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Jau išrinkome savo atstovus,[X"X«
dabar turime jų darbus sekti

Rinkimai įvyko. Pagrindinių pasikeitimų kongrese 
ir kitur jie nepadarė. Kongresas paliko demokratų ran
kose. Rinkikai turi sekti savo atstovų darbus.

I

Šie žodžiai rašomi rinki
mų išvakarėse. Jau praeity 
rinkiminiai debatai, kartais 
ir nelabai santūrūs. Visur 
varžosi dvi partijos — de
mokratų ir respublikonų. A- 
bi viešai skelbiasi laimė
siančios, bet savo tarpe dau
gelyje vietų numato pralai
mėjimą, o kitur nėra tikros, 
kaip ten bus- Kai laikraštis 
jus pasieks, jau viskas bus 
aišku. Turėsime tokius at
stovus, kokius išsirinkome.

Dideliu pakeitimų nebus 
Tai jau šiandien galima sa
kyti. Kai prezidentas neren
kamas. tai opozicija jau ne 
kartą yra laimėjusi, imant 
vidurkį, apie 30 atstovų vie
tų. Šiemet pats prezidentą? 
pareiškė, kad respubliko
nams arai pavyks savo atsto-
1..l _ ____vą skaičių painumu kiu 
pranašai prileidžia, kad res
publikonai gali laimėti net 
50 atstovų. Bet šiuo atveju 
atstovu rūmai vistiek paliks 
demokratų vyraujami, nes 
dabar juo^e buvo 295 demo
kratai ir 140 respublikonų.

Senate demokratų buvo 
67. respublikonų 33. Perren
kami tik 35 senatoriai, iš ku
riu 29 demokratai ir 15 res
publikonu. Prileidžiama, 
kad respublikonai gali porą 
vietų laimėti daugiau, negu 
turėjo. Illinois lietuviams v- 
ra svarbu, ar bus išrinkta? 
ju senas draugas Douglas, c 
Michigane — Williams.

Įdomu, ar pavyks respub
likonui Brooke, pirmam 
negrui, patekti i senatą iš 
Massachusetts valstybės.

Gubernatorių yra renka
ma 35, iš jų respublikonų 
15. Pranašaujama, kad res
publikonai gali atimti iš de- 
mokiatų 4-6 gubernatorius. 
Ir šiuo atveju dauguma gu
bernatorių bus demokratai-

Mass. lietuviai yra susido
mėję demokrato McCor- 
macko išrinkimu, nes jis ve
dęs lietuvaitę ir lietuviams 
yra palankus, kaip ir jo dė
dė. atstovų rūmų pirminin
kas.

Vis tai yra spėjimai, ku
rie rinkimų dieną tun pasi
tvirtinti. ar ne

Dabar ,išsirinkę atstovus, 
seksime jų darbus, stebėsi
me, ar jie tikrai vykdo savo 
rinkiminius pažadus, ar vėl 
juos užmiršta.

Korėjos komunistai
Jaužo sutartį

Prez- Johnsonui dar tebe
esant Pietų Korėjoje, grupė 
komunistų, atvykusi per de
militarizuotą zoną iš šiaurės, 
puolė granatomis karinę 
sargybą, užmušdami 7 ir su- 
žeisdami 1 Tai įvyko toje 
vietoje, nuo kurios prezi
dentas 30 mylių atstume 

■praleido naktį.
Komunistai įspėti tokių 

"išdaigų“ nepakartoti, nes 
jos nebus pakenčiamos. Bet 
jie, kaip įprasta, visos įspė
jimus atmetė ir iš savo pu
sės apkaltino vakariečių va
dovybę.

McNamara šauksiąs
našiau naujokų

Krašto apsaugos sekreto
rius McNamara lapkričio 5 
d. pareiškė, kad nuo sausio 
iki šių metų galo į Vietnamą 
bus pasiųsta iš viso jau 200. 
000 karių ir kad kitais me
tais tas skaičius bus mažes
nis- Mažiau tebūsią šaukia
ma i. naujokų Buvęs vice
prez. Nixon dėl to McNama- 
rą pavadino politiniu apga
viku. nes jis netikįs jo žo
džiams ir laikąs juos prieš
rinkiminiu šūkiu.

Danijoje bus nauji 
rinkimai

Juozas Laučka, dirbęs; 
Voice of America, yra pa-Į 
skirtas į Amerikos atsto vy-' 
bę Berlyne. ‘

Mirė generolas, kurs
išgelbėjo Paryžių

Vokietijoje mirė genero
las Dietrich von Choltitz, 71 
metų amžiaus, kuris prieš 
pat Paryžiaus išvadavimą 
Hitlerio buvo paskirtas vo
kiečių kariuomenės dalinių, 
esančių Paryžiuje, vadu. 
Jam buvo įsakyta prieš pa
sitraukiant susprogdinti šį 
gražųjį miestą taip, kad iš 
jo nieko nebeliktų.

Generolas Choltitz nepa
klausė Hitlerio ir miesto ne
sunaikino.

Savo atsiminimus jis su
rašė knygoje „Degančiame 
Paryžiuje“- Jo paskatinti 
L. Collins ir D Fariere to
kiu pat vardu parašė dides
nę knygą,, kuri turėjo didelį 
pasisekimą. Dabar rodomas 
to paties vardo filmas.

Mirties proga kai kurie 
prancūzų laikraščiai maži
na generolo nuopelnus. Esą, 
sukilėliai jau buvo tokie 
stiprūs, kad būtų galėję su
trukdyti vokiečių generolo 
isakjmią. Kaip ten bebūtų, 
bet generolas iki pat mirties 
daugiau draugų turėjo pran
cūzų tarpe, negu vokiečių. 
•Jo dažnas svečias buvo ir 

-buvęs prancūzų kariuome
nės vadas Vokietijoje gen. 
Koening.

1
vė kilo gaisras \ 

lėktuvnešyje
Praeitą penktadienį JAV 

lėktuvnešyje Frankiin D. 
Roosevelt, kuris plaukioja 
Tonkino įlankoje, netoli 
Vietnamo krantų, kilo gais
ras, kuriame žuvo 8 kariai, 
14 sužeista.

Tai jau antras gaisras per 
10 dienų JAV 7-jame laivy
ne. Pirmasis buvo Oriskany 
lėktuvnešy, kur žuvo 43 ka
riai. daugiausia karininkų.

Yra prileidžiama, kad čia 
gali būti ir sabotažo veiks
mų.

Gesinant mišką žuvo 
10 ugniagesių

New Yorko policija rado dideli ginklu sandėlį, kuris 
priklausė dešiniųjų organizacijai Minutemen. Paveiks
le matyti, kaip kai kurie iš suimtųjų apleidžia policijos 
būstinę. Policijos žiniomis, ta organizacija rengėsi su
naikinti kai kurias liberaliųjų organizacijų stovyklas.

Potvynis paskandinoFlorenciją 
ir kitus Italijos miestus
Dėl liūčių patvino upės ir užhejo miestus. Ypač mil

žiniškų nuostolių padaryta Florencijoje.

Danijos vyriausybė, ku
riai vadovauja socialdemo
kratas Jens Otto Krag, atsi
statydino ir paskelbė lapkri
čio 22 d. raujus parlamento 
rinkimus.

Kras atsistatydino dėl to, 
kad dešiniosios partijos pa
sipriešino pasiūlytai mokes
čių reformai. Kadangi deši
nieji šiuo metu yra suskilę.

Komunistams šnipinėjęs anglas tai Krag mano dabar vykdo- 
George Blake, pabėgęs iš Worm muose rinkimuose sustiprin

ti socialdemokratų pozici
jas.

Fernando apskr. (Kali
fornijoje) užsidegus per- 
džiūvusiems krūmams, žuvo 
10 ugniagesių ir keliolika jų 
yra sužeistų. Tai vienas iš 
nuostolingiausių gaisro. Bet 
ten yra buvęs gaisras, kuria
me žuvo net 32 gesintojai.

wnod Scrubs (Anglijoje) kalėji-_ &\
A

Vokietųoie sugriuvo
dešiniųjų koalicija■ " ■—;—--

Demokratams pasitrau
kus iš kabineto, krikščionys 
demokratai pasiliko mažu
moje. Kancleris dr. Erhar
das dabar yra mažumos vy
riausybes priešakyje. Ilgai 
taip būti negali. Krikščionių 
demokratų vadovybė pasiū
lė dr. Erhardui pasitraukti.;

Kas toiiau valdys Vokie
tiją? Nė viena partija netu
ri daugumos, todėl tegali; 
būti koalicija. Ji gali būti i 
trejopa! kaip iki šiol, kurią 
sudarė krikščionys demo
kratai ir demokratai (ji turi 
parlamente 294 atstovus iš 
496), arba socialdemokra
tų ir demokratų koalicija, 
kuri turėtu 251 atstovą, arba 
pagaliau krikščionių su so
cialdemokratais.

Kokia koalicija susidarys, 
paaiškės greičiausiai po rin
kimų Hessene ir Bavarijoje.

Hessene rinkimai buvo 
praeitą sekmadieni, o Bava
rijoje bus po poros savai
čių. Hessene stipriausia par-. 
tija buvo socialdemokratų, 
šiuose rinkimuose ji vėl ga
vo absoliučią daugumą-

Krikščionys ten kiek pra
laimėjo. Į sceną pinuą kartą 
išėjo tautinių nacionalistų 
partija, kuri gavo beveik 8 
% balsu, todėl turės savų 
atstovų (Vokietijoje tiktai 
ne mažiau kaip 5G balsų 
gavusi partija tegali praves
ti savo atstovą). Į šią tauti
nių nacionalistų partiją su
sispietė senųjų nacių lieka
nos.

Britanijos sosto Įpėdinis kara
laitis Charles, kuris buvo nese
niai nusilaužęs nosį.

Praeitą savaitę beveik vi-j 
soje Europoje buvo nepa-- 
prastų gamtos prajovų. 
Anglijoje snigo ir nepapras
tai lijo. Austrijoje dėl lie
taus nuo kalnų slinko žemė, 
upės iš vagų išsiliejo, dėl to 
yra ir žmoniu aukų. Sniegas 
užklojo šiaurinę Prancūziją, 
Belgiją. Olandiją, net Ispa
nijoje nelauktai atėjo šaltis, 
lijo ir snigo. Jugoslavijoje 
ir Lenkijoje pūtė vėjas net 
135 mylias per valandą, pa
darė daug medžiaginių nuo
stolių, ir yra žmonių aukų.

Bet labiausiai nukentėjo 
šiaurės ir centro Italijos 
kai kurie miestai, daugiau
sia Fiorencija (450,000 gy
ventojų miestas), kurios du 
trečdaliai buvo užlieti. Kai- 
kuriose gatvėse vanduo pa
kilo net iki 10 pėdų aukščio- 
Ypač didelių nuostolių pa
daryta Florencijos ir Vene
cijos muziejams ir bažny
čioms, kur buvo sukaupti 
milžiniškos vertės meno tur
tai — kūriniai. Daug jų vi
sai sugadinta, o kiti sužalo
ti. Bijoma, kad tokių kūri
niu bus virš 8.000

Uostuose paskendo apie 
50 laivų. Per 100.000 žmo
nių paliko be pastogės. Skai
čiuojama. kad Italijoje nuo- 
stolių bus daugiau kaip pu
sė biliono dolerių. Žmonių 
aukų jau yra apie 150.

Potvynio užlietuose mies
tuose nėra elektros, gazo, 
sugadintas vandentiekis. 
Vanduo į Florenciją atveža
mas iš Bolonijos, su kuria 
dar liko susisiekimas, van
dens traukiniu.

Kelios dešimtys tūkstan
čių karių ir policijos valo 
dumblą, kuris nusėdo po
tvynio paliestose vietose.

Tokio potvynio, sakoma, 
ten nėra buvę nuo viduram
žių laikų.

Prezidentui darys 
dvi operacijas

Iš ilgos kelionės preziden
tas Johnsonas grįžo pavar
gęs ir ligonis. Buvo laukia
ma, kad jis dar lankysis vie
noj ar kitoj vietoj rinkimų 
reikalu, buvo laukiamas ir 
Bostone lapkričio 4 d., bet 
niekur nevažiavo ir paskel
bė. kad netrukus jam bus 
daroma pora mažų operaci
jų: pašalins gerklėje mažą 
auglį ir sutvarkys po seniau 
darytos operacijos rande 
atsiradusį iškilimą, kad ne
pasikartotų trūkis.

Paleido Orbiter 2 
fotografuoti mėnulio

T.’ __----------------1.1,... I.---rs nenrieuy siuvynius lap
kričio 6 d. paleistas Orbiter 
2. kūno tikslas fotografuoti 
tas mėnulio vietas, kuriose 
numatoma nusileisti astro
nautams

"Draugai“ nesutelpa
prie vieno stalo

Spalio 1 d. Sovietų S-gos 
ir ją palaikančių kitų komu
nistinių kraštu atstovai ap
leido garbės tribūną, minint 
kinų tautinę dieną, kai kal
bėtojas pradėjo kaltinti So
vietų S-gą.

Panašiai pasielgė lapkri
čio 5 u. Kinijos atstovai, kai 
Maskvoje minint spalio re
voliucijos 49 m. sukaktį, ofi
cialus kalbėtojas kontrolės 
komisijos pirmininkas, se
nas enkavedistas Pelche ė- 
mė kaltinti Kinijos komu
nistu?, kad jie padedą bend
riems priešams — imperia
listams ir pasaulio reakcio
nieriams.

New Powel, atstovų rūmų 
narys is Nevv Yorko, teis
mo nubaustas kalėti, pabė
go i s New Yorko valstijos.

Švedijoj baigėsi mokyto
jų streikas, palietęs daugiau šitie jauni australiečiai aplaistė 
kaip 20,000 mokytojų. Strei- dažais prez. Johnsono automobi-į 
kavo ir ministerio pirminin- ų. ^ai prezidentas lankėsi Aust- 
ko Erlanderio žmona, kuri ralijoje. Jie dabar gailisi tai pa
yra chemijos mokytoja. darė ir sutinka sumokėti išlaidu 

$1,938.84.

Minėjo revoliucijos 
19 m. sukaktį

Lapkričio 7 d. sukako 49 
metai, kai komunistai Rusi
joje 1917 m. nuvertė demo
kratinę vyriausybę ir pagro
bė valdžią. Pagal tada ga
liojusį Rusijoje kalendorių 
tai buvo spalio 25 d. Todėl 
ir ta revoliucija vadinama 
Spalio revoliucija-

Sovietijoje. aišku ta su
kaktis buvo iškilmingai pa
minėta Dabartinių vadų 
kalbose netrūko kaltinimų 
ir g'asinimų komunistų dar 
nepavergtam pasauliui.

Aišku, tą sukaktį turėjo 
minėti ir Lietuvoje. Seniau 
ta proga žmonės gaudavo 
bent. kiek daugiau prekių.

Tai yra Richard Speck. nužudęs 
Chicagoje 8 slauges. Psichiat
rai dar vis tiria jo protą.
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Akli būdami; kriminalistų Į vimu“ nori pagyvinti bolše- 
i vikinio komunizmo Į geleži- 
■ nius rėmus įkaltą dvasini 
, gyvenimą, Yakaių vėju per
pūsti savojo krašto meną ir, 
ne tik kultūriniai atsispirti

! okupantui, bet savo kūrybi-( 
Visi susirūpinę, kad nusikdtjnai auga. kaip grybai nėr? pastangom ir• laimėji- 

po lietaus. Mokyklose moliniai nsauša'mokytojus, bijoma 1 u'le ti jusiskąją er-
net dreną išeiti r miesto sodus, sutemus nesaugu gatvėje g. f Rūną jr
ir tt ir tt. Visi apie tai kalbąipe, ųęt kaip įeikia su nu>i- kjjuja ’J ai salėtų patvirtin- 
kaltėliais nekovojame. ti ir vieno žymaus lietuvio

Dėl to kalta yra ir pati vi^uoRienė, dažnai ir teismai, komunisto žodžiai, pasakyti 
aklai sekdami Įstatymo raidę, padaro sprendimus, kurie ten. .Z4?'kuriam gimi
ne kovai su nusikaltimais padeda, bet nusikaltimus tiktai nai5*!J1' ^.un, . 1 aplinkybes ir režimai ateina
paskatina. jr praeįna bet gį kartą mum

Štai kad ir toks faktas. Bostono policija vieno foto-' svarbiausia — kad išliktų 
grafo bute užtiko net 66 svarus narkotikų (marijuana), • iki permainų gyva mūsų tau- 
kurių vertė $250.000. Buto savininkui buvo iškelta byla. ta“. O jau visiškai tikra, 
bet teismas pripažino, kad krata padaryta ne pagal ista- kad to trokšta ir visa musų, 
tymą ir todėl rastieji narkotikai negalį būt: panaudoti iro- tauta, gyvenanti geresnių] 
dymu minėtam savininkui apkaltinti. Mat, policijai teismo į'1!?1 tea‘ „g^at^
išduotame leidime kratai daryti nesą pakankamo no- atsįrenJ(lančją varną nu0 
dymo. balandžio, nes net tokius._ _ - .. . . . I 1_ • TV_ 1 _ _ -* * • _ _

Jei
mo raidė
bet susilauksime tikro kriminalistų viešpatavimo. vadina ”naftalina‘

Dail. V.

Astronautas Edwin Aldrin sėdi Gemini 12 erdvėlaivy 
ir praktikuojasi fotografuoti. Gemini 12 lapkričio 9 d. 
pakils Į erdvę 4 parų kelionei.

nenukrypdamas nuo jo de
mokratinio kelio, kada dau
gelis nuėjo diktatūros gar
binti.

LOS ANGELES, C.AL.
V. Sidzikausko paskaita 

Vliko pirmininkas^ griž-
Velionis veikė ir kitose (lamas Korėjos, sustos čia

j organizacijose. Jis kuri lai
ką buvo Lietuvių Klubo pir- 

’i mininku. priklausė Varpo 
dramos klubui, Auksinio Ju
biliejaus Klubui ir nevienai 
amerikiečių organizacijai.

Jis uoliai lankė susirinki
mus, niekas jo nematė gir
to. bei mėgo parūkyti ciga
rą. buvo malonaus būdo, 
mokėjo su kitais palaikyti 
gerus santykius

Martynas buvo gimęs 
1877 metais Lazdijų par.. 
Viestardų kaime. 1915 me
tais vedęs Oną Pasvenskai- 
tę, užaugino 3 dukras.

Iš Venskų laidojimo Įstai
gos jis buvo giminių, draugų 
ir Ausinio Jubiliejaus Klubo 
atstovų palydėtas i Šv. Ma
rijos kapines.

Ilsėkis, Martynai, šios ša
lies žemelėj. Mes liūdime, 
tavęs netekę.

Pr. Naunčikas

ir lapkričio 13 d- tuoj po pa
maldų Šv. Kazimieroj para
pijos salėje kalbės apie Ki
tėjančią tarptautinę padėti 
ir Lietuvos laisvę“. Paskai
tą rengia Alto skyrius.

S. BARZDUKAS GAVO 
PREMIJĄ

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Dr-jos 10-ji kultūrinė premi
ja — ši.000 paskiru Pasau
lio LB vicepirmininkui Sta
siui Barzdukui.

BALTIMORE, Md.
Mirė M- Matuliauskas

Spaiio 8 d. mirė Konstan
tas Matuliauskas ir spalioll 
d. palaidotas Lauden Par
ko kapinėse greta savo žmo
nos. Velionis buvo Įžymus 
senosios kartos veikėjas.

ti susidarančias galimybes.’ tų simpatiku už jo paverg
tai tada turime neblogiau už tosios Lietuvos jaunųjų po- 
kompartiją apgalvoti ir pa- etų kūrybos teigiamą Įverti- 
tikrinii savo pozicijas ir nu-i nimą "Drauge“, 
matomus žygius, — ką da-

• rysime eidami pirmyn ir ką Kas - to?
D . . .x. i rasime grįždami atgalBet... Bet mes esame įsiti-, -i vr- • j i T, . .. ,kine. kad okupantui rusui . Dail. V. V izprdos ekspe- Ik, s,oi mus skyrė nuo

davatkiškai ištikimi lietuvių- T!.™“* ,tuo..fa,rpy. mums Pavergtosios Lietuvos tary- 
i kompartijos vairininkai ir, atskleidė aar tik ke ii sto va- tum ana demarkacijos h- 
1 už iu pečiu stovintieji ”di- dlnarr0)°. kultunmo bend- nija nuo Vilniaus. Bet jeigu 
dieji 'broliai - iš to kultūrinio ra(larolavlm°" bruožus. jau norime per tą liniją da- 

i bendradarbiavimo laukia Tiesa- lis tul«j° Pro?os bar šaadvtis kad ir kultūri- 
visai ko kita. Mes galime nė susitikti su tenykščiais kū- nėmis vertybėmis, tai gerai 
nemirktelėję tarti, kad jie į vėjais, žodžiu ir skaidrėmis apsimąstykime ir patikrin- 
tuo nė per barzdos plauką pademonstruoti jiems išei- kime savo pasirengimą ne 

me. kad sovietinėj spaudoj nesiekia kokio nors Vaka- VU°S lietuvių menininkų kū- tik fronte, bet ir užfrontėje, 
tegah būti tik tai. kas ten ruosr gyvenančių meninin-1 ry^>ip*us laimėjimus, tarti j Be to. dar kokios iš to ga- 
propagandai naudinga, ir ku ar aplamai jų taip links- sav° nuomonę apie jų dai- li buu politinės pasekmės, j 
nė vieno sakinio kitokio. niuojamų "buržuazinių na- bus, juos pakritikuoti ar pa- Tenevažiuoja ten Vaclovas 

kkn Vo,™, Vari drąsinti. Y įsa tai. ypač jau-

žingsnis ir 
kas toliau ?

rr WiU<HE.'. rTn5K

Dailininko Viktoro Viž- 
girdos kūrinių paroda Vil
niuje ir jo apsilankymas 
Lietuvoje sukėlė čia daug 
Įvairių komentarų ir net ga
na pikto erzelio — priekaiš
tų i»- net Įtarimų

sugrįžęs. Ogi, rodos, žino-
Maloni naujiena 

knygų miege j amsiZ
Sidzikauskas, nes tai būtų 
mūsų kapituliacija, bet ne- 
laiminkirn pro krūmus ir tų Į 
"ambasadorių“, kurie grįž- 
ta iš anapus aklinai užsiū-1 
tom visom '^buržuazinio kū
no“ skylėm, kad tik nieko 
apie tenykšti režimą nepra
sitartų. arba tokių, kurie, 
išlydėti su maldom, Į savo' 
rezidencijas parskrenda su 
papacha ii dainuodami Ka-! 
tiušą.

O svarbiausia, tokiose 
"kultūrinėse varžybose“ rei
kia daugiau smegenų, negu

cionalistų“ labo. Vargu, kad dnpdnti Visa tai. ypač jau 
jiems ir tas Vakarų pasaulio no.s.lc® kartos buvo godžiai 

Tokios mūsų reakcijos gerai Įvertinęs pavergtoje meno sielą gaivinantis ir pr3?n,t?-. «Ls turėjo progos 
i čia visai pagrįstai Lietuvoje dailininkų turi- vaisinantis vėjas rūpėtų, nes pažinti ir tokias nuotaikas.

jie nuo jo jau seniai savo kurioj? šiaip paviršiun neis- 
pačių valia Įvairiais būdais siveržia. žinoma, tai mūsų 
užsidangstę.. pliusas.

,r ,.x ... Bet visa tai vvko tik uzda-Mes butume linkę spėti.

Svarbiausia, čia jam prie
kaištaujama, kad pedraug

dažnai čia visai pagrįstai 
susilaukia įvairios komunis-, raas kūrybos sąlygas ir gam
tinės maldininkės ir staigus mybę "laisvai kurti“. Bet vi-

sai nenorima išgirsti, kad 
namie V. Vizgirda pabrėžė.

ilgai piepia mums senas so-. M tos sąlygos sudaryto®. kad žiam Ortodoksiniamk<> 
vietinės propagandos ga-| valdiškiems užsakymams mun;stų partijos kahalui yra 
dzinkas. užsimerkę liaupsi- o \ įsa jų ta laisvoji kū- (jaUg svarbiau tuo "bendra-1 • • =Lirt,. ia;n.A 
na tai. ko nematė ar maty- Įjba yra tik sau. net kol darbiavimu“ išsiurbti mūsų! uisvn žodžio Nors ten buvo 
darni bei girdėdami nesuge ne vjesom parodom ar nienioinkua bei aplamai i"-1 ^d^T^r 40fl mto, me 
prato bei nenorėjo suprasti. k‘tam 'iesam nau- telektualus B "Vakarų fron. Pg,, S

Bet daii. V. Vizgirdos mes dojimui. Tai yra beveik tas to ljnij 0 tu0 jau apfiu0. ninrakų darbu skaidrių., bet 
nesame linkę skirti i tą La- PaL jeirasytoja^ vienus kū- pjarnaj sumažinti mūsų lais- 
pienių kategoriją. r?.niVs iay-'^u pagal partijos j kovos jr antikomunisti

Pirmiausia, —
čia išvyko, toks
Tai. ką turėjo progos ten pk- '“T, ,r nuo anų au.eaa,., U čMpti mūsų krauj ąi r palik- b t >»„piaH,tink budru -u- '
tirti ar nuveikti, jis stengia- ^rtų pagal savo va- ti tik ,.andenėIi, kuris )4kį. irX v * ^ėJmrrika' savlnln.ka,s lr. nesok'-'
si pasverti be perdidelio su- M■ >- talentą m kiautų juos toje baloje neužilgo ir pats

" atsi vertė liai“, kurie, grįžę 
tarybinio stebuklo“, daris ”♦ rame menininkų susirinki

me. be plačiosios lietuvių vi
suomenės dalVVavimo. be

tarybinėj spaudoj 
jokio rimtesnio tų

nebuvo
kūrinių! kakarinės. Nė vienas, neii

sizavejimo ar išankstinio1 j savo stalčių-Be to, jis i^fiūtų. 
paniekinimo, nes tiesa ir te- j^kies herezijos nepaskelbė, 
nykštės tikrovės pažinimas! gydamas, kad menininkai
yra svarbiau už mūsų vieno- ten geras darbo sąlygas, Kiek tokios pastangos ta
kius ar kitokius jausmus,. -P* kaiPlabai reikalingi .. ,
nestik realios padėties paži- sovietinei propagandai, net! Ietl* butl Jiems sėkmingos, 
nimu tenka ir mūsų veiklą; Prip Stalino geriau už kitus' Tai jau priklauso nuo mū 
be? laisvės kovos metodus r/veno.
remti. Ir V. Vizgirda bene,
bus pirmas toks sąmoningas! Kilos rūšies klausimas 
"turistas“, toje kelionėje nei Bot si karta mus domina 
perkaitęs, nei peršalęs, nei; svaresnis dail. V Vizgirdos 
grįžęs apkvaitęs. išvykos sukeltas klausimas.

Jis pirmas išbandė tokio Nors jo kūrinių paroda

lingas. Tegul "plačioji liau 
dis“ tuo, kas čia buvo, per
daug nesirūpina ir nesido- 

O kaip būtų. sakysim, 
nors mūsų dirigento ar

mi! . 
kurk

pasausę viens kitam Į kete 
rą ten. kur reikia ilgesnio 
apsisprendimo ir šviesių 
gaivu sutarimo. Be to, atsi
minkime. kad pavojuje, kur

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

masto ’kultūrinio bendra- Vilniuje buvo surengta nuo- 
darbiavimo“ kelią, ne tik širdžių jo senų draugų pa- 
parsiriešdamas iš ten naujo' geidavimu ir pastangomis, 
patynmo ir Įspūdžių, bet ir bet ji taip pat buvo ir parti- 
nunesdamas konkrečius mū- nių organų abrobuota bei 
sų kūrybinio darbo pavyz- paremta. Be to, mes turime 
džius. Dabar jo eksperimen-’ žinių., kad iš čia bandomi 
to rezultatus belieka tiktai1 pasfkviėsti ir kiti dailinin- 
šaltu protu matematiškai su- kai, muzikai bei kitų meno 
sumuoti ir objektyviai Įver-L paku atstovai. O tari rodo, 
tint’- Bet tai turi padaryti kad partinės Įstaigos, orga- 
tik jau ne žalia tulžim spiau-. riauodamos ar toleruoda- 
dantieu isterikai, kurie, a- mos taip vadinama ’Tcultūri- 
kime aptemus, šoka net su-nfBėndradai^teviTną“, turi 
savo pačių šešėliu kautis, u ir toli vedančių gerai išstu

dijuotu savo tikslu.
Friekaiitai?

Kokie tie tikslai galėtų 
būti?

» -r »

- Mes norime tikėti.

Vienas Chieagoje leidžia
mas laikraštis, kritikuoda
mas jo pasikalbėjimus Vil- kad

sų atsparumo, Įžvalgumo ir 
politinio bei tautinio solida
rume ir sąmoningumo. Aiš
ku, mūsuose netrūksta "ne
pripažintų genijų“, "neįver
tintų talentų“, susipipirinu- 
sių margelių ir garbės troš
kuli kenčiančių kupranuga
rių. Yra ir rimtų kūrėjų, 
ieškančių platesnės erdvės 
ir imlesnės rinkos jų darbui. 
Tokiems bet kokia pasiūly
ta "bendradarbiavimo“ ga
limybė gali atrodyti tikrai 
viliojanti. Ypač. jeigu jiem 
terūpės tik jų pačių vienų 
asmeniškas pasisekimas ar 
kurie godulio patenkinimas

dismentais? Na, partija jau 
žinos, ką padaryti, nes jos 
rankose yrą vadžios ir dėl 
nūūū ir dėl pm\

Ar mes šio pirmojo ban
dymo atveju pralaimėjome?

Kol kas ten dar ne. bet 
čia jau mes patys stengia
mės pralaimėti... Štai dail. 
V. Vizgirdą jau bandome iš
dirbinėti i šuns kaili, ieško
me jo kelnėse praierško, 
kad galėtume geriau Įskau
dinti i kinką ir nedaug be- 

.... .... trūksta, kad jį apšauktume
jeigu jie numos janka l tai, komunistu. Reiškia, jau vėl 
kuo visa tremtis sielojasi,
dėl ko visuomenė dar iki

solisto koncerto atveju, ka- reikja tylos ir susikaupimo, 
da visokios buržuazinės at- visad? garsiausiai rėkia bai- 
laikos“ gali pradėti teatre • -- -- — —
demonstruoti perilgais aplo-

liai. nors jie ir patriotinius 
žodžius vartotų.-.

šios dienos aukoja lėšas, 
darbą ir kurlink kreipia ir

medžiojame raganas. 
Vadinasi, kai komunistai

mūsų menininkus traukia už 
skverno Į save. mes. praradę

savo jaunosios kartos širdis] protą, garsiai iš tul 
ir mintį. į -jeg rėkaudami, patys stu

Iš tikrųjų gi "kultūrinis miame juos nuo savęs tiesiai
bendradarbiavimas“ dabar
tinėmis sąlygomis tegali bū
ti ne perbėgimas, ne "muilo

NEW BRITAIN, CONN.

Mirė M. Petruševičius
Kaip rudeni krinta lapai, 

taip miršta mūsų vietos lie
tuviai. Vien nuo spalio 17 
d. iki 23 d. čia mirė šeši lie
tuviai : 2 moterys ir 4 vyrai, 
jų tarpe SLA 34 kuopos iž
dininko M. Grimailos žmo
na Alena ir Martynas Petru
ševičius.

Lapkričio 16 d. miręs 
Martynas buvo ilgametis 
Keleivio, Naujienų ir Tėvy
nės skaitytojas. Keleivį jis 
skaitė nuo jo aštuntojo nu
merio. taigi ilgiau nei 60 
metu. Kai Martynui akys 
pradėjo nebeduoti tiek 
šviesos, kiek reikia skaity
ti, jis pavedė savo prenume
ratą savo draugui Jonui Pa-

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUS£.

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

Kaina buvo $5.50, dabar .................... $2.00.
II tomas, 480 psl.

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

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

Kama buvo $6.00, dabar .................... $2-00.

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

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

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

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

Kaina buvo $2.50. dabar ............ 75 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

i raudoną sterblę- Aišku, 
kam tuo mūsų veiksmu be-1 vilauskui, kuris pasižadėjo 
lieka tik džiaugtis. Juk ko- Keleivi skaityti tol, kol jo

ARTĖJA

ĮSIGYKITE
ILGI ŽIEMOS VAKARAI, — 

SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

niuje. dažniausiai tesinau-^M kompartijoje yra nema- _ , _ ____ r
doja tik tarybinių laikraščiųj.zai padorių lietuvių, kurie1 išnešimas“ iš vienų pozicijų’ munistams bereikia tokią akys matys- 
tam reikalui patogių sakinių,.tiarai nuoširdžiai trokšta ry-| j kitas, o kultūrinė kova dėl mūsų akciją tik dar pastip- Velionis su savo draugais
ištraukomis, neatkreipda- šiij su laisvaisiais laisvųjų ?avo tautos dvasinės gyvy- rinti, o gudriai pagundžius; New Britaine sukūrė moda
mas dėmesio Į tai. ką pats kraštų tautiečiais kultūri- bės. Jeigu mes priimame ši- kurį nors spirgalą. galima listų kuopą ir iki mirties pa-
dailininkas yra pasakęs jau į cinkais, kurie tuo "bendra- tą iššūkį ar norime išbandy-. net Aistį apšaukti komunis-j liko ištikimas socializmui,

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

r ar::xacioi
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NVRAM.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Mirė Vaclovas Vaidotas

Spaiio 28 d. po operaci
jos ligoninėje mirė V. Vai
dotas- Palaidotas spalio 22 
d. Velionis buvo visuomeni
ninkas. domėjosi politika ir 
dirbo, kad Lietuva būtų ne
priklausoma. tvarkytųsi de
mokratiniais pamatais. Kai 
tauta to siekė ir buvo demo
kratiniais pagrindais renka
mas Steigiamasis Seimas, 
velionis buvo išrinktas i jį 
iš valstiečių liaudininkų są-

Lietuvių namai rengia 
metinį balių

Balius įvyks lapkričio 12 
d. (šeštadienį) 7 vai. vakaro 
Lietuvių namų visose salėse, 
1129 Dundas St.. W., kam
pas Ossington Avė. Kaip ir 
visuose baliuose, veiks čia 
gėrimų ir užkandžių bufe
tas. bus muzika, šokiai ir ki
tų įvairenybių..

Lietuvių namų balių rei
kėtų naiemti visiems lietu-

B 1J v* I IŠ HAWAJŲ sugrįžusAlto suvažiavimas , „ * . iuu »**«»** Long Beach, Cal.. turistų
... Į klubas kasmet suorganizuo-; 

Amerikos Lietuvių zacija, pi ei. M. Kiupavičius, ja ekskursiją į gražiąsias 
dr. Jonas Valaitis iš Tokio. Hawa.ių salas. Šiais metais 
Japonijos. Balio \aidu kun. ekskursijoje buvo ir 3 lietu-

Metinis

Tarybos suvažiavimas

V. Martinkus. viai: Marija ir Stasys Kal
vaičiai ir Juozas Matijošai 
tis.

Kelionė

Metinis Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavimas Pietų metu sveikinimo 
įvyk-) Chieagoje ir posėdžia- sveikinimo kalbas pasakė 
vo 1966 m. spalio 29 d. generalinis konsulas Dauž- 
Sherman House patalpose- vardis Lietuvos Atstovo J. Angeles aerodromo iki Ho-

Pagal pateiktą darbotvar- Kajecko ir savo vardu. Lie-į nolulu Havajuose truko 5 
kę zu važiavimą atidarius ir tuvių Bendruomenės Centro 
dalyvius patikrinus, pirmi- Valdybos vardu J. Jasaitis, 
ninka- A. Rudis pasiūlė su- senatoriaus Dodd sekreto-
daryti prezidiumą, bet jis rius Martin.
raujai nerenkamas, ir suva-i Altoviams, kurie tik gali tą va-i žiavimą nutariama pavesti;

karą atsilankyti, nes tuo re-1 esamaiam Alto prezidiumui, p!a,*.e‘ ikp-a; • --*1
rašo ir aktingai jame dirbo.] miami patys Lietuvių namai? Išrenkama rezoliucijų komi-: Pia^aillUKS,ia>^-

J - dėstydamas atliktus darbus-— sija — dr. P Grigaitis, K.Būdamas finansų komisijos Tz ... ... T . .- - .7 „i Kodėl reikia Lietuviu na-nanu ir svarstant savos va- _______ x_.o m_ x
liutos įvedimo reikalą, 
piniginiams vienetams pa-

mu« remti? Tas turėtų būti 
J aiški* kiekvienam

siūlė lito ir cento vardus, ir tuviu namai yra
. nes Lie- 
lietuvvbės

•i j i :• „ ’j: palaikvmo židinys. Lietuviupo ilgų diskusijų tie pavadi- 
nimai buvo komisijos priim
ti, paskui įteisinti įstatymu 
Taip yra pasakojęs lito at-

namuose randa pastogę 
kiekvienas lietuvis, kiekvie
na lietuviška organizacija, 
kiekvieras lietuviškas kui-siradimo istoriją pats velto-j daiĮ)as

ris Lietuvių namuose To
ronte.

.■‘■/aHVttKaE

lėktuvu iš Los

Kleiva. J. Jurkūnas, M. Vai-i Clf yP?t"’?? demp10 ,nus?' 
1 , ’ pelno įsteigimas Bendrojo

a ; Pabaltiečių Komiteto bend-
Suvažiavimą sveikino vys-' riems reikalams svarstyti ir 

kupa.s V. Brizgys, kviesda- sūdei intai veikti, šį komite- 
mas laikytis vienybės ir arti- tą sudaro Estų Tautinio Ko

Lietuvių na-; Lietuvą ii 
muose gimė Kooperatinis J 
lietuviu kiedito bankas, na-’ 
mai išlaiko biblioteką ir į-'Po antrojo pasaulinio ka

ro velionis, kaip ir daugelis vairių laikraščių skaityklą 
kitų lietuvių, atsirado To- Juose nemokamai daro re- 
ronte. Jis čia dirbo Lietuvos peticijas ir susirinkimus 
laisvinimo darbą, veikė stip- Varpo choras. Tautinių šo- 
rindainas lietuvybės palai- kiu grupė, skautai, sporti- 
kvmo pastangas ir reiškėsi ninkai. jaunimas, čia pasto- 
kitoje kultūrinėje veikloje, gę turi ir Bendruomenės a- 
atstovaudamas valstiečiams pylinkės valdvba. Už labai 
liaudininkams. Jis buvo ir maža atlyginimą jais naudo- 
Tautos Fondo vyliausias į- jasi ir gali naudotis kiekvie- 
galiotinis Kanadai. Čia ve-į na lietuviška organizacija, 
lionis dirbo ilgus metus ir draugija, klubas ar sambū- 
pasitraukė tik prieš metus ar ris. Lietuvių namuose vvko 
kiek seniau vien dėl sveika- ir vyksta tūkstančiai susiim
tos sutrikimo. Į ta darbą jis kimų, balių, baliukų, vestu- 
ldėjo visą savo sielą ir ragi- vių ir kitokių pobūviu. Čia 
no kitus nesigailėti pinigų visiems praeiviams aiškiai 
tautos laisvinimo reikalams, kalba namų iškaba ”Lithu- 

anian House4'. Taip jie tar
nauja lietuvybei ir garsina

mai santykiauti su naujai 
susikūrusių valstybių atsto
vybėmis. informuojant apie 

jos pavergimą.
Vliko vardu sveikino jo 

vicepirmininkas St. Lūšys, 
iškeldamas būtinumą dėti

miteto. Amerikos Latvių Są
jungos ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovai. Pirminin
kai keičiasi kasmet rotacine 
tvarka. Šiais metais pirmi
ninkavimo pareiga atiteko 
lietuviams — Alto pirmi
ninkui Iš siu metu komiteto ivisas įmanomas pastangas; .

ir daiyti viską, kad būtų su- dar™! pažymėtinas nutai j-
mas pasiųsti protestą ir pa
sipiktinimą Norvegijos vy
riausybei ir parlamentui, 
nutarusiam siūlyti Švedijos 
užsienių reikalų ministerj B. 
O. Unrieną kandidatu Nobe
lio taikos premijai gauti.. 
Ministeris Undenas 1945 m. 
prisidėjo prie lietuvių ir ki
tų pabaltiečių išdavimo So- 

ganizuoti didįjį Lietuvosi Rusijai. Komiteto nu- 
Laisvės Kongresą, kuris bū-1 tarimas įvykdytas, pasiun
tu rinkamas atkirtis bolševi

stabdvtas beatodairinis Lie
tuvos išnaudojimas ir Visa
pusiškas Lietuvių tautos 
naikinimas. Be to. kvietė vi
sus lietuvių veiksnius, visas 
lietuvių organizacijas ir vi
sus lietuvius sutartinai veik
ti. minint artėjančią 50 me 
tu Lietuvos
bės atstatymo sukaktį,

npnrik’lunonmv---- - - i • a t « k v . ▼

kiniam okupantui, jau da-
čiant protesto telegramą, o 
ios nuorašus žinių agentū-

bar besiruošiančiam savaip! Į?ms *r kt. Pažymėtina. kad

Tai buvo reto darbštumo 
žmogus, kuris darbe nesi
skųsdavo ir į jį žvelgė su 
simpatinga šypsena. Ir ra
šančiam šiuos prisiminimus 
teko su velioniu nemažai 
kartu dirbti.

lietuvių vardą.

Lietuvių bendimomenei 
praturtėjus, šiandien

pavergimo! šiais metais nerasta kandi-
! dato, tinkančio Nobelio tai-
' kos premijai gauti. Taigi ir

». . ... ., suva": Undenas jos negavo,ziavnną sveikino Alto gar-

minėti Lietuvos 
sukaktį.

Atitinkama kalba

Lietu
viu namams reikalinga ir 
galima didesnė parama, ne- 

Į gu seniau. Tokia proga juos 
Ne vien Torontas, paremti yra irsis balius. Tai j

Kanados; atsilankvkime į jį lapkričio 
1 12 d. vakare.

J. N.

bės pirmininkas L. Šimu
tis. įspūdingas buvo Racine

Išklausytas 
nešimas, kuri

finansų pra- 
vieto.ie iždi-

reikia sakyti, visa 
lietuvių bendruomenė nete
ko darbštaus, savo tėvų 
kraštą mylinčio žmogaus, 
kuris dienomis ir naktimis 
vis rūpinosi, kad tik Lietu 
va vėi būtų laisva ir nepri
klausoma.

. I

SLA metinis balius buvo 
geras

Spalių 22 d- Prisikėlimo 
parapijos didžiojoje salėje 
įvyko Toronto SLA 236 kuo
pos metinis parengimas. Ta 
proga pirmininkas svečius 
supažindino su SLA organi
zacija. priminė, kad kuopa 
šiuo pobūviu pamini 32-sius 
metus ir kad pats Susivieni
jimas šiais metais paminėjo 
savo seime, o kuopos visoj 
plačiojoj Amerikoj ir Kana
doj savo 80-ją sukaktį. Ne
teko niekur girdėti, kad ku
si nois kita pasaulietiška lie
tuvių organizacija tokio am
želio būtu sulaukusi.

Pobūvis buvo gražus, bu
vo ir daug žmonių Laimin
gieji gavo ir labai vertingų 
dovanų. Viena jų buvo Ba- 
čėno novana — bilietas lėk
tuvu is Toronto į Montrealį 
ir atgal f 1967 m. tenai į-
vykstančią tarptautinę pa- , roj, Iii. 
rodą.

ST. CHARLES, ILL.

Mirė Ad_ Novogrudskienė

Spalio 8 d. Genevos. III., 
ligoninėje mirė Adolfina 
Novogrudskienė. sulaukusi 
84 m. amžiaus. Velionė per 
paskutinius trejus metus sir- 
ginėjo.

Pernai lapkričio 28 d. mi
rė jos vyras Liudvikas Na- 
vogrudskis. sulaukės 93 me
tų. Abu Novogrudskiai atsi
rado St. Charlvje gerokai 
prieš pirmaji pasaulinį karą 
ir tame miestelv visą laika 
gvveno. Liudvikas vertėsi 
bizniu, supirkinėdamas ir 
parduodamas ivairiu rūšių 
senus ir dėvėtus daiktus, o 
Adolfira visą laika dirbo 
siuvykloje. Abu jau buvo iš
ėję į pensiją.

Jie palaidoti St- Charlyje. 
Union kapinėse.

Paliko trys sūnūs ir sesuo. 
Vyriausias. Jonas

rr’ •

vai ir 10 minučių. Lėktuve 
vaišino šiitu maistu ir stip
riais gėrimais. Spalio 1 d. 
1 vai. Havvajų laiku nusilei
dus Honolulu aerodrome, 
mus pasiliko gražios ha\va- 
jietėc-. užkabino ant kaklo 
vanikus. išbučiavo ir labai 
linksmai šaukė: Aloha, alo- 
ha. aloha!

Atvažiavę autobusai mus 
tuoj nuvežė į gražų viešbu
tį prie pat vandenyno.

Prieš išvažiuodami buvo
me susižinoję su Havajuose 
jau apie 15 metų gyvenan
čių lietuvių seimą. Tai Anta
nina ir Antanas Jenkinsai. 
pensininkai, kurių sūnus y- 
ra baigęs aukštąją žemės ū- 
kio mokyklą, gyvena kitoje 
saloje ir eina atsakingas pa
reigas. Pranešėm jims tele
fonu, kad mes jau esame 
Honclulu mieste. Spalio 4 d. 
A. Jenkinsas atvažiavo į 
viešbutį, paėmė mus ir par-j 
si vežė į savo gražius namus 
maždaug apie 50 mylių nuo 
Honolulu parodyti, kaip čia 
lietuviai gyvena-

Jų namas stovi ant pat 
vandenyno kranto, ir, jei 
virtuvės durys nebūtų užda
rytos, tai, atrodo, žuvys pa
čios sueitų į virtuvę.

Alto skyriaus sveikinimas, ninko Vaidylos perskaitė iž- 
iteikiant 3C0 dolerių čeki. do ^kr. J- Talalas, ir iždo 
Čeki iteikė M. Kasperaitis? ?I°bėjų pranešimas, per- 

„ ... T„. . skaitytas V. Abraičio.Rastu sveikino Illinois gu
bernatorius Kerner, Laisvės Visi pranešimai su padė-i 
Studijų Centro prezidentas ka priimti.
Fisher. senatorius Paul Suvažiavimas buvo sklan-* 
Dougias, Lietuvos generali- dus. Tarybos tikslas — Lie
kis konsulas V Stašinskas tuvos išlaisvinimas — visus 
iš Ncw Yoiko, Chicagos Lie-! jungė.
tuvių Taryba. Vyčių organi-į

WINGDALE, N. Y.

Paminklas komunistu teroro 
aukoms

Spaiio 22 d. Wingdale 
miestely. New Yorko vals
tybėje. buvo iškilmingai ati
darytas paminklas dviem 
Lietuvoje tebeviešpataujan
čio bolševikinio rusų režimo 
teroro aukoms — Lietuvos 
kariuomenės aviacijos kapi
tonui Albertui Šverplaičiui, 
1941 m. birželio 24 d. sušau
dytam Červenės žudynėse, 
ir jo motinai, tragiškai žuvu
siai 1945 metais kovo mėne
sį. Paminklą pastatydino žu
vusiųjų brolis ir sūnus Jonas 
Šverplaitis, su šeima gyve
nąs \Vingdale miestely (a- 

Novo-I ple 1’J°° 8y'-)-
grudskis. gyvena Toronte.
Ont, Viktoras Winnipege.
Man.. Aleksas St. Charlyje? , .
III., ir sesuo Adolfina Auro- d°vav° vietinio amerikiečių 

į legiono vadas. Iš daugiau 
-i- kaip šimto dalyvių apie ke

Paminklo atidarymo ir 
pašventinimo iškilmėms va-

i

J. Va

Išsikalbėjus paaiškėjo, 
kad Jenkinsai yra dideli pa
triotai. skaito kelis lietuviš
kus laikraščius, jis pats 
bendradarbiauja Keleivyje. 
Po Antrojo pasaulinio karo 
Jenkinso rūpesčiu buvo su
daryta daugiau nei 300 dar
bo ir buto garantijų Mainės 
valstybėje, čia atvykę lietu
viai vėliau išsiskirstė po visą 
krašta. kur kas sumanė.

turi penktadaliai buvo vie-, 
tiniai gyventojai amerikie
čiai. Buvo atvykusių ir lie- 

į tuviu legionierių delegacijos 
iš New Yorko ir Waterbu- 
rio. Prieš atidengimą pa
minklas buvo užtiestas lietu
viška vėliava. Atidengimo 
iškilmėse dalyvavo ir pa
sakė kalbą Vliko atstovas 
J Audėnas- Pašventinimo 
apeigas atliko vietos protes
tantų parapijos klebonas ir 
kun. Petras Dagys iš Wood- 
haveno, N.Y. Abu maldose 
apibūdino šio taip toli nuo 
aukų žuvimo vietos pastaty
to paminklo reikšmę. Vie
tos gyventoju vardu kalbėjo 
miesto galva, policijos va
das ir keli vietinių organiza
cijų atstovai. Visi reiškė gi
lų supratimą, kaip lietuvių 
tauta yra nukentėjusi nuo 
komunistinio teroro, ir lietu
vių kovos dėl laisvės įverti
nimą. (Elta)

Pas Jenkinsus pabuvome 
apie 5 valandas, pavaikščio
jome po apylinkę Jie mus 
gerai pavaišino ir nuvežė i 
Honolulu miestą.

Mums buvo labai malo
nu ir Įdomu sutikti čia to
kius nuoširdžius lietuvius ir 
gauti iš jų daug visokių pa
aiškinimų apie čia vykstantį 
gyvenimą. Šia proga mes 
reiškiame -Jenkinsams nuo- 
šidžiausia padėką.

Hawajų salos yra gražių 
gėlių ir visokių tripikinių 
vaisių kraštas, labai daug 
čia auginama cukrinių nend
rių. Mūsų vadovai mums 
aiškino, kad hawajiečiai 
daugiausia gyvena iš cukri
nių nendrių ir turistų.

Klimatas čia visada vie
nodai šiltas ir malonus. Yra 
didelių miškų ir džiunglių, 
taip pat aukštų kalnų su gi
liomis prarajomis.

Iš salos į salą mus vežiojo 
lėktuvais, o po
busai s ir rodė gražesnes ir 
įdomesnes vietas..

Nakvynės sustojome vieš
bučiuose. gražios havajietės 
mums dainuodavo ir šokda
vo savo tautinius šokius-

Dvi dienas vežiojo mus po

Svarbus pranešimas
siunči&ntiem ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS 

GIMINĖMS SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
10% nuolaida visiems

POPULIARAUS STANDARTO ir SPECIALIAI 
ŠVENTĖMS MAISTO SIUNTINIAM

Ta NUOLAIDA JAU VEIKIA. 
Reikalaukite asmeniškai arba raštu mūsų Specia
lių Maisto Katalogų, kuriuose rasite 22 Populia
raus Standarto siuntinius.
SPECIALŪS ŠVENČIŲ MAISTO 

SIUNTINIAI

NR. 1. ŠVENTINIS $34.00 dabar $30.60
1. Sovietiškas šampanas 0.8 litro — 1 butelis
2. Vynai PORTVINE arba MADERA 075 lt. — 1 butelis
3. Degtinė STOLICNAJ A 0.5 lt. — 1 butelis
4. Vynas sausas CINANDALi 0.75 lt. — 2 butel.
5. Armėniškas konjakas 5 žvaigždžių 0.5 lt. — 1 butelis
6. Salami — rūkyta — 1 kg.
3. Vėžiai 1 dėž. 220-240 gr. — 2 dėž.
8. Juoda eršketo žuvies ikrą 56 gr. — 4 dėž.
9. Marinuoti agurkai dėžėse 500gr. dėž — 2 dėž.
10. Sausainiai 500 gr. — 1 dėž.
11. šokoladiniai saldainiai TRUFELI — 1 kg.
NR. 2. MAŽA DOVANA $25.00... dabar $22.50
1. Armėniškas konjakas 5-kių žvaigždžių — 2 butel.
2. Juoda (eršketo žuvies) ikrą 1 dėž 56 gr. — 2 dėž.
3. Vėžiai 1 dėž 220-240 gr. — 2 dėž.
4. Kavos milteliai 1 dėž. 50 gr. — 3 dėž.
5. šokoladinių saldainių mišinys dėž 400 gr. — 2 dėž.
6. Sovietiškas šampanas 0.8 litro 1 būt. — 2 butel.
NR. 3. GASTRONOMINIS .$31.00 7dabar $27.90
1. Degtinė STOLICNAJ A 0.5 litro butel. — 2 butel.
2. Vynai PORTVINE ar MADERA 0.75 lt. — 2 butel.
3. šprotai alyvos medžių alyvoje 350 gr. — 1 dėž.
4. Kimšta salami (Farsh) 250 gr. 1 dėž. — 2 dėž.
5. Marinuoti agurkai dėžutėje 500 gr. 1 dėž — 2 dėž.
6. Rūkyta salami — 1kg.
7. Cigaretės su filtrais NOVOS T po 20 pak. — 10 pa.
8. šokol. saldainiai MIŠKĄ KOSOLAPI — 1 kg.
9. Raudona žuvis oamidoru sunkoj 350 gr. d — 2 dėž.
10. Vėžiai 220-240 gr. dėžė — 1 dėž.
11. Juoda (eršketo žuvies) ikrą 56 gr. dėž. — 2 dėž.
12. Rūkyta kiaulienos nugarinė ar bekonas — 1 kg.
13. Olandų sūris — 2.3 kg.
NR. 4. DOVANOS PRIE ARBATOS $26.00 dabar $23.40
1. Arbata CEYLON ar INDI A 50 gr. pak. — 2 pak.
2. Vynas KAGOR 0.75 litro — 1 butelis
3. \ ysninis likieris 0.5 litro — 1 butelis
4. šokoladas LUX 100 gr. plytelė — 2 plyt.
5. šokolad. saldainiai STRATGSPHERE — 1 kg.
6. šokoladėlių rinkinys 400 gr. dėžutė — 1 dėž.
7 Karamel saldainiai VĖŽIŲ KAKLELIAI — 0.5 kg.
8. Sausainiai MOJĘ LIUBIMOJE 500 gr. d. — 2 dėž.
9. Gabalinis cukrus — 1
10. Kondennsuota šald. grietinė 400 gr. d. — 2 dėž.
11. Marmaladas—parinktas 650 gr. dė ž. 4 dėi.
12. Kavos milteliai 50 gr. dėžutė — 5 dėž.
NR.5 GROSERIN. PASIRINKIMAS $26.50 dab. $23.85
1. Kvietinniai miltai ^g-
2. Grikių kruopos . , . .
3. Ryžiai
4. Lydytas sviestas 450 gr. dėžutė
5. Saulėgrąžų aliejus 500 gr. butelis
6. Taukai
7. Kondensuotas saldint. pienas 410 gr. dez. — 4 dez.
8. Cukrus smulkus 2 kg.
9. Natūralus medus 600 gr. dėžutė
10. Makaronu produktai 600 gr. dėžutė
11. Troškinta kiauliena 338 gr. dėžutė 
12 Saldainiai MIŠKĄ KOSOLAPIJ

IR
NERIBOTAS PASIRINKIMAS PAGEIDAUJA
MOS KOKYBĖS PRODUKTŲ ir NERIBOTAS 
KIEKIS SVORIO PAGAL MUSŲ MAISTO 
produktų sąrašą, iš kurio jūs patys sudarote savo 
užsakymą.
Tuojau PASINAUDOKITE viršuje minėtais 
SPECIALIAIS pasirinkimais ir SKUBĖKITE 
užsakyti ŠVENTĖMS DOVANAS SAVO 
GIMINĖMS-
Kreipkitės asmeniškai, skambinkite ar rašykit į:

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (corner

New York. N. Y. 10003. Phone: 212—228-9o4,
arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar skylių.

— 2 kg.
— 1 kg.
— 4 dėž.
— 2 butel. 

— 1 kg.

— 2 dėž.
— 2 dėž.
— 3 dėž.
— 1 dėž.
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UETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla- 
pjų — už 50 centų, už $2.56 

Havajuose išbuvome 15 (sulankstomas) ir už $3.56 
dienų. Maistas ir kitkas čia fsier»ini«>.
brangesni negu Kaliforni-į- _ ___ T7TT

1 P«rM*dc tavo pažirtai

vandenyną ir Pearl Harbor 
istorini uostą. Buvo labai į- 

salas auto-’ domu.

Verta Hawajus aplankyti? iitiraiyti Keleivį., metam $5.
Juozas Matijošaitis ... ,____
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MA5KVA PLANUOJĄ,. O 
VILNIUS TURI VYKDYTI

. MASKVOS REIKALAI 
P1MON VIETON

Lietuviai Lietuvoje ir vie
ni kitus kiek pakaltina, kad 
neretai būdavę be reikalo 
pernuolaidūs rusams kalbos

. * 'C-
Lietuvoje yra pristeigta 

įvairių planavimo Įstaigų.
kuriose dilba nernaža įvai- yartojjmo SIity. Pastaruoju 
lių specialistų lietuvių. Tuo metu, Vpač jauninaas, —rei- 
budn lietuviai dalyvauja esant pasiremdamas
Lietuvos ateities P-anayi_ netgj bois^-ikįnėje konstitu- 
rpuo>e n piojektavimuose. i c—e uasiskaįtomaįs dės- 
Tik jų vaidmuo ne lemia-

pagalbinis:mas. o pagaioinis: jiems 
tenka planuoti ir projektuo
ti Maskvoje jau nulemtų 
planų vykdymą.

Yra. pavyzdžiui, toksai 
Pramoninės statvbos

das likimas, — guodžiu kai
myną. — Mano nuodėmės 
dar didesnės, nes aš karia
vau prieš juos.— ir paėmęs 
už parankes grąžinu kamba
rin, nuimu skrybėlę, nuvel
ka paltą ii- pasodinu įprasti- 
nėn jo kėdėn. Jis, atrodo, be 
jokios valios, pasiduoda 
kaip mažas vaikas. Atsisėdu 
kitoje staio pusėje ir šneka
mės gal 15 ar net ir visą 
20 minučių, kol pagaliau 
vėl pasigirsta praeinančio 
pasiuntinio balsas, kad “vis
kas tvarkoje“.

Ir tik bolševikams išbė
gus sužinojau, kad mielas 
mano kaimynas buvo pasi
ryžęs čia pat i ūmuose pasi
slėpti, vieno sargo padeda
mas.

Kai sužinojau šitą paslap
tį. mane net šaltas prakaitas 
išpylė: kas būtų buvę. jeigu 
iš tikrųjų ji būtų tada suė
mę? Kaip aš būčiau galėjęs 
pasiteisinti, kad nesu anų 
bendradarbis? Ir kai pagal
voju. net ir dabar šiurpuliai 
nupurto. Laimė, kad taip ne
įvyko.

Tada nevisi buvo tokie 
laimingi: tuojau pat iš raš
tinės išsivedė Oną Šimku
vienę. dabartinio čillagiš- 
kio Valerijono Šimkaus 
žmoną, ir A.G. Tai buvo pir
mi atviri dienos metu pada
ryti pas mus suėmimai-

Visu nuotaika, kaip po 
pakasynų, dirbti noro niekas 
neturi. Skaitai ar rašai vie
ną. galvoji kitą. Darbas ve- 

' basi. nesiseka. Stačiai koš- 
i maras, ir kasdien vis piktyn

Tekiose sąlygose bedir
bant, išaušta birželio 13-Ji.

Papusryčiavęs, kaip ir 
kasdieną, ramiausiai nueinu 

I Įstaigon, pa"keliui labai ne
sidairydamas ir nieko nepa
stebėjęs. nes tas kelias buvo 

, jau riek priprasta, kad kiek- 
■ vTeTmš akmenėlis pažįsta

mas. O ir Įstaigoje, kaip jau 
minėjau, kambaryje dirbau 

i vienas ir tą rylą neturėjau 
reikalų i raštinę ir neužėjau. 

J Bet netiukus atbėga uždu- 
' sus žmona ir klausia:

— Ar tu matei, kas mies
te dedasi?

— Nieko nemačiau. O kas 
ten gaii dėtis?

— Nagi žydukai su enka
vedistais suiminėja žmones 

j net su mažais vaikais ir. su- 
j sodinę i sunkvežimius, kaž
kur gabena. Bėk, Stasy, 
slėpkisL.

! — Man pasislėpti neštu-
ka. bet kur tu su vaikais pa
sidėsi?

Nesulaukusi didelės pa
guodos, žmona grįžta namo, 
o a? prieinu prie lango ir 
matau kitoje pusėje Basana
vičiaus gatvės, kiek žemiau 

, mano lango, paauglys sku- 
• biai eina i kiemą, lydimas 
I dviejų NKVD ginkluotų vy
rų. Saujoje turi balto popie
riaus litinį. Netiukus prava
žiuoja kariškas sunkvežimis, 
jame vienuolė pilnoje savo 
aprangoje, dvi viduramžės 
moterys ir du ar trys maži 
vaikai, sutūpę prie vienos 
moters kojų. Vaizdas ne
džiuginantis-

(Bus daugiau

Ar paklausys lietuvių

protestų? !
IDėl telegrafo stoties prie

stato Vilniaus Gedimino 
aikštės pakrašty, del kurio 
protestavo Vilniaus archi
tektai, dailininkai ir visuo
menininkai, įskaitant ir pro- ba’yra. kaip jos daug bebū- 
jekto autorius (prie to pro- tų. neįsivaizduojamai aštri 
testo ui įsijungė ir Ameriko- butų stoka niekad negalės 
je gyvenantieji lietuviai vii- būti pašalinta, kadangi sta- 
nieciai). net ir komunistų tomi nauji lūšnynai. Daug 
paitijos Tiesa užėmė pozici- butų tuose naujuose namuo- 
ją lietuvių visuomenės, ore se esti netirkarr.i gyventi iš 
Bielianino ministerijos pu- • pat pradžių, o jei kuliuos il
sėję. . gei iau pavvksta pastatyti

Spano 23 d Tiesa paskelJ, £ S
bė sraitvtojų laiškų apžval 
gą tuo klausimu- Is apžval-i 
gos matyti, kad prieš to “ne

Blogai namus stato, o 
! ”vyresnieji broliai“ juos dar

greičiau paverčia laužu

Lietuvoje vykstančios gy
venamųjų ramų statybos 
stebėtojai tvirtina, kad ši
taip. kaip dabar su ta staty

cijoje
niais, — drąsiau gina savo 
tautinę savigarbą ir lietuvių 
kalbos teises. Rusai tą jur
ta, Lietuvoje norom neno
rom šen ten nusileidinėja.
Gandas apie tas nuotaikas ii 

pro- Rusijoje sklinda gana grei-į ma energingai pasisakė ar 
‘ ' chit^ktai ir istorikai (S. Mi-

apgalvoto projekto“ vykdy-

jektavimo institutas. Ji? sa ' tai. nei tiek, kad, pavydižui, 
kosi, spienažiąs mažųjų xur nors rusų mieste lietu- 
Lietuvos miestų likimą —. viams sportininkams įeinant 
gamybinių jėgų išdėstymą: į aikštę, gali išgirsti pasta- 
Lietuvoje. ir tai darąs bend- bą — ”Eto litovskije nacio- 
radarbiaudamas su respub
likine plano komisija, res
publikine mokslu akademi
ja (su jos ekonomijos insti
tutu) i’- -u Kauno Politech
nikos Instituto moksHrir

nalisty“ (Tai lietuviai naci 
analistai).

Valdinė rusų spauda Lie
tuvoj nedrįsta atvirai smerk
ti i’- tramdyti tokių lietuvių 
nusiteikimų. Bet neiškenčia

kais. Atseit, jie tik prcsįefcri bent aplinkiniais keliais ne- 
tuoja. kur ir kaip statyti so- priminę, kokie yra jų sieki- 
vietinės valdžios įmone 
bet neturi galios spręsti, sta
tyti ar nestatyti. Moksliniu- 
kų-kultūrininkų grupė mal
daute maldavo nestatvti Lie 
tuvoje naftos perdirbimo i 
monės —tegu, sakė. stato-' 
kur nors ties Murmansku 
tegu neužteršią Lietuvos — 
bet projektavimo institutą?: 
vistiek jau rengia Jurbarke 
prisitaikyti prie naftos pra 
monės. Jurbarko likimas

mai.
Spalio 12 dieną Maskvos 

Piavda paskelbė ilgą teorini 
samprotavimą, kaip dabai 
reikia suprasti Lenino nuro- 

Į dymus “nacionaliniu klausi
mu**. Rytojaus dieną tą 
straipsnį persispausdino ii 
Vilniuje rusiška Sovietskaja 
Litva

Tokie straipsniai, tiesa 
Lietuvoje skaitytojų laikom' 
“valdiniais skelbimais“ ii

kulionis, A. Pilypaitis, R. 
Batūra. St. Pinkus, V. Par- 
čiauskas. M. Banikonienė), 
kompozitoriai ir dirigentai 
(B. Dvarionas. J. Švedas, J. 
Gaižauskas. A. Račiūnas. 
M. Dvarionaitė), dailinin
kas V. Kiserauskas. poetas i 
M. Akartinaitis, mokytojas 
R Skeivys ir, matyt, dar ir 
daug kitų. kurių redakcija 
įsakmiai nepaminėjo- Ap
žvalgoje paskelbtos laiškų 
ištraukos įtikina, kad nuo to 
projekto atsisakyti dar ne
vėlu ir yra galimybių tos 
statybos reikalą išspręsti ki
taip, nesužalojant miesto.

Ta proga pridedama iš
traukų iš laiškų, nurodančių 
ir kitus jau įvykusius miesto 
sužalojimus. Redakcija, pa
teikdama tą laiškų apžval
gą, susilaiko nuo. savo

. . x _ . . . _ x . . . sprendimo, bet vien toks ar-
atset, jau nuspręstas Fask neskaitomi. Bet kas paskai- nt SUrinkima? vra

tys, tam jis bus labai aki-1 ženk]as kad partijos ,aik. 
\aizctus pi įminimas, tiesa paštis šiuo atveju pritaria vi- 

suomenininkams. ne ryšių
... . , . ministerijai. (Eita)dziami įusų bolševizmo sie

kiai ir taktika nerusų tauti 
atžvilgiu, panašiai, kaip SS- 
ininkų laikraštis atskleidė 
nacių tiki-uosius kėslus Bal-
ijes kraštuose savo pagar
sėjusiame straipsny “Ger-

voje. ir kauniškis institutą- 
sprendžia ne likimą, o tik 
būdą. kaip prie

avintijurvi

tiesapriminimas,
to likime žinomo, bei itin nepamirši

rialvkn--- -----mn

Jeigu Maskvos valdžia tu 
rėš galios Lietuvos likimą 
lemt dar bent apie 10-15me 
tų ir jei lietuviai specialistą:' 
turės tame lėmime tik tiek 
galios bei Įtakos, kiek dabai., 
turi. tai pranašaujama.''Kad
Vilniaus ir Kauno miesYafris r,amzu°*i ai kolonizuoti .

Piaidos teoretikas įspėja 
save tautiečius rusus, turin-

nebr būsią leidžiama plėsti, 
daugiau kaip iki 300.000 gy
ventojų (Vilniuje tiek jau 
yra. Kaune irgi nebetoli iki 
to skaičiaus). Dar kiek plė
sis Šiauliai. Panevėžys, grei
čiausia jau nedaug Klaipė
da (dabar apie 100.000 gy
ventojų)- Miestų augimas 
kreipiamas i kitus penkL- 
mažesniuosius miestus: Ma 
rijamnolę. Alytų. Jurbarką. 
Plungę ir Uteną, šiems esą 
skirta išaugti iki 50,000 gy
ventojų kiekvienam

Šiek tiek savarankiškesnė 
projektuotoju sritis yra vie
tiniai gyventojų aptarnavi
mo centrai — mažieji mies 
teliai. Tokiu centrų, i ku
riuos kaimo gyventojai lan
kytųsi tik kartą ar du kartu? 
per savaitę, esą numatoma 
turėti tik 36. o mažųjų, iš a-

čius reikalų su kitataučiais 
kad tautų “susiliejimą“ rei 
kia laikyti savaiminiu vyks 
mu ir nereikia jo dirbtina' 
greitinti ar jėga skatinti. Ke 

Į lias iki tautų susiliejimo e 
sąs ilgas, jis einąs “lėtu i 
visapusišku tautų, jų kultu 
rų ii kalbų vystymu“. Tau 
tos galutinai susiliesiančio 
tik tada, kai komunizmas 
įsigalėsiąs visame pasauly 
Betgi Sovietu Sąjungoje ta: 
susiliejimas vykstąs tauti 
vienodėjimo būdu, o jos vie 
nodėja tiek. kiek Įgyvendi 
name komunizmas: išdil 
dant klasinius skirtumus 
nvkstant senajam gyvenimi 
būdui bei kapitalizmo atgy
venoms. Atseit, pats komu 
nizroo Įgyvendinimas — p? 
grindinė nutautinimo prie 
monė. Žinoma, sako, rusi

L. Digrio koncertai Lenkijoj

Leopoldas Digrys. jaunas 
muzikas vargonininkas (jau 
Vilniaus konservatorijos 
dėstytojas), koncertavo ne
seniai Varšuvoje ir Vrocla
ve. Ypač sėkmingas buvęs 
koncertas Vroclave, šv. Elž
bietos bažnyčioje, garsaus 
meistro Englerio 18-me 
šimtmetyje statytais vargo
nais. Sunkiau buvę Varšu
voje, kur filharmonijos sa
lėje esą dabartinės lenkų ga
mybos vargonai.

ka pakenčiami ilgiau kaip 
trejetą metų. Ne tik statybos 
pigumas bei neapdairumas i 
kaltas, bet ir Įnamiai uoliai 
padeda naujiems butams 
virsti laužu.

Kaip tai atsitinka, būdin
gų pavyzdžių pa-akoja ru
siškojo Vilniuje komunistų 
partijos leidžiamo io dien
raščio bendradarbis savo 
“'apmąstymuose po teismo“.!

Teismas šlaistė ieškinį, 
iškeltą vieno neseniai pasta
tyto namo gyventojui, var-i 
du Josif Josifovič Znak 
(“ženklas“). Kitų septynių 
to paties namo (Vilniuje, 
Žirmūnų gatvėj) butų gy-t 
ventojai skundėsi, kad tasai 
“ženklas“, gyvendamas vir
šutiniame aukšte, neturįs 
papročio užsukti vandens 
čiaupą ir nuolat plukdąs 
vandeniu ne tik savo, bet ir j 
visa eilę kitų butų: sugadi-į 
nęs kitu gyventojų ne tiktai 
sienas, bet ir baldus. Teis
mas priteisė ieškinį, iparei- 
goje ta “ženklą“ užmokėti 
nuostolius, bet iš ko jis už
mokės už septynių butų su
gadinimą! Tiek to. kalba 
žmonės, patys pasitaisysime 
kain nors.

Teisme Znakas nuolan
kiai teišinošh ešas užuomar-i 
ša, todėl neprižiūrėjęs van-! 
dens. Bet no teismo jau kita' 
kalba: “Neužsukirėjau ir 
neužsukinėsiu. o ką man pa-1 
darvs!“ j

Te je pačioje gatvėie kita
me name gyvenanti kita to
kia “užuomarša“ — Feodo- 
sija Dimitrijeva. kuri sume
tusi vonion skalbinius ir pa
leidusi vandeni einanti... pa
ilsėti, ligi visam name naši-, 
girsta šauksmai, kad tvanas !

Vilnius išaugo iki 300.000; 
gyventoju, kone pusė iu m-j 
sai, daugiausia darbininkais 
suplūdę iš Rusijos užkam-į

Dainininkas Vic Demone -su savo žmona ir antrąja 
dukrele.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

( pių, kur savo gyvenime ne-Į 
Krokuvos aukštosios mu- matė padoresnio buto- č^j 

jiem? lengviau pasiseka įsi
brauti Į naujus namus, bet 
kaip juose gyventi, dauvr- 
mas nei moka. nei riininasi.i 

(Elta) Į

jant keleriopai prasiplėtė 
ir užgyveno visą kampą 
priešais teatrą, apstatę ji 
tankiomis ginkluotomis sar
gybomis taip. kad vienas ki
tą matytų. Ir kieme tas pats. 
Pirmojo pasaulinio karo 
metu priglaudę pirmąją lie
tuviška Ryto draugijos gim
naziją mūrai dabar pavirto 
daugelio lietuvių kančios 
golgota. Eina gandas mies
te, kad jų požemiuose su
grūsta visa geležinkelių vy
riausioji valdyba su eile ki
tų žemesniųjų tarnautojų.

Tokių mėlynų kareivių 
pridraikyta po visa miestą. 
Ir visi rūsiai prigrūsti suim
tųjų- Va. ir mūsų kiemsargio 
šešiolikmetis sūnus, išėjęs 
mokyklon, dingo pusiauke
lėje kaip vandenyje. Eina 
gandai, kad ir jis požemyje, 
bet tėvai niekaip neprisi- 
klausia, kur jis via.

PKANASAb

Paminėjus pranašystes, 
tenka nors kelis žodžius 
tarti ir apie pati pranašą. 
Tiesa, as pats neturėjau su 
juo pažinties, bėt ano gudo 
pasakojimu, jis buvęs 36 
metų, silpnos sveikatos vien
gungis. vegetaras, blaivinin
kas. švelnaus būdo ir labai 
sentimentalus. Užėjus nega
liai, gula lovon ir pradeda 
maitintis vien vandeniu ir 
razinkom, kasdien mažinda
mas jų po vieną. Pirmą die
ną suvalgo 30, antrą 29, tre
čią 28 ir tt. Kol privaro iki 
0, labai nusilpsta, ir tada i- 
ma rodytis jam anie vaiz
dai. kuriuos tuojau užrašo, 
o svarbesnius net nupiešia. 
Tačiau tokie priepuoliai bū 
na labai įetai. tik kas kelin
ti metai. Nei kortomis nei 
iš delno būrimais neužsiė
mė-

Dėl tokių jo savybių vieni 
laikė '.ii keistuoliu, vieni li
goniu. kiti apsimetėliu, bet 
pikto žodžio niekas neturė 
jo. Priešingai, daugelis ne* 
gerbė, o kiti bent korektiš
kai pakentė. Tačiau ir vieni, 
ir kiti. kaip anas gudas pa
sakojo. ištempę ausis klau 
sė, ar neišgirs iš Antano ko
kių r.ors raujų pranašysčių 
Atsiminkime, kad laikai bu
vo pagedusiai jautrūs Įvy
kiai? ir labai skausmingi iš
gyvenimais Tokiu metu 
kiekvienas nekantriai lau
kia kokios nors permainos, 
kad tiK greičiau sutrumpėtų 
siaul»o dienos. Ir pranašam, 
ir visokiems gandams dirva 
buvo labai palanki. Juk 
Lenkijai subyrėjus, i Vilnių 
suplaukė minių minios viso
kio plauko pabėgėlių iš vi
sos rytinės ir net pietiytinės 
Lenkijos.

APARAČIKAI j

Raudonosios imperijos a- 
paračikai. ausis ir akis iš
tempė. dirba visą parą ke
liom pamainom ir grūda 
gausius būrius i požemius. 
Va. mokesčių inspekcijos ir 
teatro kaimynystėje jau nuo 
viduržiemio buvo isikūrę 
mėlyrkepuiiai (NKVD uni
forminė žymė). Pavasarė

DIDELIS MANO 

NEATSARGUMAS

šitokiose sąlygose begy
venant. visų nervai isijaudi- 
nę ’ki kraštutinumo.

Ir va, gražią saulėtą die
ną (datos jau neprisimenu) 
apie 10 valandą lyto perei
na pasiuntinys koridoriumi, 
visus Įspėdamas: Finansų 
sk viršininko Įsakyta visiem 
būti savo vietose ir nieku: 
neišeiti...

Kas čia dabar per prajo
vai, klausiu pats savęs.

Aptilus žingsniams, paky
lu ir išeinu pažiūrėti, kas g> 
per j.i-iežastis tokio karanti
no. Mano darbo kambary? 
trečiame aukšte i Basanavi 
čiaus gatvę. Kitoje korido 
riaus pusėje, kiek dešiniau 
mano kaimyno buv. II apy
linkės inspektoriaus V. G 
kambarys. Vos pravėriai 
duris, žiūriu, eina jis tylu 
tėliai. apsivilkęs, su skrybė 
le-

— Kurgi eini? — klausiu.
— Apačioje prie dun 

NKVD sargyba, krato rašti
ne ir suima kai kuriuos. Ii 
mane tuojau suims.

— Ką tu žinai, kada ką 
suims? Vienus šiandieną, ki
tus įytoj Mūsų visu vieno

zikos mokykloje vargonų 
klasės studentai pasisiūlę 
keistis koncertais su L. Dig- 
rio mokiniais: krokuviečiai 
nori pasirodyti Vilniaus ka
tedroje ir kviečia Digri su 
mokiniais Krokuvon.

Vilniaus katedra dabar 
paversta paveikslų galerija. 
Bet. restauravus jos vargo
nus, ji galinti būti viena iš 
geriausiu vargonų muzikos 
koncertams vietų visoje Eu
ropoje.

AKRON, OHIO

M i”ė P. Gaška •
Spalio 20 d Akron mies-i 

to ligoninėje mirė ilgai si r-Į 
gęs senas Keleivio skaityto
jas Petras Gaška, 76 metų 
amžiaus. Velionis, 1913 m.' 
atvykęs i JAV. apsigyveno į 
Cambridge, Mass., ir tuoj i-' 
sijungė į vietos lietuvių ir! 
socialistų veiklą, čia jis ve
dė 1915 m. Kastanciją Lu
košiūtę. Tada pradėjo ir Ke
leivi skaityti.

Pernai Gaškos atšventė į 
savo vedybinio gyvenimo-’ 

( auksinę sukakti.
šaldytuvai “Snaigės“ įkai- 1916 m. Gaškos persikėlė: 
nojami 200 rublių, tačiau, Į Akroną. Velionis prisidėjo 
lyginant su JAV 200 dolerių' prie LSS kuopos organiza- 
kainuojančiu šaldytuvu, ta vimo. Ilgai buvo Piliečiu 

Snaigė“ iš viršaus lygiai Klubo vadovybėje. ,
pusė, o viduje naudingo tū-Į Velionis paliko liūdinčią1 

r Lietu- vendinimo keliu Lietuvoje rio apie trečdalis. Jų dėžės žmoną Kastancija, dukrą su 
•as, kaip dabar daros vienas iš svar- buvo medinės- Dabar prade- šeima ir dvi seseris Lietuvo

je. Jiems reiškiame gilią už
uojautą. A Krizan '

pylinkės pasiekiamų per 15-
20 minučių, numatoma 290.1 Raibos — tos “tarptautinu 
Taip projektuoja, skaičiuo-i susižinojimo ir kitų sovietinomi IzozT 1/mmn rmnrAM rs m • . . s u // imų tautų kalbos — mokydarni, kad kaimo gyventojų 
skaičius dar sumažėsiąs. 
Dabar kaime esą dar per
daug žmonių: šimtą hektarų 
naudojamos žemės aptar-

masis vaidina svarbų vaid
menį SSSR tautų draugystė? 
stiprinime. Maža to: rusiš 
kos. noi-s ir subolševikintos

nauja vidutiniškai 13 zmo-, imperijos interesų saugoji- 
nių (Estijoje jau dabar tarnam© teoretikas neatideda to- 
pakanka 7-9 žmonių). limpi ateičiai, o jau dabar 

Tokiam Lietuvos išplana- reikalauja, kad “pagrindi- 
vimui Įvykdvti reikia bent niai šalies reikalai“ būtų 
apie 15 metu. O tokius pla<statomi aukščiau už ”to ai
rius iiečiantieji vėjai iš kito rajono“ interesus... 
Maskvos , bent ligšiol, keis- Tas rusų Įsigeidimas »u- 
davosi maždaug kas dveji lieti tautas komunizmo įgy- 
treji metai, ir dabai
voje niekas rėra tiki

Alytaus šaldytuvai

Alytaus šaldytuvų fabri
kas dabar pagaminąs 35,000 
šaldytuvų per metus, bet kai 
būsiąs išplėstas, tai paga
minsiąs po 300,000 per me
tus ((po 1000 kiekvieną' 
darbo dieną), čia gaminami

iš tikrųjų bus.
$ ’ (

I biausių paskatinimų jiems da gaminti iš stiklo-plasti- 
priešintis. (Elta) kos. (E)

~ r 11 i ri n i n ii noooooocio

ADMINISTRACIJO
PRAŠYMAS

“Keleivio“ 6dministr» 
ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane 

Unt naująjį adresą neue 

niršti narašvfi ir temo
Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — code.

OMoooeoooooai
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Maikio so Tėvo

KĄ DARYTI SU TUO 

VYSKUPU?

Tokį klausimą gavo spręs

Vliko seimai ir Taryba
ALGIRDAS BUDRECKIS

ti JAV episkopalų bažny
čios vyskupų taryba, susi

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

__,____ Pagal 1964 m. lapkričio planuoja Lietuvos laisvini-
rinkusi Wheelinge, W. Va. 28 d priimtą Vliko statutą, mo uždavinius ir jiems vyk- 
Tai buvusio Kalifornijos seimas turi sekančias galias: dyti priemones, sudaro Vli- 
vyskupo James A. Pikel jisai išklauso tarybos ii -vai- ko valdybą ir nrižifiri jos 
klausimas Tas vyskupas dybos veiklos apyskaitas, veikimą. Tvirtina Tautos 
skelbia nepripažįstąs šven- svarsto Lietuvos laisvinimo Fondo valdybą ir atlieka vi- 

' problemas, tvirtina sąmatą sus kitus pavestus uždavi- 
įr joc vykdymo apyskaitą ir nius.
nustato savo sesijai darbo- Tarybos posėdžiams pir- 
tvarkę. Seimas turi ir su- mininkauja Vliko organiza- 
spendavimo teisę — visų sa- ciju raidyno eile visi tarybos 
vo atstovų balsų absoliutine

— Sei. Maik. ar teisybė, 
kaip žmonės kaita, kad Die
vas jau numirė?

— Ir teisybė, ir ne.
— Nu, tai kaip tas gali

būti? *
— Tai priklauso, koki 

Dievą tėvas tiki.
— Bet Dievas yra tik 

vienas.
— Ne, tėve, ne vienas.
— Nu. tai kiek?
— Negalėčiau tikrai pa-; 

sakyti, kiek jų yra, bet yra 
daur, nes visos religijos turi 
visokių dievu ir dievaičių.1 
Seniau jų buvo daug dau
giau. bet jau nemažai jų iš-j 
mirė. Lietuviai turėjo apie 
tris tuzinus
ir padėjėjų, bet iš visų jų Ii- ■ 
ko tik vienas dievas Perku-! kų? 
nas. Tas tai jau amžinas- 

— Ale dabar, Maiki, šitc 
dievo jau niekas negarbina.

— Garbina, tėve, tik jai 
truputi kitokiu būdu. Se
niau. kai Perkūnas subildė
davo, arba pradėdavo šau 
dyti žaibais, Lietuvos žmo 
nės tuoj aukodavo jam gy 
vulius. kuriuos degindavf 
ant laužų.

— Jes, Maiki, aš esu gir
dėjęs apie tai Ale pasakyk 
koks galėjo būti Dievui pa 
žitkas iš sudeginto ožio a- 
veršio?

— Suprantama, tėve. kad 
jam naudos iš to nebūdavo 
Bet prietaringi žmonės tikė 
jo, kad dievas pasidaro iierr 
geresnis, kai pauosto spirgi 
narnojo gyvulio dūmų. Tas 
tikėjimas nėra dar išnykę* 
ir šiais laikais. Tiesa, gyvu 
lių jau niekas dievams nede 
gina; jų vietoje deda art ža 
rijų šventintu žolių.

— Bai gary. Maik. čia tr 
pasakei teisybę. Aš atsime 
nu, kad ir mano motina pe’ 
Žolines nešdavo bažnvčicr 
žolių, kad kunigas pašven
tintų, o paskui jas deginda
vo. kada tik Perkūnas su- 
belsdavo. Ale visgi Perkū
nas nebuvo tikras Dievas 
Maiki.

— O kaip tėvas supranti 
tikrą ji Dievą?

— Tikrasis Dievas yra su 
barzda. Maiki.

— O kada tėvas ji matei?
—Nebūk balamutas, Mai

todėl ir aš nemačiau; ale aš 
mačiau jo pikčeri numalia- 
votą-

— O kas ji numaliavojo? 
— Nežinau, koks bogo- 

mazas. Kai aš buvau mažas, 
tai tokius abrozdus dalinda
vo Plungės kamendorius 
kalėdodamas. Juk. turbūt, 
žinai, kad seniau prieš Ka- 
lcdiiS kunigai Lietuvoje ka
lėdodavo. ar ne?

— žinau, tėve.
— Nu. tai gerai ir sakyt, 

kai žinai. Būdavo atvažiuo
ja rogėm su keliais špitol- 
ninkais, arkliai pakinkyti 
žvanguliais, tai jau iš tolo j 
žinodavai, kad atvažiuoja

tosios dvasios, Trejybės, į 
dangų ėmimo ir kai kurių 
kitu dogmų.

Yra vyskupų (jiems va
dovauja Loulitt. P. Floridos 
vyskupas). kurie kaltina Pi- 
kę herezija, bet vyskupų ko
mitetas. kuriam buvo paves
ta suformuluoti kaltinimus, 
herezijos klausimo nekelia. 
Jis tik kaitina vyskupą Pikę 
dėl atsakomybės trūkumo, 
didžiųjų tikybos išraiškų 
suprastinimo (vulgariza vi
mo). Taiyba, kurioje daly
vavo 139 vyskupai, 103 bal
sais prieš 36 patvirtino ko
miteto pasiūlymą. — taigi 
tik papeikė vyskupą Pikę.

Bet tuo nėra patenkinti 
nei p2ts vysk. Pike, nei kon
servatyviausieji vyskupai, ir 
žada kelti herezijos klausi
mą. Bet tai eigai pradėti rei
kia pirmininkaujančio vys
kupo sutikimo, ir pati pro-j 
cedūra yra sudėtinga Dau
gumas tikisi, kad laikas at
vėsins įsikarščiavusius ir tas 
reikalas bus baigtas minėtu 
vyskupo papeikimu.

Protestantų episkopalų 
bažnyčia yra 1789 atskilusi 
nuo anglikonų bažnyčios.

nariai; sekretoriauja taip 
pat visi taiybos nariai ta pa
čia raidyno eile. tik prade-

dauguma gali pareikšti val
dybai ar kuriam nors jos na
riui nepasitikėjimą, kurį pa- dant paskutiniu, 
reiškus, valdyba ar jos na- . , . .
įys

—- . - --- — , eavo uždaviniams vykdy-
atsistatyuma. Seimas; ti taiyba gali sudalyti nuo- 

j taip pat wsų savo atstov*ų latir.es ar laikines komisijas.
Šiuo metu veikia keturios 
nuolatinės komisijos: poli-

dviem trečdaliais balsų gali 
priimti į Vliką naują narį
organizaciją. arba iš 
išjungti esantį narį - 
nizaciją.

Vliko seimą sudaro Vliko 
organizacijų po tris atsto
vus. Kiekvienas atstovas tu
ri balsą. Kitaip sakant, pa
gal esamą sąstatą seimuose 
gali dalyvauti 45 pilnateisiai 
atstovai. Atstovu gali būti 
kiekvienas lietuvis, ne ja? 
nesnis kaip 21 metų am
žiaus.

Eilinė seimo sesija kvie-
i -

liko tinė-teisinė (pirm. St. Lū
orga-

1 d. laidoje. Straipsnis buvo 
paįvairintas kap. E. Jasaičio 
ir kitomis nuotraukomis.

Kap. E Jasaitis 'gimęs 
Lietuvoje. 1948 m. su tėvais 
atvyko į JAV, apsigyveno 
Waterbury, čia baigė aukš
tesniąją mokyklą. Joje bū
damas. pasižymėjo sporte, 
buvo Conn. valstybės futbo
lo komandoje. Jis yra vedęs, 
turi 3 vaikus. Jo tėvas dr. 
Viktoras Jasaitis yra įžy
mus chemikas.

šys), biudžeto (pirm. Ant. 
V. Vaitiekūnas) ir jėgų tel- 
kimo-apsijungimo (pirm. B. 
Bieliukas).

PASIMOKYKIME 15 į 
VENGRŲ . į

Apie tai Dirvos lapkričio 
i 2 d. laidoje rašo Vasario 16- 
sios gimnazijos mokinys 
Andrius Šmitas.

Vengrų gimnazija, kuri 
yra Vokietijoj netoli Niurn
bergo. pakvietusi Vasario 
16 gimnaziją dalyvauti 
Vengrijos sukilimo 10 metų

gimnazija turi 346 mokinius 
iš įvairių kraštų, ir ne tiktai 
Europos, bet ir iš visų žemy
nų — Amerikos, Australi
jos,-Afrikos Vien iš JAV 
ten esą 64 mokiniai. Norin
čių Stoti esą daugiau, tik ne
galį daugiau priimti.

Šmitas rašo:
"Pagalvokite, kas po 20 

ar 30 metų redaguos mūsų 
lakraščius, kas ves radijo 
valandėles ir iš kur imsime 
nauju paruoštų žmonių ki
tiems uždaviniams?

"Todėl susirūpinkite savo 
atžalynu, siųskite vaikus į 
Vasario 16 gimnaziją, ne
svarbu, kokiame krašte gy
venate. Pasirūpinkite, kad 
toji mokykla turėtų pakan
kamai gei-ų mokytojų. Lie
tuviškos organizacijos, pri
sidėkite prie tokios gimna
zijos suformavimo, nes ir 
Jūsų eilės ištuštės, jeigu ne
sirūpinsite prieaugliu“, bai
gia A. Šmitas savo straips-

sukakties minėjime spalio! ni.
22 d. A. Šmitas buvęs Vasa-i Įsidėmėtina, kad tokius 
rio 16 gimnazijos delegaci-! klausimus kelia dar tik gim- 
joje ir patyręs, kad vengrų n azi jos auklėtinis.

KAFITONAS E. JASAITIS 

KALNIEČIŲ VADAS 
VIETNAME

Vietnamo kalnuose gyve
na apie 700,000 kalniečių.

čiama kartą per metus lap-; Jie r.emegsta žemumos viet- 
kričio-gruodžio mėnesi. Pa-1 namiečių, kurie juos dabar
prastai sesijos vyksta Padė
kos Dienos savaitgali (lap
kričio mėn. pabaigoje) Nevv 
Y'orke. Seimas išsirenka se-

Dabar JA Vji turi per 3 mil- sijos prezidiumą iš pirmi
ninko. vicepirmininko ir 
sekretoriaus. Pernai pirmo-

nanų.
1925 m. jai teko spręsti 

Arkansas vyskupo Willia- 
mo Browno bylą. Jis buvo 
pripažintas heretiku.

Tas vyskupas parašė knv- 
rą "Komunizmas ir krikš
čionybė“, kuri yra išversta 
ir i lietuvių kalbą.

i ranka ir įspraudė rublį. O 
nai turėjo apiCjnau atvaduoja j įis ažiūrėjo j bumašką ir 
visokra globėjų j Ale kartais būdavo ir fomų. j Nu Jsako. nini£ru

ls kunigo būdavo juo-’

Jau parduodamas
valdo, nes jaučiasi jų skriau
džiami. Bet jie nėra ir rau
donųjų salininkai, nes nori 
būti nepriklausomi ir gy
venti ramybėje. Jie kelis 
kartus buvo sukilę, bet da
bar, atrodo, santykiai su
švelnėjo. ir P. Vietnamo sei
me kalniečiams paliktos 8 
vietos-

Ir kas iš mūsų iki šiol ži
nojo. kol Amerikos spauda 
pranešė, kad ten, Dak Pek 
apylinkėje, lietuvis kapito
nas Edvardas Jasaitis net 
apie 7,500 kalniečių 
nuo komunistų?!

Tai Kontumo provincijo
je, apie 300 mylių į šiaurę 
nuo Saigono, netoli Laoso 
sienos. Jis čia pasiųstas va
dovauti vadinamiesiems ža
liakepuriams (specialiai pa- 
ruoštims partizaniniam ka
rui kariams) ir jų organi-
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KALENDORIUSje apsijungusio Vliko sesi
joje prezidiuman Įėjo dr. 
Vladas Šimaitis. Antanas 
Vasaitis ir dr- Algirdas Bud
reckis. Prezidiumas vado
vauja seimo sesijai ir tvarko 
jos reikalus Nors Vliko se
sijos laikomos uždaros, jų 
posėdžiuose, be seimo atsto
vu. gali dalyvauti Lietuvos 
diplomatai, Vliko valdyba,) 
Tauto? Fondo valdyba. Lie
tuvos Laisvės Komitetas, i 
Alto ir PLB valdybos. Vliko Į 
valdybos ir seimo kviesti 
svečiai (visuomenininkai, 
dalykų žinovai, jaunimo vei
kėjai ir žurnalistai).

turin y s

sako: Nu. sako, pinigų as 
neimu, ale paimsiu šitą po-

-r -i - • t • pierėlį už abrozdą. Ii- pada-
Jes, Maiki. Matai, Lie-i •• mitinai caVvriaTnns- 

tuvoje buvo mada kiaules
šert? gryčioje, ba žiemą lau-’ 
ke sušaldavo jų ėdalas. Špi-' 
tolninkas, būdavo, iš vakaro' 
apznaimina gaspadoriams, 
kad rytojaus dieną visi 
lauktų kunigo. Tą dieną, ži
noma, kaulių i gryčią ne- menu gaįp jjs atrodo. Vyras’ sispindi lietuviu yisuome- 
leisdavo, ko! kunigas nepra- gu žiĮa barzda sėdi ant deJ nės viešoji opinija, kurio*

besio su didele knyga ir už
rašinėja žmonių griekus, o 
kai ateis sūdna diena, tai vi
sus pagal tuos protokolus 
sūdys.

— Gerai, gerai, dabar aš 
jau žinau, kaip tėvas Die

, ve jį motinai sakydamas:
"Va, čia mūsų pono Dievo 

Pakabinkit jį ant 
sienos ir kasdien sukalbėkit 
prieš jį poterius.“.Taigi da
bar tu, Maiki. žinosi, kad aš 
tau nemeluoju. Aš mačiau 
pono Dievo pikčerį ir atsi-

Y liko seimai, kuriuose da- zuotiems kalniečiams, kurių
tro’iio o t ct n vii ,1„V • -rmlyvauja 50-60 atstovų, yra 

lietuvių visuomenės politi
nių minčių ir veiklos įverti
nimo forumą'. Seimuose at

važiuodavo. Ale sykį išlau- 
kėm visą dieną, o kunigo nei 
dūko. Pradėjo ir temti, o jo 
vis nėra. O kiaulės lauke 
žviegia gvoltu, nori ėsti. Nu, 
tai mano motina, amžina jai 
atilsi ir pasakė: kunigas 
jau neatvažiuos, 
gryčion kiaules, tegu paėda. 
Ale kad tu žinotum, kai tik; 
kiaulės sulindo i lovį, ant' 
kiemo tik — dilin dilin ’ — 
suskambėjo žvanguliai- Mo
tina suriko: o Jėzau, kuni
gas: Sučiupo kačergą irda
vai varyti kiaules laukan, a- 
le tarp duiu jau pasirodo 
kunigas su krapyla. Nu, ir 
kiaulė tiesiai jam tarp kojų. 
o jis ant jos — ir išjojo lau
kan.

— .Man rodos, tėve. kad 
tai jau sena pasaka.

— Jes, Maiki. jau šmotas 
metų. kaip tas atsitiko, ale 
šito prajovo aš ir šiandien 
negabu pamiršti, ba tada aš 
ir Dievo pikčeri pamačiau. 
•Tessa. Kunigas sugrįžo su 
špitolninkais gryčion. pa
švaistė krapylu. davė vi
siems juodą kryželį pabu-

įleiskime SUprantį jr galiu pasaky-
„oa, o j kad j)ievas jau mirė

— Ne, Maiki, jis negali 
būti miręs- Taip tik bedie
viai kalba.

— Nesiginčyk, tėve. Yra 
jau nemaža teologų, mokytų 
kunigų, kurie sako, kad

ios
išraiškas ima dėmesin tiek 
planavime, tiek darbuotėje 
Vliko taiyba ir valdyba.

Bendradarbiavimas su 
kraštu. Jaunimo Kongreso 
reikšmė, nuoraikos Euronos 
Taiyboje, Yatikaro pašto 
ženkliukas str Aušros Var
tais, tolimesnė konsolidaci
ja, Lietuvos valstybinės sie
nos. 1968 jubiliejiniai me
tai, Eltos leidimas svetimo
mis kalbomis — štai tik ke
letas klausimų, kurie buvo 
iškelti ir sva’ stvti I liko ta-

barzdotas Dievas jau atgy- posėdžiuose.
veno savo laikus ir mirė. A- 
merikos spaudoje plačiai a 
pie tai rašoma Aš žinau.

Vhko Tarybą sudaro \ li- 
_ ko narių-oi eanizaci jų po 

vieną atstov?,. Šiuo metu ta-
kad tėvui sunku su tokia ryboje atstovaujama 15 sio- 

susigyventi, bet vių-organizaciju. Taivbanuomone 
kitą syki aš paaiškinsiu apie 
tai plačiau. O dabar lik 
sveikas.

— Jes. eik tu nuo manęs 
greičiau, ba man jau galva 
pradėjo suktis.

čiuoti i>- pradėjo bartis, kad 
ki. Juk tu žinai, kad paties jį pasitiko su kiulėmis. Ale 
Dievo niekas negali matyti,’motina atsiprašė, pabučiavo.

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

renkasi posėdžiu ne mažiau 
kaiT kaita ner du mėnesius 
Vliko patalpose. Tokie po
sėdžiai ivvksta dalyvaujant 
absoliutinei tarybos narių 
daugumai šalia organizaci
jų atstovų, posėdžiuose da
lyvauja Vliko valdybos na
riai, PLB atstovas (pataria-( 
muo j u balsu) ir Tautos Fon- 

j do valdyba.
Tarp Vliko seimo sesijų 

į č’c nnas vvkdo seimo 
funkcijas. Jis studijuoja ir

dabar turi apie 750.
Kan. E. Jasaičio karinės 

jėgos 2,700 pėdų aukštyje 
turi įsirengę sustiprinimus, 
kūne tęsiasi per 11 kalnų, iš 
kurių kiekvienas sudaro at
skirą tvirtovę. Iš smėlio mai
šų ir žemės pastatytos už
tvaros. apsitverta spygliuo
tų vielų tvora, pavojingos 
vietos užminuotos, požemy 
iškasti urvai apsisaugoti nuo 
priešų patrankų sviedinių, 
sužeistiem slaugyti, saugiam 
radijo ryšiui palaikyti. Jie 
turi porą patrankų, kelis 
kulkosvaidžius, radaro įren
gimus. kurie įgalina ir naktį 
matyri. kas aplinkui dedas.

Į kap. E. Jasaičio ginamą 
slėnį susirinko, kaip minėta, 
daugiau nei 7,000 kalniečiu 
ir rainiai, kiek tokiose sąly
gose tai Įmanoma, gyvena. 
Čia moterys dirba žemės 
darbus, vaikai mokosi, o vy
rai, amerikiečių apmokyti, 
rankose laiko ginklą, kad 
reikiamu laiku galėtų atrem
ti priešą.

Kalniečiai kap. E. Jasaitį 
ir jo žinioje esančius ameri- 
kieč’Us labai gerbia, nes ži
no. kad jeigu jie pasitrauk
tų. tai užplūdę komunistai 
juos visus išžudytų.

Apie tuos žaliakepurius ir į 
kap. E. Jasaiti plačiai rašė* 
kelių milionų tiražą turin-, 
tis žurnalas Look lapkričio.

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

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

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

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai':
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?
Vietnamas faktų šviesoje-
Straipsnis Jaltai prisiminti.
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?

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

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

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi
sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant. Užsaky
mus galima siųsti kartu su prenumerata ir galima atskirai. 

Prašome adresuoti taip:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(TęmnyB)

Lietuvos premjeras Gedvilas man vienaip vis ateina 
j galvą. Jei ėmė Gedvilą premjeru, iš to seka. kad ten įvy
ko didelis kratinys, ir bus viskas susimaišę. Matyti, daug 
liaudininkų, bent žemaitiškos grupės, bus nuėję i sovieti
nę stovyklą. Juose tokio polinkio visada buvo, o Įvykiai

Prancūzų kariuomenės svetimtaučių savanorių būrelis. Jų tarpe 
antrasis iš kairės Jonas JanuškLs.

-----------  i
i

juos bus pastūmėję į tą kelią. Kito jiems iš viso nėra. Lie
tuvos ateitį vaizduojuos sau kas kartą vis labiau drumstai: 
kas ten vyksta, neturiu supratimo ir nepajėgiu susidaryti 
sau aiškaus vaizdo.

Reikės ruošti straipsnį "Lietuvos Žinioms“. Senas 
bendradarbis gali gi bendradarbiauti. Jei tik redakcija 
norės pasiskelbti, aš jiems jokių "principinių“ skrupulų 
nerodysiu. Rašyčiau apie Prancūziją.tema nepavojinga— 
apie jos faktišką būvį pe okupacijos ii karo paliaubų su
tarties sąlygose. Reikės pabrėžti išmelžiamąją vokiečių 
politiką okupuotose šalyse.

"L-Ž.“ redakcija man dar šiek tiek pinigu yra sko
linga, taip bent manau, nes eilė straipsnių, regis, liko ne
apmokėta. Bet ar galima galvoti apie pinigus tokiu laiku? 
Jie pasijuoktų, jeigu jiems priminčiau. Pinigus iš Rusijos 
siųsti — tai visa istorija, ir dargi istorija pavojinga. Vil
ties labai mažai

Prancūzijos būsenoje, atrodo, tebevyrauja netikru
mas. Netikrumas dėl ūkiško gyvenimo perspektyvų, dėl 
negalėjimo susisiekti su okupuota zona. dėl taikos būsimų 
sąlygų, dėl galimų dalybų jų imperijos plotų, o šiuo tarpu 
yra dvi Prancūzijos, abi autarkiškos, viena vokiečių čiul
piama, o kita blokados spaudžiama. Gyvenimas abiejose 
zonose vyksta, kaip gali, bet skirtingai. Kokia ta vokiečių 
politika — vienas Dievas galėtų pasakyti. Ar jie tik nenori 
išvaryti prancūzus iš kantrybės ir okupuoti visą kraštą? 
Vokiečių "korektiškumas“, atrodo, turi labai nekorektišką 
"hintergrundą“...

Mane skatina imti butą — esą, kitaip kas kitas jį pa
ims. Reikia apsispręsti.

1940. 8- 29
Man galvosūkis: Goldšteinas mane lagina važiuoti 

į Paryžių. Jam reikalingi čemodanai, o ir man nieko ne
kenktų ten pabuvoti. Bet reikia samdyti butas čia. o pa
skui jau matytime.

Nuotaika skysta, tuščia galvoje, nors pasikark.

1940. 8. 30
Šiandien jaučiuosi sveikesnis. Buvau us av'.ninką 

dėl buto. Jis tarp 2-3 vai. vak. bus čia. • .-<č iu dėl
buto. o tada pradėsiu gyventi savarankiški ;, ka ' tik kaip 
nors įsikūrus.

Iš Saros gavau marškinius dovanų- Puikūs marški
niai. Kuo aš jai atsimokėsiu? Reikia parašyti jai laišką. 
Jei įsikursiu savarankiškai, svajoju vilti sau bulvių sriubą 
su plaučiais ir panašiais "tripee“'; o bulvės bus mano 
standartinis valgis.. Bet kas toliau? Apie Ameriką žinios 
tokios: jokiame sąraše aš nesu. Gal dabar įtrauks, ir reiš
kiama vilties, kad ir mano vardas praeis, bet jokio tikru
mo dėl to nesą. Tai ir suprantama. Apie Lietuvą jokių 
žinių, iš Lietuvos irgi nieko negavau. Prancūzijos būsenoj 
kažkoks slegiantis netikrumas dėl artimiausios ateities — 
kokia bus ateities Prancūzija? Kokios jos sienos, santykiai 
su kaimynais, kokia kolonialinė politika ir tt. Šios dienos 
klausimas — kaip tvarkytis tarp dviejų zonų? Kaip ten
kinti šios dienos reikalavimus, kai blokada ir vidaus siena 
visas galimybes užkerta? Kartu jaučiamas noras kurti 
ateitį; ypač norima jaunimu rūpintis, kad ateitis būtų sa
vu laiku tikrose rankose. Nacionalinė revoliucija dar tebe
ieško sau naujų gyvenimo formulių, naujos organizacijos 
ir idėjinio turinio. Paprastai revoliucija iš viršaus negali

—x.w 'm*-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kairėje Suzanne Reynolds, dešinėje Charles YukL ku
ris mokė Suzanne dainuoti. Ji savo kambary New Yor. 
ke rasta nudurta. Charles YukI suimtas ir kaltinamas 
įvykdęs tą žmogžudystę.

Teisės patarimai

Klausimas

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

JONUKAS KELIAUJA 

Pasaka
Pagal M. Kanapnickienės pasaką iš lenkų kalbos 

lietuviškai parašė
Jonas Valaitis

(Tęsinys)

MIŠKE

Ar keliu beverta eiti,
Kai miške yra ko veikti:

Čia avietės, čia vaivorai 
Ir kitokių yra norų.

Va, mėlynės prie pušaitės,
O pušaitėj voveraitė...

Dairos — jau nėra palydų,
Tai Jonukas jau paklydo.

Ką daryt? Nėra vaikų!
Kažkas šnabžda tarp šakų, - ;

O miške kaskart tamsiau,
Ir Jonukui vis baisiau.

Štai iš eglės tamsiašakės 
Jau pelėdos žiūri akys,

O iš liepos — tai apuokas 
Žiūri Į Jonuką, juokias.

Didis paukštis nusileidžia —
Jis baisus, jisai nežaidžia...

Keleivėliui širdj smelkia —
Eina, klumpa jis ir verkia.

— Mama! Mama! — verkdami šaukia. 
Betgi nieks čia jo nelaukė;

Ir, parpuolęs žemėn, rauda 
Po egle, kur grybai auga.

Verkia, rauda ir užmiega.
Nieks netrukdė jojo miego.

O namie visi be žado:
— Kur Jonukas? — pasigedo.

Ieško vaiko, kur įmano,
Ir sode, darže, už namo.

Šulinio net dangtį verčia —
Kiek mamutė skausmo kenčia?

Betgi Bristus uoslę turi,
Jis į orą tik pažiūri

lr išklausęs, ką kas sako,
Girion lekia jau be tako.

Sūnus vairavo mūsų ma
šiną. Tai buvo šeštadienio 
vakarą. Netoli mūsų namų, 
prie gatvių sankryžos, jis 
sustojo, nes ten buvo "stop“ 
ženklas, ir. kiek palaukęs 
(iš jo kairės pusės stovėjo 
mašinos), pradėjo labai iš 
lėto važiuoti į pagrindinę 
gatvę. Jisai sako, kad neva-', 
žiavęs daugiau negu 10 my
lių greitumu. Tuo metu iš 
kairiosios pagrindinės gat
vės pusės lėkte atlėkė maši
na ir mūsų mažiną smarkiai^ 
apdaužė. Kitos mašinos vai
ruotojas, duodamas sūnui 
savo dokumentus, kad tas 
galėtų nusirašyti reikalingą 

• informaciją, pasakė mūsų 
sūnui, kad tai esą buvus jo 
kaltė, kad jo draudimo kom
panija atlygins mums už vi
sus nuostolius ir kad jis tuoj! 
pat pranešiąs savo agentui I 
ir viskas būsią sutvarkyta. I 
Jo mašinoj sėdėjo dar trys j 
jauni vyrai, ir visi girdėjo! 
pasikalbėjimą.

Laimei, mūsų sūnus nebu
vo sužeistas ir nuvyko į po- 
KVIĮ, Į R.uri jiS vaziaVO. 
girdėdamas nieko iš anos 
mašinos vairuotojo arba jo 
draudimo kompanijos, mū
sų sūnus parašė tam vyrukui 
laišką (adresa žinojo iš do
kumentų). Vėl nė žodžio. 
Tada sūnus paskambino to 
vyruko draudimo kompani
jai. Kompanija jam pasakė, 
kad jie nieko negirdėjo apie 
akcidentą, bet kad jie atsių
sią blanką užpildyti Taip 
ir buvo. Mūsų sūnus gavo 
blanką, kurią jis užpildė ir 
grąžino draudimo kom.pani- 
jai.

Tuo metu mes gavom laiš
ką iš savo draudimo kompa
nijom, kad anos mašinos vai
ruotojas ir tie jo keleiviai 
traukia mūsų sūnų atsako
mybėn. nes jie buvę sužeis
ti. Po savaitės vėl gavome 
laišką iš to vyruko draudi
mo kompanijos: jie mus pa
informuoja. kad tas vyru
kas neturi tokio draudimo, 
paged kuri galėtų jo kompa
nija užmokėti mums už mū
sų mašinos sudaužymą. Tai

gi mes papuolėme į tikrą bė
dą be savo ir. atrodo, be mū
sų vaiko kaltės.

Kas mums dabar daryti? 
Jei mūsų sūnaus draudimo 
bendrovė turės sumokėti už 
nebūtus sužeidimus, ar tai 
nepakenks mūsų draudimui 
kitais metais? Prašome 
mums atsakyti.

Automobilio savininkai 
Massachusetts.

KAS YRA BANGINIS?

Tai didžiausias gyvulys 
pasauly. Jis išauga iki 30 
jardų ilgio ir sveria 330,000 
svaių, o tuo tarpu dramblys 
sveria tik 8.000 svarų. Ban
ginio jaunikliai gimę sveria 
12,000 svarų ir yra 7 jardų 
ilgi*". Žįsdami jie per 24 va
landas priauga po 200 sva
rų ir pailgėja pusantro co
lio- Tai bent kūdikis!

Iš banginio galima gauti 
50.000-70.000. o kartais ir 
visus 100,000 svarų riebalų. 
Tai atitinka riebalų kiekį, 
kurį galima gauti iš 1,700 
didelių kiaulių.

Bendras banginio raume
nų svoris siekia 130,000- 
150.000 svarų. Jo raumenų 
jėga siekia 1,700 arklio jė
gų, taigi prilygsta greitojo 
traukinio lokomotyvo jėgai.

Banginio plaučiai vienu 
metu įtraukia 14,000 kvortų 
oro.

Šio gyvulio tėvynė—šiau
rės Atlantas. Banginis išgy
vena iki 50 metų.

Girioj rado jis Jonuką «— 
Tupi, žiūri prie kelmuko.

ateiti su gatavomis formulėmis ir gatavu turiniu. Įvyko 
vietos patuštinimas. o kas patuštintą vietą užims, pareis 
nuo labai daug sąlygų- Ar anglai muša vokiečius? Žmonės 
linkę tam tikėti. Gal jų tikėjimas pagrinde turi tik norą, o 
gal Londono radijo pagiros ir yra šiuo tuo paremtos?

Butą jau nusamdžiau. Ryt ^kraustau.

(Bus daugiau).

A-

Atsakymas

1. Dėl ieškinio prieš Tams
tas.

Praneškite visas akciden
tą liečiančias smulkias in
formacijas savo agentui- Jis. 
piancš draudimo kompani
jai, o draudimo kompanija 
ves reikalą su ieškovais 
(Plaintiffs).

2. Dėl savo ieškinio.

Gaila, kad Tamstos išpil- 
dėte ir pasirašėte ano vai
ruotojo draudimo kompani
jos Tamstoms atsiųstą blan-Į 
ką Jos nereikėjo pildyti ir 
pasirašyti, nepasitarus su 
advokatu. Dabar — šaukš
tai po pietų! Anas vairuoto
jas, matyti, neturi taip va
dinamojo "property damage 
insurance“. todėl tektų iš jo 
paties ieškoti už Tamstų ma
šinai padarytą žalą. Daž
niausiai — tai yra labai "ne
dėkingas“ darbas, tačiau y- 
ra ii kita procedūra, kuria 
vadovaujantis kartais pa
vyksta išieškoti iš "kaltinin
ko“ neturinčio "property 
damage insurance“, nuosto
lius.

Atrodo, kad Tamsta netu
ri taip vadinamojo "collil 
sion insurance“, todėl pata
riu šiuo reikalu pasikalbėti 
su savo advokatu, kuris nu
tars. ar Tamstai apsimoka 
pavartoti tą kitą. aukščiau 
mano minėtą procedūrą.

3. Jei Tamstos arba Tams
tų sūnus, t. y. vairuotojai 
kurie naudoja Tamstų ma
šiną, nesate turėję dažnu 
akcidentų, ieškinys prieš 
Tamstas nepakenks Tams
tų draudimui, net tokiu at
veju, jei Tamstų draudimo 
kompanija ir nutartų užmo
kėti tam tikrą sumą ieško
vams.

Naujausios
KNYGOS

JIS VEDĖ 32 MOTERIS

Jugoslavijoje Stanimir 
Petrovič. Misaro apylinkės 
ūkininkas, šiomis dienomis 
ruošėsi vesti jau 33-čią žmo
na. tačiau apsirgo ir mirė. 
Jis dar nebuvo labai senas, 
tik 75 metų amžiaus, tačiau 

’ jau buvo vedęs 32 kartus ir 
vis pasirinkdavo jaunas 
merginas- Pati vyriausia iš 
ju buvo tik 28 metų. o pati

Dr. Sheppard teisiamas Cleve- jauniausia — 16 metų. Kas 
landė už savo pirmosios žmonos joms atsitikdavo, kad jam 
nužudymą, sveikinasi su dabar- taip dažnai reikėdavo vesti 
tinę žmona, kuri ką tik grįžo iš naujas, Assaciated Press ži- 
Vokietijos. Į nia nepaaiškina.

***<*>*•f

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
kronikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-. kaina — 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais $3.75.

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

PRI .fino 2ENKI F nrg- 

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

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

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš- 
ki*. Kaina..................$3.50

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

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

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, 
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knvga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina .................... ......  $6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, n 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas, 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrvbos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pust, kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir si knygą.

| Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

«.'-'č *'
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Malonus draugystės 

pokylis Bostono
PARENGIMŲ KALE N DORI U fcN. Anglijos Baltų draugi

ja ne tik surengia per metus 
po 3 gerus koncertus, bet ir; Lapkričio 13 d. So. Bosto-Į 
po vieną malonų susiartini-1 r-° Lietuvių Pil Dr-jos III 
mo vakarą. Koncertai ren- aukšto salėj Lituanistinės 
giami miesto centre esančioj mokyklos metinis banketas. 
Jordan Hali salėje, o poky- * * *
liai So- Bostono Lietuvių Pil. •
Dr-jos didžiojoje salėje, šie- į Lapkričio 20 d- So. Bosto- 
met toks pokylis buvo lap- no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj
Vinz’iA ri Vnntoi ln nl/A i 1 .lPtllVOo k' 511*111 Am OKI otLrTiLietuvos kariuomenės atkū

rimo sukakties minėjimas- 
Kalbės Lietuvos konsulas A.

kričio 6 d. Neatsilankė i ji 
tiek, kiek galėjo (juk Bos
tone lietuvių, latvių ir estų
gyvena tūkstančiai), bet šie- Simutis iš New Yorko. 
met jis vistiek buvo gauses
nis negu pernai Ypač gau
siai buvo atstovaujami in
žinieriai.

Svečiai buvo ne tik labai 
gardžiai Irenos ir Redos 
Veitienių bei Aldonos La- 
buckaitės ir kitų pagamin
tais gardumynais sočiai pa-, 
vaišinti, bet turėjo progos* Lapkričio 27 d. So. Bosto- 
pasiklausyti ir gražaus kon- T’n T p;i rA” **«

• » h

Lapkričio 25 d. Jordan 
Hali salėje dainininkės Al- 
doros Stempužienės kon- 
cerias, rengia Pabaltiečių į 
draugija.

SPECIALIAI Į LIETUVĄ 
GRAŽIAUSIOS

KALĖDV DOVANOS 
ITALIŠKI NAILONO 

LIETPALČIAI 
Tai liet palei iai, kurių jūsų 
giminės prašo. Jie yra labiau- 

iai pageidaujama dovana, ir 
už jų sumokėtas doleris yra 
verias mažiausiai 10 rubliu. 
3PECIAL 1NR $36-30
2 itališki nailono lietpalčiai— 
vyrų ar moterų,—labai ele
gantiški ir modernūs, pasiūti 
is sunkaus nailono, visiškai 
p.epraieidžią vandens ir vėjo, 
lengvi, bet šilti, visokių dy
džių. nuo mažiausių iki ypa
tingai didelių, spalvos —tam
siai mėlynos (naivy), tamsiai 
ža’ios, tamsiai rudos. Galite 
už šitą kainą užsakyti*tik ši
tuos lietpalčius arba dar ką 
pridėvi iš mūsų sąrašo ir pa
daryti didesni siuntini, bet 
būtinai užsakykite savo myli
miesiems šituos lietpalčius 
DABAR — padarysite juos
labai laimingus.
užsakymai tik per 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

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

Reikalaukite veltui katalogų.

I

Knygos
jaunimui

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ i MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 pst, kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, D. Čibo pasak.- 

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

♦ *

cerio, kurio programą at 
liko latvė viešnia iš New 
Yorko Prince, kuriai akom- 
ponavo Mara Efferts, latvis 
inžinierius Edvards Yallens

no Lietuvių Pil. Dr-jos na
riams šui-um burum savų 
namų III aukšto salėje-

♦ * *

Gruodžio 18 d. 3 vai. po-

PALENGVINK'TE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, koi 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš
.toiųsty reikaling, .am*- jjėLYNI KARVELIAI, Ale

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

l. INTARO TAKAIS, J. Na į 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 1 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80 i
GINTARĖLĖ, J. Narūnės Į 

iliustruota pasaka, 24 psl. J 
kaina ..........................SI

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE Į 

SYS, D. Bindokienės pa į 
rašytas labai Įdomus pa i 
sakojimas, gera dovani i 
vaikams, bet ir senelia • 
su Įdomumu ir malonumu ■ 
skaitys. Kaina tik $2.00. i

I

J 1 B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

J!B. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszewsk:o paveiKsIai parooo, kad JlB. vaistai ATM GI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, asus, niežėjimą, sulaiko 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. Wash., D.C. įrašyti vaistų katal. 
RED-RLl E-EOOK, PAT. JIB. laboratorija gauna iš JAV, 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už ger» JIB. vaistų veikimą.

J1R. 8 Oz. 16 savaičių vartoiimui $5.50, jei COD, dar 
60 c-. Užsakymus su Money Or-'eriu reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, IIL 60650

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet Į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
^Įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:I

j DU MEDINIAI IR TRYS 
į GELEŽINIAI KRYŽIAI,
: Antano Šukio atsiminimai iš 
Į Lietuvos Nepriklausomybės 
j kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psl., kaina kietais
viršeliais ..................  $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio, 416 psl, kai
na ............................. $2.00

I

I

TAU, LIETUVA, Stepo-
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap- į no Kairio, 480 psl., kai-
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau- j na ............................. $2.00
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, •
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 1 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

(kadangi jis ne profesiona-j njet Jordan Hali salėj smui- 
las dainininkas, bet giažiai j kininko Izidoriaus Vasyliū- 
dainavo. tai publika jam ri0 koncertas.
daug plojo), kuriam akom- 
ponavo Iiona Vilde. Pabai
gai visame savo iškilume; Gi uodžio 25 d. So. Bosto- 
pasirodė Daiva Mongirdai-I no Lietuvių Pil. Dr-jos III 
tė. kuriai akomponavo Da- aukšto salėje Jaunimo Kon- 
rius Lapinskas. greso Bostono skyriaus ko-

Pokvly kalbėjo Lietuvos miteto rengiamas Kalėdų 
garbės konsulas adv. Anta-; šokių vakaras, 
nas šalna, draugijos pirmi-į « ♦ «
ninkas Paul Lukk visiems1

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

Keleivio

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

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

,£=

gražiai padėkojo. Banketo Gruodžio 31 d. So. Bosto-
praresėja buvo
Strei os. Latvi jos pirmojo į aukšto salėje tos draugijos 
prezidento čakstės vaikai-j Nauiuiu Metu sutikimas, 
tė.

Anna n0 Lietuvių Pil Dr-jos IH 
aukšto salėje tos draugij 
Naujųjų Metų sutikimas.

B. Kontrimo Įstaiga 

veikia ir toliau

Miims ilgamečiui draudi
mo agentui Broniui Kontri
mui, jo draudimo Įstaigai 
toliau vadovauja jo sūnus 
Bronius. Ta ištaiga pasilie
ka senoje vietoje — 598 
Broadwav. So. Bostone.

Išrinkta jauna karalienė

Lapkričio 6 d. buvo meti
nis Sandaros Moterų klubo 
banketas, kuriame rinko 
našlių karalienę. Ja išrink
ta jauna našlė, tik vienerius 
metu< tenašlavusi, Aldona 
Robertsonienė iš Miltono. 
Ji karalium pasirinko Joną 
Gudaiti iš Dorchesterio. Ka
ralienės palydovėmis išrink
tos Elena Holzapfelienė iš 
Cambridge ir Veronika Ala- 
sevičienė iš Nevvtono.

Paaiškėto, kad iš banketo 
dalvvių ilgiausiai (25 m.) 
našlavusi yra Marija Jalmo- 
kienė iš So. Bostono-

Blogas oras kiek pakenkė 
banketui, bet vis dėlto salė 
buvo beveik pilna.

Banketą pradėjo kuopos 
pirm. J Arlauskienė, o to
liau jam vadovavo Jadvyga 
Keslerienė.

Vasario 7 d. Jordan Hali 
salėje dainininko Naan Pold 
koncertas, rengia Pabaltie
čių draugija.

ą: * *

DOVANA MUSŲ 

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 

'BALTOSIOS PELYTĖS 

KELIONĖ J MĖNULĮ“.

Jos kaina $1.50 Pasku-

I

Vasario 19 d. 2 vai. po 
pietų Thomas Park aukšt. 
mokyklos salėje Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 
minėjimas, kuri rengia A- 
merikos Lietuvių Taiybos 
skyrius.

• • *

Balandžio 7 d Jordan 
Hali salėje pianistės Veros 
Veinbergs konvertas, rengia 
Pabaltiečių draugija.

* * *

Balandžio 9 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
m aukšto salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir N. 
Anglijos lietuvių gražuolės 
balius.

Vedybos
Vedtbų tikslu ieškau susipa

žinti lietuvę rimtą moterį nuo 
45 iki 55 metų amžiaus.

Atsiliepti: — P.O. Box 533,
Hartford. Post Office, 
Conn. 06101.

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

N.L. dabar pradeda duoti p»anesimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

GREITA PAGALBA
Nenosimink. gaird pa raibą.

.Vaistai, korie bnyo ilgai bū
dami. nno reumatizmo. ranką, 
tojų nutirpimo ir skaudėjimo 
ao vn

Tuojau siusk SĮ akelhimą ir 
įavo vardą su antrašu. ir mes 
itsfęsime vaistą išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sta, P.O. Boa 9112 
N«wark 4, N«w r

i VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

širdies priepuoliai- Ją pa
rašė dr. Menard Gertler, o 
jai Įvadą — garsus širdies li
gų specialistas dr. Paul 
White. Knygoje aiškinama, 
kaip gali pramatyti savo šir
dies priepuolį ir jo išvengti.

Kaina $3.75.

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
ro Bielinio, 592 puslapiai,

| kaina ...................... $2.00
Į ATSIMINIMAI IR MIN

TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina ...... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN-
J TYS, dr. Kazio Griniaus,
Į II tomas. 336 psl., kaina $5.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl-, kaina $3.50.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-KarreKe-

360 psl., kaina .‘. $3.50.

Į

Soaibios knygos
iI-iu/atyvo aiuc lrnvoroc • vilniju aijsv* 11 ič? «-J

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygų

TERORO IR VERG’JO 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema. . 
tos vergų stovyklos, kuriose svmas su nepa n :r-

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kaziu Griniau* 
Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina S2.00: antroji dalis 336 psl. kietai.- 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kair.a $5.0<’ 
Perkant abi dalis kaina tik $6.5»
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočiu vnUtvuė* n tvarkos bruo Jęaina

GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šernų), Antano Rūko, 206
psl., kaina ..................... $2.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl.,

žai, 176 J5SL. Kama *2.00 Į

$3.
, SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina ..............................$2.

kentėjo musų.ir žuvo 
bėk?i pradžiuginti savo vai- broliai, seserų s, giminės ii 
kus, nupirkite jiems tą kny- draugai. Knygos kaina — 
gėlę. Ji gaunama ir Keleivio 75 centai.
įstaigoje-

Dan Kui učio 
diu. laba; idomū ‘

........ i ATSIMINIMAI
Frank Lavinsko Amerikos Lietu-, iu i i-ciai nuv JUOZĄ LIŪDŽIV, Petronė-
i879 m. iki 1955 m. 190 psl kieti vi»-č kaina seniau Liūdžiuvienės, 88 psl.,
buvo $6.00, o dabar tik..... $2.00 .kaina ...................................... $1.

! PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie-Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl. 50 cnt

APIE

t
s
1
f
’T

SLA SUSIVIENIJIMAS
IJETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sn puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

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

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

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

SLA--kuopos yra daugumoje Hetuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie ‘plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus. 4 *

Gausite spausdintas informacijas, jeigu
parašysite:
Lithuanian Alltance ef America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

i

Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina....... ........ $1.00j
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams, ; TUVĄ ATSTATANT, Ra-
70 puslapių, kaina ........ ........ $1.00 P<>1° Skipičio, 440 puslapių,

kaina ...............................$5.
ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ,

nės, 253 psl., kaina $3.
NEPRIKLAUSOMĄ LIE-

Žuko, 476 ps!.,

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Geri
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie mo akto pasirašytojo Stepo- 
>0,000 žodžių, 583 puslapiai, no Kairio spalvotą portretą

........................... $6.00 g x g coiiy dydžio už 80 cnt.
Lietuvių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi- Į , . .
naitė ir šlapoberskis. apie
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio, 11 
laida, daugiau Kaip 30,000 

; žodžių, 586 psl., kaina $7.00.
Dabartinės lietuvių kalbos 

žodynas, .edagavc prcf. J.
Balčikonis ir kt, yra apie 

į 45,000 žodžių, 990 psl. 
kaina ...... ............. $12.0<’

kai-
$5

Tas knygas gaiite gauti
Keleivio administracijoje
(636 Broad way, So. Boston, 

Keleivio adminūtracijoje Ma3«. 02127). 

galima gauti dailininko A-
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithuania0, 174 psl., daug 
pave'kslų, kaina tik $1.50.

i

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri- 

Kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkama-
knygas:

'’Lithuania land of ho- 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4-75.

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

POPULAR L1THUANL 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2

• J
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 45, 1966 m. lapkričio 9

Ar atsiminsite?

Nepamirškite, kad ši sek
madieni. lapkričio 13 d. 5 
vai. vak. So- Bostono Lietu- 

;> vių Pi) Dr-jos trečiojo aukš- 
*——»»»—«*............. —»»»—> To ‘ ^lėje prasidės Bostono

. i _x. I Lituanistinės mokyklos tėvų 
Sandaro. moterų kortų j komiteto me[mis banketasM 

vakaras i Jo pelnas skiriamas mokyk-
Sandaros Moterų Klubo' k** ^laikyti.

kortų vakaras rengiamasi Visi, kam rūpi, kad mūsų 
šeštadienį, lapkričio 12 d 7 priaugančioje kartoje lietu- 
val. vak. Sandaros patalpo- vybės liepsnelė kuo šviesiau 
se (124 F St.). į rusentų, turėtų prisidėti prie

Laimingesnieji gaus ver-1 *os mokyklos parėmimo, 
tingų dovanų. Visi bus gar-! Todėl ^uo gausiau ateikime 
džiai pavaišinti. Rengėjos: i šį banketą.
kviečia visus atsilankyti.

Aukos Balfui
Sveikino iš Filatelistų į

parodos ! Po SIO aukojo L. Lend-
T T , . ■ raitis ir V- Jankus.Jonas Janulaitis, gyv. Chi

cagoje. atsiuntė sveikinimų A. Lizdenis — $3 
vakarą spalio 22 d. ir jį gra-! iš Lietuvių Filatelistų D-jos:
žiai spalio 31 d. laidoje ap- pašto ženklų parados Chica- Praeitą kai tą buvo pa
rašęs. suklydo, to vakaro su- goję. Atviruke yra nepri- skelbta, kad E. Cibas ir H. 
rengimo nuopelnus paskir- klausomos Lietuvos žemė-' Gineitis aukojo po $5, o iš 
damas So- Bostono Lietuvių lapis ir parašas lietuvių ir tikiuju iie aukojo no $10. 

rv ----- anglų kalba: Lietuvių Tau-į
tos 1941 m. sukilimui prieš

, .. . , . rusu komunistų okupaciją Susirenka skautų tėvaijeigu ta draugija tokius ir ri*inti ,
panašius vakarus surengtų. 1 ' Lapkričio 17 d. 7:30 vai.
Bet, deja. nei engia. Ir Nau- «#*##***##****<#*****#+/*******<#«< vak. skautų būkle (So. Bos-
iienų korespondento t apra-j . . _ ' tono Lietuviu Pil. Dr-jos na-
šytas vakaras buvo sureng- Kitus mokyti — visi meg- ketvirtajame aukšte)
tas Lietuviu Kultūros Klubo, štame, bet save pamokyti — , T. . .. . ... .
kuriam šiemet vadovauja tik reta, susipranta. bus Baltijos ir Žalgirio tun-
Rpatričp Kprhelipnp 1 tu skautu tėvu susirinkimas.DMUiie n.ei ueueiie. e********************************** .
________________________________________________ i kun kviečiami visi tėvai at-

. >. siiankvti.

Vietines žinios
Dail. V. Vizgirda praneša

Dailininkas Viktorą* Viz
girda prašo pranešti, kad 
Bostono lietuvių tarpe pa
skleisti gandai, kad jam In- 
turistas apmokėjo kelionę į 
Lietuvę, yra grynas piktybi
nis ir absurdiškas prasima' 
nymas.

Truputį suklydo

Naujienų koresponden
tas, atsitiktinai patekęs į Iš
raiškos šokio ir literatūros

Piliečių Draugijai.
Bostoniečiai džiaugtųsi,

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

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

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

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

Adresas: 390 West Broadtray, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

11

E

Kanadiečių menininkų ,

Bostono vyi*ų sekstetas 
rengia Kanados menininkų 
Remeikos ir Bukausko alie
jaus tapybos kūriniu paro
dą gruodžio 3-4 dienomis 
Tautinės S-gos namuose.

Mirė O. Tamošaitienė

Spalio 27 d. mirė 81 m.

ADV. Z. ŠALNIENĖ

TELEVIZIJOJE

Spalio 31 d. rytą Bostone 
gyvenanti advokatė Zuzanai

COSMOS
EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

PARCELS ^***********************MlM**M*^,

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

amžiaus Ona Tamošaitienė, j teresuotų klausėjų.. Pasiro- 
sena So. Bostono gyvento-; do, kad žmonės nežino daug 
ja. Palaidota Šv. Juozapo
kapinėse. Ji paliko liūdin-

Šalnienė ištisą pusvalandį! IS BOSTONO Į LIETUVĄ 
televizijoje (NBC, Channel 
4) aiškino įvairius kasdieni
nės teisės klausimus. Klau
simai buvo pateikiami į te
levizijos stotį telefonu suin-

Upee tingai
.. _ , . •’> žiedui

ir kitus Rusijos okupuotus !;

Elektra* Prietaisai

čias 3 dukteris: Myrą. Phy- 
lis ir Geraldine su šeimomis.

Velionė priklausė SLA 
359 kuopai, kurios nariai 
reiškia užuojautą velionės 
šeimai- Sekr. M. Anestaitė

IŠNUOMOJAMI BUTAI 
Išnuomojamas 5 kamhariu bu
tas su * isais patogumais — 364 Į 
Broadway, So. Bostone. 

Skambinti AN 8-4618.

paprastų dalykų.
Pavyzdžiui, vienas klau

sia: ”Aš turiu pinigų, kurie 
yra padėti banke mano ir 
žmonos vardu- Kai vienas iš 
mudviejų numirs, ar likęs 
antrasis turės mokėti pavel
dėjimo mokestį valdžiai?“

Atsakymas aiškus: Turė
si mosėti už paveldėtą mi
rusio turto dalį. O kiek mo- 

} keti, "ai priklauso nuo pini-

kraitus

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

«I< I< I
:: JI 
::

laikrodžiu* < ! 
papuošalus < >

::
:: < I 
:: 
::

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
!!'eeeeeee+eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milten, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo oarous iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namą ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakam.

Telefoną*: 698-8675

So. Bostone. City Point, netoli 
L gatvės maudyklių, išnuomoja
mas pirmam aukšte 3-jn kamba
rių butas. Yra vonia, baltas pe
čius virti ir šildyti, balta sinka, 
karštas vanduo. Grindys ąžuoli
nės ir kiti geri įrengimai. 

Teirautis tet 268-2814. (45)

Išnuomojamas pigiai 3 kam
barių butas su apšildymu, yra 
Šiitas vanduo,—oorchestery, 
labai patogioje vietoje.

44 Aspinwall Road. 
Kreiptis ten pat į savinin

ką.

Europietiško maisto tiekėjai
(CATERERS)

Viską parūpina bet kuria proga

VESTUVIŲ __  BANKETŲ
PIETŲ — UŽKANDŽIŲ 

POBŪVIŲ NAMUOSE 

Geras maistas, geras patarnavimas 

Daugiau informacijų gausite, paskambinę 
nuo 3 iki 8 vai- vak. tel. 522*8542

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par
duodant namus.

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visa rūšių draudi
mus AUT OMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę fr sveikatą.
389 Broadvvay, So. Boston. 

Jelefonas: 268-6630

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite!1 GE 6 -1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

gu sumos. Federalinei val
džiai nereikia mokėti iki 
$60,000. Todėl daugiau ne
verta palikti

Kitas klausia: Ką reikia 
daryti automobiliams susi
dūrus?

Atsakymas: Visų pirma 
reikia užsirašyti kito auto- 

' mobibo registracijos nume- 
I ri. vairuotojo pavardę ir ad- 
j resą ir jo laisnio numerį.
. Kiekvienas automobilis yra 
i apdraustas, todėl reikia už
sirašyti ir jo draudimo kom
panijos vardą, kuris būna 
išspausdintas jo registraci
jos kortelėje. Apie įvykusią 
nelaimę reikia pranešti a- 
biern draudimo kompani
jom: savajai ir anai. Jeigu 
yra nelaimės liudininkų, rei
kia užsirašyti ir jų vaidus 
bei adresus.

Trečias klausimas: Kaip 
geriausia padaryti testa
mentą?

Atsakymas: Testamentas 
yra painus dokumentas, ir 
geriausiai jį gali surašyti tik 
advokatas.

Buvo ir daugiau klausi
mų. Atsakinėti į tuos žmo
nių klausimus advokatei Z.

;; Šalnienei padėjo ir advoka- 
; tė Dace.v, bet. Z. šalnienė 

geresnė kalbėtoja.
Gaila, kad nedaug lietu

vių apie šį televizijos pus
valandį žinojo.

M. M.

^r^w##^rer^******e**e*****************************

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gamintų pasirinkimą* 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MASINU VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas

žemiausia kaina
Norėdami talko* perkant naują W vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j 

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

„Keleivis“ 
jūsų draugas!

COSMOS PARCELS 
EX?RESS CORP. 

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8 2868

cooseeooeooeeooeoeeeeeooe;

Televiziją 
ir radiją

Tafso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

yra vienintelė oficiali įstai
ga W ore estery, kuri siunčia
siuntiniu* tiesiog iš Worce*-j ^aoooeseoeeseeseeeoeeono^ 
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal-
bama lietuviškai, patarnau
jamą greitai ir sąžiningai. ( 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nao 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

Nuo gruodžio 1 d. mūsų •******•**************••*♦•***•***!
•’ ? , -------- TEL. AN 8-2124

:\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ

ištaiga persikelia į kitas pa-, 
talpas toje pačioje gatvėje, 
būtent:

169 Milbury St. 

Vedėja B. Sviklienė

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka jvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

vai&Jiaus:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.
ee+*eee***#e*e*#***e**##eee******e>

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į

* Baltic Florists gėlių ir dova- 
J nų krautuvę, 502 E. Broad- 
< pay, So. Bostone. Telefo 
Jnas AN 8-0489. Ten gauna-
* tnas ir Keleivis,
o

J

S

X Dažau ir Taisau 1► 3
► Namus iš lauko ir viduje. *
► Lipdau popierius ir taisaus 
£ viską, ką pataisyti reikia. «

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

espras ir-turim* visus gatavus vaistus.

M reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistiną.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nao 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 pą>.

TEL. AN S-2712 
Namai ir Ckis:
287 Coacord Rd., Billerica,

TEL. MO 3-2948

Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeee*

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
;; Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645
#^##ee*e*eee#eee*#e##****#********

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienom*

Stiklą* Langams 
Visokie reikmenys narnami 

Reikmenys plamberiams 
Visokie geležies daiktai
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