikos lietu- MERGAITĖS DALIA yra savo pių —už 50 centų, už $2.50 Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

riai parūpino Laisvės Varną rūšies šedevras, kupinas gražios į (gutankatomas) ir už $8.50 
ir nuvežė ii i Lietuva, kur iis tonalinės melodikos, savotiškai* 
visa nenrikbnsomvb'ės Ihi- lietuviškas, lietuviškas visai

mooooooogocc kotarpi skambino Karo Mu-.nauju būdu. 636 E Broadway

“KELEIVIS”

------:-------So Boston 27. Maaa.
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Į Iš pavergtos Lietuvosji

Revoliucijos metinės Nepatiko lapkričio 13 d.
Rusijos revoliucijos meti- manifestacija

nė, kurią švęsti dabar priva- Lietuvoje buvo iš anksto 
loma ir Lietuvoje, šįmet girdėjusių apie lapkričio 13 
(sekmadienį, spalio 7 d.) vi- dieną rengiamą manifesta- 
soj Lietuvoj buvo apsiniau- ciją. 'Tad vargu ar atsitikti- 
kusi ir šalta (37-42 laipsniai nai tos dienos rytą vilniškėj: 
F-) Vistiek visuose miestuo- Tiesoj pasirodė straipsnis 
se buvo eisenos su vėliavo- "Su kuo jie ėjo, su kuo jie Į 
mis, plakatais, balionais ir liko“, kurio turinio pradinė 
pareigūnų prakalbomis. Ei- dalis pavadinta tai dienai 
senas sudarė kariuomenės itin reikšmingais žodžiais— 
daliniai, moksleivių, studen- "Balsai iš anapus“. Straips- 
tų ir didesniųjų pramonės nio autorius — S. Laurinai- 
bei prekybos įmonių darbi- tis, vienas iš Tiesos redakto- 
ninkų ir tarnautojų kolonos. kurio specialybė yra po- 
Organizacijos V ilniaus eise- lemika su Lietuvos politine 
noje buvo atstovaujamos tik išeivija. Straipsnis pradeda-
,,, <70 H Q vii lrnvioc ročč no—.. ,,

Kairėje valstybės sekr. Dean Kusk, dešinėje Ekvadoro 
atstovas Wilson Cordova kalbasi Amerikos valstybių 
organizacijos konferencijoje Kio de Janeiro.

jų vėliavų, kurias 
sportininkai

nese ne mas pasipiktinimu "lietuviš
kais buržuaziniais naciona
listais“, nes "Jie beldžiasi į 
JAV valstybės departamen- 

Gavo Lenino ordiną to ir Bonos kanceliarijų du-
M. sumauskas, statytinės beviltiilm 

valdžios premjeras Lietuvo- ,u P^*kata» Niujorko dan. 
je, lapkričio 15 d. buvo tos
valdžios viršūnėse surengtų 
specialių iškilmių centre. Tą 
dieną jam suėjo 60 metų. J.
Paleckis iš Maskvos atvežė 
šumauskui Mikojano sveiki
nimus ir Lenino ordiną.

goraižių paunksmėje ir ▼< 
peticijas į Wa*hingtoną.
Jie deda viltis į Amerikos

uetuvos atstovas Meni!©stacijos komiteto žodis
DĖKOJA Lapkričio 13-ji yra praei- tui, Lietuvių Studentų Są-

i . t tyje. Manifestacijos įspū- jungai-
Atstovas Juozas dar tebevirpant lie- Patriotinė lietuvių spauda

Kajeckas atsiuntė žygio ? tuvįų širdyse, norime trum- rėmė mūsų darbą nepapras- 
Jungtmes Tautas Komiteto pu padėkoti tiems, tu nuoširdumu. Ačiū redak-
prrmininkm sitok} laišką: kurie K.utui l^A nepri-cijoms ir jų bendradarbiam, 

Malonus Pone Mažeika, klausė, tačiau kurių pagalba ypač Darbininkui, Dirvai,
Dalyvaudamas 1965. XI. buvo nepaprastai naudinga. Keleiviui, Draugui, Nepri- 

13 d. Madison Sq. Garden čia neminėsime parėmusių klausomai Lietuvai, Garsui,
~i j..i. manifestaciją pinigine auka. Laisvajai Lietuvai ir Tėviš-

Juos pristatysime visuome- kės Žiburiams.
' " Reiškiame gilią padėką

TAV . visiems lietuviškų radijo 

Kanadoje uoliai darbavosi

sąskrydyje ir su juo susiju- 
Į siuose kituose pobūviuose 
New Yorke — gavau įspūdį,, nei kiek vėliau 
kad Jūs is Jūsų vadovauja-; simtaj veikgjų
mas Komitetas Lietuvos Ne 
priklausomybei Atstatyti at
likote didingą ir labai pagir
tiną darbą.

Jūs ir kiti Komiteto nariai 
daug kruopštumo, pasišven
timo. sumanumo, laiko ir 
širdies įdėjote, kad 1965. 
XI. 13 d. žygis sėkmingai pa
vyktų.

Jis buvo šaunus dalyvau- 
' jančių skaičiumi, programa 
. ir tvarkingumu, nuotaika 
’ bei sėkme. Tai buvo atmin
tina diena! Jaunimas grįžo 
į savo gyvenamas vietas pa- 

Priimkite Pabaltijo vals- JAV ambasadorius Arthur kelta nuotaika. Tai gyvas į-

Akademikai skautai Jungt. 
Tautose

tybes į Jungtines Tautas“— Goldberg bei kiti Saugumo 
nuskambėjo šie žodžiai Tarybos nariai.

rodymas, kad pasišventimu 
bei atkaklia veikla įmanoma 

nau-Ta^. Saugumo Jaunimas, niekam nevagi- pasitarnauti lietuves
šie pasuks istorijos ratą at- Tar-vb“ Posed-'Je laPkncl° P^s, pats sugalvojo sj žygi, dat

j 13 d o vaj vakare. Dešimt ir jeigu reikia kam nors duo-; Tuo 1965. XI. 13 d. žygio
Pačioj straipsnio pradžio- lietuvių studentų, įsigiję tu- ti kredito, tai skautų akade.' organizavimu ir jo realizavi-

riai garbingai, didingai ir 
viešai iškėlėte Lietuvos

kurie
ir nusipelnė viešos padėkos ** Jokl° atiy^nima <lssky’ m nusipelne viesos padėkos. vi į-imtį) ui uoliai
Tai padarysime specialiame manifp2L,įa skelbė Netu- 
leidinyje, kurį numatome iš- mannestaciją sKeioe. wetu 
, • k 1 - • v- redami visų duomenų, tuoleisti po poros mėnesių. Vie
nok šia proga norime iš
reikšti savo ir, tikime, visos

tarpu irgi negalime pami
nėti visų radijo rėmėjų. Tai

lietuvių išeivijos padėką dr.
Juozui Kazickui kurio ver- “V/ko ame Vlikui už šutei-
st ^.pį^"

parama buvo labai reikšmių. ^^jaL, ^tuvių par<1.
gi manifestacijos pasiseki-. .. k, į j
mui. Taip pat uz vertinga . .7?~ 2-i • i raginusiems parapijiečiusJuSTrifi^ Am manifestacijoje dalyvauti ir
k^TvSnrnt'inSK. i? remti aukomis.

čiauskui ir Alg. Landsber- . Dek°Jame ..akadem^ 
. . 6 skautų ir skaučių desimtu-

’ kui, kurių drąsus žygis Jung-
Daugelis lietuvių organi- tinių Tautų Saugumo Tary-

zacijų pagal išgales atėjo bos posėdyje dramatizavo 
mums į pagalbą. Joms vi- manifestaciją ir žymiai pa
šoms ačiū, ypatingai JAV dėjo ją išgarsinti pasaulyje.
Lietuvių Bendruomenės Ct. Dėkojame tūkstančiams 
Valdybai, LB Tarybos prezi- manifestacijos dalyvių, ku- 
diumui ir apylinkėms; Ame- rie, nepaisydami blogo oro,

Sumauskas priešsovieti- je nurodyta, iš kur tos ži- rištinius pasus, stebėjo Sau- miku Daumanto" vasaros
niais laikais buvo spaustu- nios: "Iš anapus Atlanto, iš gumo Tarybos posėdį, svars- stovyklai, kurioje šis dešim-
vės darbininkas Kaune. Ko-:Bonos ir Romos radijo mus tant? Rodezijos klausimą, tukas susigyveno ir tęsė ak-
m u nis tų partijon įsijungė pasiekia įtūžę balsai...“ Rodezijos atstovui baigus tyvų stovyklavimą. New skriaudą, Lietuvių —— i kademiniams Skautu Saiū- ir nemigo nakties ta istorini
1924 m., būdamas 19 metų Stengdamasis tuog balsus kalbėti, lietuvių jaunimas, Yorke šitam būreliui buvo aspiracijas atgauti Laisvę F džiiT SvoT vtčS ^rfi^kdė ą
amžiaus. Į sovietinio respub- diskredituoti, stalininkų ir sėdėjęs trijose salės vieto- lyg stovyklinių dienų prisi- Nepriklausomybę- Tas žygis\ Neo-Lithuaniai Rei^lcZnitet** Lietuvo* 
likinio premjero postą iškilo jų įpėdinių kolaborantas įro- Se, vienbalsiai sušuko: "Pri- minimas, ir šiam prisimini-' Pociai nuaidėjo amenkiecių ^cįj^7emTKomiteI Nep^uXmybeiAuutyti
prieš beveik devynerius me- dinėja. kad jie esą buvusių imkite Pabaltijo valstybes į mui užanspauduoti jie atli- sPaud°J^ per radiją ir tele- . ------ |M—| , H |Į1 -- -
tus. kai iš tų pareigų buvo hitlerininkų kolaborantų Į Jungtines Tautas!“ Šūkiui ko ši nepaprastą žygį. i viziją. Tuo daug pasitarnau- * rTT*’rT ‘
atleistas M. Gedvilas. (Ged- balsai. Tačiau jau prieš tuos aidint, visas posėdžio daly-1 Akademikai skautai, ku- Lietuvos bylai. Iš kitos

Tautos rik°s Lietuvių Tarybai, A- ilgo kelio, stambokų išlaidų

vilas po kiek laiko giįžo vai-įrodinėjimus žengia žingsnį vįų dėmesys buvo atkreip- 
džion, bet jau tik_kaip švie- atgal. pažymėdamas, esą. tas į akademikus skautus

rie Jungtinėse Tautose Sau- ?“*?. JūslJ. Parodė-
kad lietuviai JAV, Kanado-M<zv atgal. lueuaum, tas i akademikus skautus, gumo Tarybos posėdžio me- . “ YT” — t”—y'.i

timo ministras. Tose parei-. "į pirmą planą nacionalistai kurie buvo pasipuošę korpo- tu kreipėsi Pabaltijo valsty- 1 1 ur Ja®.P . ^5*“2"* racijos spaS i,4auL bėtns Ss. buvome:
____ ___ ______  .... .. - nizuotas dalyvavimas įsi

nisteriios vardu viešai kai-žmonių kurie tiesiogiai’ne-iD- zenkl.1“K.als'„,^vynls: jau- skaitlingų didžiųjų lietuvių
bėjo jo pavaduotojas Juo- dirbo įsu hitlerininkais. Bet' kar‘us nuaidėjus sūkiui, pt a. nas akademikas skautas. ką ;kolonijų vieto'ių. Supranta- 
zas Kavaliauskas). jie pasirenka tik tuos, kurie'53"1 Taut!» g?S anl'ers‘tet«' ma, buvo ir bus balsų, kurie

pūstų seną dūdelę senąja vusatkre,P“ d«mes, j Pabal- — •• —t---- n.™..,. --------

: bando padrunėti vis daugiau Į Į

nas įs
tijo kraštus, studentai, ly
dimi Jungtinių Tautų saugu
mo pareigūnų, buvo išvesti 
iš salės. Koridoriuje juos; lininkų; 
pasitiko tarptautinių žinių j Virginija Bobinaitė,

vadovų Daumanto kritiškai atsilieps apie žygį. 
vardo Akademikų skautų;Tai palydi kiekvieną didelį 
vasaros stovykloje ir vienas i ir atsakingą darbą. Vieni tai 
iš geriausių lietuvių oro tink- daro gera valia, kiti išei

nant iš kitų sumetimų. Tas 
nesuklysta, kas nedirba. Deli

Į respublikinės valdžios ' w
centrines pareigas Sumaus- laborantas propagan- 
kas pakilo tuoj po Stalmo.j  ̂ bai-

buvo ir šumausko žydėjimo f3 apgailestav.mu: Tiesa,
metaV PaS^arU0JU.m^U&?‘jlistų vadeivų suklaidintų iriagentūii? reporteriai, _ _ _______ 7
mausKas viešumoj rečiau n buvusių žmonių:teiravosi, iš kur studentai e- aktyvi vyr. skautė ir akade- VPač svarbus tuo, kad
nrpm^riškam^vaidmenv3'0 atsirib°j° nuo ponų ir kam atstovau^’ ko mikė Chicagoje; juos įjungtaJ lietuvių kovos
premjensKam \aiameny. Įsmprkia hl noiįtįka. Bet sa- jie reikalauja iš Jungtinių Rūta Domarkaitė, 20 m.. k?llJl masinis jaunųjų hetu- 

Tautų irtt. Jaunuoliai, nors trečiojo kurso studentė, stu-dalyvavimas, nes jie’ 
buvo šiek tiek susijaudinę ,j dejuojanti politinius moks- Lietuv osvilU ir ateitis. Ma-
bet puikiai reporteriams pa- lūs St. Xavier universitete, ?au’ _ka^ tuo zYg?u 

—ir pasidrąsinimu, kad — pasakojo Lapkričio 13 de- aktyviai reiškiasi Chicagos laisves koviĮ kelYJe ne artą 
"Bergždžios jų pastangos mOnstracijos tikslą ir dabar- t ibus operuojama. Gražiai n

, . . . pasukti istorijos ratą atgal. tinę Estijos. Latvijos ir Lie-
galva kadai stūksojo viršum Nepadės čia nei šūkavimai tuvos padėti. Po kelių minu-'riaus sekretorė; 
susiguzusių miestelio namu- eteryje ir Amerikos miestų v H ‘ 4 .naik sewewie,

smerkia jų politiką- Bet sa- 
Įvo reakcinės politikos neat- 

„ . . ' . . . . sisakė ir negalvoja atsisakyt
Kolchozo pirmininko sūnūs nacionaiistiniai vadeivos,“ 

zakristijonas

Viekšnių bažnyčios, kurios

kų, dabar iš Viekšnių centro gatvėse, nei padlaižiavimas. 
beveik nematyti. — rašo JAV imperialistams ir Bo-' 
specialus Tiesos korespon- nos mįlitaristams“. 
dentas lapkričio 12 d. Bet jis (E)
atrado, kad bažnyčia yra
dar stipresnė už tenykščius 
komunistus ir ateistus. Vidu
ry savaitės vyksta pamaldos 
pačiam vidurdieny. Buvusio 
kolchozo pirmininko sūnus 
—zakristijonas. Bažnytinis 
choras pamaldų metu ren
giasi tautiniais drabužiais, 
pasiskolintais iš Mažeikių 
rajono kultūros namų. Ligo
ninėje penki gydytojai ir 
pusšimtis personalo, o nei 
vieno komunisto, nei vieno 
komjaunuolio.
k (E)

Naujas plentas
Lapkričio 19 d. iškilmin

gai atidarytas naujas plen
tas šiauliai-Kuršėnai-Palan- 
ga, 112 kilometrų ilgio.

19
kurie m.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I^iSalle—Montreal Canada.

t • ♦ ox j * o T Dus operuojama, uraziai uLietuvių Studentų S-gos sky- patarm™te Lietuvos
naus valdyboje ir yra sky-!by,ai jr

čių šis studentų įvykis buvo Giedrė Galinytė, 19 m., į 
žinių agentūrų paskleistas antrojo kurso biologijos stu- 
po visą pasauli. identė Boston College. yra

Jungtinių Tautų saugu- Bostono Akademikių Skau- 
mas, studentus apklausinė- čių Draugovės pirmininkė; 
j?s ū- įsitikinęs, kad jauni- ‘ Vacys Garbonkus, 20 m.,

te. Petrauskui 80 metų

Lapkričio 22 d. Lietuvos 
didžiajam dainininkui Kip- 
rui Petrauskui sukako 80 m. 
Ta proga sukaktis paminėta

mas norėjęs tiktai atkreipti 
pasaulio dėmesį į dabartinę 
Pabaltijo kraštų padėtį, po
valandos išlydėjo juos pro si Korp! Vytis veikloje;

| Jungtinių Tautų vartus, prie Aušra Kubiliūtė, 17 m., 
kurių prieš porą valandų bu- akademike, priklauso Aka
vo atneštos Estijos, Latvijos demikių Skaučių Dr-vės Bos- 
ir Lietuvos vėliavos, reika- tono skyriui, studijuoja lais- 
laujant Pabaltijo kraštams vąjį meną Bostono Universi

tete pirmus metus:
Tiek lietuvių visuomenė,' Uogintą* Kubilius, 22 m-,

ekonomijos mokslų studen
tas Bogan Jr. College Chi
cagoje. Jig aktyviai reiškia

Gėrėdamasis Jūsų ir Jūsų 
vadovauto Komiteto narių 
atliktu darbu, giliai nuošir
džiai Jums, o per Jus ir vi
siems Komiteto nariams bei 
bendradarbiams dėkoju už 
taip šaunų ir pavykusį dar
bą.“

J. Kajeckas,
Lietuvos Atstovas

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

spaudoje, partija ir valdžia 
pasiuntė sukaktuvininkui ir 
sveikinimus.

Jurgis Šenbergaa, 26 m.,
baigęs studijas, Filisterių 
Skautų S-gos Clevelando 
skyriaus iždininkas.

Pirmasis Jaunimo Metų
tiek ir žygio organizatoriai akademikas skautas, Lietu- 
buvo nustebinti, sužinoję ra- vių Studentų S-gos CV iždi- 
dijo bange mis. kaip lietuvių ninkas, studijuoja inžineri- mėnuo jau prabėgo, ir jauni-

Mirė K. Siemaška

Aktorius Kazys Siemaš
ka. kurį laiką sunkiai sirgęs, 
mirė Vilniuje lapkričio 13 
d. Pradėjęs aktoriaus karje- 
į-ą Jaunųjų Teatre Kaune, 
nuo 1934 m. dirbo Kauno, 
Klaipėdos, vėliau Šiaulių 
valstybiniuose dramos teat
ruose. 1950 m. buvo priimtas 
į Vilniaus dramos teatrą.

Išrašykite 

KELEIVI 

savo draugam

studentai atkreipė Jungtinių ją ketvirtame kurse North- 
Tautu Saugumo Tarybos dė- eastem universitete Bosto- 

imesį Į Pabaltijo kraštus. O- ne;
i landų delegatas, kuris kai- Živilė Paliliūnaitė, 19 m., 
bėjo po Rodezijos atstovo, aktyvi Chicagos ASD narė, 
pradėjo savo kalba: "Jeigu studijuoja literatūrą antri 
pabaltiečių valstybės leis metai Illinois universitete, 
man. aš toliau tęsiu.“ Sesi-'Chicagoje;
joje dalyvavo ir Jungtinių | Janina Tellat-Kelpiaitė,
Tautu Generalinis Sekreto
rius U Thant, Sovietų amba
sadorius Nikolai Fedorenko,

20 m., meno studentė. Aka
demikių Skaučių Dr-vės Chi- 
cagos skyr. pirmininkė, ir

mas kiekvieną dieną kuo 
nors pasireiškė, vadovauda
masis šūkiu: "Mūsų jėgos, 
mūsų žinios laisvai Lietuvai 
Tėvynei!“ Jaunieji akade
mikai užsitarnavo lietuvių 
visuomenės pagarbos už at
likta savanorišką žygį, iške
liant Pabaltijo valstybių 
vardą Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos posėdyje ir 
visame pasaulyje.

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
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 Apdraudę — En 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001
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Pasikalbėjimas ' j 
Maikio su Tėvui

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Keletas pastabų iš kelionės 
po Europą

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt

DR. B. MATULIONIS

(Tarinys)

vaikščiojimas skersai gatvės merikonas žino tik Njujorko 
uaug rupesungiau, griez- Metropolitan operą- Mažo- 
čiau ir tobunau tvarkomas, ka.
nei pas mus. Vakarų Europoje visai ki-

V. Vokietijos miestuose tas vaizdas, štai V akarų Vo-
’yksta labai uiaen statybos kietiją. Paimkime tik mažą
darbai, ro Karo likusių griu- jos Halelę — kamputį šiau- penkerių metų rezistencijoje 
vėsių jau nematyti- buvusių rėš rytų dalyje. Čia mažame Parašė N. E. Sūduvis, 424 
griuvėsių vetoje spėjo išaug- plote, vos keliasdešimt my- PS1-’ aiškiai pavaizduojama, 
ti dideli, modemiški namai, lių vienas nuo kito, stovi vo. kaip lietuviai priešinosi ve- 

Prislmenu aš Bremeno kiečiu miestai Kiel, Lue- kiečių okupantams, kaip
dar 1949 metais: iš-beck, Hamburg, Bremen. pnesmosi ir tebesipriešina 

komunistų okupacijai, kai
na $4.

Vos tik įke’i koją į Va- Miestuose krautuvės pil- 
karų Vokietiją, jau nustem- nos įvairiausių prekių. Lan- __ , u _

miestų
.................... menininkų-dekoratoriu tvar- UK gnuvesiai, spėję apaugu,rasiu- pasiuvu tvaną su nuo- PAUK AŠARAS MASK-

dėjo savo ženklus, gi Vaka- komos. Gatvėse automobiliu piktžolėmis ir net krūmais, latine drama, opera, simfo- VOJE. Barboros Armonie- 
rų Vokietijoje nė to nebu- tiršta kaip Amerikoje bet Dabar ten pamačiau nuosta- niniu orkestru. nės atsiminimai iš Sibiro
vo: valdininkas tik žvilgte- automobilių judėjimas blo- ^aus S1’0®0 naują miestą: Prisiminkime mūsų Lie- tremties kentėjimų, sura-
Įėjo į pasą ir vėl atidavė, pavojingesnis negu Plažios- e,dvios gatvės- a!!‘
nieko nežymėdamas nei pa- 4merjk0je sodintos medžiais; kui- tik
“ ™ nesirašęs jokio: v automobi pažiūri — gėlės; puikūs di-: karų nuteriotas. O vistiek

tuvą. Kraštas nedidelis, ne- syti Algirdo J. Nasvyčio, 
turtingas, rusų okupacijos ir 253 psl., kaina $3.00.

se, nei sau 
ženklo. Muitinės valdinin V. Vokietijos 

į listarns deli daugiaaukščiai gyvena-1 Kaune buvo nuolatinis te- 
ne tik 

ygio pa-

VIENISO ŽMOGAUS GY-
VENiMAS (Juozo Adomai- 

cio-bėdės šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas, 2ub psl., kai
na $2.00.

Vokietijos: nieko neklausia.'Kelną,Diepholzą i UETUV,AIS ESAME MES
jokių leidimų išvykti. ną. VaUTOtojas visą laiką amat f\ai pat nepa. Deja. Amerikoje teko šitą 

Netaip ruskių okupuotoje važiavo 160 km. <l0«. n>y- matvsi j;mažu vienai žeimai:kuitū1.inę pramogą pamiršti,
Lietuvoje. Ten iš atvykusių toj); bet ir kitos masinos • , • nes gv'enu ne Niujorke. Bet:
Lietuvos aplankyti okupan- vaaavo tokiu pat greičiu. ka(, iš iautose' kai tik patekau; V. Vokieti-
to vaidininkai atima pasus Keliai gen Visur knnta;mi da, “?a-j sa. , keletaj di įstojau
* ‘ankytoJ® pal‘ek? > j1*1! ,įdel?T ral' vininku žemės sklypus po
be jokio dokumento, kad jie demis. labai aiškus kelių pa-, be okupanto žinios nė pajų. vadinimai. Taip pat man!ka,'°,*pirk°, 
dėti negalėtų; pasus grąžina krito Į akis kitas dalykas: b *-d •

tik apleidžiant Lietuvą. tankiai, beveik kas kilomet- k™
O kas dedasi prie Rytų i ras. nedidelės aikštelės pa- ,nin^a..s1 Į namon v. Vokietijos statv-

labai panaši i Švedijos 
nauia statybą, kurią jau esu Nemažas Bremeno 
minėjęs.

kas tik paklausė, ar neturiu • mieji namai ir aplink juos
apmuitinti ko nors; nė ne_ Į tad dažnai vokietis vaziuo- aikštės.
prašė lagaminų atidaryti. patrakęs. Man teko s “ fo^a namų styvia operą įr baletą.

Toks pat paviršutinis patik- dėstymas labai skoningi. Di-! Anais laikais buvau pa
inumas ir ^vykstantiems is Offenbacho per Iranklurtą. kareiviniu

— Gut mornink, Maik! nai yra rišami todėl, kad jų
— Labas rytas, tėve!

* •< t * JVC*
Vokietijos sienos, kur ta pa- kelėje sustoti automobiliam , 
ti Maskva diriguoja? Berly- (panašu į mūsų “ręst area“).:/a

atras. kuris turėjo 
dramą, bet aukšto ’’

ją »'
Bremene, kiekvieną vakarą 
skubėjau i teatrą. Vėl pama
čiau jau eilė metu nematytą 

vie- i operą, operetę, baletą, vėl 
Šita pasiklausiau giažios simfo

ninės muzikos.
Ir štai kas krinta į akis.

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

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

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eiierasciai, 
111 psi., Kama........... S2.U0teatras

kiekvieną vakarą buvo pil- ŠVENTADIENIS UŽ MIES* 
nutėlis. Tuščių vietų nebuvo jo, Mariaus Katiliškio li 

'matyti. O patys lankytojai? novelių, karna $5.00.
Vėl man prisiminė seniai ne

pii moji puota Amerikoje ne kruvina garsioji Gė- bet kiekvienoje tokioje aikš- 
puvo kalakutiena. Matai, kai dos ciena ir jau daugybė jrenRtas telefonas-au-

pne jos nušautų; gi už Ber- tomatas eTAIinH !
ne tik didžiai-

- P^kyk, Malki, ar ga- Anglijoje jie p,.ad4jo kovo. 
rai ka.akutienos ant Denks- tį prjež valgtybjnę bažnyčią tyno toliau toliau išilgai šie- Vokietis
givink?

— Gavau

Teatrai
I

"skraido“, bet' Teatras gan būti laikomas; ^matyti vaizdai. Kiekvie
nas pakiliai nusiteikęs, šven-į

ir prieš pačią valstybę, tai •nos —spygliuotos ar elektri- . . , ir - 
pradėta iuos oei-sekioti ir nėg vielos, prikaišiota pa- .....

— Nu, tai tu laimingesnis. bausti laiei vengiant baus-^ptu minų, dresiruoti vii- Pačiai Jis važiuoja ir mies-. žmonių Ku.tun.iio paKiamo
Aš negavau. Mano gaspadi. miu bį,vs to atv^o Ameri- kiniai šunes- sargybiniai tų gątvėnus. Dėl to Vakarų,rooiKuu. Juo žmogus uau- 
nė šo'.derį išvirė. k ' dai".bokštai su prožektoriais ir Vokietijoje pereiti skersai giau apsisvietęs, juo labiau

rr - , - - • - - ’v J e j U - , 1 kulkosvaidžiais Be to vi- gatvę daug sunkiau, negu A- jis vertina ir lanko te— Kai kūnais žvilgsniais, vės. bet nerado nei duonos. KU1Kosvaiaziais... ne to. vi-,s v s & v«.t«
tėve "šolderis“ \ma geresnis nei rastoeės Tie aDsistoio s0- ~ dar I^ymas šauti net menkoje. atvirkščiai. Neaukštos kultu-

, • n‘vf t l z - P- z. g j ? t J į vaiką, jeigu tik mėgintu pa- Be to, vokietis automobi-' ros žmogus teatro nepasigenvalgis, negu kalakutas. Juk-toje vietoje, kur dabar yra * 77. . ® u*
T. 7 = - - i i ; * ni xt ’ z. i- -- įsprukti, peržengdamas sie-;listas nepasižymi mandagu- da.
Lietuvoje žmones kalakutų Plymoutho miestelis Massa- • klaštuose: mu, jau nekalbant apie jol Cia aš turiu gaivoje žmo-
nevalgydavo, o mato., kokie chusetts valstijoje, žiema, djdeUų n^ikalt41i kalž.! '

jimai taip žiaunai netvarko, 
mi-

Štai koks skirtumas tarp į atsargiau ir kitų automobi-į tomobilis, gražus nuosavas moteru buvo ar nedažy
. . ................................ laisvės ir vergijos. Nepamirš- jlistų atžvilgiu esą daug man- namelis tai pirmiausia civi-i veidais ir lūpomis, arbi

rozyk, kodėl amerikonai tu- pavyko jau užsiauginti kor-, kime? kad įr Lietuvoje tokia!dagesni, paslaugesni už vo- lizacijos, o ne kultūros ženk- dažu nesimatė, 
ri pramuštas galvas ant ka- nų, arbūzų ir kitokių daržo-,pat "laisvė“, nes ir Lietuvąkiečius. las. ' Pertraukos metu iš bal-
lakutų? V°re-Pacnl; valdo tasai pat okupantas. ■ Neteko man didžiuosiuo- Niekas nelaikys žmogaus kono norėjau paskaičiuoti,

— Tai yra iš puritonų pa- darbo vaisius, vistiek jiems, Apie Vakaių V okietijos: keliuose ir policijos maty- kultūringu, noi’s jis važinė-
veldėta tradicija, tėve- jtl0?%k3< ■?-, į Letuvius daug buvo mūsų!tj pats girdėjau, kai vienas tų geru automobiliumi ir tu-

— O kas tai per paukštis 3Veu evas. e tą ru e-,spaudoje rašyta ir teberašo-, vokietjs per vokiečiu radija retų gerą namelį, jeigu jis
ta tradicija? n* buvo suuosta pirmoji ma tad ši dalyką praleisiu. pasakojo. kad šiais metais savo name neturėtų nei geių

-Tradicija nėra paukš- pUOti^ ’L d*£’ta “ i Palauka‘”e ir M »P« S jį, Austrijos ir Vokietijos knygų, nei gerų laikraščių
tis tėve Tai yra tautos pa- La-'. «e>ybes-. Drauglskl lnde" 16 gimnaziją \ okietųo- automobi|iais pravažiavęs bei žurnalų. Vien vadinamų, kultūros vokiečiui teatras nos Grigaitytės eilėraščiai,
„rečių perdavimas iš bL ^ukiniųlalakutų 'nV^lZbT kuri Taueri <4375 « ”komikp'7 tai pakeltos šventadieniškos I P-nnjuota Knyga, 80

i kaita ■ \ • - a j* i’ ir nė karto nematęs patru- bei amerikoniškos komerci- nuotaikos, dvasinio susikau-' *<1,na $2.00.
— O kada tokie papročiai naj yaj qUVo pirmutinis

atsirado ir kodėl? !Thanksgiving. Jis įvyko mus. atsitikimai Vokiečiu sta-! Gyvename turtingiausia- todėl čia teatras mėgiamas
sirado puritonų llikais, tėve. „ą. Dešimčiai metų praslin- mis, ar dairaisi pro langus ‘V?,ka rodo kad A tok,e- me pasaulyje krašte su 190 ,r ^^,3, lankomas. Nebent

fc. - O kas jie per vieni? kus, panaši švente buvo su-! iš važiuojančio traukinio. -: tb.a Proce"t>ma, autonelai- milionų gyventojų su auks- amer,konu be.sbolas ,r bok-
fc Puritonai to.vn kilę iš ™osto Bostono kolonijoje.: Visur kitoks vaizdas. Visur atzvl>u uz,",a’?tl pa' lsk,l.us,a ^!ka- sa- lankvtoiu uolumu sus,iy-
“ i 7- “,! bHe araredo Bet šita iškilmė buvo surista matai tvarką ir darbą. Tuš-!®“^? P'™a vieta ir pra- „kiek mes tonine nuolatinių el.t„ „gal net nukonkuiuo-

mnto ada kai An^liiXiio “ atvykusiu laivu, kuns at- čių, apleistų,'nedirbamų lau- i enkus' Amenką. V. \ okie- teatre su pastovia opera ba- Kūrenos teatrą.
‘ jėzute^atmetė Rom?s ka° vezė Kolonijai maisto ir i kų nepamatysi. i“!08 miestuose pėsčiųjų lėtu? Gal veik kiekvienas a- (Bus daugiau),

religijos 13 Dievui už laimingą to lai.

stambūs vyrai užaugdavo, atėjus, jie įsikasė į žemę. 
kokios gražios moterys. Tada jų buvo 101. Iš to skai- 

— Tu čia pasakei šventą čiaus per žiemą 46 jų mirė- 
teisybę, Maiki. Nu, ui išvi- Bet 1621 meUis likusiems

tadieniškai apsirengęs. Vy
ra . ar jaunas ar senas, kiek-; 

vj. į gatvę daug sunkiau, negu A- i jis vertina ir lanko teatrą, ir vier as tamsiu kostiumu.
tamsiu kaklaraiščiu ir tik, 
baltais marškiniais, o ką jau 
bekalbėti apie moteris? Jos 
kiekviena skoningai apsi-;

paslaugumą. Patys vokiečiai: gaus tikrąją, dvasinę kultu-1 rengusi, 
tvirtina, kad Amerikos au- rą. o ne jo materialinę civi- ir dar kas mano akims bu- 
tomobilistai važiuoją daug lizaciją. Gražūs baldai, au-j Vo neįprasta: gal apie pusė 

nedažytais 
rba tų

VYNUOGĖS IR KAKTU- 
bAL Julijos Svab;utes ei
lėraščių rinkinys. Vb psl., 
kaina $2.U0.

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

AUKOS TAURE, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... £2.59.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie rą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

pilkais ar šviesiai stikluo
tais kostiumais? Vos 4 te
pamačiau.

Aišku: Vakarų Europos RUDENS SAPNAI, Kotrygerų 'laikraščių
automobiliais pravažiavęs bei žurnalų. Vien vadinamų- kultūros vokiečiui

IŠ - karto nematęs patre-bei
vauto« komisijos tyrinėji-'Įjojančio policininko. Viso nės televizijos spoksotojams pimo. dvasinio pasigrožėji- ATSIMINIMAI APIE JUO- 
mils " J J to vaisius—dažni nelaimin- teatras nereikalingas. mo bei pasitenkinimo vieta: ZĄ LIUD21Ų, parašė Pet

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

psl.

talikų bažnyčią,
daug laisvesnę ----o-* — . , T. ,
praktika ir įsteigdama vals- atplaukimą. Kaip rodos, 
tybinę bažnyčią. Tada atsi- kalakutų cia nebuvo. Po to 

.rado grupė‘užkietėjusių fa- panašios šventės buvo reo- 
patikų" kurie pradėjo tokiai k“ut
reformai priešintis. Jie

pradėjo tos tvarkos nesilai
kyti- Dabar ji apvaiikščio- į 
jama kasmet paskutinį lap-

no_ tai. Bet vėliau europiečių ko- kričio ketvirtadienį, ir būti- 
su tradicine kalakutie-rėjo griežto tikėjimo. Kovo- lonijas indėnai pradėjo ata- „ai

! darni prieš valstybinę baž- kuoti, prasidėjo karai, ir ku- na, prie kurios valgoma spal- 
nvčia. jie pasinėrė į politiką, H laiką Thanksgiving šven- genų uogienė, arbūziniai pa- 

t iv iiltnin šimtmečio vidurv tės jau nebuvo ruošiamos. jaj ir pudingas.jau
Tiktai po revoliucijos, kai

grv- kolonijos nusikratė Anglijos __ jg knygų tėve.
ną" tikyba, tai juos pradėta karaliaus valdžios ir kai jau- 'įum jr ^vas. jei rečiau lan- 
vadinti “puritonais“, nes nos Jungtinių Valstijų res-,kytum Zacirką, o mėgintum

• -r l-Anfirnsdc rttoprnp , ,

ir 17-tojo šimtmečio vidury 
pasidarė stipri politinė jėga 
Kadangi jie stojo už

— O iš kur tu tą žinai?
Žino-

r’pure“ anglų kalboje reiš- publikos kongresas pnėmė • paskaityti geiij knygų.
kia gryna. Tai tokia buvo konstituciją, buvo suruošta _ Maiki. nevesk manęs į

RASTAI — STRAIPSNIAI, 
AlSL'ilNiJlAl, patašė Juo

zai Liucižius, 2-46 pusla
piai, kaina..............$3.0 U.

riURKLYs, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, i3O psl.. 
Kaina ...............................$1.80,

vlENISI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50
EPRIKLAUSOMA LJE-

1UVĄ STATANT, Rapolo 
Skipičio atsiminimai, 440 
psl., kaina. . . . $5.00

TCZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psL, 
kaina .................... $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

Keleivio administracijoje;
So. Boston 27, Mase. 

$36 E. Broadway,

jos iškilminga Thanksgiving pagun(j^ jeigu a§ prade- 
šventė. Ta. buvo 1789 me- sju skaUyti knygas ir

— Okei. Maik. ale ką tas tais. Ir prezidentas i a_ žinosiu, tai tu man būsi ne
turi su Amerikos kalakutais, shingtonas tada patvarkė, reikalingas. O aš nenoriu su 
kuriuos čia pereitą savaitę kad tokia šventė būtų ap- tavjm skirtis. Taigi tu skai-

vaikščiojama kasmet lapkri. tyk savo knygą. O aš eisiu Vietna«ne sužeistieji JAV kariai laukia helikopterių, kurie juos nuveš j ligoninę. Priešaky matome.

tos fanatiku sektos 
vardo pradžia.

I žmonės valgė?
— Su kalakutais

ir

purito-.cio 26 dieną. Bet valstijos pas Zacirką burnelę paimti, kaip vienas karys kitam kažką padeda.
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Partizanai už geležinės 
uždangos

čia duodama ištrauka iš Daumanto atsiminimų kny
gos "Partizanai už geležinės uždangos“. Joje aprašomi 
tikri įvykiai — lietuvių partizanų kovos su bolševikais, 
kai šie antrą kartą okupavo Lietuvą, pasibaigus vokie
čių nacių okupacijai 1944 metų gale. Milžiniškos lietu
vių laisvės kovotojų pastangas buvo apvainikuotos ža
viu herojizmu, bet ir nuskandintos kraujo jūroje, ne
sulaukus iš Vakarų valstybių atitinkamos paramos. Dėl 
to anuometinio Vakarų galybių politinio aklumo šian
dien liejamas kraujas kovose su komunistais Vietname 
ir kitur, o ir ateitis dar nežinoma.

Atsiminimų autorius Daumantas yra kovojęs prieš 
nacių okupaciją, vaidinęs svarbų vaidmenį partizanų 
žygiuose prieš bolševikus, vėl užplūdusius Lietuvą, ir 
tose kovose su komunistais patsai didvyriškai žuvęs. 
Jo išlikę užrašai atskleidžia vieną didvyriškiausių ir 
drauge kruviniausių Lietuvos nesenos istorijos laiko
tarpių. Tos mūsų partizanų aukos Įpareigoja ir kiek
vieną užsienio lietuvi} be atlaidumo tęsti Lietuvos lais
vės kovą ligi pergalės ir nepriklausomybės atstatymo.

Red.

Charles H. Hyde. 13 metų berniukas iš Tacoma. Wash.. 
bu.o pagrobtas. Jo tėvas ji atgavo sumokėjęs $45.000.

Teisės patarimai skaityti 2,400 dolerių i me
tus. Taigi jie visai nemoka 
mokesčų valdžiai nuo pir- 

Advokatė M. Sveika«sli«ė „lik. ..«• mW 2>400 do1- P^ų. 

kyli į Keleivio skaitytojų klausimus teisės Kadangi Tamstos gauna- 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro mų nuošimčių yra mažiau 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir ii* negu 1.000 dolerių i metus 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje, ir kadangi Income Tax ne- 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio reikia mokėti nuo Sočiai Se- 
skaitytojas. curitv gaunamos pensijos,

, . .. .. ._  .._  aišku, kad Tamstai nereikiaKlausimus prašome siusti tiesiog šiuo , A ta -
mokėti Inc°me Tax. Prilei- 
džiu, kad ir Tamstos žmonaadresu:

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
8 Belgrade Ave_ Roslindale. 
Boston. Mass. 02131.

neturi kitokio uždarbio ir
kad ii irgi gauna pensiją. 
Jei ji turi uždarbį ir pildo at- 

įSkirą arba su Tamsta bendrą
Klausimas Atsakymas Income Tax formą, gali bū

ti reikalo taksus mokėti ir
Esu Sočiai Security pensi. Income Tax (pajamų mo- f°im3 pildyti. Tai priklauso 

ninkas, 71 metų. Pensijos kesčius) reikia mokėti ne nuo Jos uždarbio dydžio.
gaunu per mėnesi 92 dol. tik nuo algos bei uždai bio,, {kitus klausimus trumpai: 
Nedirbu ir jokių kitų paja- bet taip pat nuo visokių kitų
mų neturiu, išskyrus procen- pajamų, k. a. nuošimčių Vyras privalo išlaikyti sa- 
tu§ už banke laikomus pini- (palūkanų), nuomų (rents) vo žmoną, ar jis pensinin
kus. kurių 1964 metais ga- ir pan- ‘ kas, ar ne pensininkas. Žmo.
vau $915.35. Banke man net ......................... ,na neturi jokių teisių į vyro
Hu advokatai sakė kad už įstatymai leidžia “nuim- pinigus banke, kurie yra jo 
minėtus procentus man In- ti“ tam tikras nustatytas iš- vieno vardu, kol jis yra gy-

vas. Jei vyras atsisako žmo
ną užlaikyti, ji tam tikrais 
atvejais gali kreiptis į teis-

SLA nominacijų reikalą
Per ištisą gruodžio mėne

si vyks SLA Vykdomosios 
Šį pavasarį bolševikai smarkiau persekiojo ir spaudė. Tarybos nominacijos, kurio-

negu kad buvo iki šiol. Pagrindas: NKVD gen. maj. Bar- se dalyvauti >ra kiekvieno 
‘ ------ pareiga.SLA nario Yratasiuno įsakymas iš 1946 m. vasario men. lo d. Ilga žiema---- - —---- ..

.... - , -j . svarbu, kad i SLA virsimn-ir neištirpęs sniegas neleido partizanams senas gvven- . ; -.. . , kus butų nominuoti ir paskui«etes pakeisti naujomis. Beveik kiekvieną dieną girdeda-1 išrjnka/' tinkami ka^dida.

come tax nereikės mokėti, laidas nuo gross income“ 
tačiau kitur, rodos, kitaip (bmtto pajamų), ir mokes- 
skaičiau. Prašyčiau man pa- čiai mokėtini tik nuo liku- 
tarti, kad ateity nebūčiau s*os sumos, o ne nuo brutto mą. prašydama teismo nu- 
nubaustas. kai reikės sekan- pajamų (t. y. tik nuo netto tarimo (d^ree) ir prašyda- 
čių metų taksus pildyti. Be pajamų). Sumos, kurios yra ma uždėti “areštą“ ant jo 
to, pi-ašau man pasakyti, ar leistinos “nuimti“, yra drie- pinigų.
pensininkas privalo išlaikyti J1! riišių: vadinamieji de- __
savo žmoną. O taip pat. ar ductions“ (daktarų, dantis- 
žmona turi teisę į savo vyro dovanos labdaringoms į- 
banke (vien vvro vardu) tu- įtaigoms ir pan.) ir ex- 

- - - emptions“. ”Exemptions“ y-
ra minimalinė suma, kuri y- 
ra Įstatymų pripažįstama 
kaipo reikalinga “pragyve
nimui“. Suma čia yra gana 3-4 pamidorai, 1 svaras a- 
kukli. tik po 600 dol. Į me- gurkų, kiek acto. 
tus asmeniui. Be to, Įstaty-,
mai dar numato tam tikrus Supiaustyti svogūnu^ ir 

kepti svieste, kol jie pasida
lys permatomi. Tada pridėti 
supiaustytą avieną ir pami-

Luphrozina Mikužytė

Graikiškas agurku ragu

Reikalinga: 2 svogūnai, 
2 unc. sviesto, 5 unc. avienos,

rimus pinigus?

“Kelci'io“ skaitytojas
Philadelphiavom apie partizanų susidūrimus su enkavedistais, ir visi^-__kurie

dažniau su kruvinais nuostoliais. Bolševikai, Įdūkinti at- vestj mūs organizacijos rei- 
kaklaus partizanų pasipriešinimo, kuriam suparaližuoti kalus.
negelbėjo jokios jų pastangos, griebėsi naujo žiaurumo. Kandidatuoja visi dabar- 
Iki šių metų enkagiebistai ar enkavedistai partizanų lavo. tinės Vykdomosios Tarybos 
nų iš kautynių lauko neimdavo. Pasitenkindavo susirink- nariai, išskyrus Norą Gugie- 
dami savus. Tačiau šiemet jie tarėsi suradę naują baugią nę, kuri iždininkės pareigas 
priemonę kovoje su parrižanas- Kautynėse paliktus parti- sėkmingai Egus metus ėjo- 
zanų lavonus (kai partizanams reikėdavo skubiai pasi- Bet dabar ji nebestato savo
traukti) jie parsiveždavo į miestelius ir ten visokiais bū- kandidatūros. SLA Veikėjų (
dais juos išniekindavo, tuo tikėdamiesi atgrasinti naujas komitetas jos vieton į įzdi- ......
gyventojų gretas jungtis, išskintas partizanų eiles. kužjūt? dabai,[n? g]o m<? .į poHtjniame ,

Vasario mėnesio pabaigoje keliasdešimt enkagiebistų bėją. kuri yra gerai susipaži- kaip Euphrozina Mikužiūtė.
Garliavos valsčiuje (ties Juodgiria) užpuolė Viesulo kuo- nusi su iždininkės pareigo- Kada tik būna svarbesnis A. 
pos Žvangučio būrį (Partizanai vadinosi slapyvardėmis. mis. Ir visi Vykdomosios Ta. merikos lietuvių suvažiavi- 
Red.) iš keliolikos vyrų. Išskynus dvidešimt tris bolševi- rybos reikalai jai yra gerai mas ar koks visuomeninis 
kus, partizanams pavyko prasimušti pro apsupimo žiedą žinomi. Nuo pat mažens ji darbas, ji visada dalyvauja 
ir pasitraukti, paliekant kautynių vietoje pati būrio vadą ? >\*uja Susivienijime n ir veikia. . .
žvanguti ir šešis žuvusius kovotojus. Visus partizanu la- '.lsa s'rd'ini atsidavusi dirba Ji yra baigusi pedagogijos .

yonus bolševikai ąisinnko ir nusivežė į Garliavą, žvangu- labui jj yfa buvu?i Rontro. ba buti Jacqueline Kennedy.
čio lavoną pastatė aikštėje stačią prie sienos, paiamste komisijoje, o dabar iždo ir daiyti valdžiai raportus
kuolais ir į išžiodytą bumą įgrūdo vandentiekio vamzdi. ^{obėja. Nepadarysime kiai- jai nebus sunku. =====:
Kitus lavonus išdėstė pusračiu Įvairiose padėtyse, stengda- cj05 atiduodami balsą už ją. Viso to akivaizdoje patar- 
miesi surežisuoti mitingą. Kiekvienas valsčiaus bolševiki- nes SLA iždininkės vietai ji tina nominuoti Euphrozina 
nio aktyvo narys privalėjo eiti Į šią aikštę ir lieti savo pyk- yra tikrai tinkamiausia iš vi- Mikužiūtę Į SLA iždininkės 
tį, kuldamas lavonus pagaliais, spardydamas kojomis ir tt. su narių, kurie norėtų ar ga- pareigas.

.. . . - , . lėtų tas pareigas eiti. Antra, I iždo globėjus “Naujie-
Kai kūne jų saukė: ji dabar gyvena Nevv Yorke. nos“ siūlo Josephiną Mile-
— Dabar jūs... klaidinkite liaudį! kur randasi mūsų Centro na- riūtę, gerai žinomą chicagie-
Lavonai buvo paguldyti tokioje vietoje, kad iš NKGB j1 o*?anas Tėvynė . tę kuri prie Susivienijimo

būstinės būtų galima lengvai stebėti pro aikštę pravažiuo- I,zd,.n’nke’ esant... Lietuvių Amerikoje pnklau-
yvuuco Mutis s........... 1 * darbas eitu greičiau ir ne- so jau 25 metai, vra 336 kp.jancius žmones. Jei pravažiuojančių veiduose enkavedis- rpik kelionėm? ]eisti j. į ir ^ort. Ji ge
tai pastebėdavo užuojautą, tuojau tokius sulaikydavo ir nicu • • finansines biznio!
plakdami reikalaudavo išduoti lavonų pavardes. Piliečiai Nedaug yra Amerikoje operacijas ir moką atskaito- 
negalėjo nieko pasakyti, nes niekad nebuvo matę čia kri- ėmusių ir augusių lietuvai- mybę. Ji, sako, būtų naudin- 
tusių vyrų. Jie tik apverkė nežinomo partizano dalią- čiu. kurios taip gražiai kai- ga SLA Vykdomosios Tary-

Tuo pačiu metu bolševikai griebėsi naikinti ir dras- ba lietuviškai ii taip aktin- bos narė.
1 gai dalyvauja organizuotos,

mokės

M. Michelsonienėkyti supiltus žuvusių partizanų kapus, išbarstytus tėvynės 
pakelėse, pamiškėse, gojuose miško tamkmėse ir net lau
kų pievose. Tokie kapai gyventojų ir partizanų rūpesčiu
buvo tvarkomi ir puošiami. Kas pavasari iš lietuvaičių ran- .
i.. n j- • „aiao įoiotnmne ir cocin VietmiodalimobunovadasPapartispasiryzobolse-kų čia skleidės vis naujos gėlės, laistomos lietučio ir sesių . . J F ,

- tr- i - i- i - j-j-- i vikam? uz tai atkeršyti. Jis. atsivedęs savo vyrus ir dar
ašarų. įe viena apy m e i ziavos pn pasikvietęs pasyvių kovotojų, sutvarkė kapus, supildamas
zanų kapų puošnumu. vį] pana-ju? antkapius paJ^pindama9 ir tvorelę.

Be abejo, šita partizanams parodyta tautos meilė, kapus užminavo ir Įspėjo lankytojus, kad jie kurį
antkapius puošiant lietuviškais tautiniais ornamentais ir ]ajKą kapų nelankytų. Gi prie tvorelės pridėjo rusišką ir 
gėlėmis, dūkino okupantus. Jie pradėjo laužyti antkapių {ietuvgką užrašą, kad kapai liesti draudžiama. Po kelių 

savaičių tie patys enkagiebistai didžiai nustebo, rasdami 
kapus vėl žydinčius po senovei. Jtūžę griebėsi darbo- Dar 
labiau nustebo, kai pajudinus tvorelę sprogo. Buvo sun
kiai sužeisti trys niekšai. Visi pasitraukė Į kelio griovius 
ir. apmėtę kapus iš tolo granatomis, pasitraukė.

tvoreles, vartinėti kryžius, daraskyti antkapius.
Antai Klebiškio miško pakraštyje, prie kelio, pušų 

pavėsyje ilsėjosi septyni partizanai, žuvę įvairiose kauty
nėse. Gerų žmonių pastangomis šių septynių miško brolių 
kapai buvo aptverti lietuviško stiliaus tvorele, padaryti 
puikus antkapiai ir pastatyti skoningi visiems vienodi Toks kapų išniekinimas ir naikinimas čjo visame 
kryžiai. Antkapiuose žaidė skyduose vytis ir įvairūs lie- krašte. Vienur juos sunaikindavo patys enkagiebistai. ki- 
tuviškų raštų ornamentai, pagaminti iš samanų ir gėlių. tur Įsakydavo tai padaryti miško eiguliams ar gyvento- 

Šiuos kapus aptikę Prienų enkagiebistai išardė, savo i Jarns kurių laukuose tokie kapai buvo.
darbus lydėdami ilgomis serijomis rusiškų keiksmažodžių. (Bus daugiau).

.Anglė Lesley Langlev Ix>ndone 
išrinkta pasaulio gražuole. JAV 
gražuolė paliko antroje eilėje.

Henry Fordo II duktė Anne 
gruodžio 28 d. iSteka už Gian- 
carlo (Jzielli.

atvejus, kuriais žmogui lei
džiama “nuimti“ dar vieną 
extra sumą (double exemp-
tion). pav.. jei žmogus turi ^orus }r įdėti prieskoniu, 
vi,j 65 metą amžiau^ jam; TrumDai irti A ku. 
leidžiama nuimti ne 600 du., . ..
bet 1,200 dol. j metus. jei i nuvalyti nuo žieves, supiaus- 
vedę žmonės, kaip Tamsta, tyti, apkepti svieste ir pndė-
pildo ”joint retum“ taksų

- formą ir abu, vyras ir žmo- 
i na, turi virš 65 metų am- 

leidžiama at-į žiaus. jiems

ti prie avienos. Viską gerai 
sumaišyti, sutušinti.

V. Čekauskienė

1966 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS
jau siunčiamas užsisakiusiems

Redagavo Statys Miehelsonas

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

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

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA
LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY
TI NEPASI VĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuoadresu:

“KELEIVIS“

636 E. Broadway — : — South Boston, Mass. 02127

t
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Padėka

Mū?u mylimam vyrui ir 
tėvui Pranui Kesleriui mirus,

MANIFESTACIJOS 

APYSKAITA

Komitetas Lietuvos Ne-
Ar turi šitas 

knygas?
Vietinės žinios t nuoširdžią padėką reiškia- pf£f^mybei atįūyti (K

| me visiems giminėms ir [NA> kviečia_ visUs KLNA
*********************************#*#**##*****####*<#**#*###*###*#####<i ( 1 augams. kui įe mus sunkią ękvrii.s lietuvišku organiza- „ .... . .. . „ 'alandą stengėsi suraminti, .?jir' audos Atstovus, o
Kandidatas > iždo globėjus Lankėsi Bostone musų skausmą sumažinti. ‘ tr piatesnįąją visuo-

Iš Bostono apylinkės į Dr. K. Šidlauskas, Chiea-1 o’ZSli'^LCdT ™enę atsilankyti į susirinki-
SLA centro iždo globėjus gos prokuroro padėjėjas. ros 7 kuopa.; Sandaros"l^ ^X.’wS’ * "

lamas i V liko susirinki- vi.,u.: o- ---- t veiklos apyskaitą. Susitinki- URTl.VOj- aus Ka.
$o.a

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ •

Yra susidariusi grupė, kuri keliaus i Lietuvą sekančiais metais 
(1966) liepos mėnesi.

Jei kas norėtu prisijungti prie šios grupės, turėtu registruotis 
iš anksto, nes lėktuve ir viešbučiuose yra užsakyta ribotas vietą 
skaičius. Gyvenantieji Kanadoje taip pat gali su šia grupe keliauti.

IETĮ VOS RESPUBLEKOfr Ekskursijos reikalu kreiptis j—
LS'.'OKIJA su spalvotu žemė

kandidatuoja 53 kuopos na- vykdamas į Vliko susirinki- tem Klubui So. Bostono L. velkl(^ apyskaitą. Susirinki- UETUVOS žemėlapis
rys inž. Stasys Būdvytis iš rr.a New Yorke, buvo užsu- pj] ' n,- ja; ot a 50 kuonai mas ses^a(keni\ grao- na ..........................
Cambridge, dabartinis cent- kės sa' o motinos ir kitų gi- Chelsea"J Gabi iai ir Sv Onos džio 18 d* 7 vaL AP^lskimo
ro kontrolės komisijos narys, miniu aplankyti. or-ja> Lynne už gėles k mi- Shm" 3 "• ToS

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadway

So. Boston, Mass. 02127. Tel. AN 8-8764.

.... Taip pat su savo draugais slaf\, . . . „
S. Tamošaitienė pasveiko jj- pažįstamais atsisveikinti DeKOjame \ įsiems uz taip 

Buvo susirgusi Keleivio prieš grįždamas į Švediją £aus,4 atsilankymą šermeny. 
skaitytoja Stasė Tamošaitie- buvo atvažiavęs ir dr. K. J. “ 11 laidotuvėse, žodžiu ir 
nė iš So. Bostono, bet jau Čeginskas. >'astu užuojautą pare.sku-
sugrįžo iš ligoninės. Linkim
greitai visai pasveikti.

N. Y.

Sukaktuvininkas!

Bostono
PARENGIMU KALENDOMIS

IYVUL1Ų PROTAS. 212 ds» 
kaina 75 centai.

•ĖL PINIGŲ, 3 veiksmą dr? 
ma. L loistojus. 62 psl.. ka
na .................................... 50.3J

YT1SKOS LIGOS dr. K. Mi 
tui&itis, 24 psl., kaina *0.2

Liūdinti Keslerio šeima

Lituanistinės mokyklos

banketas pasisekė

Praeitą sekmadienį reng
tas Bostono Lituanistinės

Gruodžio 3 d. 8:30 vai. 
•Jordan Hali Pabaltieciu Dr- 
jos rengiamas Antano Sme
tonos koncertas.

TARMEI DISKĄ 
32 p*L. kaina .

LIETUV? 
____ $0.1

Svarbus leidinys jūsų sveikatos apsaugai

ŠIRDIES PR1EPU OLIAI
Jūs galite pramatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti.

Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos nau
jausios mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą 
ir apsisaugojimą nuo jų. Ji, anot autoriaus žodžių, suteiks 

. skaitytojams ramybę ir paguodą.
Knygos kaina $3.75.

Užsakymus siųsti leidėjo vardu: Mr. B. Gražulis, 
254S Lorain Avė-, Cleveland, Ohio 44113.

Keleivyje*

J KTU VOS SOC IALDEMC
K RA TŲ e A RT! JOS PROG 
RA MINĖS GAIRĖS. 32 ps 
Kaina 25 centai.

siems, už gėles ir mišias. A 
eiū visiems.

Sandaros padėka

Kaip buvo numatyta. San
daros 7 kuopos laimėjimų 

So. Bostone gyvenąs jud- paskirstymas įvyko lapkri-
rus visuomenininkas, dauge- čio 20 d. Dėkojame visiems 
lio organizacijų narys, dos- aukotojams, bilietų platin- 
nus aukotojas, nenuilstantis tojams ir juos pirkusiems.
veikėjas, ilgametis Balfo „ , ,, , i - . • ki n • n, i •
skyriaus nirmininkas Anta Kas savo laimėimo neatsL mokyklos tėvu komiteto Lietuvių Pil. Dr-jos III auks- 
na. Andriulio™, lapkričio ėmė, tas gali kreiptis į Anta- banketas visais atžvilgiais to salėje Minku radijo talen-
pabaigoje lyiiai atšventė sa_ ną Andriulioni (245 Fifth ^eia* pasisekė. t>! popielen . .. ng.įjos na-

Jo meninę programą atli- ZUOie? balius.* *
ko solistė Daiva Mongirdai- * \EPRIKLAUSOMOS LIETI
tė-Richardsonienė ir šios Vasario 20 d. So. Bostono VOS PINIGAI, Jonas K. Kk 

Veteranų padėka mokyklos auklėtinė bei jau- aukšt. mokyklos (Thomas rvs’ 225 DSL k3ina - • 55 0
Lietuvių Veteranu S-go<; niausia dramos sambūrio Park) salėje Alto rengiamas SIELOS BAL.. ai 4 Saceis. 

* 4 S Vaiėiurtrvtė. m ei--------naus eilerase.ai. 22i psLks

« »

Vasario 13 d. So. Bostono
K RA I A.S 
35 centai

SOClALDENh 
Nr 4 tr 5. kair ir pas

vo 60-tąjį gimtadienį-
Mielajam sukaktuvininkui 

linkime ilgiausių metų ! 
Sveiku ir darbingų metų! O 
svarbiausia, kad sveikas su- 
grižtum į laisvą Tėvynę. A- 
lytaus padangę.

Antanas

St-. Sc. Boston, Mass.).

-L»r FT-R Li t ilCAmrtt 
KREETW.il. parašė S. A. Vii 
tora.-,. 32 psl.. kaina 50 cent

Bostone šią knygą galite gauti 
Justiną Vaičaiti.

PARDUODAMAS NAMAS
4 kambarių, geroj vietoj, tarp 
Miami ir Hollywood. žema kai
na. Teirautis laišku:

W. Plein.
21 NE 2nd Terrace.
Hailandaie. Fla. 33009.

_ <50)
ru'CSON, ARIZONOJE. ~ ~

parduodami 6 butai po 2 miega
muosius ir 2 butai po 3 miega, 
mtiosius arti prekybinio centro 
ir busi, linijos.

Smulkesnių žinių teirautis 
šiuo adresu:

R. Prasziunas.
1226 N. Richley Blvd.
Tucson. Arizona.

(50)

Ramovė“ skyriaus valdyba nare Birutė aičjurgytė. Vasario l6-sios minėjimas, 
nuoširdžiai dėkoja visiems, D. Mongirdaitė padainavo , » , u.oz.uwuAt,
kurie vienokiu ar kitokiu eilę Gruodžio, Šopeno. J. ~ ANARCHIZMAS. 29 pei..*k;
būdu prisidėjo prie jos reng_ Strausso ir kt. kompozitorių Kovo 15 d. Jordan Hali ...........................
to lapkričio 21 d. Lietuvos kūrinių ir pub!ikos buvo pa- smuikininko I. Vasyliūno IS DŪMINES LCSNELeS.

Ivdėta nuoširdžiausiais aplo- koncertas. ,»«, uJSL eieraatui
dismentais. Birute v aicjur- * * * į
gvtė su žariu jaunos aktorės ' ufca.Ku a-MOGll REIKI

?.r_ V1T!-1?S 13 k'” talentu padeklamavo Vai- Kovo 25 d. 8:30 vai. vak. 
ciu. aciu. čiūnienės eilėraštį „Naktis Jordan Hali Pabaltieciu Dr- e«n«nv#iv

ant Nemuno“ ir Kazio Bin- jos rengiamas estės mezzo- miesteriaU, Ša
kio „Gėlės iš šieno“. Ji buvo soprano Irene Loosberg kon- žemų, 28 psi.. kaina .. $0 j
taip pat publikos sutikta ne- cerius. -ilės ii straipsnd
paprastai nuoširdžiai if gali- * ♦ f (Ka.P\»u5iradv popiežiai, c i
siais plojimais. ' umatizmas. Kražių skerdym į

Banketo nuotaika ir tvar- Balandžio 1 d. 8.30 vai. nr ki.), .»/ p,)., k^na .. 50.2 
ka buvo eera ir vaišės rūpės- ™k'. •Jol dan Ha" Pabaltieciu .iatekiaUSTISKas ISToRi 
tingai šeimininkių paraustos. Py-jas rengiamas latvio ba- K,b SUPRATIMAI,. kO pa,

DOVANOS
kariuomenės atkūrimo 47 m 
sukakties paminėjimo. 

Visoms
n inkams ačiū, ačiū!

Skyriaus valdyba

> V • ir

GERI IR VALGYT, ar. / 
Garmui. 40 psi.. Kama $V.I

už naujus skaitytojus

SANDĖLIS VISOKIŲ
ARBATŲ IR ŽOLIŲ

prieinamiausią kaina 
KATALOfiAS

d; kai siunčiamas pagal 
pareikalavimą
I’ALAN'TiOS

TREJOS DEVYNERIOS
Tai yra augalinis mišinys, 

susidedantis grynai iš šakne
lių, lapų. žiedų, sėklų ir žolių. 
Kiekvienas, kas tik nori būti 
visada sveikas, turėtų vartoti 
Trejanką. nes tai geriau 
sias vaistas nuo dispensijos, 
vidurių užkietėjimo, nevirški
nimo, stokos apetito, širdies 
supvkimo. išpūtimo, pilvo su
gedimo, reumatizmo, neural
gijos. kosulio, gerklės skaudė 
įimo. karščiavimo, krupo, 
blogo ūpo. bendro nusilpimo, 
inkstų ir kepenų ligų.
Kaina su persiuntimu $1.50 

Visada gaunama — 
FLORAL HERB COMPANY 
Box 305. Clinton. Indiana, 

Dept. 5
PASTABA: Kartu su orderiu 
prisiųskite ir pinigus, nes ki
taip orderių neišpildvsime. 
Kanadoje 50 centų ekstra.

REIKALAUKITE
naujausių ir geriausių ilgo 
grojimo

lietuvišku
PLOKŠTELIŲ

(rekordų)

Nepriimkite jokių pakaitalų 
žiūrėkite Reųuest firmos ženklo.

Veltui siunčiamų katalogų 
klauskit artimiausioj krautuvėj 
arba rašykite:

REQUEST RECORDS 
66 Meebanie Street
New Roehelle. N. Y.

SHIPPING CO.
(Įst. 1945)

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

ŠVENTĖMS PATARIMAI 
Aukščiausios kokybės 

Vakarinių kraštų maisto 
siuntiniai

Gr. 213 AI STRA $26.00 
20 sv. kvietinių miltų. 20 sv. 
smulkaus cukraus.
Gr. 223 SARGEI $31.00 
22 sv. kvietinių miltų. 11 sv. 
smulk. cukraus, 2)4 sv. mar
garino. 2)4 sv. bekono. 2»4 
•sv. razinku.
Gr. 238 VERA $49.00 
11 sv. kvietinių miltu, 11 sv. 
cukraus. 2.4 sv. ryžių, 2.4 sv. 
miltų, 2.4 sv. bekono. 2.4 sv. 
rūkyto kumpio. 2.4 sv. salami. 

^2.4 sv. taukų, 2.4 sv. maišytų 
ir sudžiovintų vaisių. 500 gr. 
degintos kavos pupelių. 250 
gr. geriausios rūšies arbatos.
2 gabalai Lux tualetinio muilo

Angliški audeklai
Siuntinys B-l 

Vyrams ir moterims—$54.75 
3)A jard. 100% vilnonės me 
džiagos vyriškai eilutei (kos
tiumui), 3 jard. raijono sati- 
ninic pritaikyto pamušalo, 4 
jard. bovelninės medžiagos 
suknelėms ir bliuskutėms. 3 
jard. 100' r vilnonės medžia
gos suknelei. 1 pora vyriškų 
apatinių (marškiniai ir ilgos 
kelnės)

MOTERIMS SPECIALIAI 
$87.50

3 jard. 100'«' vilnonės paltui 
medžiagos, 3 jard. pritaikyto 
raijono/satininio pamušalo, 
3 jard. verpto raijono žiemos 
suknelei, 8 jard. raijono suk
nelėms ir bliuskutėms. 8 jard. 
medvilninės medžiagos vasa
rinėms suknelėms ir bliusku
tėms.

Visos kainos pilnumoje
Jokių kitų kaštų.

Pilnų katalogų gauti 
rašvkite angliškai ar rusiškai.

Tėvų komitetui šiemet 
vadovauja inž. J. Rasys.

ritono Janis Klavins kon
certas-

Geri Knygos
žodynai jaunimui

Keleivio administracijoje MURKLYS, A. Giedriaus ap> 
galite gauti šiuos kiekvie saka. 130 psl., kaina 
nam rėikaiingus žodynu?*

loS SUPRATIMAS.
Kaina ...................... $32!*

I
sLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veut. 

rno komedija. 29 psl.. Kt
: Kaina .............................

ALKOHOLIS LR K ŪDi KLA 
Kama ............................. «o..

KAS YRA S(XMaLIZA(TJ^ 
K. Kautsk/, 31 psl., Ka 
ua..................................... $0 3

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos i 
pysakos. A. Antanov, 45 ps 
Kaina ib centų

$1.80 Užsakymus su pinigais pra.- 
ma s:osTi:

I GINTARO TAKAIS, J. Na Prinas NaujokattU: 0.
Anglų-lietuvių kalbos io- rūnės eilėraščiai, daug ilius pp. .*» a

dynao, v Baravyko, apk nacijų, 64 psl., kaina $1.80 ^įjjįs 5^, X £‘ 1 
40,000 žodžiu, V83 P^P«j ,eLYN) XARvEUA,, . *£JfUS’ P ” ‘
K««ina ...................... $O.W. for*, apynMKaitės vaikams, 69 psl- Į ... „

f . . , , - »*"• »1 JW Vincas Ramonas: MiG
Lietuvių-anglų kalbų zo- l OTAS RYTAS l6Bnn«ldvnas, redacavo Karsavi- KETURKOJIS UGNIAGE- LOTAS RYTAS’

naitė ir šlapoberskis. apie SXSJ D\ Bindokienės pa- 
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

Kama $2.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 24f 
psl.. kaina $3.

27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo 
dvnas. Vidaus Peteraičio. Ii1
laida, daugiau Kaip 30,000 GINTARĖLE, J. Naranė? paša 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.' ka. gražios iliustracijos. 24

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, . edaga^o prof. J.
Balč’konis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 900 psl.

$12.Ik

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus,

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

O KAS SURAS 3 NAI JUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš 5IŲ KNYGŲ, KURIŲ 

PARDUODAMOJI KAINA $5.50—S6.00:

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

K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir “PENKTIEJI METAI“

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

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

SKAITYK STASIO MI- 
UHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,’* DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK-Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- a_
domoVarnopiešl, Lietuvo. S FAIS V1RSA1S $4.00. 
nepriklausomybės paskelbi- KIETAIS—«5.nn

mo akto pasirašytojo Stepo- * 
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Geriausia
dovana

KELEIVIS 
636 Rro»dwa$

Boston, Mass.. 02127psl., kaina ............. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba_____________________________
kaina .................... $lOC PALENGVINKITE MUSŲ

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 DARBĄ

pasi.. kaina ................ $2.00 . . .
Kiek laiko ir pinigo sutau

pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol

PAŽINK LIETUVOS 

PRAEITI

So. Naujiena
Dr. Kazys Grinius, ATS1 jej galvojate apie dova- 

MINIMAI IR MINTYS, II ną savo pažįstam am ar 
tomas. 336 psl., kaina $5 draugui, tai atsiminkite,

VLADAS NAGIUS-NA- kad geriausia dovana bus 

GEVICIUS, jo gyvenimo i. S|epono 
darbų apžvalga, redagavo M

’li praeitie. .ūmi, te paragina mokėti, o p. Jr B>Iy> M>,u|ioni, ,abai
stiprybe semia,“ giedame rys, be paraginimo, prieš ... , otepono Kaino Lietuva
i iŠ- 7- . gražiai kleista, daug pa kaina sn
Lietuvos himne, o ar taip atsiųstų reikalingą sumą- veikslų ®u<*<> • >o-aO
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

3 <4 psi., kair.a $6 Ajpro Bielinio •‘Penktieji 
Knygoje pirmą kartą pla- metui", kaina $6.00. 

čiai aprašytas Karo Muzie- Kipro Bielinio

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą.

.. Vaistai, karie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, __ ____ „
kojų nutirpimo ir skaudėjimo kurie keičia adresą, prane- tuvos praeitimi susipažinti kia, ir tikime, kad ateityje, jus, gai sėjęs laisvės kovu jant , kaina $6.00.

yra dr. Vandos Sruogienės prenumeratai pasibaigiant, paminklais. Okupantas ru- Stasio Michelsono ‘*Lie- 
paraiyta Lietuvos istorija. vjt mažiau bebus tokių, ku- sas šį muziejų panaikino. *wrių Išeivija Amerikoje,”
Tai 1,000 puslapių knyga, rjenu reikės siusti primini- laisvės kovų paminklai din- “‘"k**** vrielmb $4,
lengvai skaitoma, kaina — kietais $5.00.
m j, galite gauti Keleivio 1 g°’
administracijoje.

jau yra.
Tuojau siusk šį skelbimą ir šant naująjį adresą net«i- 

savo vardą su antrašu, ir mes
atsiųsime vaistų išbandymui. miršti paraivti ir senąjį.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Box 9112 
Newark 4, New Jersey j

Esame labai dėkingi tiem.
Geriausia knyga su Lie- tokiM raginimų nelau-

Keleivio adm-ja
r

KREETW.il
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SLA 43 kuopos svarbu* 
susirinkimas

Kuopos svarbu^ susirinki- vai. popiet First Lutheran leidėjas Juozas Kapočius 
mas bus trečiadieni, gruo- Church. 299 Beikelej St., įį ligoninės bet sužeis- 
džio 8 d. 7:30 va!, vak. So. Boston, Mass, įvyks Bosto- tos rJnkoa dar ilKokai , 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos ne ir apylinkėse gyvenan- . ,
patalpose (368 Broadway tiems lietuviams evangeli- les naudou darbui- 

ANTANAS SMETONA go Valstybinės Muzikos A- So Boston). kams pamaldos, kurias lai-
BOSTONE kademj'os direktorius- Kiekvieno nario pareiga kys kun. P. Dagys is New

Vietines žinios
Pamaldos evangelikam* J. Kapočius grįžo i* ligonines C O S M O S PARCELS 

Š. m. gruodžio 5 d. 2:15 Lietuvių Enciklopedijos EXPRESS CORP*

kademijos direktorius-
Amanas Smetona turėjo'šiame susirinkime dalyvauti. Yorko 

Pirmajam šios serijos eiię savo rečitalių Ameriko- nes bus renkama 'kuopos 
koncertui Baltų Sąjungos je> Vokietijoje, Prancūzijo- valdyba ir nominuojami 
Bostono skyrius yra pakvie- je. Italijoje, Šveicarijoje ir kandidatai i centro vykdo- 
tęs žinomąjį pianistą Anta- Lenkijoje su dideliu pasise- mąją tarybą.
ną Smetoną. kimu ir muzikos kritikų la- Susirinkime bus galima ir

Antenas Smetona savo gerti įvertinimu. Be to, mokesti sumokėti.
piano studijas pradėjo labai jis, dalyvaudamas tarptauti- Juozą* Lekys,
jaunas ir jau būdamas vos niuose pianistų konkursuo- sekretorius
šešeriu metų pirmą kartą pa-■ Versalyje. Paryžiuje ii- Martinaitytės ir Kelečiaus sirodo viešai Clevelande. Genevoje, buvo apdovano- ^cbu>!
kur muzikos žinovų tinka- tas medaliais.

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
U BOSTONO 1 LETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
925 E. Fourth SL,

Se.

Kur galima gauti 
Sempužienės ir Lapinsko į 

plokštelių?
Solistės Aldonos Stempu- Atidaryta darbo dienomis 

žienės ir komp. Dariaus La-! nuo D vai. ryto iki 6 vai. vak.
Bostono Jūrų Skautų Ne- pinsko tik ką pasirodžiusių' o šeštadieniai*

muno ‘ tunto skautės su se- ij^tuviškog muzikos plokšte- - nu° B vaL ryto iki 2 vaL p.p.

Skautės rašo Vietnamo 
kariam*

Pristatymas greita* ir 
gara ntu ot a*

Atlieku visu* pataisymo, 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamu namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados ūd 9 va
landų vakaro.

an 8-3530

se vadov
savo paskutinėje-----z . ...
vykdė savo plana — kiek- tiktai Minkų u J. Vaičaičio 
viena parašė po kalėdinį at- įstaigose, bet ir pas Drariaus 
viruką Vietname stovinčiam Lapinsko tėvelius So. Bosto. 

Mums praneša, kad čia amerikiečių laivyno dali- ne, o taip pat ir Šv- Petro He

\e Bostone galima gauti ne
>kutineje sueigoje į- - ...... T -7.. ...

mai Įvertinamas. Vėliau pia- , - - --- >----- «- -r------- : --------
no studijas gilina pas žino- ... ... _l SY dideliu dėmesiu laukto niui, tuo parodydamos, kad ^uvj„ parapijos klebonijoje.
mą pianistą Leonard Shure s,ų mctų Skuodžio men. aktorių Martinaitytės ir Ke- mūsų jaunimas supranta. ___________
Clevelando Muzikos Mokyk- 3 d- 8 val- vak- Jordan Hali lečiaus spektaklio gruodžio vertina jų pastangas ir prisi-
loję. Baigęs šią mokvklą, patalpose, girdėsime pianis- 4 d. nebus, nes Martinaitytė mena tuos toli nuo musų ko-
studija tęsė New Yorke t, Antan, Smetoną atUe. sunkokai susirgo ir gydyto- vojančius vyrus. aSJSuV
"Jlannes College of Muzie", kant Schuberto, Chopeno, i“ "C eldzla k“- alką Gruodžio pradžioje bus to <lienomLs nno S val. jak.. o

Televiziją 
ir radiją

Tarno Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sizht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

^uueeęirapGsooonnoocPcooofMN

327 W. Broadvray,
So. Boston, Mas*. 62127 

TeL 268-0068
Vedėja* J. Vaičaiti* - -

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Tet SW 8-2866
yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog i* W

Telefonas: AN 9-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
^♦uth Rooton. Masu

dinti. sekmadieniaisšeštadieniais ir 
.... . x nue 9 vai. ryt®,

niai sveikinimai lietuviams Telelonas: AN 8-8384 
So. Bostono Lietuvių Pil. ligonims Gautingeno sana- (47)

kurią baigė 1961 metais, o Beethoveno
1963 metais baigė ”Juilliard m - .c , - . , - .. , muzikos kurmius.Schoo: of Muzie , gauda
mas Master laipsnį. Bostono ii apylinkės lie- pj-.jos šurum-bumm bus šį torijoje ir Vasario 16 gim- į

Gavęs Amerikos ir Vokie- tuviai >r.a kviečiami daly- sekmadienį, gmodžio 5 d. nazijos jaunimui Vokietijo-
tijos valdžios Stipendijas, 'autl 101(10 aukst0’ys10 kon- Pradžia 2 vai. popiet. je. Stebėtoj.
dabartiniu metu piano studi- certe- —--- ——■ ■ —
jas gilina Freiburge pas gar- Kas dar neturi serijinių
sų vokiečių pianistą Carl bilietų, jų galės įsigyti kaso- 
Seemann, kuris yra Freibur- je prie įėjimo.

ir Čiurlionio Šurum-burum
išsiųsti jūių skaučių kalėdi-

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus ir 

į Lietuvą.
Kartu yra

HD21 ALSIA SlU/yiLMV EKKaILNIIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ AAbUJUJ

globė Parcel servo, kc
____ ______ IR
PODAROGIFTS SKYRIUS

••n
390 VVest BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127.

Tel. AN 8-8764
Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų ‘ 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS. SKARYTES, MEGZTINIUS IR; 
KT. GALIMA PIRKTI S A V I K A I N A MŪSŲ ĮSTAIGOJE, i 
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 kainarasčių - 
katalogų.

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

Vedėja ALDONA ADOMONIS

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūsių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę :r sveikatą.
389 Broadway. So. Boston. 

Telefonas: 268-6030

<.

►

SIŲSKITE PINIGUS
Į U-SS-R-

ŠVENTĖMS 
DAUGIAU PREKIŲ IR 

MAISTO PASIRINKIMUI 
GRAMERCY SHIPPING, Ine. 
firme įsteigta prieš 20 metų 
SĄŽININGAI ir PATIKIMAI 

PATARNAUJA 
be jokių atsiprašymų. 

JŪS ESATE APSAUGOTI 
LEIDIMĄ TURINČIOS 

FIRMOS.
Pilna garantija. Turi Banku 

Departamento leidimą. 
Apdrausta $20.000.

Tiesioginis USSR Užsienio 
Prekybos Banko agentas. Mū
sų firma yra vienintele, kuri 
visada siuntėjui pristato ofi
cialų USSR kvitą, gavėjo pa- 
rirašytą. Pristatoma 

per 2 savaites.
Suma pilnai išmokama.

terio į Lietuvą ir ki 
jo* valdomas sritis* 
bama lietuviškai, 
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- :; 
sių importuotų ir vietinės :;n «-•___ • 6-gą— ! ’

TEL. AN 9-2124

gamybos medžiagų ir lotų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Rusi- j;

i Dr. Amelia E. Kodą į į
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

»**♦*♦*♦♦***♦••**•♦♦♦**♦*♦**♦*♦***

visokių santaupų paskutinis 
dividendas

MtWashingtonCo-operativeBaiik
rtr

430 BROADVVAY — SOUTH BOSTON 
ANdrew 8-0379

Penunittimas: iki SSSJS—$2-75 
per 1»%

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Braad Street

Nebark. N. J.
Rašykit angliškai ar rusiškai 

gauti pilna katalogą.

GRAMERCY
S H I P P IN G C O.

Ils E. New York t*, N.I.
Tel. MU 9-0598

Ketvirtis * Co.
_JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Defetres Prietaisai

<jpe«Ung*i taisome hrikrodih* 
bedus pepoošalu*

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj
__________ ii stoties WLYN, 1360 1d-
... ......lodklų ir iš stoties FM,

» ! 10L7 mc., veikia sekmadie-» ApSUjraUSK » nuo i iki i ;30 vaL dio-
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ * PorfinnHama * Vžliantrtn

j Draudžiame nuo polio, viso- ♦ pasaulinių žinių santrauka 
Jkių kitokių ligų ir nuc nelai- • r komentarai, muzika, dak- 
į mių (ugnis, audra ir kt.) .. j A08 į- Magdutės pasaka.
] Visais insurance reikalais |
į kreiptis:
j BRONIS KONTRIM
į JaeUee vf ttePeaee—C«*o*taUe 
j 598 E. Broadvray 
| So. Boston 27, Maas.
| Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

Vedėja B. Sviklienė

«Į Biznio reikalais kreiptis j 
j Baltic Florists gėlių ir dova-
• nų krautuvę, 502 E. Broad-
• pay, So. Bostone. Telefo

nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

/ettrniRirnn »s nunr,;
2 Dažau ir Taisau \

Namus iš lauko ir viduje. * 
+ Lipdau popierius ir taisau 4 

; t viską, ką pataisyti reikia. J 
:'į Naudoju tik geriausią * 

medžiagą. e
JONAS STARINSKAS j 

220 Savin Hill Avė. * 
Dorchester, Mass. Jį 
TeL CO 5-5854

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir S—8 
Sekmaoier.iais ir šventadieniais 

pagal susitarius 

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner

Dorchester.

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir bumerio išvalymas
• Automatinis alyvos {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas

Pilnos šildymo sistemos -----
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir HURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST.
. DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra
Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BOI)Y SHOP)

Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

? LONGINĄ IZBICKĄ

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENFA' FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Parauodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

882 a W. Broadvray, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nnn 9 vak ryto iki 8 vak v„ išskyrus šventadienius ir

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)
Lietuvis GyayiejM ir Chirurgu*

X RAY
taipgi pritaiko akinius 

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p.
TEL. AN S-2712 

Namui ir C'kiu:
287 Cuncord Rd.. Billerica, Maaa. 

TEL. MO 3-2348

Me********************************

A. J. NAMAKSY
Reni Estate A Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mase. 

Office Tel. AN 8-0948

«> 
::

• ►• I

Flood Square 
Hardieare Oo.
BaTiainkas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin M<x>re Dažai 
Popi*’’0’ Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami

Reikmenys pluraberiami 
Yiaokia galeaiea daiktai




