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Sprendžiamoji savaitė taikos i 
viltims '

Daug kalbų apie taikų. Naujas JAV pasiūlymas. 
Laukiamas Š. Vietnamo atsakymas.

Visi laukia taikos, bet dari Lietuvoje mirė 
nesuranda kelio, kaip prie.
jos prieiti. Taikos derybos 
Paryžiuje nejuda iš vietos. 
Š. Vietnamas sako, kad apie 
taiką kalbėti bus galima ta
da. kada JAV visiškai su
stabdys bombardavimą. O 
JAV prezidentas sako, kad 
jis sustabdys bombardavi
mą, kai tik bus ženklų iš Š. 
Vietnamo pusės, kad ir jis 
sumažina savo karinius 
valksmus. Iki šiol jis to ne
padarė, todėl ir bombarda
vimas tęsiamas.

prof. P. Šivickis
Vilniuje spalio 10 d. mirė 

Mokslų Akademijos narys 
zoologijos prof. dr. Pranciš
kus Šivickis, 82 m. amž.

Velionis 24 m. amžiaus 
būdamas atvvko i JAV, čia 
išėjo mokslus, Chicagos uni
versitete buvo išrinktas pro
fesorium. Grįžęs i Lietuvą 
1928 m., profesoriavo Kau
no ir Vilniaus universite- 

! tuose. Jis yra parašęs per 
100 mokslirių darbų. Da 
baltinė valdžia jam buvo 
suteikusi nusipelniusio mok
slo veikėjo vardą.

Jis buvo kilęs iš Šiluvos 
valsčiaus.

Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

Kai gausite Keleivį, tai Apollo 7 astronautai jau bus pakelti i ši laivų USS Esex ir nuvežti bazen.

Sovietai privertė įteisinti 
savo smurtą

Čekoslovakija pasirašė su Sovietų Sąjunga sutartį, 
kuri įteisina sovietų kariuomenės pasilikimų Čekoslova
kijoj. Vis daugiau kišasi į Čekoslovakijos vidaus reikalus.

Dabar žinoma, kad ėjo 
slaptos derybos ir kad JAV7 
yra įteikusios naują pasiū
lymą. Jo turinys nėra žino
mas, ir atsakymo laukiama.

Optimistai mano, kad jis
pastūmės pirmyn Paryžiaus , -•
derybas. Sakoma, kad Viet- MlllOniere ištekėjo
namo komunistai pradeda * 
netekti vilties laimėti gink- millOnieriuUS 
lu. Esą stiprėjanti nuomo
nė, kad geriau taitis su da
bartiniu JAV prezidentu, 
negu su busimuoju, todėl 
laukiama palankaus atsaky
mo.

Prezidentas Johnsonas no 
rėtų savo prezidentavimą • staigmena. Seniai 
baigti garbinga taika ir kaip noma, kad tai viena 
taikos prezidentas įeiti į is
toriją. Ar jam tai pasiseks, 
dar pamatysime.

Iki šiol Apollo 7 
sekasi

Kai šie žodžiai rašomi, A- 
pollo erdvėlaivis sėkmingąjį 
sukasi aplink žemę ir taip 
pas sėkmingai atlieka pas
kutinius jam skirtus uždavi
nius. Prieš akis dar stovi ne
lengvas uždavinys sėkmin
gai nusileisti. Kai kapsulė, 
kurioje skrenda astronautai, 
gnždama pasieks žemės at
mosferą apie 400,000 pėdų 
aukštyje, ji dar skris per 
valandą 16,570 mylių grei
čiu ir kapsulės paviršius bus 
įkaitęs 3.200 laipsnių. Svar
bu. kad išsiskleistų parašiu
tai. kurie mažina greitį ir 
kad nusileidžiant į vandenį 
jis nebūtų didesnis, kaip 22 
mylios per valandą. Pernai 
sovietų kosmonautas ir žuvo 
nusileisdamas, nes neišsi- 
skleidė parašiutas.

Kairėje nuverstas Peru prezidentas Fernando Belaunde 
Terry. atskridęs Į New Yorką. Vidury buvęs ambasado
rius, dešinėje prezidento sūnus.

Įvykiai Čekoslovakijoje 
primena katės žaidimą su 
pele. Tas žaidimas galų ga
le baigiasi pelytės padvėsi- 
mu, nes jai nebeužtenka jė
gų iškęsti visas katės su ja 
daromas išdaigas. Toks pat 
žaidimas vyksta ir Čekoslo
vakijoje. Skirtumas tik toks, 
kad katė galėjo tuoj nukąs
ti pelės galvą, bet ji dar no
rėjo prieš tai pažaisti, o So
vietų Sąjunga mėgino Čeko
slovakiją tuoj pat paguldyti 
ant menčių, bet tam nepa
vykus, ėmė ją pamažu 
spausti ir smaugti.

Jau daug pasiekta. Čeko
slovakija sutiko (Maskva 
skelbs, kad savanoriškai, 
bet tas savanoriškumas ly
gus piniginės atidavimui, 
kai plėšikas į krūtinę atre
mia revolverį) pasirašyti su
tartį, pagal kurią sovietų

ček ir kiti dabartiniai vadai 
bus pakeisti Maskvos pa
stumdėliais.

* * *

Čekoslovakijos parlamen
te, svarstant sutartį su So
vietų Sąjunga kariuomenės 
pasilikimo reikalu, 4 atsto
vai balsavo prieš, 10 susilai
kė. 58 neatvyko į posėdį, už 
balsavo 228. Kai parlamen
te kalbėjo ministras pirmi
ninkas černik ir prašė su
tartį patvirtinti, buvo di
džiausia tyla. baigus tik vie
nas kitas tepliaukštelėjo. 
Tai rodė, kaip kraštas sutin
ka smurtu primestą sutartį.

Vir g. Noreikos 
koncertas

25 metai nuo 
I lemtingos dienos

125,000 paskelbė
bado streiką

Spalio 16 d. 125,000 Indi
jos valdininkų paskelbė ba
do streiką, protestuodami 
prieš vyriausybę.

Rugsėjo 19 d. buvo strei
kas. Valdžia paskelbė jį ne
legaliu, atlleido 50,000 dar
bininkų įr unijų vadų, kurie 
tam priešinosi. Susirėmi
muose su policija žuvo 5 
tarnautojai, apie 5.000 pa
sodinta į kalėjimą. Tęsda
mos kovą su vyriausybe, u- 
nijos spalio 16 d. paskelbė 
bado streiką.

New Yorko policija 
streikuoja

New Yorko policija pra
dėjo streiką, bet ji neprisi
pažįsta streikuojanti. Tiktai 
tam tikra dalis policininkų 
praneša "sergą“, negalį at
eiti į tarnybą, o kiti ir parei 
gas eidami nieko nemato, 
nerašo protokolų nusižen
gusiems eismo taisyklėms ir 
panašiai elgiasi.

Praeitą sekmadienį ma
žoje graikų ortodoksų baž
nytėlėje Skorpios salelėje 
nužudyto JAV prezidento 
Kennedžio žmona Jacąueli- 
ne buvo sutuokta su Aris- 
totle Onassis.

Tos vestuvės buvo didelė 
buvo ži- 

tai

kitas vyras sukinėjasi apie 
Jackie. dar jauną patrauk
lią našlę, biznio kalba kai 
bant, vertą 20 mil. dolerių, 
bet nebuvo žinoma, kad į ją 
taiko Onassis ir kad spalio 
20 d. ji su juo susituoks. Net 
viską greitai sužinantieji 
laikraštininkai tai tik penk
tadienį tepaskelbė.

Jackie yra 39 metų am
žiaus. praktikuojanti kata
likė. Onassis yra 62 metų 
amžiaus ir graikų ortodok
sas. Jo turtas vertinama; 
500 mil. dol. Jis turi nuosa
vą Skorpios salelę Graikijos 
pakrašty, ištaigingus namus 
Paryžiuje, Buenos Aires ir 
kt. Jis yra didžiausias laivų 
savininkas. Nėra ir kitos to
kios privačios didelės ir iš
taigingos jachtos, kaip jo 
kuri veria 3 mil. dolerių. Jo
je buvo ir vestuvinė puota 

Apie tas vestuves kalbėjo 
visame pasaulyje. Daug kas 
klausia, kodėl Jackie ištekė 
jo už tokio seno žmogaus 
Katalikai ypač nerimauja 
kad ji ištekėjo už nekatali- 
ko ir dar persiskyi-usio. Tuo 
ji atskyrė save nuo katalikų 
bažnyčios. Bet, atrodo, ir 
tas reikalas bus sutvarky
tas: graikų bažnyčia pripa
žins Onassį persiskyrusiu, 
o tada Romos katalikų baž
nyčia pripažins Jackie jung
tuves ir ją atleis nuo nuodė
mės. Paprastiem žmonėm

Kai gausite šį Keleivį, A- 
pollo 7 jau bus nusileidęs ir, 
tikėsime, laimingai.

Windsore. Ont., gražioje 1943 metais spalio 19 d 
Cleary auditorijoje, 201 Ri- Maskvoje įvyko JAV, So- 
verside Dr. W., lapkričio 3 vietų Sąjungos ir Britanijos 
d. 7:30 vai. vak. bus geriau- užsienių reikalų ministrų 
šio Lietuvoje tenoro Yirgi- konferencija, kuri tęsėsi 10 
lijaus Noreikos koncertas, dienų. Joje buvo aptarti po-

. . .. ... . Jam akom ponuos jo žmona.1 litiniai planai, vykdytini ka-
AlbaniJŪ bijo sovietą: Vilniaus oneros koncert- rui pasibaigus.

meisterė.įsiveržimo
Vienintelė Europoje ko- .. .

munistinė valstybė, kuri ei- DjilūS atskrido 
na išvien su raudonąja Ki- • A
nija, yra Albanija, pne Ad- z 
rijos jūros Grikijos šiaurė
je

Ministrai sutarė atstaty
ti Austriją jos 1937 m. sie
nose, Rytprūsių provinciją 
atiduoti Sovietų Sąjungai, į- 
steigti tarptautinę organiza
ciją pasaulio taikai apsau
goti. Iš to nutarimo vėliau 
išsivystė Jungtinės Tautos,

Neiv Yorke milionas
šelpiamųjų

New Yorke jau rugpiūčio 
kariuomenei leidžiama pa-' mėnesį buvo 916,146 šelpia- 
silikti Čekoslovakijoje laiki- mieji. Kas mėnuo tas skal
nai. Bet ji visur pasilieka tik čius padidėja 20,000. Mies- 
"laikinai“, nors tas laikinu- tas susirūpino, kas bus, nes 
mas tęsiasi dešimtis metų. neužteks net biliono dole- 
Nei pasiliekančios kariuo- į rių tam reikalui, 
menės dydis, nei kada ji tu-į Negaila šelpti tos pašal-
ri apleisti kraštą, sutarty ne-! pOs reikalingus, bet patirta, 

kad daugelis pašalpą gauna 
be reikalo. Jau paskirta ko
misija tam klausimui ištir- 

Dabartiniai čekų vadai ti.
gauna savo piliečiams visaip • 
teisinti tą sutartį, tenka jų 
ministrų pirmininkui kalbė
ti apie didėjantį karo pavo
jų iš imperialistinių valsty
bių, kurios spiečiasi apie 
JAV.

pažymėta. Vadinasi, tai nu
spręs Maskva.

Jugoslavijoje ilgai už sa- 
Ji bijo, kad neužpultų vo.raštus kalintas Milovan 

jos iš jūros sovietinis laivy-! P^įa^ &av° ^.vy^į kurios jau 23 metai eina pa
kuris vis didinamas Vi-1 \ užsi?n?. Amerikoje jis ža-. saulinio karo ugniagesio pa

TVdir Ai da pabūti apie pusantro mė-į reigas. nors dažniausiai ne- durzemio juioje. Todėl Al- n • .. Prinrptnn. . nėšio ir čia Princeton uni- 
banija, pasinaudodama Ki- versitete skaityti paskaitas.
nijos pagalba, stiprina savo 
pajūrio apsaugą.

Vadinasi, jau atėjo lai
kas. kai komunistai bijo ko- į

pakankamai sėkmingai.

_ , , » , skaičius pasiekė 3 bil. 420
munistų, ypač dabar, po Cc| mj| j>u pernai |iepos mįne. 
koslovakijos pavyzdžio. ,j. jr toliau gyventojų 

prieauglis didės 1.9G per 
metus, tai iki 2006 metų mū- 

Nusižudė vokiečių šėmės gyventojų skaičius 
• padvigubės.

admirolas ■ * * *
Nusižudė tik prieš mene-j g Trp» amerikiečiai gavo; 

sį išėjęs į pensiją buvęs At-1 Nobelio medicinos premi- j 
lanto sąjungos logistikos ją—Nirenberg, Khorana ir Į 
skyriaus viršininko padėję- Holley už naujus atradimus 
jas vokiečių admirolas paveldėjimo srityje.
Luedke. Įtariama, kad jis
buvo sovietų šnipas. Netru- M v »• i-, i

Toje konferencijoje taip
pat buvę nutarta nubausti

į vokiečių, japonų ir italų ka-
... _ . i ro nusikaltėlius.
Musų žemes gyventojų,

Prancūzų teisės prof. Rene Cas 
sin, gavęs Nobelio taikos pre
miją už nuopelnus Jungtinėms 
Tautoms, .skelbiant žmogaus 
teisių deklaraciją.

O turėdama savo kariuo
menę Čekoslovakijoje, So
vietų Sąjunga galės leng-

Kokios Saigono 
sąlygos

Saigono vyriausybė sako, 
kad nutraukti Š. Vietnamo 
bombardavimą tegalima ga
vus tikrų garantijų, kad ne
bus puolami P. Vietnamo 
miestai, kad nebus didina
mas komunistų kariuomenės, , .. • i .. nuiiiumsių nai luumenesviau įvykdyti ir kitus savo gkaičius piefu Vietname 

reikalavimus: galutinai at- ®Kaic us Vietname,
. .. • • , • - ... kad demilitarizuotoje zono-įmti susirinkimų, žodžio, . , , , •, , . ’ ie nebus laikoma kanuome-spaudos laisvę,, į svarbiąsias J.
partijos ir valstybės įstai- ne* 
gų vietas grąžinti laisvės re
formų priešininkus, sustip
rinti kovą su nekomunisti
niais sąjūdžiais ir tt.

Kol dar kraštą tebevaldo 
Dubčeko žmonės, laisvės re
formų šalininkai, jie visaip 
išsisukinėja, nevykdo Mask
vos reikalavimų. Bet taip il
gai vargu galės būti. vargu 
Maskva ilgai tai pakęs.

Europa turi daugiau 
rūpintis savimi

kus nusižudė pulk. Įeit. 
Grimm ir gen. maj. Wend-

Policijos vadas sako, kad tai būtų sunku padalyti, bet land. Sakoma, kad paskuti- n<Į 
kol kas tas nepakenks sau- milionieriai sugebės išsisuk-J nių jų nusižudymo priežas- 
gumui. ti iš gresiančio pragaro. į tis — liga.

Pirmą kartą Nobelio lite
ratūros premija teko japo- 

raiytojui Yasunari Ka- 
wabata, 69 m. amžiaus.

?##♦***#*»*»"»********•*»»*******•

JAV valstybės departa
mento pasekretorius Ka- 
tzenbach Vakarų Europos 
Unijos konferencijoje ragi
no Europos valstybes vieny
tis ir dėti dauciau pastan
gų pačioms gintis nuo ko- 

i munizmo, pasiimti didesnę
Tokiai padėčiai esant . į bendrom gynybos išlaidų da- 

pradėjo galvas kelti Novot- jį šiai unijai priklauso sep- 
nio šalininkai, Maskvai pa-Į tynių valstybių parlamento 
klusnūs komunistai. Jie jau nariai.
rengia slaptus susirinkimus,!
mobilizuoja savo jėgas. So- •#**•**♦#******•*****•*••***•*••••• 
vietų Sąjungos kariuomenės
prieglobstyje jiems tai drą- Du laimėję medaliu* nef- 
su daryti. ra* pašalinti ii olimpinė* ko

mandos, ne* per JAV himną
Todėl niekas nenustebs, kėlė kumščiu* ir buvo basi.

I jei vieną gražia diena Dub-4 v r**M*M*MMVM#«*«M*MM***M*M

i
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Rinkimams esant jau 
čia pat

Lapkričio 5 d. rinksime prezidentą, viceprezidentą. 
435 kongresininkus ir 34 senatorius. Taigi rinkimai jau 
čia pat. Visame krašte rinkiminis vajus pačiame Įkaršty. 
Kandidatai sako kalbas susirinkimuose, televizijoje, spau
džia, kur tik sutinka, piliečių rankas ir Įvairiais kitais 
būdais stengiasi nuteikti rinkikus savo naudai.

Nuo to sūkurio negalime pasilikti nuošaly ir mes. 
lietuviai, kurie gyvename šiame demokratiškame krašte. 
Mes galime džiaugtis, kad gyvename ten, kame piliečiai 
turi teisę ir laisvę dalyvauti parenkant krašto politikos 
vadovus. Mes ta teise turime pasinaudoti.

Sąmoningam piliečiui ne visviena, kas bus preziden
tu, kas sėdės valstijų ar viso krašto Įstatymų leidžiamuo
siuose rūmuose. Juk galima krašto reikalus taip tvarkyti, 
kad dauguma jo sunkumų gultų ant ūkiškai ir taip silpnų
jų piliečių, o visą gerovės sukauptą grietinėlę leisti susem
ti ir taip jau turtais pertekusiai mažumai. Bet galima tą 
naštą ir kitaip padalinti, kad ji daugiau spaustų tuos. ku
rie gali daugiau pakelti.

Mums, lietuviams, dar ir dėl to ne visvien, kas val
dys JAV. nes jų užsienio politika turi Įtakos ir mūsų ar 
mūsų tėvų gimtojo krašto — Lietuvos likimui, todėl svar
bu, kad ten, kur lemiama šio krašto politika, būtų mums 
palankūs žmonės, dar geriau, kad ten būtų ir mūsų at
stovų.

Todėl mes turime ne tik eiti balsuoti už pasirinktus 
geriausius kandidatus, bet ir veikliai dalyvauti rinkimų 
vajuje.

Mes. daugiausia žemdirbių vaikai, nesame pakanka
mai veržlūs Įvairiose srityse. Ypač maža kas iš mūsų ry
žosi ir dabar dar tesiryžta mėginti kopti politiniais 
laiptais.

Nelengva, aišku, ir mėginant laimėti, nes mūsų skai-, 
čius nėra toks didelis. Be to, esame gerokai susiskaldę ir i 
išsisklaidę po visą kraštą. Malonu betgi, kad tų pastangų į 
turėti savo atstovų bent valstijų parlamentuose ar kitose ! 
aukštose Įstaigose daugėja. Štai šiemet, kiek žinoma. Bos- j 
tone į valstijos seimelį kandidatuoja jaunas, vos 22 metų 
vyras Gintaras Karosas. Worcestery Į tą patį seimeli kan
didatuoja Kazimieras Tagmėnas, jau patyręs lietuviškoje 
veikloje vyras.. Chicagos lietuviai turi net 3 kandidatus: i 
Fr. Savicką į seimeli, adv. A. J. Vatuką Į teisėjus ir inž.
V. Adamkų Į sanitarinio distrikto patikėtinius. įĮi

Mes linkime, kad jie visi laimėtų. Aišku, tų vietovių 
lietuviai vien savo balsais jų neišrinks, bet vienur juos 
remia respublikonų, kitur demokratų partijos. Tų partijų 
šalininkai nelietuviai ir nusvers, bet ir mūsų balsų, ypač 
Chicagoje, svoris labai svarbus, jei visi tose vietovėse 
gyvenantieji lietuviai balsuotojai savo balsus atiduos už 
minėtus lietuvius. Tada jie galėtų laimėti.

• • «

’anamos naujoji valdžia, nuvertus! prezidentą Arias. Sėdi dešinėj pulk. Maria Pinilia. o:, bar 
□rezidentas. Vienas iš naująją ministerių skaito Pinillos kalbą, ji paskyrus prezidentu.

Nereikalingas sumanymas Ką kiti rašo
"Darbininkas“ spalio 9 d. o kuriam užkampy mes ir 

paskelbė dr. Petro Vileišio patys tą paminklą užmir- 
Hartforde sudaryto komi- šim, kaip jau nevieną už

TOKS TOKI PAŽINO

ARGENTINA

Ką aš mačiau ir girdėjau

, Visi mt-r uime ir blogų 
ypatybių. i'ti: i jų ir K. Nor
kus. i t; iis : as lietuvis ir 
demokratas.

Svainiui P. Kuraičiui štai- ir čia, kaipu r B azilijoj ir 
kO sutikti ir 

apšviestų 
au žilo plau
ks dar tebe

ria.
Krasinskas

: giai mirus, jo sūnaus Aibei- Uru 
i to prašomas, skubiai išvy- Stalino ■ .u.
' kau i Argentiną, kur Marti- tautiečių. - 
nez mieste išbuvau porą mė- ko. bet -u u 

j nėšių, prižiūrėdamas velio- ra tamsus.
; nio svainio namus ir valgo- »«
' mųjų dalykų krautuvę.
• Laisvalaikiu laužydavau 
draugus i r pažįstamus, ku
rių turiu nemažai ir Argen- 

! tiuos sostinėje Buenos Aires 
i bei provincijoje. Lankiau ir 
1 jų organizacijas: Dr. J. Ba
sanavičiaus Lietuvių Cent
rą, Argentinos Lietuvių Su
sivienijimą ir kt.

Reikia pažymėti, kad Ar
gentinos lietuviai yra vieni 

geriausiai organizuotų ir
veikliausių visoje Pietų A- 
merikoje.

Teko būti Lietuvių Cent-
: ro arbatėlėje ir Susi\ ieriji-
: mo sukaktuviniame banke- f
; te. kuriame nieko netrūko.

: lI

ANGLIJA

Mc-kosi lietuvių kalbos

Vi 1 lų moks
leiviai D. Britanijoje, kurie 
m o k c s i ■, ■ i r . įu
ma; m nu .t 
privačiai, 
buvo pas
darni moi 

u.tu v. Kau
s e m *"

s <
tuviai abi 
žinskas iš 
Vitkauska"Naujienos“ spalio 15 d

.eto sumanymą pastatyti miršome ir net per didžią- rašo. kad buvusis Ne\v 5 or ___
nepriklausomos Lietuvos į sias šventes sunkiai priėjo ko Harlemo nėgių kon.gre-'nei nuoširdumo. Nors Ar- I
□rezidentams paminklą. Tą esame prišaukiami. sininkas už neteisėtą kon- gentinoje esu nekartą bu- Beinu
komitetą sudarą, beminėto' Aišku, vėl rinksime lėšas, greso lesu išaikvojima nu- ves. bet tokiame bankete čia S. -
pirmininko dr. P. Vileišio, tūkstančius dolerių suguldy- baustas Adam Clayton Po- buvau piimą kartą. Publikos te - a r
W. M. Chase-Čekanauskas, sime i žemę, nuo kurių mū- v/ell isgvrė Mallace. Jam iš buvo pi’na Dr. Y. Kudirkos č< k 
pulk. Antanas Šukys. Elz- sų prezidentai nei padidės, trijų kandidatų i nreziden- namų salė. lin ?sm Inta si 'k: Xr;-

nei sumažės ir nei kitatau- tus sąžiningiausias esąs ankstyvo ryto. is a.
čių tarpe pagarsės. O tuo Mallace, nes jis sakąs tei- Pastebėjau ir neigiamų ; - r u-’
tarpu yra šimtai degančių svbę, ką darysiąs, jei būsiąs reiškinių. Avelannedoi h - k b lieti?
kultūrinių ir politinių reika- išrinktas prezidentu. . džiautas kunigu Laikas nil- tu.n i : -s v

bieta šerkšnienė, Antanas 
Ustjanauskas ir dail. K. Že- 
romskis.

Surašytas ir visas būrys 
garbingų asmenų, kurie su
tikę būti garbės komitete.

Paminklo vietai parink
ti būsianti sudalyta komi-

r ei rengėjų draugiškumo. A. Pu ku

nas neapvkantos Argenti- atestatu ?e
Toji Harlemo vado "iš- ros Lietuvių Balso redakto- i.- ak • f

Ar ne geriau būtų. jei to- duota“ \Vallace’ui atestaci- riui K. Norkui ir kitiems ne- m; irk;.?
mis lėšomis išleistume pre- ja vra tikrai būdinga. Kuo- patinkamiems asmenims, L kims "■

lų. kuriems neišspaudžiame 
cento.

Į sija, kurios pasiūlymas kar-i zidentams dedizuotą kuri, met bendrai VVallace yra Tai primena kadaise ėj' si kau
tu su anketa būsiąs pasiustas į rimtą mokslinį veikalą ang- laikomas vienu didžiausių komunistų Rytojų, 
aukotojams savo nuomonei lų ar kuria kita kalba>a- demagogų Amerikos politi- 
pareikšti.

Man tas sumanymas atro
do šiuo metu visiškai ne- 
svarstytinas, nereikalingas 
ir net kai kuriuo požiūriu 
nuostolingas.

Nenoriu būti suprastas 
negerbiąs nepriklausomos 
Lietuvos prezidentų. Jie yra 
gerbtini ir Įamžintini, bet 
—kaip?

Chicagoje jau stovi pa
minklas buvusiam preziden
tui K. Griniui, o Clevelan- 
de — A. Smetonai. A. Stul-

kykime, kad ii- plačią ir rim
tai mūsų mokslininko pa-

riame horizonte, tai nėgių 
žvmus vadas iam sako kom

postą Lietuvos istoriją. O; plimentus“, rašo "Nauiie- 
gal mūsų politines proble-' nos“.

' mas apimanti kapitalini { Toliau jos aiškina, kad
veikalą svetima kalba? O Wallace ir išrinktas negalė- 
gal ir aplamai filosofiniu sav0 pažadų Įvykdyti, nes 

jis neturi kongrese partijos, 
kuri ji remtų. Todėl visi jo

požiūriu pateiktą mažųjų 
tautų tragedija, kurioje Lie
tuva būtų akivaizdžiausiu 
pavyzdžiu. Gali būti dar ir 
daug kitų galimybių ir prie
monių mūsų prezidentams 
paminėti, tarp kurių ir apie 
tuos pačius prezidentus iš-
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naaitena

Visiems labiausiai rūpi, kas bus Washingtono Bal
tųjų Rūmų šeimininkas. Kandidatų netrūksta. Net ir ko
munistai turi savo kandidatą. Socialistai savo kandidato 
šiemet nesiūlo. Bet tik apie tris kandidatus teverta kal
bėti, nes už kitus paduotieji balsai nueis niekais, kadangi 
tie kandidatai negali turėti nė mažiausios vilties būti iš
rinkti.

Mes norime manyti, kad prie tos rūšies priklauso ir 
nepriklausomos partijos kandidatas buvęs Alabamos gu
bernatorius Wallace. Skelbiamos anketos rodo, kad jis 
savo demagogija sugebėjo šiek tiek pasekėjų surasti. (Čia 
jam padėjo Įvairūs netvarkos kėlėjai). Bet paskutiniuoju 
metu Wallace akcijos krinta, nes meluodamas gali išeiti, 
bet negali grįžti. O juk VVallace visa propaganda parem
ta melu. Darbininkų organizacijos taip ir sako, kad \Val- 
lace melavo darbininkams ir juos apgaudinėjo. Jis kalba 
apie teisingumą, tvarkos palaikymą, bet jo valstijoje ke
leriopai daugiau žmogžudysčių ir uždarbiai daug mažes
ni, negu kitur. Jis yra rimbo gerbėjas ir norėtų viską rim
bu tvarkyti. bet tuo balsuotojų nesuvilios. Bet jei tokių 
biįų kiek didesnis skaičius, tai Wallace gali sugriauti 
lapkričio 5 d. rinkimus, ir tada prezidentas nebūtų išrink
tas. Kaip tai gali atsitikti, pakalbėsim kitą kartą.

Rimt kandidatai lieka respublikonų Nixon ir demo
kratų Humphrey, dabartinis viceprezidentas.

Didžiosios darbininkų organizacijos yra už Hum
phrey. Nixono laimėjimą jos laiko konservatorių, kapita
listų laimėjimu, todėl jo vedama politika nebus palanki
darbininkams.

Socialistų partija sako, kad nėra nė vieno visais po-! 
žiūriais tinkamo kandidato, bet iš visų tinkamiausias yra 
Humphrey. Partija ragina eiti balsuoti.

o kai jis kada nors mirs, tai 
ir jam ten pastatys pamink
lą. ar kol sąlygos pasikeis, 
bent antkapį.

Svarbiausia. — ar sveti
moj žemėj granitas jau tik
rai yra geriausias pamink
las mūsų istoriniams asme
nims, o drauge Lietuvai ir 
jos laisvės kovos propagan
dai?

Juk mes čia jau daug mi- 
lionų dolerių ir geru norų 
esame sudėję Į lietuviškų 
bažnyčių granitą, o šian
dien jas valdo ir jose mel
džiasi kitataučiai, ten net 
mūsų vardo neprisiminda
mi ir lietuviškus parašus iš 
«ienų išskutę. Visuos pasau
lio tremties keliuos mes pri
statėme gražiausiu kryžių, 
kuriu šiandien nė ženklo 
nebeliko. Net čia pat. prie 
mūsų akių užplūdę mūsų 
buvusias gyvenvietes kita- 
tučiai chuliganai ir vanda
lai apgriauna mūsų pamink
lus didvyriams Dariui ir Gi
rėnui, aplaužo kryžius, biz-i 
nieriai buldozeriais nuaria j 
mūsų tėvų ir senelių kapus, 
arba mus pačius veia iš sa
vo aukomis Įsigytų kapinių.

Ne. ne savoje tėvynėje 
nei titnagas, nei plienas mū
sų neiamžins.

Be to, kurioj garbingoj ir 
neliečiamoj vietoj mes ga
lim toki paminklą pastatyti, 
kad jis kitataučiams apie 
mus ir mūsų valstybę bylo
tu? Didesnio miesto centri-

rknygų mėgėjams

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros fondas vra isledcs vertingų 
knygų. Jis. norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė 

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUS*.

. . i — —LIETUVA BUDO, L ietuvos nepriklausomybės akto
zo iš, pašytas ten n min. t a^u pasjžymi dema-i pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimu 1 tomas, 416 psl.
kad io niekas neisfcnntu ir ‘ J

Kol Lietuva dar neatsa-

pažadai yra tušti žodžiai 
demagogija, piliečių suve
džiojimas.

Vedamasis baigiamas at
sakymu i klausimą, kas tuos 
du asmenis suartino:

"Povvella ir VValIaee’a su-
vo laisvės ir nepriklausomy- artina viena bendra savybė:; 
bės. kol pačiai mūsų tautai abu vra rasistai. Skirtumas 
gresia nutautinimo ir mir- yra tik tas, kad vienas yra 
ties pavojus, mūsų pamink- nėgių rasistas, o kitas — 
lai čia turėtu būti ne akmuo, baltaodžių.
o išminties, ‘meno ar kovosi „Kjta abiejų sa..ybė

kad jis pasiektų akis ir ausis gegija. j čia Įdomiai pavaizduojamas lietuviu tautinio atgimimo
dau? platesniu masių, negu ”Nieko tad stebėtino, kadį laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
medžiaginiai ženklai.

Žemaitis

nes aikštės tam negausime, 9 die"4-

toks toki pažino4 I
Lietuvių Wallace nesuvi-! 

lios. nors ir negras Powell{ 
perša. Jie už ji nebalsuos.

Tai Sirhan B. Sirhan, karia kai- Buvęs knngresmanas demokra- 
tinamas nužudęs scu. Robertą tas Powell, nuteistas už knngre- 
Kennedį. Jo teismu prasidės so lėšų aikvojimą. giria Walla- 
Los Angeles mieste gruodžio ce, .nepriklausomos .partijos

TAU, LIETUVA, Stepono Kaino atsiminimų 
II tomas, 480 psl.

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

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų 1 to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laukai, jų organiza
cija irkt., pridėta daug dokumentų

Kaina 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.
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.
Jei bet kuri iš šių knygų {įrašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 cenuų už, kiekvieną. 
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS! 
Šitos knygos gaunamos Keie; io administrasijoj

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

kandidatą j prezidentus.
♦I
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Gaila, kati New Yorke,' Br. Spūdienė, atstovau 
gal ir kitur, per savaitę e- janti Balfe, priminė, kat 
sama tik vieno šeštadienio lapkričio mėnesį vyksta Bal-

EASTON, PA.

Klubo neturi viena šeima 

valdyti
Spalio 9 d. Notre Dame

Spalio 27 d., taigi šį sek-’ kapuose palaidotas buvęs
išpardavimui

nis, o akordeonu grojo sk. fil. G. Kurpis, Bostono ASS 
E. Meilus. Apie kiekvieną skyriaus pirm. fil. J. Špoke- 
tautinį šokį smulkiau papa- vičius ir kiti nariai iš įvairių 

’ šakojo s.v.v.sl. V. Baziliaus- vietovių.
i kas. { Pagrindinę paskaita skai-

Sekančią dieną amerikie- tė s. fil. dr. V. Mantautas.

pasitarti. Nors trūk-plyšk. ! mu prisiminta H. Tautvai
visur neapibėgiosi, bet bent 
nosį kyštelsi smalsumo ve
damas.

štai spalio 13 d., sekma- 
tlierį. buvau užkviestas at
silankyti į Jungtinio Finan
sų Komiteto sušauktą spau
dos, įadijo, dailininkų ir ki
tu aukojusių paveikslų lote
rijai pasitarimą ir kartu -lyg 
ir į tų dovanų parodą. Deja, 
jau anksčiau buvau įsipa
reigojęs kitur būtinai atsi- 
lankyti. Labai apgailestau
ju kad tokiame svarbiame 
JFK sukviestame pobūvyje 
negalėjau būti.

Teko nugirsti, kad spren
džiant iš Jungtinio Finansų 
Komiteto pirmininko prel. 
J. Ralkūno pranešimo, ne
galima pasigirti lietuvių vi
suomenės dosnumu sumany
mui šiais sukaktuviniais me
tais surinkti šimtą tūkstan
čių doleriu įvairiems kultū
ros ir politikos reikalams.

O gal mūsų visuomenei ir 
netenka prikaišioti jos ne- 
dosnumo? Juk šiemet lietu
vių pinigines gerokai pa
lengvino buvusi Chicagoje 
šokių šventė, kurios paja
mos viršiio 70 tūkstančių 
dolerių. Gi New Yorke bu
vęs Pasaulio Lietuviu Bend
ruomenės seimas taip pat 
atsiėjo gerą pusę tiek. kiek 
buvusi šokių šventė. O kur 
dar Vasario 16 paminėji
mai? Visa sumetus, neabe- 
iotinai šimtas tūkstančių jau 
bus prašokta. Tiesa, tos au
kos buvo paskirtos kitiems 
tikslams.

Betgi šie metai yra sukak
tuviniai. tai būtinas ir dides
nis išlaidumas. Bet norint 
surinkti lėšas, reikia gyves- 
nio judėjimo, platesniu užsi
mojimu. būtina pradėti as
meniškai lankvtis pas tuos, 
kuriu pirtieinės neliesėja, 
nepaisant įvairiu buvusiu iš
laidu. Tada tikrai iki šių 
metu rato bu* tesėta, kas 
oasižadėta, isioareigota ir 
įpareigota atlikti.

šiene* Sibiro vergiją vaiz
duojančios knygos anglų 
kalba pasirodymas — The 
Cemetery of Nations in tbe 
Siberian Tundra. Susidomė
ta jos asmeniniu gyvenimu ha valdo‘viena šeima: vy- 
ir pasidalinta apie ją žinio- ras sekretorius, žmona iždi- 
mis. Nutarta Tautų b apiny- njnkė. Vienas pirmininkas 
no autorei H. Tautvaišienei rjeko negali padarvti, turi 
pasiųsti sveikinimas, palin- tos šeimos klausyti. " 
keti jai ilgo gyvenimo ir pa- 0 klubo reikalai nėra geri. 
rašyti dar daugiau, ką ji pa- jeigrU ne namu nuomos, tai 
tyrė Sibiro vergu stovyklo- kažin kaip ten būtų. 
se. čia pat tos knygos buvo Jei visi nariai susirinki- 
parduota 14 egzempliorių, me aktingai dalyvaus, tai 
o mokytoja Sti!sonaitė-ša- bus gera proga nusikratyti 
teikienė pasižadėjo ta kny- k]ubui vienog šeimos val. 
gutę plačiai paskleisti tarp džios Paklauskite, kodėl at- 
New Yorko miesto mokyto- sisakė sekretorius A.S.. o
jų unijos narių.

Nepaprastas V. Kalvelio 

pareiškimas

Akademikų skautų metinė čiai. Paskaitai pasibaigus, 
šventė ir raj. susirinkimas buvo trumpos vaišės iki kon-

Š. m. rugsėjo 28 d. Mai-lcei^° Pėdžios, 
ronio parke, naujoj salėje. Suvažiavimas sutraukė 

turias seseris (dvi Lietuvoj, j Spalio 12 d. Vytautas įvyko Worcesterio ASS sky- gražų būrį akademiku ir net 
vieną Vokietijoj ir vieną Morkūnas susituokė su Ona1 riaus metinė šventė ir ra jo-1 kelios akademikės buvo at- 

Alsenkaite iš Philadelphi-’ njnįs susirinkimas.šventėje vykusios iš Toronto, 
jos. Tą pačią dieną susituo- ■ buvo aptarti ateities planai Vakare ten pat didžiojo- 
kė ir Rimvydas Dėdinas su| ir darbai su skautu-čių vie-l je salėje įvvko didelis kon-

patapus, it.au per į vaciavą, sur.us nimvvna ir .. • . , . ,.
20 metų klubą valdė dvi šei- j Saulių, tris dukteris, tris bro- Atbimmklte dieną 
mos. Jos tvarkė, kaip išma- liūs (du Lietuvoje ir dakta-
nė, visai nežiūrėdamos kon- rą Justiną Chicagoj) ir ke- 
stitucijos. Vienam iš tų šei
mų mirus prieš 3 metus, klu-

Anglijoj
Lai jam būna lengva ilsė

tis šios šalies žemelėje.

Naujo* šeimos

į Kathleen Thiel. Puota buvo 
Klubas ruošiasi 65 metų Maiionio parko salėje.

sukakčiai Serga

Paralyžius ištiko AndriųLietuvių Piliečių Klubas 
lapkričio 3 d. ruošia savo Lukįj Susižeid 
ramų saleje banketą savo
veiklos 65 metu sukakčiai

Pranas

Prieš kelis mėnesius V. 
Kalvelį. LDD narį nuo tos 
draugijos įsikūrimo pra
džios. ištiko širdies smūgis, 
jam jau sulaukus 80 metų. 
Jis buvo to įvykio paskatin
tas susirūpinti testamenti
niais reikalais.

V. Kalvelis apsirūpino že
mės sklypeliu amžinam po
ilsiui Tautinėse kapinėse 
Chicagoje. Testamente at
žymėjo, kad jo palaikai bū
tų sudeginti, ir įpareigojo 
Lietuvių Darbininku Drau
gijos kuopą jo mirties atve
ju pasirūpinti jo laidotuvė
mis, palaikų-pelenų nuga
benimu į Tautines kapines 
Chicagoje. Tam tikslui jis j 
LDD kuopos kasa ineša du

i taip pat direktorius Petras 
j Blieka.
Į Aš daug metu seku bim- 
bininku veiklą. Man svarbu 

i ne ka jie sako, bet ką daro. 
Atsimenate, kaip jie mulki
no brolius Lušius? O galų 
gale juos apšmeižė. Lūšiai 
apgailestuįa, bet... jau vėlu.

Bimbininkų politika nėra 
lengva suprasti. Ją dažnai 
teisingai aprašo Naujienos, 
Keleivis. Skaitykite tuos
laikraščius.

Čekauskir

Kupstas paguldytas miesto
a.- n. i- , , ligoninėn. Bernardas Ta-atžymėti. Pradžia 1 vai po mulevičius dosi šv Vin 

pietų. Programoj - kalbos. eent0 iigoninįje. 
muzika, dainos.

Klubas įkurtas 1903 m.
Jo namu vertė siekia apie 
pusę miliono dolerių. Narių 
klubas turi apie 900. Jo va
dovybėje yra 15 asmenr 
Būsiantis Mas?. seimelio a-

Lank" ’ Čaplikas su Lekiu

alio 12 d. mane aplan- 
Bostono atvykę inž. A. 

pūkas ir J. Lekvs. J. Le
idi prieš kurį laiką buvo

stovas Kazimieras Tagmė- padaryta akies operacija, 
nas yra pirmininkas. Juozas] Nors jo akis dar ne t okia 
Tribandis — vicepirm., Ju- šviesi kaip pirmiau, bet jis 
liūs Svikla — sekr., Vytau-Įvis linksmas, geros nuotai- 
tas Mačvs — fin. sekr.. Jo- kos.
nas Kasperas — ižd., Anta
nas Okleraitis — šeimin., 
Jonas Kuliūnas, Jonas Zin-

Su jais aplankėme Lietu 
vių Klubą, čia sutikome J. 
Stankevičių, Sviklus, R.

netais lietuviškose organi- certas, kurio programą at- 
zacijose ir veikla amerikie- liko iš Clevelando atvykęs 
čių tarpe. Šventėje dalyva- vyrų oktetas, vad. R. Babic- 
vo ASS rajono vadeiva fil. ko. ir solistė I. Grigaliūnai- 
G. Kurpis ir daug akademi- tė. Į koncertą atsilankė la
ku iš viso Atlanto pakraščio bai daug žmonių ir iš apy- 
vietovių. linkės vietovių, ir dėl vietos

Rajono suvažiavimą ati- stokos ne visi galėjo patek- 
darė Worcsterio ASS sky- ti i salę. Koncerto programa 
riaus pirm. ps. senj. R. Ja- klausytojai buvo labai suža- 
kubauskas, jam pirminin- vėti ir ragino rengėjus ir to- 
kauti pakviesdamas v.s. fil. liau nepamiršti ir kita kartą 
P. Molj ir sekretoriauti si. juos vėl pakviesti, šokiams 
t.n. E. Palubeckaite. Rajo- grojo skautų vyčiu trio, va- 
ninės veiklos reikalais kai- dovaujamas v. si. senj. R. 
bėjo ASS rajono vadeiva Marcinkevičiaus.

LDD susirinkimas

Spalio 13 d. įvvko New 
Yorko Liettuvių Darbinin
kų Draugijos kuopos narių 
susirinkimas, pirmas po at 
ostogų.

Jame pagerbtas miręs na 
rys Juozas Jankūnas. Pasi
džiaugta vieno iš LDD įkū
rėju Jankinso atsiliepimu 
Keleivio nr. 40 iš Havajų 
salų į LDD pasveikinimą. 
Tai gražus įrodymas, kad 
Jenkinsas, nors ir atitrūkęs 
toli nuo savo tautiečiu gyve
namų vietų, savo mintimis 
gyvena vistiek kartu su jais

Pirmininkaujanti Br. Spū
dienė pasidalino savo įspū
džiais apie buvusį New Yor
ko Alto valdvbos narių po
sėdi ir pranešė, kad lapkri
čio 7 d. 7:30 vai. valu lau
kiamas Lietuvių Atletų klu
be, 1332 Halsey St.. Brook- 
lvne, Altą sudarančių sam
būriu atstovu visumos susi
rinkimas naujai Alto valdy
bai išrinkti.

HAVERHILL, MASS.— 

Dėkoju

Grįžau iš ligoninės, kur 
man buvo padalyta opera
cija. Dabar namies sveikstu, 
žmonos slaugomas.

Noriu per Keleivį nuošir- 
tūkstančiu dolerių. Už ta in- (lžiai padėkoti visiems, ku- 
dėlį gauti procentai eina r’e mane aplankė, atsiuntė 
LDD naudai. Iki jis gyvas, gėlių. laiškų. Tai mane 
jis vra ir tu dvieju tūkstan- džiugino ir stiprino. Jūsų 
čių dolerių savininkas, o nuoširdumo aš niekad ne- 
jam mirus, LDD valdyba pamirsiu.
pasirūpina jo laidotuvėmis,) Petras Gardulis
ir kas atliks nuo tu laidotu-i 
viu. viskas bus auka LDD. !

Tokio nelaukto V. Kai- J ’ - - —* “ — * 
velio pareiškimo visi nariai 
buvo giliai nustebinti ir su- būtų paremtas lietuvių kul- 
įaudirti. Iš karto jie net ne- tūrinis darbas ir tuo įamžin- 
susigriebė. kaip i tai atsi- tas mirusiojo vardas, 
liepti. Tik atsipeikėjus, pra-! šiuo metu V. Kalvelis at- 
dėta tas reikalas rimtai rodo sveikutėlis. Linkėtina

kus, Pranas Pauliukonis ir J Akstinienę. D. šermukšnį 
Joras Stankevičius — pade- ir kt.

J. Krasinskas

Lietuvių jaunimo festivalis

Worcesterio Lietuviškų Į 
Organizacijų Tarybos, va
dovaujamas skautų vadovų 
v. s. P. Molio, ps. D. Mar
cinkevičiūtės ir ps. R. Jaku
bausko. padedant Lietuvos 

/Vyčių 116 ir 26 kuopos na-

jejai.

Mirė R. Sideckas

Spalio 7 d. Notre Dame 
kapuose palaidotas R. B. Si
deckas. 51 m. amž.. ilgus 
metus vadovavęs R.B. Si
deckas & Co. investicijų į- 
staigai Shrewsburv.

1
t
> Dėmesio

j Chicagos Lietuviai!
2 Praneiame, kad

š. m. spalio - October 27 dieną 2:30 valandą po pietą 
BATAAN HALL (4046-50 So. Western Avė)

ą kalbės

ERNEST iš Prano ERNEST RADIJO PROGRAMŲ

Tema: KAS YRA TIESA.
Išgirsite svarbią žinią, kurios suteiks jums viltis į 
ateitį, {ėjimas nemokamas. Nebus jokią rinkliavą. Salė 
hus atidara nuo 2 vai. popiet. Visus nuoširdžiai kviečia 
į šią paskaitą atsilankyti. Prašome atsivesti ir savo 
draugus.

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI

Velionis buvo baigęs 
Northeastern universitetą,: riams, vadovaujamiems A. 
priklausė nevienai ameri-į Miniakausko ir J. Metriko, 
kiečių draugijai. Liko nuliu- rugsėjo 25 d. prie miesto ro
dę žmona, sūnus ir dvi dūk-; tušės surengė lietuviško jau- 
terys. nimo festivalį.

Valstijos gubernatoriui 
leidus, prie savivaldybės na
mų kabojo lietuviška vė
liava.

Pati programa buvo pra-
, , . v. oa • dėta 6 vai. vak. ir tęsėsi iki
banketą jo amžiaus?* m. n g.gg vak jaunjmo festivalį 
kunigavimo jj m. sukaktim, pačioįe pradžioje miesto 
atžymėti. Dalyviu buvo a- burmistro vardu sveikino E. 
Pje250. Jų:aipebmoxvsk. į Stiąickus, kuris yra parkų 
V. Bnzgys. miesto tarv bos, direktorius. Gražiai paruoš- 
narys Damel Foley, kuris ĮOje įžangoje v. si. E. Palu- 
atsinesė ir peiskaitė rniesto beckajtė supažindino visus 
tarybos nutai ima. kut i ame susirinkusius su lietuvių kal- 
yra iškeliami orei. K. \ asio ba Ljetuvos istorija, geo- 
ruopelnai kaip kunigo, pi- g,-afjne padėtim, tautiniais 
liečia ir visuomenininko. rūbais, vėliavos spalvų reik- 

Prrinas Pauliukonis pa- -me gjnĮaro jr medžio išdir- 
skaitė prel. K. \ asm bm- biniais, kurie buvo išstatyti 
grafiia ir jo nuveiktus dar- an^ sįa]a p,.je miesto salės, 
bus. Meninę programą atli- Virbašiūtė. pritariant gi- 
ko solistas aimninkas Ro-.^rai, padainavo keletą lie- 
bertas Kazys Jakutis, ku- įUV]-^kų dainų, o po jos skau- 
riam akom ponavo jo sesuo tautinių šokių grupė
Katrina Parednienė. Jiems pagoko kelis šokius. Per
daug plota. _ ; traukos metu per gai-sintu-

i vu? I wo perduodama lie-

Pagerbė prel. K. Vasį

Worcesterio Lietuvių D-jų 
i Taryba spalio 13 d. suren- 

~~ “ė prel. Karstantinui Yasiui SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

svarstyti, V. Kalveliui pa-i jam dar ilgai gyventi, 
reikštas nuoširdus ačiū už Susirinkime gyvai pasi- 
oasitikėiimą LDD ir už to-! reiškė Gaidys. Mačys, Ri- 
kią gražia parama, čia pat j mavičius. A. Spūdys, Šatei- 
V. Kalvelis įteikė T DD vai- ka, St. Briedis, Akelienė, 
dybai dvieju tūkstančių d o- be jau minėtųjų Br. Spūdie 
leriu čekį. Tai buvo jaudi- nes ir V. Kalvelio, 
nantis ir gražus momentas.) Kaip įprasta, po LDD na 

Susirinkusieji linkėio V.Iriu susirinkimo buvo bend 
Kalveliui ilgai gyventi, juo-'] ra užkanda ir dar pasidalin- 
kais pridurdami, kad tuo, ta įvairiomis mintimis, 
būdu LDD susilauks dau-Į Susirinkimui pirmininka- 
giau pajamij už jo Įneštus! vo T DD valdybos pirminin- 
pinigus. , kė Br. Spūdienė, sekreto-

Visiiomenininkas V. Kal-Įriavo Šateika.
velis. įvairiu lietuviu demo-i Kadangi iki šiol Alte at- 
kratiniu sambūriu iš s°no stovavęs kuopai J. Gaidys 
ne tik narys, bet ir iu veikė-! atsisakė nuo tu isipareipo- 
ias. vienas iš Amerikos TJe-Į jimu dėl asmeninių reikalų, 
tuviu Soniai demokratu Sa- tai LDD valdyba įgaliota 
jungos Literatu* os Fondo; paskirti kitą atstovą iš savo 
garbės narių-rėmėiu, savo nariu tarpo. Br. Spūdienė 
tokiu kilniu pasižadėiimu pasilieka ir ateityje atsto- 
narodė daugeliui kelią, vauti LDD vietos Balfe. 
kaip reikia sutvarkyti testą- Sekantis LDD nariu susi-
mentinius palikimus, kad rinkimas įvyks lapkričio džiai. Abieiu puotos buvo Lietuvą, 
jie neištirptu svetimųjų ran- mėn. pirmą sekmadieni. ' Maironiu parko salėse: vie- Tautinių šokių grupei va- 
kose, kad tokiais palikimais J. Vlk*. ! no viršu j kito apačioj. ' dovavo s. v. si. Z. šermukšUi <‘l

Prtįramai vadovavo šv. 
Kazimiero narapiios kleb. 
kun. Jonas Jutkevičius.

t’viškos skautiškos ir kitos 
nos, o taip pat ir tautinių 

<iu muzika. Tarpe tauti
nių šokių ir dainų susirinku
šieji buvo informuojami a- 

minėjo savo vedybinio gy- pie Lietuva ir jos dabartinę 
veninio 50 metu sukaktį, padėtį. Taip pat buvo dali- 
Tai Vincas ir Julija Grės- narna anglų kalba paruošta 
kos ir Gabris ir Ona Bag- trumpa informacija apie

Minėjo auksinę sukaktį

Spalio 13 d. dvi seimo?

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiai kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerią 
nariams.

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? laba: pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCTDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugiją nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir 5ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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



I

Poslapis ketvirta^ Nr. 43, 196S m. spalio 23 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Vilniuje 4,600 automobilių! Mirė G. Žilinskas

Miestų statybos projektą- Rugsėjo 30 d. Vilniuje 
vimo instituto skyriaus vir- į mirė skaičiavimo matemati- 
šininkas \ ilniuje pasakoja kos katedros Vilniaus uni- 
(Švyturys, nr. 16) apie au- versitete vedėjas docentas 
tomobilius Vilniuje: I Gerardas Žilinskas., 58 m.

’ 1953 metais \ ilniuje bu- amžiaus, 
vo tik 153 nuosavos maši- G. Žilinskas baigė mate- 
nos, pernai jų turėjom 4600/ matikos fakultete studijas 
O kas bus. kai netrukus Tol-; Vytauto Didž. Universitete 
jatis pradės gaminti po 700 Kaune 1936 m. Po to studi- 
tūkstančių "Fiatų“!.. maši- javo Manchesterio universi- 
na taps ne komfortu, o būti-; tete Anglijoje. Nuo 1940 m. 
nybe. Sunku tikėtis, kad, tu- iki mirties (išskyrus per

trauka. kai Vilniaus univer-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Gen. Juan Velasco (kairėje) skelbia, kad Tarptautinės žibalo bendrovės Peru valstybėje nusavina
mos. Kaip žinoma, minėtos bendrovės akcijos yra amerikiečiu Esso Standard Oil b-vės rankose. 
Dešinėje dalis nusavinto turto, kurio vertė 200 milionų dolerių.

♦♦♦##♦♦«♦*#«#♦#♦♦♦#♦»#♦##*###*♦*#*#**********************************

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
Seniausia firma JAV, oficialiai autorizuota 
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DOVANŲ SIUNTINIUS
R
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rėdamas "Fiatą“, žmogus 
i teatrų ar parduotuvę per siteto veikimas vokiečiu o-
lietų važiuos troleibusu. O! kupacijos metu buvo sustab-
kur pastatysi mašihą, jei 
stovėjimo aikštelių mūsų 
miestai beveik neturi, jau 
nekalbant apie senuosius 
miestų centrus. Apie tai ne
galvoja ir naujųjų rajonų 
projektuotojai... Dauguma 
mūsų gatvių — brokas. Dar
gi ir naujų... Jau nekalbu, 
kad jos pei’siauros būsi
miems mašinų srautams. 
Grindžiant gatvę, po asfal
tu pilama dolomitinė skal
da. kuri sudūžta du kartu 
greičiau už granitinę. O gra
nitinės stokojame... Ruo
šiant generalinę transporto 
schemą. Darbų ir problemų 
galo nematyti”.
Ką dabar kaime dainuoja?

Literatūros ir Meno bend
radarbis (spalio 5) štai ką 
pasakoja apie dainavimą 
kaime:

"Prieš keletą mėnesių 
Pasvalio rajono laikraštyje 
teko skaityti straipsnelį, ku
riame skundžiamasi, jog 
kaimuose tilsta dainos. Ne
beišgirsi nei šienpiovių, nei 
rugelių piovėjų dainų. Ne- 
beskardena jos ir tradicinė
se pasvaliečių gegužinėse* 
Jaunimas ar nebemoka, ar 
nebenori dainuoti? Neseniai 
teko apsilankyti tame kraš
te, pasėdėti ”prie alučio“— 
kaimo vestuvėse. Kur vestu
vės — ten jaunimas, ten ir 
dainos. Jaunimas dainuoja, 
mielai ir daug dainuoja! 
Bet ką?

Viską, tik ne savo krašto, 
ne savo tėviškės dainas. Ir 
sklinda iš Vokietijos, Grai
kijos. Meksikos ir dar per
kūnėlis žino iš kur atklydu
sius melodijos, jaunų skam
bių balsų traukiamos, pui
kiai akordeonu pritariamos. 
Miestas kaimurdeda negai
lestingą antspaudą...“
J. Laužikas — nusipelnęs 

mokslo veikėjas

Spalio 4 d. Vilniuje pa
skelbta, kad Jonui Laužikui, 
pedagogikos mokslų dak
tarui, yra suteikiamas nusi
pelniusio mokslo veikėjo 
garbės vardas.

Baigęs humanitarini fa
kultetą 1928 metais. J. Lau
žikas specializavosi gydo
mosios pedagogikos srityje 
(buvo kuri laiką atsilikusių 
vaikų mokyklos vedėjas 
Kaune), bendradarbiavo 
pedagoginėje spaudoje, lan
kė gydomosios padagogikos 
įstaigas Vakarti Europoje, 
vadovavo tos srities kursam 
Kaune, studijavo tą sritį 
Zueriche (Šveicarijoj, 1938 
-40) ( ten gavo daktaro 
laipsnį, tęsė tą darbą po ka
ro Vilniaus pedagoginiame 
institute, dabar, susilaukęs 
65 m. amžiaus, yra mokyklų 
mokslinio tyrimo instituto 
vyresnysis mokslinis bend 
radarbis. (Elta)

dytas) dėstė 
matikos šakas 
versitete.

Ivanas mate- 
Vilniaus uni-

Amerikietis Randy Matson iš 
Pampa. Te\.. olimpinėse žaidy
nėse numetė rutuli 07 pėdas ir

Lietuvos komunistų partija - 
Kremliui paklusnus būrys

Spalio 3 d. valdančioji 
klasė Lietuvoj surengė dar 
vieną jubiliejų. "Lietuvos 
komunistų partijai — 50 
metų”, skelbė raudonomis

socialinės ir nacionalinės 
laisvės darbo žmonių ma
ses”. Tačiau socialinę ir na
cionalinę (tautinę) laisvę 
jie suprato saviškai: vietoj

raidėmis Tiesa, o Sovietska- laisvės jie ėmė siūlyti bol- 
ja Litva rusiškai antrino, ševizmą... "Šiomis sąlygo- 
tvirtindama, kad Lietuva mis“, sako Sniečkus, '1918 
jau pusė šimtmečio esanti' m- pavasarį prasidėjo ko- 
po Lietuvos komunistų par- munistų partijos įkūrimo 
tijos vėliava. i darbas Lietuvoje. Jam idė-

Sukakties esmė buvo! jiškai vadovavo lenininis
•tengtis tą dieną aiškinti il
gokuose straipsniuose ir kitą

Rusijos Komunistų partijos 
Centro Komitetas per Lie-

; dieną išspausdintoj dar il- tuvos sekcijų Centro Biurą.
1 gesnėj A. Sniečkaus kalboj, 
kurią jis spalio 3 d. buvo 
pasakęs Vilniaus Fi-Iharmo-

kurio priešaky buvo Vincą; 
Kapsukas ir Zigmas Anga
rietis“... 1918 metų spalio 1-

SENiy DIENA 

JAPONIJOJE

Rugsėjo 22 d. Japonijoje 
buvo iškilmingai švenčia
ma Senių diena. Ta proga 
buvo įteikti garbės diplo
mai dviem seniam: vyrui 
116 metų ir moteriai 115 
metų.

Tas japonų Matuzelis y- 
ra žvejas. 75 metus turėda
mas išėjęs į pensiją. Tą die-;;; 
ną jis išėjo pasivaikščioti, 
pusryčių suvalgė porą dube
nėlių ryžių ir užsigardžiavo 
žalia žuvimi.

1965 m. Japonijoje se
nesnių kaip 60 metų buvo 
9.7G visų gyventojų, o 1990 
m. numatoma, kad jų jau 
bus 16.5G, nes amžiaus vi
durkis vis ilgėja. 1950 m. 
jis buvo 10 metų trumpes
nis, negu dabar. Dabar Ja-

1 LIETUVĄ IK l SSR
iš anksto apmokant muitą.

Mūsų prityrusiu tarnautojų štabas garantuoja klientams 
iiHSi-V IK NEKluAiūlNGĄ PATARNAVIMĄ, 
GREITĄ IK SAVO LAIKU SUMINU lšSH MIMĄ, 
VISI SIUNTINIAI APDKAl DŽ1A.M1 PAGAL VISĄ 
SU N i INTO VERTĘ,
IŠRŪPINAME GAVĖJO PARAŠĄ APIE SIUNTINIO 
GAVIMA.

GLOBĖ PARCEL S E R V I C E I N C. 
yra autorizuota firmos PODAROGII'IS. INC., priimti dova
nų užsakymus Sovietų gamybos prekėms ir piniginiams 
eertifikatams.

UŽSAKYMAI PAGAL PASIRINKIMĄ. 
ĮSITIKINKITE PATYS!

Aplankykite bet kuri mūsų skyrių JA\ didesniuose miestuo
se, kur klientu patogumui vra didelis prekių pasirinkimas!

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 VYalnut Street Philadelphia. Pa. 19106

Telephone: 215—925-3455.
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nijos salėje, iškilmingame j 3 dienomis Vilniuje neiega- po;ijoje moters amžiaus vi- 
sukaktuviniame valdančio-Į bai įvykęs komunistinių or- §urfcis vra 74 metai 0 vv.
sios klasės susirinkime. Bet 
tik tie, kas prisivertė ati
džiau perskaityti tuos 

4U colių ir laimėjo auksini me- straipsnius ir kalbą, galėjo 
dali. Seniau jis yra numetęs 71 pastebėti, kad Ši sukaktis
pėdą 51 2 coliu.

CHICAGO. ILL.

i surengta ne laiku ir apibū- 
■ dinta klaidingai. Ne laiku 
todėl, kad pagal "metrikas“ 

Į Lietuvos komunistų partija 
buvo pagimdyta ne prieš 

i 50. o prieš 48 metus, ir pusės
J. Paukštienės paroda j šimtmečio neišgyveno, ka- 

Jadvygos Paukštienės kū- dangi prieš 28 metus jau bu
rinių paroda atidaryta spa- vo numarinta. Tie faktai, 
lio 12 d. Balzeko Lietuvių n01*5 prabėgomis, buvo 
Kultūros muziejuje. Ji tęsis paminėti sukaktuviniuose 
iki spalio 31 d. Lankymo1 straipsniuose ir Sniečkaus 
valandos 1—4:30 vai. po kalboje.
pietų Sukaktį švęsti buvo su- 

i galvota tuo pagrindu, kad 
: 1918 metų spalio 1-3 dieno- 
; mis nuošaliame Vilniaus 
į skersgatvyje esančio nuoša- 
, lauš medinio namo pastogi- 

Spalio 4 d. mirė Benedik- niame kambaryje įvyko, 
ta Raščienė, palikusi liūdin- kaip dabar sako, "pirmasis 
čius sūnų Vytautą ir duktė-i Lietuvos komunistų partijos 
ri Kristiną su šeimomis, se-! suvažiavimas“. Taigi, čia, 
šeri ir kitus gimines. Palai-J Vilniuje, prasidėjęs tą die- 
dota spalio 7 d. šv. Bene- ną organizuotas Lietuvos

HARTFORD. CONN.

Mirė B. Raščienė

dikto kapuose. Velionė šia
me krašte išgyveno 18 metų.

Laidotuvių dieną lietus 
pylė visą laiką, be to, tai 
buvo ir darbo diena, bet pa
lydovų Į kapines susirinko 
nemažai. Jie visi buvo pa
vaišinti Lietuvių klube.

šia proga noriu pastebė
ti. kad mūsų lietuvis grabo-

komunistų partijos veiki
mas. (Dabar tame name į- 
rengė partijos istorijos mu
ziejų, kurio atidarymas bu
vo "jubiliejaus“ iškilmių 
dalis).

Bet Tiesa sukaktuvinia
me straipsnyje bent skliaus
tuose prasitarė kiek tiesos 
apie tą suvažiavimą. Bū

rius labai skuba. Jo koply-’ tent, kad tai buvo ne Lietu- 
čioje yra tvarka, bet viskas vos komunistų partija, o 
virsta pradėjus važiuoti į i "Lietuvos ir Vakarų Balta- 
kapines. Su karstu jis va- rusijos Komunistų Partija“
žiuoja didesnėmis gatvėmis 
ir lekia kaip ugniagesių ko-

Ir pridėjo dar paties Kapsu
ko, to suvažiavimo organi-

manda. Palydovai negali, zatoriaus, pasisakymą apie 
suspėti važiuoti, kryžkelėse Į patį suvažiavimą. Esą, "Jis
atsilieka. Nežinantieji gerai 
kelio į kapus, atvažiuoja pa
sivėlinę, kai viskas baigta, 

i

aiškiai atsistojo Rusijos pro
letariato ir Taiybų valdžios 
pusėj“

SOUTH RIVER. N.J. 08882. 108 VVhitehead Avė. 257 2113 
SPR1NGE1ELD, Mass. 01103, 1840 Main St. 730-903,0, 

RE 4-8354 
798-3347 

L Y 9-9163 
A. 091-8423

VVORCESTER. Mass. 01004. 82 Harrison 
TRENTON. N.J. 08011. 7-30 Liberty St. 
VINELAND. N.J. 08300. Parish Hali. VV. Landis

St.

gamzdcijų suvažiavimas su 
vienijo jas į marksistinio- 
leninistinio tipo komunistų; 
partiją... Jos kūrėjų tarpe:
buvo V. Mickevičius-Kapsu- | 1. ”Lietuvos nepriklausomy.į
kas. P. Eidukevičius. K. Ker- paskelbimo 50 metų minėji.;

v t - mo momentai“novicius, K. Požėla, I. Gas-j (IŠ New jersey Lietuvių Ta-į 
ka ir Visa eile kitų IStIKimų rybos suruošto minėjimo kated- , 
liaudies sūnų“. roję ir viešbutyje Newarke).

Ta "visa eilė“ nebuvo di-' D Giesmės (Jungtinio choro):
Pulkim ant kelių, Marija, Mari-

rų 69 metai.

NAUJOS PLOKŠTELĖS

CENTRINĖ ĮSTAIGA 
220 Park Avė. South (corner ISth Street) 

New York, N. Y 10003 
Tel. 212—982-8410

< i< i

dėlė, jei sutilpo medinio na-' 
mo "mansardoj“, ir. kaip 
liudija Sniečkus, jie veikė
ne savarankiškai, nei ne 
Lietuvos darbo žmonių Įga
liojimu ar vardu, o pagal 
Rusijos komunistų partijos 
Centro Komiteto instrukci
jas, perduodamas per to ko
miteto į Vilnių atsiųstus a-

ja, šventas, šventas, Jėzau pas 
mane ateiki, Malda už tėvynę. 
Lietuvos himnas.

Dainos: žibuoklių seksteto— 
Kur giria žaliuoja. Nemunas; 
Solisto Liudo Stuko — Palikta 
šalis. Gyva esi;
Sol. Genovaitės Mazurienės — 
Graži tėvynė mano, Mano mal
da.

2. "Lietuviškos giesmės“.
Sol. Algirdo Brazio — Gies-

. v- _ i „ • mė Į Šiluvos Mariją, Tėve Mūsų,gentus. Kapsuką. Angai ie- Sveika Marija, Sveika Marija 
tį ir kitus. Kaip iŠ tlĮ pareis- Motina Dievo, Skaisčiausioji, 
kimu aišku, jie tada Vilniuje had širdį tau skausmas;

V,-wi;L4“ žibuoklių seksteto — Varpas pagimdė nelegalų kūdiki , ka{] 5uči;iu_ šventas Kazimierai, 
kurį pavadino Lietuvos — Gailestingoji Pana. Mano mal- 
Vakarų Bielorusijos Komu
nistų Partija (b)“

Šios partijos vaidmuo
Lietuvoje buvo numatytas 
panašus į vaidmenį,, kokį 
po poros metų Vilniuje atli
ko generolas Želigovskis: 
tasai "išgelbėjo“ Vilnių Pil- 
sudskiui-Lenkijai. o Vil
niaus palėpėj pagimdyta 
partija, atsivedusi bolševikų 
armijos pulkus, kėsinosi "iš
gelbėti** visą Lietuvą Leni- 
nui-Rusijai. Tik kai tas "gel
bėjimas“ nepavyko, tada.
1920 metų rudenį, kažkur 
Rusijoj, buvo neva įkurta 
"Lietuvos Komunistų Parti
ja (bolševikų)“. Ji vargais 
negalais veikė Rusijoje, iš
dalies Lietuvos pogrin- ris veikia TSKP Centro Ro
džiuose, ir, vos sulaukusi 20 miteto vadovaujamas“.........
metu amžiaus, 1940 metu Taip tose ne laiku ir nei 
spalio 8'dieną buvo ii esmės vietoj surengtose sukaktu- 
numarinta, tai yra, įjungta vėse tapo prisiminta, kad 
į rusų komunistų partiją, nėra jokios Lietuvos Konra

dą. Iš šios mūs žemės, Jėzau, 
pas mane ateiki.

Abi plokštelės Stereo, tačiau 
galima groti ir Mono. Kaina 
•85.00 su pasiuntimu. Į Kanadą 
persiuntimas 81.00.

Platinimo kainos yra tokios: 
10 ar daugiau plokštelių $3.40 
su prisiuntimu; 25 ar daugiau 
plokštelių po 83.25 su prisiun
timu.

Siunčiant užsakymą, malonė
kite iš anksto prisiųsti ir pini
gus. Persiuntimas nemokamas, 
jei iš anksto prisiusite pinigus, 
su gražiais viršeliais ir spalvo
tom nuotraukom. Išleido Lietu
vos Atsiminimų Radijas, adre
sas :

Dr. J. J. Stukas.
1016 Schleiter Rd., 
Hilside, NJ. 07205.

Nekartą esu dalyvavusi lai-. Dar daugiau pasakė apie. Vėl tariant Sniečkaus "su- nistų partijos, o yra tiktai(
dotuvėse, ir vis ta pati isto- tai Sniečkus. Anot jo, 1918 kaktuvinės“ kalbos žodžiais Kremliaus valdomas pa
riją. Nieko panašaus nesu metų pavasarį ir vėliau —’’Nuo to laiko Lietuvos klusnus būrys, kuriam leis-
mačiusi, kai kiti graboriai "Grįžtantieji iš Rusijos į Komunistų partija yra vie- ta puoštis popieriniu var-
laidoįa. ’ gimtąjį kraštą lietuviai bol- nas ii Tarybų Sąjungos Ko- du“.

1 - • r; _ ;r1 .M™________________ ui_ L.-.U.. 1.L’idrienė , ševikui čia rado ištroškusias munistų partijos būrių, k l:-į (Elta)

BUVO $4, DABAR T IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą 
galite gauti už 82, iki šiol ji kainavo S4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

Kitos tokios knygos neturime.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją Įsigyti.

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadway
So. Boston, Mass. 02127

knygą dabar

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas: t ,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA i 
7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.
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i vienoj valstybėj, tėve. To- 
Į dėl negalima norėti, kad 

Lietuvoj viskas būtų kaip

ĮDOMIOS mintys

Lengviau atsižadėti nau-
ant sviesto. Yra ir tenai blo- i los. negu savo užgaidos, i____ ' ♦ • •__ V r 1__ •

Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Ištikimybė, kurią pasise-, 
<a išsaugoti tiktai didelių 
>astangų dėka. beveik toly
di neištikimybei.

Labiausiai apsijuokia se- 
Otęiys, kurios kažk 
”* ^trauklios, u 

kad jos tokios
u nebėra.
Žmones reikia studijuoti!

gumų.

— Bai glory, Maik, argi 
tu nežinai, kaip maskoliai 
mūsų kalbą gubijo? Buvo 
uždraudę net lietuvis 
maldaknyges skaityt? “Til 
pas karabelninkus galėjai Į 
gauti ”Aukso Altorių“ ar
šaltinį“, bet ir tuos kara-| ■ 

belninkė laikydavo po sijo- labiau, r.egu knygas, 
nu paslėptus. Mokyklos vai- ’ Sunkiau yra išlikti ištiki- 
kams buvo tik rusiškos, ir J tnu moteriai, su kuria mes 
maskoliai buvo učiteliai. Į‘laimingai gyvename, negu 
Volasčių pisoriai taip pat I tai, kuri mus kankina, 
buvo rusiški čeloviekai. Jes, Į: Pataikavimas— tai ne- 
Maik, jie gubijo mūsų kai-J tikri pinigai, kurie būna a- 
belę koja primynę. | apyvartoje tiktai dėl mūsų

_ CUStumo. Seneliu lenktynės Vakarą Vokietijoje. Jose dalyvavo 110 asmeny nuo 55 iki 85 metu amžiaus.
Tas tiesa, tėve, bet tailj Yla niekšų, kuiie būtų! ^aįrįje (nr 130) m amžiaus dr. Hans Schnabel, laimėjęs pirmąją vietą. Vidury —Leoną r d

buvo caro alkais. Lztai gi 'kulkas mažiau pavojingi. ir Hafner 88 amžiau8, da
carizmas buvo nuverstas.I -jeigu neturėtų jokių gerų!
Tačiau mūsų patriotai. ku-J -avybių.
lie dedasi tokiais dideliais!. Niekas taip nevargina ki- 
lietuvybės gynėjais, tada Ižų, kaip tinginiai: patenki-i 
caro valdžią gynė. Marty-i nę iki valios savo tinginys-?

1 nas Yčas ir kun. Laukaitis 
i tada iteikė jam ikoną ir pa
sakė: „Viešpatie, mes uoliai 
naikinom kramolą Lietuvo-] 
je“. O ką reiškia ”kramo- 

i la“? Tai sukilimas prieš ca-1 
ro valdžią, kuri naikino] 
mūsų kalbą.

'tę. jie būtinai nori visiems 
pasirodyti uolūs.

— Nu, tai Yčas su kun. 
Laukaičiu padarė misteiką. 
o misteiko nereikia imti už 
gryną pinigą, Maiki.

FLORIDOS ORAS

Daugis Floridą vadina’ 
saulėtu kraštu, nors tai ne
atitinka tiesą: t londo j sau
lė šviečia ne daugiau, kaip 
kitose šios šalies valstijose.! 
Oras čia tyresnis — nėra1

— Ar žinai, Maik, kad vyzdys Amerika. Čia suva- 
vasara jau baigiasi? Mud- žiavo italai, prancūzai, vo- 
viem bus jau sunkiau susi-1 kiečiai, švedai, kultūringgų 
tikti, kai sniegas užvers Bos- tautų vaikai, bet su antrąja 
toną. Reikės sėdėti prie pe-i karta jų tautybė jau prade- 
čiaus. - ; jo blėsti, o trečioji kaita vi-j Kun Dambrauskas

Priešingai, tėve, rei-', sai jų pamiršo. Taip yra A- prieš tai smerkė tuos bitu

— Tai nebuvo „mistei- 
kas“, tėve. Tokio nusistaty
mo laikėsi ir kiti kunigai.

tiek dulkių nei dujų, todėl; 
saulės spinduliai karštesni,! 
negu ten, kame dulkių klo
dai supa žemę. bet jis per
sunktas drėgmės, būna di- 

darfdelė sutra. Lietaus šiemet
OUVO apsčiau, negu kitur. Į Olimpinių žaidynių proga Mek-

kės daugiau vaikščioti. į merikoje. Be prigimtos že 
— Dac rait, tau reikės i: mes, be tikros tėvynės kiek-

škulę vaikščiot. Vot. jei bū-' vienas ištautėja. Bet tai ne- 
tum nigeris, tai miesto bu- reiškia, tėve, kad tautybės 
sas nuvežtų, ir gautum dar

Po trijų savaičių grižęs į: sikos valdžia išleido šituos pi- 
kuriuos kolekcionieriaivius, kurie kovojo prie® ca-L - < . .

10 valdžią. Jis aiškino, kad • avn kambarį, radau jį pe^
caras buvo Lietuvos šeimi- į^iais kvepianti, lagaminai,; jau spėjo išgraibstyti, ir jų da- 
ninkas, o lietuviai tik įn jJknvgos, drabužiai buvo lyg bar jau labai sunku begauti, 

išlaikymu nereikėtų rūpin-1 namiai, kaip Amerikoje sa-lšalnos aptraukti. Net ir lova
tis. Kaip atskilas žmogus] koma _ burdingiariai jpl]pelėsiais dvokė. Mat, man
nenori numirti, taip ir žmo-j kaipo tokie, neturi teisės 

jeigu būčiau juodas. Politi-i nių kolektyvas, tauta, nenori i jam reikalavimu statyti, 
kierių valdžia juodukams 1 išnykti. Todėl ir mes. lietu- Burdingiens gali t il nra- 
labai gera. ba bijosi, kadiviai, apsigyvenę svetimame

60 dolerių ant mėnesio pra 
gyvenimui. Gaučiau ir aš, ig f išvykus. šeimininkė nepasi- 

į S rūpino saulėtom dienom
anerns atidaryti.

MAIKIUI SU TĖVU 

AUKOJO:

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVĖS KOVOS METAIS

TURI SURINKTI $100,000.

Pusė skiriama Vlikui, pusė L. Bendruomenei. 
Finigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir lietuviš
kai kultūrai ugdyti.

Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.

Lietuva yra visų, todėl ir aukoti turi visi. Tūks- 
tantinukai reti paukščiai, todėl kas gyvas —bū
kim dešimtinukais — kiekvienas a u k o k i m e 
bent po 10.00 dolerių.
Aukas telkime per J. Finansų Komitetą ar Liet. 
Bendruomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskime tiesiai J. Finansų 
komitetui:

United Lithuanian Finance Committee

29 West 57th St, New York, N.Y. 10019

Dailininkų suaukotų paveikslų loterija nukeliama 
iš rugsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

nepradėtų langus daužyt. 
Žinai, kai aš šitą biznį va
kar apmislinau, tai kilo dur
nas klausimas: ar užsimoka 
mudviem būti lietuviais? 
Gal būtų geriau nigeriais, 
ką?

— Panašų klausimą, tė
ve, kažkas pakėlė ir Vokie
tijoje gyvenančiuose lietu
viuose.

— Sakai, ir Vokietijos 
lietuviai nori būti nigeriais?

— Jie nesako, kuo jie no
rėtų būti, tik klausia, ar ap
simoka būti lietuviu. Toks 
klausimas buvo iškeltas jau
nųjų lietuvių suvažiavime, 
kuris buvo sušauktas Vasa
rio 16-tosios gimnazijoje.

— Nu, jeigu jie tenai tu
ri savo gimnaziją, tai kokio 
bieso jie nenori būti lietu
viais?

— Gimnaziją palaiko se
nesnioji karta, kuriai rūpi 
išlaikyti lietuvybę. Rodos, 
kad paramos duoda ir vo
kiečių valdžia. Suvažiavi
mas buvo pavadintas „tau
tinėm . rekolekcijom“.

— Maiki, aš atsimenu, 
kad ir Plungės parapijoje 
būdavo rekolekcijų. Tai bū
davo šventablyvas gyveni
mo apdūmojimas, su pote
riais, pamokslais ir atlai 
dais. Ale apie lietuvybę ne
buvo kalbama

syti šeimininko, jei ko rei
kia. Pavyzdžiui, jeigu sto
gas vana, tai gali prušvti — 

Tam tikslui mes kuriame to- 0 ne reikalauti kad ori >- 
kias organizacijas, kaip Su-i pytų. Dėlto A.iiviikcš lietu- 
sivienijimas Lietuvių Ame-jvjaį socialistai tada pradė- 
rikoje, leidžiame tikras- j0 ųUn. Dambrauską vadinti 
čius, knygas, steigiam litu-į”varo bu. dingi. n..m Bet 
anistines mokyklėles, da-| smarkiausia užcnrt uzskio- 
rom suvažiavimus, rengiam; j0 Seinų vyskupijoj vaidy- 
koncertus, dainų šventes —Į tojas prelatai A nu.iia. lems, 
vienu žodžiu, darom, kas; kai 1905 melais lietuviui su 
tik galima, kad ilgiau gale-; kilo varyti iš Lietuvos žan 
tume išbūti tuo, kuo buvo;darus jr naikinti Mikės -.al- 
mūsų tėveliai ir motinėlės. džią. Jis tada p^Kdbe sa- 
Todėl tik nerimtas žmogus: v0 aplinkrašti, Unurn Po- 
gali kelti klausimą, „ar uz-i piežius kokią vIlcll hl * , ra_

IvAFr It aHiviu , l *1 J 1 .keikdamas visus reVoliucio-

krašte, norime išlikti lietu
viais kaip galima ilgiausia.

simoka būti lietuviu?'
— Tai tu rokuoji, kad už

simoka?
nierius. Caro valdžia esanti 
paties Dievo pastatyta, sa 
kė jisai, todėl. kdS kelia 
prieš ją savo ranką, tas ei 
na prieš pati dangų. L tas

— Tėve, užsimoka ar ne
užsimoka, bet mes turime 
būti, kuo esame, nes to rei- ne()oras jo rasus 
kalauja musų prigimtis -į,oma# Li.iu.,., ..až-
ir kitokiais mes negalim bū
ti, kol nesusimaišom su ki
tais.

—Olrait, Maiki, ant šito 
punkto aš soglasnas.

— Vadinasi, sutinki?
— Jessa!
— Na, tai galim ir už

baigti.
— Džiūsta minut, Maik!

. I tomas visose Lietuvos baz 
nyčiose. Kunigai tada be
matė, kad Lietuva buvo pa 
vergta. Buvo panaikintas 
net ir jos vardas. Ji buvo 
vadinama tik „Zapadnyj 
Kraj“ — vakarų klastas 
Tik dabar jie verkia, kar 
su caru iš Lietuvos išvytas 
ir visagalis Dievas. Gaila
Dievo ir gaila cato; i! ‘

Aš noriu apie šitą biznį bis- _ Tai tu rokuoji, kad
kį daugiau pasirokuot Va. Lietuvoj dabar viskas bl 
mūsų gazietos rašo. kad Lie-i rajį? , .
tuvoj maskoliai gubija mū-, •• 1 '

Gal nebuvo nei reika- sų kalbą. Nu, tai kas iš toj — Ne.itėm visame c-pa 
lo, nes Lietuvoje lietuviai! kad Amerikoje mes norim šauly nėra tokio kraSto>4*d 
negalėjo kitokias būti. Bet’ ją išlaikyti, o Lietuvoje jos viskas būtų "olrait“. = Į .' 1

Floridoj yra daug kas 
neigiamo, žinotino čia ne- 
juvnsiems. Tačiau į Flori
dą atsilankantieji, kad ir. 
link nemalonumų patiria, 
juos ne tik nutyli, bet, kaip 
įpra«ta, meluodami giria.

Seniau tik turčiai į Flo
rida važiavo. Jie statėsi pa
togius. saugius ir sveikatai 
tinkamus namus. Jie žiemą 
apšildomi ir vasarą vėsina
mi. Jie tuose savo namuose 
nei šalčio, nei karščio ne
jaučia, todėl gali Floridą 
gii’i.

Mitų ž,n- mės, nuvykę į 
Floridą. iesk«. pigesnių pa
talpų, apsistoja pas lietuvius 
namuose be būtinų patogu
mų, nakvoja po kelis viena
me kambaryje, bet paten
kinti, kad vis dėlto nors ke
lias savaites pagyvena iš
girtoje Floridoje.

Žiemos metu oras čia 
nors trumpai atvėsta tiek. 
kad napius reikia šildyti ir 
storiau apsivilkti. Kai ter
mometras nukrinta iki 44 
laipsnių, gyvenantieji na
muose be krosnių patiria 
nemalonumų.

Pakruojietis

>«#»«*<##»<.»#**#*#«»*#»**********

kitaip yra svetimoj padan
gėj, kur aplinkui girdėti tik 
svetima kalba, veikia sveti
mi papročiai, svetima kul-’ pie Lietuvą

nebus?
— Netikėk, tėve. viskuo,

ką mūsų „gazietos“ rašo a-
— Well, tu čia dkug ‘pri

pasakojai, tai dabar duok

MŽsų žemeje kasdieną 

gimsta 324.000 žmonių. Iš 

jų kasdien dėl bado miršta

Dr. N. G. Nogės iš Hali- 
fax. N.S.. Kanadoje 15 dol.

J. Vaisiūnas iš Caracas, 
Venezuela, 5 dol.

St. Juškus iš Chicagos, 
III. 4 dol.

V. Paliulis, Naugatuck, 
Conn.. 3 dol.

Po 2 dolerius: J. Balčiū
nas, Waterbury, Conn., I. 
Gapšis, Baltimore, Md., S. 
Matelis, Baltimore, Md., A. 
Neviera, So. Boston, Mass., 
J. Silius, Chicago. III.. A. 
Vitkauskas, Chicago, III.. 
A. Walash. Clifton Hghts, 
Pa., J. Matulionis, Jackson- 
ville, Fla., J. Miltenis, 
Brooklyn, N.Y., J. S. Sinke
vičius, Calgery, Alberta 
Kar-adoje.

Po 1 doleri: W. Amsie. 
Atlanta. Ga., J. Matijošai
tis, Long Beach, Calif.. M. 
Teresevičius, Montreal, M. 
Wikis, Hamilton, Ont., J. 
Vizbaras, St. Fracius, Alb., 
V. Pečiulis, Tillsenburg, 
Ont.. F. Naunčikas. New 
Britain. Conn., J. Tomas, 
Brooks. Alberta, M. Kiškis. 
Waukegan. III., P. Melec- 
kas, Kearnv, N.J., A. Plles- 
kaitis, Ne\vark, N.J., P. 
Kondratas, Baltimore, Md., 
V. Šurma, Phila., Pa.. J. 
Burniauskas. Baltimore, 
Md., P. Chekaitis. Cedera- 
burg. Wisc., S. Steckis. 
Steckis, Brooklvn. N.Y., A. 
Reed. Hollywood, Fla., J.

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
jau parduodamas

Kaina $1.00

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkais abi dalis kaina tik ....................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 170 pat, Kama................................................................... $2.00

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 ont. 
Cicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...................................................................$1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina......................................... .. ...................... $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virs. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik ..........................................................$2.00

Pivis, f'hicago. III A. J. O- Dan Ru) ^-io ki|imu j Vilnių, 330 pusla

tūra, svetima spauda. T 
kioj aplinkoj augančia

£ Sakai, neteisybė?
— Ne viskas teisybė, te

kalbą išlaikyti. Geras pa- ve. Blogų dalykų yra kick-
jaummui sunku savo tėvų

man pamislyt, . ar gali taip P 0,000, dėl kitų priežasčių 

į būti. 1' * 1 H 123,000, todėl kasdien pri-

auga 190,000 žmonių.— Lik 
ealvok.

. , ■ fi i ; * • - m r.
■ • \ di? ’•

sveikai teyer ir

gint, Palmerton, Pa.
Po 50 centų: M. Ginkus.

Malden. Mass ir A. Kėkš- 
Otas, Omaha, Nebr.

kiame nuoširdžią padėką Knyga yra geransiis žmogaus drangas
Keleivio administracija

pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina $3.00

■smmNsmssBsmBsmBRssmsmmmmaaMmKaMMsmH ■ «i *
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MOTERŲ SKYRIUS
l

KAZIMIERAS BARĖNAS

Išsvajotoji
(Tęsinys)

i

Viršuje astronautų Chirros (kairėj) ir Eisele (dešinėj) 
žmonos. Apačioje Cunningham žmona su dviem vaikais

Aš apsisuku aplinkui ir sakau:
— Tu vis dar tebežiūri i laiškus.
— Laiškus aš sudeginau, jeigu nori žinoti, — sako 

jis ir užsidega cigaretę.
Aš patyliu patylėjęs, ir man ateina galvon mintis pa

sakyti pati. rodos, svarbiausią kaltinimą.
— Tu bijai atsakomybės. — sakau aš. — Tu karo 

vaikas, visiškai sugadintas. Tu bijai, kad teks rūpintis 
žmona ir vaikais. Karas išmokė tave gyventi tik sau. savo 
pilvui, savo gyvybei palaikyti, tai dėl to tu dabar ir išsisu- 
kinėji, kalbi apie kojas ir lūpas... — sakau, o mano lazdos 
čirpina grindis.

Jurgis žiūri Į mane ir šypsosi.
— Gediminai, atsakomybės aš nebijau. —sako jis.— 

ir šituo tu nekaltink manęs. Niekas negali prikaišioti man. 
kad aš bijau atsakomybės, o ko mažiausiai, broli, tu, —sa
ko jis, švelniai pliaukšteli man per petį ir išeina iš virtu-1
vės, palikęs neišgertą kavą. Staiga man kraujas stukteli • Sbssšs?
Į gaivą. Koks aš nedėkingas šliužas, pasileidęs sutvėrimas,
šuniškas vienkojis! Mano veidas kaista, jaučiu. Stoviu dar,
minutėlę virtuvėj, tada stipriai suimu lazdas ir nustriksiu' J- Narūne
pas Jurgi. Į

— Atleisk man. — sakau ir ranka trinu kaktą. — At
leisk, Jurgi.

— Nieko. — sako jis, — nesvarbu.
— Tas mano prakeiktas liežuvis! — sakau.
— Nieko, nesvarbu, — sako jis ir nulenkia galvą 

ties laikraščiu, o aš pastoviu ir išterškinu iš kambario ir 
niūksau virtuvėje, kaltindamas save nedėkingumu. Aš 
prisipažįstu kaltas, bet Jurgis tikrai išrankus. Dailidonio 
Ona ar neištekėjo, tegu ir belgiškos kumelės kojos? Ro- 
žėr.o Rožė taip pat ištekėjo. O dabar, štai. sužinojau, iš
teka ir Mikasė Šiaučiūnaitė. Kas ta lūpa, kas ten per bė
da dėl tokio mažo gūželio? O mano Jurgis Malonis mato 
ir negali žiūrėti, bet aš jau pasmerktas tylėti. !

Per tuos pastaruosius metus ištekėjo ne tik Mikasė 
Šiaučiūnaitė. Vyrukai išrankiojo visas Intrighamo lietu
vaites, o kam pritrūko, tas angliškai kalbasi su savo žmo
na ar net itališkai girdi kalbant savo vaikus. Bet savo Jur
giui aš vengiu kalbėti apie šeimas ir vaikus. Jei iki šiol

RUDUO LIETUVOJE

Ko gi tu raudi, rudenėli?
Ko vėjas rūsčiai ūžia?
Kur giedorėliai išsikėlė? 
Nebeskamba giružė.

Kam tu pravirkdai medį nuogą, 
Ašarom nusagstytą?
Ir vėl tu srūvi ilgom sruogom 
Nuo vakaro lig ryto...

ners) arba juos atstovaująs 
advokatas privalo, pagal 
teismo Įsakymą, pranešu vi- 

! siems suinteresuotiems as- 
Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa- menims, kad toks prašymas 

kyti j keleivio skaitytojų klausimus teisės buvo teismui pateiktas. Sli- 
rtikaiais. Tie klausimai turi būti beadro, interesuotieji asmenys, t. y. 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir n-į įpėdiniai ar galimi kredi- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje toriai (sko.:n‘ioj<ii) gauna 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio t°kl pianesiirm. i? te.smo 

skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios §»■•« 
adresu:

Teisės patarimai

Al. šv eikauskas, Attorney at Law,
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 02131.

Klausimas Praėjo daug metų. Svai
nis, kuris pasiliko vienas gy-

Mano vyras buvo vienas venti namuose, mokėdavo 
š šešių vaikų. Jis turėjo tris mokesčius už tuos namus, 
eseris ir du broliu. 1932 juos laikas n uo laiko nuda- 
netais mirė jo motina, o žydavo ir kas reikia patai- 
933 metais jo tėvas. Pini- svdavo. Šiaip jie niekam 
ų jie beveik vis: J nepaliko, nuomos nemokėjo. Šis pasi-
•es uošvė- liga buvo ilga ir liko senbernis ir niekad su 

brangiai 
įošvis —

atsiėio. Kai mirė'niekuo nesiskaitė. Prieš 6 
pasiliko tiek, kiek metus jis pradėjo sirgti ir 

iuvo reikalinga laidotuvėm, kelerius metus pavargęs, nu- 
Uošviai turėjo gra nus stojo ir dirbęs.

ienos še mos namus, ku- Aš buvau vyriausiojo bro- 
iais jie labai didžiavosi ir lio žmona, ir mes gyvenome 
kuriuos ypatingai gražiai netoli, nuomojamame bute. 
įžlaikė. Jier s abiem mirus, Kai svainis pradėjo rimčiau 
uo?e namuose pasiliko gy- sirgti, aš dažnai nueidavau.

aptvarkydavau namus irventi viena duktė ir jau
niausias sūnus. Nei mano 
uošvė, rei uošvis testamen-!Į
to nebuvo sudarė. Po keliu j 
metu jauniausioji duktė iš
tekėjo ir išvažiavo gyventi 
su vyro i Cape Code. Pasi
liko tik viena? svainis, 

šeimo? nariai dažnai kal- 
{ bodavo, kad reikėtų tuos 
namus parduoti ir pinigus 
pasidab'nti. bet niekas neiš
drįso to kl au s; m o • * 1 t i •įskelti.

(citation). Jei kuris iš suin
teresuotų asmenų dėl kurios 
nors priežasties t kiam pa
dalinimui norėtų pasiprie
šinti. iis turi apie tai pra
nešti teismui nurodomu lai
kotarpiu, paaiškindamas, 
dėl kurios priežasties arba 
kuriuo pagrindu remiantis 
toks "pasipriešinimas“ yra 
pareiškiamas.

Ir Tamsta ir Tamstos \ ni
kai esate suinteresuoti as
menys, ir todėl e~u tikra, 
kad įstatymų reikalaujamus 
praneši m tis T a rusto.- 
te.

gausi-

Antras reikalą lemu
Tamsta manai, kad turi . s- 
kinj prieš mirusio svainio 
"palikimą“ (estate). Tams- 

į ta turi kreiptis Šiuo įdkaiu 
i mirusio svainio tūrio glo
bėją (administrator) a1’a, 
jei buvo testam nta- palik
tas, į to testamento y 
to ją (executor).

t V-

valgyti jam paruošdavau. 
1964 metais, visai nesir- 

ir niekuomet nesiskun-

Galiu pasakyti, kad šis 
reikalas vra techniškas ir 
perdaug sudėtingas Tams
tai pačiai tvarkyti. Patariudęs sveikata, mano pačios, krei fe . dvoto> 

vyras parkrito negyvas. Ne-' 
noriu čia aprašyti savo kan
čių ir širdgėlos, bet turiu 
pasakyti, kad aš pasilikau 
su dviem jaunais vaikais., 
kad ir nemažamečiais. V v-Į 
ras mažai tepaliko, ir man1 
teko pačiai darbo ieškoti.1

ŽIURKĖS SOČIOS.

O ŽMONĖS BADAUJA

i \ iem sutiko. kad reikia ua-Jyjgą gyvenimą namie išbu- Taip yra Indijoje, Rajas- 
j mus parduotu kiti nesutiko, tai buvo ‘]abai sunkus than valstijoje, kur gyvena 

man laikas. Vakare grįžus žmonių, o žiurkių,
iš darbo, dar nubėgdavau sakoma, yra 25 milionai.^ Y- 

ir susi- svainiui namų aptvarkyti ir Pa^ tikras rojus ziurzėms 
dažnai jam valgyti nuneš- Yra valstijos nyku

moj esančiam mieste Desh-

j re? uošviams mirų? r.esan-ii taika šeimoj 
į ni k’tiems ’ 
I šnekėti re 
i

Dar apie J. Šukienę

rad’dėio. Vie-

ali.
... 1;

numarino "Moterų Baisa“ ir

d a vau iš savo namų. 
šių metu pradžioje po il

gos ir sunkios ligos mirė ir 
svainis. Namai pasiliko tuš- 

iikvidavo turėjusią daugiau!ti. Aš kalbėiau su kitais vai-
‘ kaip 3J ->0 narių motėm or-į kais. kad leistų man į tuos 
eanizaciją. : namus fsikraustyti, bet jie

Taigi velionė Juozefina i nesutiko. Raktas buvo lai- 
kitų; Beniusevičiutė - Šukienė A- komas tos sesers, kuri gyve-Keleivio nr. 33-35 buvo vien Benesevičiutės ir

nebeišsirinko, tai dabar jau vargu išsirinks. O gyventų trumpai rašyta apie Juzefą komunisčių balsu. Kai ga-t merikoje buvo vyriausia j na Cape Code

noukh. Ten yra šventykla, 
pastatyta 1 ė-jam c amžiuje. 
Tai tikra žvairiu 'prieglau
da. Joje yra tūkstančiai 
žiurkių, jos laikomos šven
tomis, todėl šventykloj jos 
nuolat maitinamos it girdo
mos. Jom? kasdien meldžia
masi. Jei ka? dri?:ų šventyk
loj užmušti žiurkę, ta? turė
tu šventyklai duoti auksinėskaip žmogus, o mane. luošį, galėtų ir išmesti, kad tik gy- Mariją Beniusevičiūtę - Šu- besnės ir rimtesnės motery? LMPS ir "Moterų Balso“! Dabar prieš mėnesi teko

Tai yra ta pati Beniusevi- čiai sirgo prierašų liga. Ga-i jąj 
čiūtė-Benes, kuri. gyvenda- besnės moterys, to nepakęs-' ‘ į;ž

kius. Kalbam ir juokiamės, bet matau, kad kažkas lyg 
užšalo. Kalbam apie darbą ir valgį, pasišnekam apie per 
skaitytąją knygą ir politiką, bet vis tiek mes truputį lyg ma Amerikoje, ištekėjo už damos, nustojo rašiusios.! ta-u 
svetimi pasidarėm. Nebėr širdies, kaip žmonės sako. ne- Juozo Šukio, tada gerai ži- Tada "M. Balse“ vietą už- 1921

personalinę pensi- nori pinigus pas
man nieko neduodant. Esu lą įeiti, res ją tuoj žiurkės 

priešvalstybinių pla-' labai susirūmnusi. kad man sudraskytų.
plalinima Šukienė niekas neužmokės nei už'

ėmė rimtesnių moterų nieki-ter atvirumo. Dabar mudu lyg ir du nuomininkai sveti- n omo LSS organizatoriaus.
muose namuose. Iš tiesų, išvytų jis mane, tai būtų laisvas, Ji pati savo pavardę rašy- nimas, o kai 1919 m. LSS 
nesimaišyčiau po kojų. Kai viską apsvarstau, tai man fiav° ne Beniusevičiutė, bet suvažiarime Brooklyne LSS paleista, bet teisman ri 
rodos, kad aš čia jo gyvenime tikras rakštis. Gal jis tik Benesevičiutė-Benes. Įstojus skko, tai M. Balsas pan- j0 gu VVIU jiedu pasi 
man pasakoja: kojos, kaip belgiškos kumelės, lūpa su i LKS. j 9ct Moterų Prog-| darė jau visa. nesukalb
guzeliu, perdaug gająa.kalba... O, turbut. žmogus ursi- nw0 Jveikti. laikragtyje varė šmeižtų

prasimanymų kompaniją 
j kad tik nugalėtų savo opo-

mano .Jurgis turi paslapčių, o su manim nepasidalija. Kar- Amerikos pažangūs lietu-■ nentes. Komunizmo naudai 
tu mokėmės, kartu šieną vežiojom prie Staros Rusios, vdd- ke abejo, Šukius dar niekas^ nebuvo peržema. 
kartu stovykloje sėdėjom ir nežinojom, kas yra slapstytis, atsimena. šmeižė ir džiaugėsi, kad ap-
Jis šaipėsi iš manęs, kai pamatė be kojos. Aš žinojau, kad Amerikos Lietuvių Mote- sivalys nuo menševikių .

rų Progresyviam Susivieni-į "oportumscių“, smalavi- 
jime ir jos organe "Moterų rių“ ir dar kitokių "buržui- 
Balse“ velionė Šukienė vai- kų“.
lino

dėjo mane. kaip naštą, tai taip ir kalba. , Na jf vcik- kajp jį suprato

Dabar, žiūrėk, jau pernai metais pastebėjau, kad ir mokėjo.

jis tik šiaip sau, kad nenori leisti prasiveržti jausmams. 
O aš paskui dėl tų merginų pasakiau ir kartą ir kitą taip.

Kitur Indijoje žiurkės jau 
nėra taip gerbiamos, bet vy
riausybės vedamas žiurkių 
naikinimo va ius nesiseka, 
nes h indu tikvbos nasekė-

m. buvo New Yorke svainio priežiūrą, nei duos 
areštuota. Padėjus iš su- man mano vvro dalies, 
rinktu aukų užstatą, ji buvo Ar jie gali taip padarvti, 

nešto- man nežinant? Ar man bū-

Našlėvimą darbininkų demonst
racijoje ji vėl buvo suimta. Massachusetts. 
bet šį kartą paleista. 1933
m. abu su vvru išvažiavo į
Tarybų Sąjungą ir apsigy- Atsakymas

kaip man atrodo. O jis, jau pernai pastebėjau, dabar, . .. . . . ...
Z,unu, sustos virtuvėje pne lango, pastovės ir šypsodama- Rai j.MPS nJ. .,autresnė9 moterys viena po
sis nueina. Pavalgys vakarienę, uzsirukvs ir dar valandėlę tar- nIotey Ba,sąo kitos pradžjo trauktis ištarė leisti

jo pirmutinė redaktorė bu- LMPS. Pasitraukė ir tos, 
vės, aš, būdavo, einu prie-lango ir žiūriu ta pačia kryptim.! vo Petrikienė, o Benese- kurios įdėjo organizacijai 
Nieko nėra. Pilkas aikštės kampas, gatvė ir mūro galinė vičiūtė-Benes jo administ-' tiek daug sunkaus darbo ir 
aklina siena, o sienoj didelis skelbimas — Tide skalbimo ratorė. Vėliau jodvi tapo pasišventimo. Užpidžiusios 
miltelių reklama. Aš suku akis šen, suku ten ir vėl sustab- karštos kairiojo LSS spar- moterų organą ginčais, ne- 
dau ties ta reklama, nes tikrų tikriausia, kad Jurgis šyp-' no šalininkės. Bet kai 1918 mandagiais redakcijos prie- 
sosi ne tam telefono stulpui anapus gatvės ir ne tam šia- m. pastas kelis "Moterų rašais, kolionėmis ir komu-

stovi prie lango ir žiūri. Paslaptys! Kai jis išeina iš virtu-

pus gatvės, o gatvės grindinys taip pat negalėtų duoti 
pagrindo šypsotis. Aš jau būsiu spėjęs! Ar ne tas jaunos 
moters veidas reklamoje verčia jį šypsotis?

(Bus daugiau)

Balso“ numerius sulaikė, nistų propaganda, LMPS 
tai K. Petrikienė nusigandu- pradėjo smorkiai smukti, 
si pasitraukė. Tada redakto- Išeikvojusios pagrobtą LM-

veno Minske. Hitlerininkam 
okupavus Minską, 1942 me
tais gestapininkai Juozą 
Šukį suėmė ir nukankino. 
Tada Šukienė aiv 'ko į Pa
pik. Akmenės rajoną, pas 
savo seserį, kur ir mirė. 

Nors apie komunizmą ji

Visoje Indijoje žiurkės 
suėda kelių šimtų milionų 
dolerių vertės maisto, f) ten 
dėl maisto trūkumo nuolat 
milionai žmonių badauja.

Tamstos klausimas yra il
ga? ir "ištęstas“, ir iš e?mės 
nežinia, kokiu reikalu Tam
sta ieškai patarimo.

Suprantu, kad. svainiui 
mirus, jo broliai ir sc?ervc 
nutarė, kad nriėio laikas

mažai tenusimanė, bet aklai parduoti tėvu namus ir pasi
tikėjo, kad ji? esąs darbo dab'nti pinigus. Tokiu atve- 
žmogaus išganymas, tikėjo. kreipiamasi i teismą, pra- 
kaip religinė davatka tiki, sant. kad namai būtu nar- 
kad bažnyčia ir kunigay ne- duodami ir pinigai išdalinti 
gali klysti ir kad jos tikėji- įpėdiniams (petition for 
mas bus jos išganymas. partition). Teismas panras- 

Bet tebūnie šukienei-Be- taj paskiria pareigūną 
nesevičiutei ramu ilsėtis jos (commissioner) tam reika-

ŽIURKĖS IR ATOMO 

BOMBOS

Gen. Curtis T eMav. kurį 
Wa!lace pasirinko vicepre
zidento vietai, žodžiais. Bi
kini salose. į kuria? išmėgi
nimui numesta 20 bombų, 
paukščiai sugrįžo i medžiu.?, 
kokosinės palmės augina 
riešutus, vandenyse žuvys 
veisiasi, tik žemė? krabai 
yra karšti (radioaktyvūs).

i Benesevi- PS turtą ir netekusios simtių numylėto darbininkų ro- lui sutvarkvti. Tas asmuo ar' O žiurkės ne tik neišnyko,
ciutė-benes. Nuo to laiko nariu, komunistės neįstengė žomėio ______ _ 4^0 zlnkn..narių, komunistės neįstengė pus 

I "Moterų Balsas“ pasidarė vienos laikraščio leisti. Jos
zemeje.

M. Michelsoniene

• • i

asmenys, kurie kreipėsi i bet jos dabar auga dides- 
teismą šiuo reikalu (petitio- nės, riebesnės ir sveikesnės.

ilMl . -.6' :i‘ 1 hU zi
i <•< »> »1 j »

f1
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Vietinės žinios
| kitą susirinkimą jau 

kelsis keltuvu

Aukos Balfui

vajausŠių metų Balfo 
proga paaukojo:

J. ir A. Januškevičiai $25. 
Po $20 — Lietuvių Mote- 

, ių Klubų Federacijos Bos- 
ganavicius spalio 1 < d. su- tono skvrius, A. ir O. And- 
sirinkime pareiškė, kad at- riulioniai j jul.žnas. j. Mi. 
vykusiems į kitą susirinki- kaIauskas ir J. Rasys. 
mą jau nebereikės lipti į Venclov Linda $15. 
antrą aukštą: juos pakels, j Vembbrė $12. 
keltuvas. I p0 S1O _ Sv Petro para.

Taip bus So. Bostono L. 
Pil. D-jos namuos. Draugi 
jos reikalų vedėjas S. Gri

A f A

ČESLOVUI DAUKANTUI

mirus, jo seimui ir artimiesiems reiškiame e:5 
jautą ir kartu liūdime

Insuluting Fab. of N.E. bendratim ii J; 
Kazys Kazlauskas.
Kazys Baeanskas,

Anicetas Jakniūnas, ,
Julius Pfeiferis,
Stasys Baltušis.

ii.

mi

r:

Tos dienos susirinkime E.
S.

„ x T , . . . o pijos choras. P. Pauliukonis,
Ketvirtis, L. švelms n S. j Įjsejis y Kazakaitis, M. 
Griganayicius pranešė, kad Qjneitienė, P. Vaičaitis, A. 
keltu\ ui jrengti jau suauko- starinskienė, A. Kriščiūnas, 
ta per $10,000 (Didžiausi K Merkis e. Šmitas, T. ir 
aukotojai vra M. ir J. A\ er- £ Aleksoniai, A. Bartašiū- 
kos. paaukoję $600). Ran- nag, j Mockevičius. J. Ren-

J3" telis, J. Leščinskienė, A.
000. Diaugija dai tun ban- \ndriušienė, B. ir A. Mon- 
kuose savų lėšų per $30,000. kai A ir G StapuliOniai, 
be to, kaip minėta, jau su- L Lendraitis, A. ir J. Šku- 
aukota keltuvui $10,000,to- dzjrskai jr £. ir J. Valiuko 
dėl draugijai nereikės kel- j j
tuvui Įrengti skolintis iš ban-! po $5 _ M Neinys A
^°TP1?.1^' , . _ ! Baika. A. Puskepalaitis, P.

Is fin. sekr. A. Druzdzio J3razaitis. T. Bogušienė, J. 
pranešimo paaiškėjo, kad Vasys. p Ausiejus, A. Mat- 
per rugsėjo mėnesj pajamų joška p Navazeiskienė, p. 
buvo $10,29o ir pelno liko Ambraziejus, A. Rudauskas,
$997. Pagerbta mirusi na- p Mikonis. P. Kriščiukai- 
rė Paulina Voegienė. į drau- tienė< j ir B Kuodžiai. K. 
giją priimti du nauji nanai, Dūda> p Plikšnys ir A. Lap- 
įsnnkta komisija valdybos -vg

J. Markelionis $3 ir J. 
Petrušis $2.

Keturi asmenys aukojo
. x . po mažiau, ir jų visų suma pasiulvrras kandidatais lai-

kyti visus dabartinius vai- ' Visiems aukotojams Bal
dytos narius. Ta ?arusą ga- r-o valdyba reiškia nuošir- 
lės nariai papildyti iki pir- džia padėka
tnoįo valdybos posėdžio, ku-, Dar daueelio pavardžių 
ris bus lapkričio 12 d. i §jame aukų ]ape pasigenda- 

.4; Matjoška priminė lap- mje]aj Mukiame
kncio 2 d. didįjį ^koncertą, aukos j§ kiekvieno nuošir

daus lietuvio. Aukos prašo-

JUOZUI JANKŪNUI

mirus, liūdinčią jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame

Lietusiu Darbininku DriuJ'<>.

Woodhaven, N.Y.
Septinta Kuopa

. -X*’-

■ Iriksmino sve- 
s dainuoda-

.! C darni ir kitus

G riicevičiūti

d. Mai ija Grin
ių tė buv. P.o- 

. , i-elnio radijo
.-t ja, išlėkė

> Losi enatto.
: u<i mokytojų į 

‘ e ar mokyto-i

rinkimams vykdyti.
Susirinkime turėjo būti

nominuoti valdybos kandi
datai. Priimtas A. Nevieros

kuriame garsusis Bostono a- 
merikiečių choras su simfo-, me gjj)jro tremty ir Lietuvoj 
niniu orkestru atliks mūsų, skurstančiu brolių vardu, 
kompozitonaus Juliaus Gai- kurju pra§vmais užverstas 
deho kūnni-kantatą Ko- Balf0 centras. Tad ištieski- 
votojai (žodžiai St. . ant- me jjems pa^a]bos ranka, 
varo), be to. koncerto prog-, Jūsu aukos laukiame ir iš 
ramoje dalyvauja 3 įžymūs anksto dėkojame, 
solistai: D*1** Stankaityte,, Aukas galima pasiusti ar 
Arnoldas Vokietaitis ir Le- į įteikti betkuriam Balfo sk. 
onas Baltrus. Jis k\ įetė \ i-, vajdvbos nariui — A. And- 
sus narius koncerte daly- ,du]jorjulų a. Škudzinskui, 
vauti. Pripildę Jordan Hali
salę, parodysime kitatau
čiams, kad esame vieningos 
ir kultūringos tautos vaikai.

Kandidatas i Mass. sei
meli Gintaras Karosas kal
bėjo apie jo sėkmingai vyk
domą rinkimini vaju. prašė 
paramos ir kvietė atsilanky
ti Į jam paremti spalio 20 d. 
rengiamą banketą.

-T. Valiukoniiri, St. Gimbu
tienei, M. žiaugrienei. V. 
Kazakaičiui. S. Augoniui. 
P. Račkauskui.

Balfo Valdyba

Mirė Č. Daukantas

Spalio 15 d. rytą, širdies 
smūgiui ištikus, mirė Česlo
vas Daukantas. 59 m. amž.. 
gyvenęs Cambridge, palikęs 
liūdinčią šeimą: žmoną A- 

( leksandrą, sūnus Jurgį ir Ri
čardą ir dukteris Ingą ir 
Dainą. Jiems reiškiame gi
lią užuojautą.

Lietuviu Radijo Valanda

Tradicinis Lietuvių Radi
ją Valandos rudens paren
gimas Įvyks spalio 27 d. So.
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje, trečiame 
aukšte. Jis prasidės 2 vai. 
po pietų, o baigsis 11 vai. 
naktį. Jame meninę progra
mą atliks muz. J. Gaidelio 
vedamas vyrų sekstetas, bus 
lietuviškų valgių bufetas ir 
Įvairių gėrimų baras, šo
kiams gros F. Smito orkest
ras. Tai bus vad. ”šurum- 
burum“. Į jj Įėjimas — tik
$1.00 auka. Įėjimo laimė- mūsų tautiniams reikalams, 
jimais yra $25.00, $15.00 ir1 bet to padaryti negali, kol

bendram lietuviškam dar
bui. Mūsų visuomeniniai ir 
kultūriniai reikalai randa 
joje vis daugiau vietos. Taip 
yra duodama geresnė ir Įdo
mesnė muzika. Kaip jos šei
mininkas skelbia, jis norė
tu dar daugiau laiko skirti

visuomenė stipriau neisijun- 
gia i jos išlaikymą. Kai vi
sas išlaidas reikia padengti 

da yra visiškoje Petro Vis-1 pajamomis iš skelbimų, tai 
činio žinioje. ) nelieka laiko kitiems daly-

Perėjusi Į naujas rankas, kams.
Lietuvių Radijo Valanda Dėl šių priežasčių organi- 
gerokai pasikeitė. Joje nėra zuojamas parengimas yra 
nieko, kas lietuvius kiršintų, labai reikšmingas.
Priešingai, ji skatina visus K. L. K.

$10.00 grynais pinigais. 
Jau baigiasi antri metai,

kai Lietuviu Radijo Valan-

r-cstono 
- h.M ENDORU S

•’ '• d. S.-30 vai. vak. 
. alėje Paltų dr- 

tas. Pro-
; . a * s.ė Eva Pat- 

ra Ras). buvusi

K I

S

:• i.

S t

; madona,

- ■ . 
P:1

So. Bostono

I

»S

SeBST
-"A,

FUELOIUC

.; jos Iii aukš- 
?. Viščinio veda

mi radijo valan-
l : imas.

3= * #
i o 2 d. Jordan 

je Komiteto Lietu- 
ausomybės atsta- 

i . sukakčiai alžv-

5 o 3 L So. Bosto- 
. d. Dr-jos salė- 
r.išju karalie-

•io 10 d. Lietuvos 
T atkūrimo m i ne
ims ono Lietuvių

jos

i ' ' ■ "’o 18 d. Lituanisti- 
T.- v.. r. Jos puota So. Bos- 

■ i Bil. Dr-jos III1
aurisio -altje.

* s=e

Pagerbė Vasyliįunus

Gražiai paminėjo poeto 

Mykolo Vaitkaus sukakti

P :cx do 8 d. 8:30 vai.
• -• ’• Hali Baitu dr-jos ’ 

is koncertas, kurio pro- 
ka latvis pia-

iristas Idiavinš.
# # ą:

d. So. Bosto- 
■ Piliečių Dr-josį 

: " ' svloje vakarienė
d ios statybai

m pai n L
* J&: ♦

d. 3 vai. po
piet Io Hali Izidoriaus 

: i'< v-:syliūnų lietu- 
r ’k - koncertas.

Susidomėjimas koncertu Vicegubematorius Karoso 
didelis pareni ime

Spalio 18 d. buvo Lietu- Spalio 20 d. <o. o 
vos nepriklausomybės atsta- Lietuviu Pil. I -j < '
tymo 50 m. sukakties komi- buvo banketas : ' 
teto posėdis, kuriame ap- seimeli Gintarui Ka; a : -
žvelgti lapkričio 2 d. ruošia- remti/Dalyvių rB./jv - 
mo koncerto reikalai. Paaiš- daug. Iš nelietuvių būvu vi- 
kėjo. kad susidomėjimas cegubernatorius Sav -u 
juo yra didelis, kad bilietai kandidatas i šeifu< 
labai perkami, kad apie jj kurie pasakė kalba?, ir 
jau rašė ir anglų kalba lei- respublikonų pu ti; < n:v 
džiami aikraščiai, todėl tiki- gūnu. Kalbėjo -
masi, kad atsilankys nema- stovas, pažadėdama : 
žai ir nelietuvių. Karosą. Be jų, car kri

Bilietai parduodami Bal- J. Kapočius ir, ž a. \ 
tie Realty Įstaigoje. 389 G. Karosas.
Broadway, So. Bostone. Meninę programa

Nedelskite jų Įsigyti, nes Daiva Mongir b ' b 
pavėlavę galite nebegauti,. Liepas ir vyrų seksima?, 
kokių norėsite, o gal ir vi
siškai jokių. O kitas para
šus koncertas kažin ar kada i
bebus. Spalio 20 d. Cambridge

buvo suruošta g; a; i paika 
Buroko klube Elenai ir . i- 

; dorini Yasvliūr.ams . -t v *
į ti jų vedybinio gyvenimo

Poetas kan. Mykolas Vait- 30 metų sukakties pro-a. 
kus yra čia ne tik vienas se-Į Programai vadovavo i-r:r. 
niausiųjų Maironio kartos V. Valkavičius. kuris, m - 
kūrėjų, bet ir vienintelis li- rodo. esąs ne tik geras- 
kęs paties Maironio artimas kininkas. bet ir 1 aini b - 
bičiulis. Spalio 27 d. jis jau jjs, sukaktuvininkų v 
sulauks 85 metų amžiaus. Vyteniui pianinu pal r.
noi-s vis dar gyvos minties, pirmasis pradėm m •.i . ■ 
judras ir kūrybingas, gar- programą. Be G. dar iri v- 
sėjąs ne tik savo poezija, vo M. Petrauskienė iš ik 
bet dabar ypač savo Įdo- fordo, J. Lisauskas, gi d; . 
miais ir meniškai parašytais Krisiukėno atžalyno — 
atsiminimais. Andriukas p ’smuika o, o

Praeitą šeštadieni šios ii- Loreta pritarė jam i in rin
go amžiaus sukakties pro- (jįe yra I. Vasyliūno - i- 
ga poetui M. Vaitkui Tau- niai).
tininkų namuose Kultūrinio žodžiu suk?ktuvin:?iv 
subatvakario programoje sveikino J. Ka očius. d 1- 
buvo surengtas gražus pa- Vaškienė. J. (laidelis k. 
gerbimas, čia publikos per- Matjoška ir J. Sonda. v 
pildytoje salėje apie jubilia-: iškeldami st; aktu : 
tą žodį tarė poetas Stasys nuopelnus pu<-riėjant ’iv 
Santvaras. Jis vadovavo ir viską muzika, 
visai minėjimo programai/ A. Tama/ su savo k, 
pateikdamas M. Vaitkaus ____
atsiminimų bei minčių------------------
pluoštelius, kurie čia pat si, ;• ri 7 - 
buvo perpinti jo kūryba, ku- “ 
rios gabalus paskaitė dra
mos sambūrio nariai Rita 
Ausiejūtė, Birutė Vaičjur
gytė, Jurgis Jašinskas ir 
Raimundas Žičkus.. Pager
bimas baigtas B. Vaičjur- 
gytės atlikta muzikine dali
mi. Jubiliatas tarė tram pa 
šiltos padėkos žodi. lyg ir 
ilgam su gausiais savo ger
bėjais atsisveikindamas. i

Reikia pabrėžti, kad pro- g [~~| Patogios PBCri3 .13 CąlygOS | 
grama buvo parengta ir at- g 
likta labai skoningai ir pri- 
derinta šiai progai. Gauta 
daug sveikinimų, tarp jų ir 
Lietuvos atstovo Washing- 
tone Juozo Rajecko, kuris 
čia buvo perkaitvtas. žodžiu g 
sveikino Lietuvių Bendruo- 

Į menės apygardos pdrmS- 
ninkas A. Skudžinskas.

mvzi vos

m r.

=tė

Taip -Jus galit gauti aukšto 
i kokybes alyva ir sutaupyti

, i , Ką daugiau mes duodam: 
VELTUI priežiūrą 
VELTUI 24 vai. patarnavimą

| VELTUI dalis. Įskaitant ir bur- 
nerj ir kontrole

Garantuotus skaitliuko duomenis 
VISA, KAS JUMS REIKIA DARYTI... 
FAŠAUKTI, KAI REIKIA ALYVOS, TR 
SUMOKĖTI VAIRUOTOJUI JĄ AT
VEŽUS (Mažiausia 100 galionų) 
Pagalvokite apie tai!
Nereikalingas pristatymas ir kre JBas k '’;iuoi:j 
pinigo. Tas brangias išlaidas pašnlindtr C 
<r->Hme irms duoti aukštos kokybės ab. vą už 
pigesnę kainą.

—Pradėkit taupyt šiandie— 
Pašaukite 4S2-0200

RITE 303 Harrisc!

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS LICTUVIt
KULTŪRINĖ RWIJO CRlžGRAMri

Sekmadieniais 8-S ai. ryte 

FM Bangomis 105.7 megi;'
Iš WKOX, 1 ran' -.--a Maus

V ĖDĖ J AS — F V J ŠV 5 NIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON, MASS. 02402 

Tei. JU mper 6-72o<#

RADIJO PROGRAMA

° E 8 vai. vak. Jor- 
; ' i >riatis ir Vvte- 
’z'v lietuviškos

K ‘rtas. 
# *

Seniausia Lietuvių Radij- 
Programa Naujoj Anglijo 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie 
liais nuo 1 iki 1:30 vai. du

d 8-30 vai Paduodama: Vėliausn 
r. ios ITI-sis kon- pasaulinių žinių santrauka 

om-aira atlieka r komentarai, muzika, dai 
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis
3 1 V. ir S. Minkų daltic Florists gėlių ir dova 

ių krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo- 
las AN 8-0489. Ten gaun> 
nas ir Keleivis

■? Mongirdaitė.
* ♦ jje

u P pietė So. 
avių Piliečiu

v o “ n n‘ ‘ j•

64 T E Broad wa'. So; B-
5

ton, Mass. 02127

i U

Į5» 1
303 Harrison Avs. 
Boston, Mass. 02118

* < i

^^3

Geri žodynai
Anglų - lietuv’.j kalbų žo

dynas, V. vko. 590 psl.
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Kaisavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 ps'.., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo- 
dvnar. Vi’iajs I\‘.ėraičio, II 
laida, daugiau Kaip 3o,o00 
žodžių, 5<S6 kaina $7.00.

Dabartinės liet- ve; kalbos 
žodynas, redagavę prnt. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,< 00 žodžių, 990 p?l., 
kaina ....... ...... .....  $12 00

PALENGVlNK'TE M’JSŲ 
DARBĄ

□ Krosnies ac ar;;avimas 
PI Automatinis irsimas

□ Pilnas šilcyi^ri/ i M'gimas

Skambink ite

o

id.G.h'Aj.A. •u*' W ..«■

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gau.,1 pagalbą.
Vaisiai, kurie buvo ikrai lau

kiami. nuo reumatizmo, ranku, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
įau ynų

tuojau siųsk šį skelbimą ir 
-avo vardą su antrašu, ir mes 
(įsiusime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
4 frrsev

North Sta.. P.O. Bot 9112 Kiek laiko ir pinigo šutau*
pytume, jei 'O-'ji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
iuos paragina mekėti. o pa- 
*ys. be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą rūmą-

Esam~ la^ ai dėkingi tiem, 
kurie tokiu ra i .ti nelau
kia. ir tikime. k?d ateityje 
prenumeratai r sibaigiant. 
vis mažiau bc-Sus tokiu, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

STEPONO KAIRIO
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi 
mo akto pasirašytojo Stepo 
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

\..t. aooooooooaoooooooooooaoooa Keleivio adro-ia

i
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Vietines žinios
„Kovotojai“ jau čia pat!

Ar bereikia priminti, kad lapkričio 2 d. (šeštadieni) 
8:30 vai. vak. Jordan Hal salėje bus nepaprastas kon
certas? Tai jau visi turėtume žinoti.

Jo programoje yra komp. Juliaus Gaidelio kantata 
„K o v o t o j a i “ (žodžiai Stasio Santvaro). KAntatą 
atlieka garsusis Pro Musica choras, Alfredo Pattersono i 
vadovaujamas, su simfoniniu orkestru, ir Įžymūs solistai 
Dana Stankaity tė iš Chicagos, Arnoldas Vokietaitis iš 
Chicagos ir Leonas Baltrus iš Rochesterio. Be to, tie solis
tai atliks koncerto pirmąją dali. Jiems akomponuos Vyte
nis Vasyliūnas.

buvo tikrai didingas, balsai puikūs, pajėgūs ir dailiai iš
lyginti.“

O The Christian Science Monitor rašo, kad I’atterso- 
no diriguojamų koncertų salei visada būna perpildytos.
• ;. ' J

Todėl, jei dar neturite įlieto, tuoj Įsigyk.n Baltic 
Realty Įstaigoje, 389 Broad w|y, So. Bostone, be to. d i tik
pajėgiate, paremkite ši koncertą dar savo auka a i t jų 
sąrašas bus paskelbtas koncdio leidiny).

Kitą tokį koncertą kažin kada ar beišgirsimc, todėl 
nepraleiskite šios retos progos!

Šį penktadienį pabaltiečių ? 

koncertas

Bostono lituanistinės 

mokyklos reikalai

■r

Mūsų padėka Operuotas dr. M.V. Casper

__ .. ... ..... i Senas So. Bostono dantų
Me. nu«.rdi». dėkoja- wdytojas dr j,ichaeI y. 

me savo dukterims, žentams Casper guli Carnev ČJor.i- 
ir visiems bičiuliams, kurie nėję, Dorchestery . po apen- 
spalio 6 d. dalyvavo mūsų dicito operacijos, 
vestuvinėj puotoj Milton
Hill restorane Miltone.

Šį penktadieni, spalio 25 5 Bostono lituanistinė mo
ti. 8:30 vai. vak. Jordan kykla mokymo reikalams 
Hali salėje Baltų draugija yfa Įsigijusi skaidrių, kurio- 
pradeda savo koncertų try- se vaizduojama Lietuvos 
liktuosius metus, šio kon-; gamta, istorinės vietos ir kt. 
certo programą atliks estė Bet joms demonstruoti rei- 
Ive Patrason, kuri dainuos į kia dar atitinkamų priemo- 
Sibelijaus, Dvarako, Pucci-įnių. Mokyklai reikalingas 
ni Duparo, Berliozo ir estų! dar projekcinis aparatas, 
kompozitorių Aav. Bleive' Jei kas toki-turėtų atlieka

mą ir galėtų ji mokyklai pa
dovanoti, pakeliamom sąly
gom perleisti ar paskolinti, i 
maloniai prašome pranešti,

’aar ir Tubino kūrinius.
Iva Patrason dainavimą i

pradėjo studijuoti Kanadoj, 
vėliau kaigė Juilliaid muzi-,komitetui I. Nenortie 
kos mokyklą Nevv A orke. 2 į „a telefonu- 825-1832.

• vien tėvų rūpestis, bet ir mū
sų visų siekimas. Tad nori
me tikėtis, kad šį svarbų 
reikalą parems ne tik jau
nuolių tėvai, bet ir tie, ku
rie mokyklinio amžiaus vai
kų neturi.

Šioje puotoje svečiams 
bus patiekta prityrusių val
gio gamintojų Venckų pa
ruošta vakarienė, veiks ba
ras, galima bus išbandyti 
laimę Įsigijus Įžangos bilie
tą, žadanti ir dovaną, o dar 
bus ir loterija, kurios turtų 
šiuo tarpu nenorime at
skleisti.

Taigi tikrai nuoširdžiai 
laukiame visų tautiečių.

Mirė Blinstrubo brolis

metus dainavo Helsinki o- 
peroje. pasirodyrama pir
maeiliuose pastatymuos, y- 
ra koncertavusi radijo ir te-

* * *

! 1levizijos programose ir kt.

Pro Musica choras, kuris su simfoniniu orkestru su
tiko „Kovotojus" atlikti, yra nepaprastai plačiai pagar
sėjęs savo meniniu lygiu.

Vieno koncerto, kurio programoj buvo Mozarto Mi
šios C Minor, proga The Boston Herald kritikas Elie rašė: 
„...muzikinis patyrimas buvo tokio tauraus ir iškilaus po
būdžio, jog daugelis negalės jo pamiršti eilę metų".

Kita proga The Boston Globė kritikas Kelly rašė: 
„Koncertas buvo retas ir turtingas patyrimas. Giedojimas

Marija ir Jonas Averkos

Dėkoja A. Škudzinskui

Spalio 15 d. mirė Adolfas 
Blinstrubas, gyvenęs 504 
Talbot Avė., Dorchesteryje, 
Mass.. garsaus So. Bostone 
buvusio Blinstrub Village

proga!
balsas

Lietuvių Fondas atsiuntė savininko Stasio (Stanley) 
inž. Antanui Škudzinskui Blinstrubo brolis, 
gražią padėka už tai, kad jo Buvo pašarvotas Ju<>zo 
vadovaujamas Vajaus ko- Lubino koplyčioje So. Bos- 
mitetas fondui surinko Bos- tone. Palaidotas penktadie- 
tonui užbrėžtą $20,000 su- ni. spalio 18 d., šv. Juozapo

Buffalo Evening 
vieno jos koncerto 
rašė, kad Patrason 
yra puikus, kad ji yra viena
iš skaisčiausiųjų operos 
žvaigždžių.

Todėl daug kas stengia
si nepraleisti progos ją iš
girsti.

Lituanistinės mokyklos 
rudens pobūvis jau artėja. 
Jis bus šeštadieni, lapkričio 
16 d. Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje. Pradžia 7 vai. vak.

Nors pastaruoju laiku pa
rengimų ir gana daug, bet 
mes prašome Bostono ir a- 
pylinkės lietuvius Į šią puo
tą atsilankyti., nes jos pel
nas skirtas tiesiai lietuvybės 
reikalui — lituanistinei mo
kyklai paremti, kad joje ir 
toliau galėtų būti tęsiamas

Šia proga pranešame, kad 
mokyklos Tėvų komiteto

į rengiamas 1969 Metų suti
kimas Įvyks Charter House, 

į Cambridge. Mass. Išsames
nių informacijų tuo reikalu 
duosime vėliau.

Tėvų Komitetas

Mirė dr. V. Raulinaitis

Mirė plaučių ir širdies li
gų specialistas čia gimęs ir

mą. 1kapinėse.

lietuviškas mokymas ir auk- 
Bilieto kaina $3 ir $4, stu- Įėjimas. O jaunojoj kartoj augęs dr. \. Raulinaitis, gy- 

dentams SI.50. lietuvybės išlaikymas nėra venęs Mattapane.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway., South Boston. Mass.

„Kur tūkstančiai taupo milionus“

ALFRED VV. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

5%Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BRO A DW A Y 
South Boston, Mase

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
lUkpeatingei taisome laikrodžio*, 

žiedus, papuotalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis sena adreso:

BRONIS KONTRIM
598 Hrondtray 

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

J

PRAŠYMAS 
“Keleivio7’ udministraci- 

Real Estate & Insurance i' j* prlio »erk ‘kaitytojut,
A. J. NAMAKSY

321 County Club Rd* 
p Ne* ton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

kurie keičia adresą, prane f Lipdau popierius u* taisau;
S iriak-a ka n»r»i«v*i reikia 4

Dažau ir Taisau j h _ . . . _ .

Namu, u lauko .r viduje. į y Trans - Atlantic Travel Service
iant naująjį adresą neuž* 
miršti parašvti ir sena n 

Nepamirškite parašyti Į 
paito numerio — .’.p code.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA V AISTI* E

Parduodame tiktai vaietes, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistas.

Jei reik vaistų — eikit į betarišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Boeengard, B. S., Beg. Pharm.

182 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN MOJt

Nao * rai. ryto iki 8 vaL v, lia tyros šreatadieaioa ir seka.

Tai veltui

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mąias^da^ pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerj pagerinti Tęxac6's riame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darba. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02121.
24 valandų patarnavimas

GE 6 1204

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Masa 

TeL CO 5-5854L

Š.
v ? A 
4 4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

Peter Maksvytis
Carpeater A Bailder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš jau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Flood Sąuare. 
Hardivare Co.
Savininkas N. I. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiama 
Visokia geležies daiktai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
niu. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigas ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti! 
gimines čia pas save į svečius.

DAI GIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 
IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti i svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans,Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
Įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanu pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien 9—3
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniais 8—12

390 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868 

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worees- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiikai
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitos Rusijos okupuotas 
kratais

Pristatymas greitas ir
jos valdomas sritis* Čia kai

nuoki iniam apsigyvenimui. Į 1 Atidaryta darbo dienomis
Patarnavimas atliekamas grei-| įama greitai ir sąžiningai. ... _ . ,

Siuntiniai nueina greitai ir nuo 9 ryto iki 5 vai- vak. 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės

garantuotas
ar

tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti 
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI j gamybos medžiagų ir kitų 
- r. - daiktų, tinkamų Lietuvoje.Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

labai žemomis kainomis. 
Vedėja B. Sviklienė

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

331 W. Broadway 

So. Boston, Mase. 02127

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaiti*

i i


