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Sukrėtimas Vlike dėl kai korių
----------------

jo narių neapdairumo
Smarki reakcija dėl Santaros-Šviesos simpoziume 

dalyvavusių mūsų veiksnių kai kurių narių elgesio.

Paskutiniajame Keleivio 
numeiy buvo rašyta, kad i 
lapkričio 19 d. Santaros- 
Šviesos surengtą „Jaunimo 
simpoziumą apie žodžius į 
tautą“ buvo pakviestas ir 
Vladimirovas. — sovietinis 
žmogus, kuris dabar yra JT 
bibliotekos direktoriumi. 
Tame susirinkime dalyvavo 
ir vienas antras Vliko ir Pa
vergtųjų Europos Tautų Lie
tuvos delegacijos narys, bet 
jie nereagavo i Vladimirovo 
dalyvavimą (šis ne tik sė
dėjo susirinkusiųjų tarpe, 
bet pakviestas ir kalbėjo).

Šitas faktas sukėlė didelį 
nerimą įvairiose organizaci
jose. Susirinkęs Lietuvos 
Laisvės Komitetas nutarė, 
kad Lietuvos delegacijos 
Pavergtųjų Europos Tautų 
seime nario laikysena mi
nėtame Santaros-Šviesos su
sirinkime buvo nesuderina
ma su delegacijos nario pa-

Santaros-Šviesos vicepir
mininkas Darbininke pa
skelbė ilgą raštą, kuriame 
aiškinama, kad Vladimiro
vas nėra Sovietų S-gos pa
reigūnas ir sovietų delega
cijai nepriklauso, kad jis y- 
ra Jungt. Tautų pareigūnas 
ir kad santykiai su tokiu as
meniu nepažeidžia Lietuvos 
tarptautinės padėties ir nėra 
pripažinimas Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą.

Tą raštą paskelbęs Lais
vės Žiburio radijas (Nevv 
Yorke) tuoj pridėjo savo 
pastabą, kad Vladimirovo 
priklausymas J. Tautoms y- 
ra tik patogi skraistė apsi
mesti neutraliu taikos apaš
talu. Iš tikriau jis ir kiti į- 
vairiais titulais JT dirban
tieji sovietų piliečiai yra So
vietų S-gos tarnai, todėl 
bendravimas su jais yra 
bendravimas su priešu. , ir 
jis turi būti besąlygiškai at
mestas.

Kilo nesusipratimas ir pa
čioje Santaros-Šviesos orga
nizacijoje. Jos valdyba, ku
rios pirm. buvo S. Šimoliū- 
nas, o sekr. J. Kiznis. atsi
statydino. Gruodžio 2 d. su
sirinkimas pareiškė apgai
lestavimą dėl kai kurių val
dybos nariu elgesio ryšium 
su minėtu simpoziumu ir iš
rinko nauią valdybą. Į kurią 
jau nei S. šimoliūnas. nei 
J. Kiznis nebepateko. Da
bar Santaros-Šviesos kuopai 
vadovaus dr. Vaišnys, pro
fesoriaująs Yales universi
tete.

Didesnis sąmyšis įvyko 
Vliko Taryboje. Ji čia kal
bamą klausimą svarstė lap
kričio 30 d. posėdy. Ten 
buvo pasiūlyta nutarti, kad 
Vliko narių, dalyvavusių 
Šviesos-Santaros susirinki

me, vykstant dialogui su So
vietų S-gos eksponentu lai
kysena buvo nesuderinama 
su jų užimama padėtimi 
Vlike.

Posėdyje dalyvavusių na
rių daugumai pasisakius, 
kad toks pasiūlymas ne- 
svarstytinas, Vliko valdybos 
pirmininkas pareiškė atsi
statydinąs. o tuo pačiu ir vi
sa valdyba.

Po šito pareiškimo iš po
sėdžio pasitraukė Lietuvių 
krikščionių darbininkų są
jungos. Atgimimo sąjūdžio, 
Liet. Fronto bičiulių, Ūki
ninkų s-gos. Liet. valstiečių 
liaudininkų s-gos ir Vieny
bės sąjūdžio atstovai. Posė
džiui pirmininkavęs Ūkinin
kų part. atstovas pareiškė, 
sutinkąs su pasitraukusiais 
ir todėl atsisakė iš pirminin
kavimo. Taip posėdis nu
trūko.

Gruodžio 7 d šaukiamas 
visų Vliką sudarančių orga
nizacijų pasitarimas, kuris 
svarstys susidariusią padėti 
ir ieškos būdų. kaip iš jos 
išeiti taip, kad tai būtų vi
siems priimtina.

Manome, kad visų grupių 
pažiūra šiuo reikalu yra vie
noda. Visos siekia Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Visos vengia bet kokių 
žingsnių, kurie galėtų tam 
siekimui pakenkti, visos no
ri turėti vieną politinį orga
ną. kuris mūsų kovai dėl 
Lietuvos laisvės vadovautų. 
Todėl reiškiame viltį, kad, 
jausmams nurimus, šaltai 
reikalą pasvarsčius, bus pri
eitas vieningas sprendimas, 
kuris dar glaudžiau apjungs 
visus Vyriausiame Lietuvos j 
Išlaisvinimo Komitete (Vii-j 
ke), kurio seimas turi susi
rinkti šį šeštadienį ir sekma
dienį New Yorke.

Nors bet kuris politinis 
neapdairumas ar naivumas 
yra neleistinas, bet nenorė
tume manyti, kad dėl to ar 
kito kokios nors grupės pa
skiro nario elgesio turėtų 
nutrūkti bendradarbiavimas 
vyriausiame politiniame or
gane. Drįstame tikėti, kad 
kiekviena grupė ras būdų 
savo tarpe susitvarkyti taip. 
kad tai būtų ir kitoms priim
tina, o iš antros pusės, kad 
kitos grupės neieškos nerei
kalingų priekabių, dėl kurių 
vieningas darbas būtų truk
domas.

Mokslininkai Robert E. Moser (kairėj) ir Cliff ford Matthews praneša Monsanto laboratorijoje 
St. Louis. Mo., kad jų eksperimentai pateikė nau jų davinių, jog hydrogeno cyanidas, vienas nuo- 
dingiausiųjų elementų, gali būti raktas gyvybės atsiradimo problemai išspręsti. Jie rado, kad šis 
nuodingas gazas mišiny su kitais elementais, vei kiant elektros srovei, gali sukurti organinę me
džiagą proteinus, kurie yra gyvybės pradžia.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Published in So. Boston, Mass. 
Since February 9, 1906 

Address:
KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

Mirė Nora Gugienė Gražiai prisiminė Vėl nepriklausoma 
| dr. K. Grinių ' valstybė

62-RIEJI METAI

Socialdemokratų • krikščionių 
koalicija valdo Vak. Vokietijų

Sudarytas socialdemokratų ir krikščionių demokra
tų kabinetas, kuriame iš 19 ministeriu 9 yra socialdemo
kratai, jų tarpe ir vicekancleris. Koalicija gal tvers iki 
1969 metų rinkimų.

Nuskendo ežere 
laivas su 32 žmonėm

Hurono ežeru plaukęs 
laivas pateko į baisią audrą 
netoli Harbor Beach ir nu
skendo su visais 32 įgulos 
nariais. Gyvas liko vienas.

Gruodžio 1 d. Montecello 
prieglaudoje (prie Chica
gos) mirė ilgai sirgusi įžymi, 
visuomenės veikėja, muzi
kė, laikraštininke Nora Gu
gienė, gimusi 1892 m. gruo-{ 
džio 4 d. Totorkiemy, Viš-Į 
tyčio valsčiuje.

Velionė i Ameriką atvyko, 
su tėvais . būdama tik vie- 
nerių metų amžiaus, čia už
augo. išėjo mokslus ir įsi
jungė į lietuvių visuomeninę 
veiklą kaip dainininkė ir 
muzikė Waterbury, Conn. 
Vėliau, ištekėjusi už advo
kato Kazio Gugio (jis mi
rė prieš kelerius metus), at
sikėlė į Chicagą ir pasinėrė 
plačion vietos lietuvių veik
lom Ir čia ji ne tik dainavo, 
vaidino, vadovavo chorams, 
bet ir rašė. Ji eklioliką metų 
redagavo Naujienose muzi
kos skyrių ir 10 metų mo
terų skyrių.

Nora Gugienė buvo viena 
pirmųjų Balfo organizato
rių. nuo 1944 m. jo centro 
sekretorė. Ilgus metus ji bu
vo SLA iždininkė, žodžiu.— 
tai viena iš įžymiųjų lietuvių 
visuomenininkių. todėl jos 
mirtis yra didelis nuostolis 
lietuviškajai išeivijai

Jungt. Tautų gen. sekre
torius U Thant sutiko ir iš
rinktas dar 5 metams, 
■e#*******##*##********#********###,

New Yorko varpininkai, Į 
skautai akademikai, santa
riečiai-šviesiečiai ir neolitu- 
anai (filisteriai) gruodžio' 
3 d. Franklin K. Lane mo
kyklos salėje surengė buv. 
Lietuvos prezidento dr. Ka-’ 
zio Griniaus šimto metų gi- i 
mimo dienos minėjimą, ku
riame apie velioni dr. K 
Grinių kalbėjo Lietuvos at
stovybės Vashingtone pata
rėjas dr. Stasys Bačkis ir 
Vliko gen. sekretorius Juo
zas Audėnas, Irena Veblai- 
tienė gražiai paskaitė V. 
Kudirkos "Kelkitės“ ir „Lie
tuvos tilto atsiminimus“ ir 
iš dr. K. Griniaus raštų iš
trauką, o iš Bostono atvy
kusi solistė Daiva Mongir- 
daitė-Richardsonienė nepa
šykštėjo savo puikiu balsu 
atgaivinti ir nevvyorkiečius, 
padainuodama net 9 kūri
nius. Jai akomponavo muz. 
A. Mrozinskas.

Minėjimui vadovavo Va
cys Steponis. Scena buvo 
papuošta kukliai, bet sko
ningai dailininko Česlovo 
Janušo

Rengėju viskas buvo at
likta gerai, bet verti papei
kimo vietos lietuviai, kad jų 
mažai į toki reikšmingą mi
nėjimą atsilankė.

Barbados sala, 139 me
tus buvusi Anglijos koloni
ja. lapkričio 29 d. tapo ne
priklausoma valstybė Ji yra 
West Indies salyne, Šiaurės 
Atlanto vandenyne, nelabai 
toli Veneouelos krantų. Jos 
plotas tik 166 ketvirtainės 
mylios, tai yra tik septinto
ji dalis mažiausios Rhode 
Island valstybės ploto. Joje 
gyvena apie 250,000 žmo
nių. Jos metinis eksportas 
tesiekia S70.000.000. Svar
biausios eksporto prekės yra 
cukrus ir medvilnė.

Valdžios priešaky stovi 
demokratinės darbo partijos 
atstovas Errol Wamer Bar- 
row.

Paliaubos Vietnamo 
fronte
\ Abi kariaujančios šalys 
sutiko sustabdyti mūšius po 
48 valandas per Kalėdas ir 
Naujuosius Metus. JAV ir 
P. Vietnamo karo vadovy
bės sutiko, be to. paskelbti 
paliaubas ir per Azijos Nau
juosius Metus vasario pra
džioje.

Lenkai ir toliau
pasninkaus

Lenkijos vyskupai nesuti
ko leisti katalikams valgyti 
mėsą penktadieniais, kaip 
tai padarė JAV, Kanados ir 
kai kurių kitų kraštų vys
kupai.

Argi lenkijos katalikai _
yra didesni nusidėjėliai? į
rrrtf jjjjjjjrfff —————— | John Nance Garner, prez Roose-

_ --i -i • velto dvieju terminu metu bu-
De Gaulle labat .,k,Im.n- ,i^Krajden,il Sveniia

Rai priėmė • go» minu . gimtadienį sava namuos
teriį pirminiu, Koay,.n»l £

Praeitą savaitę Vak. Vo
kietijos bundestagas minis
teriu pirmininku (kancle
riu) išrinko krikščionių de
mokratų pasiūlytą Kurtą 
Georgą Kiesingerį. Už jį 
balsavo 340 atstovų, prieš 
109 i»- 23 susilaikė. Kadan
gi viso labo bundestage yra 
496 atstovai ir jų tarpe da
bar į vyriausybę neįeinan
čios laisvųjų demokratų par
tijos narių 49, tai prieš Kie- 
singerį balsavo ir 50-80 so
cialdemokratų I

Kabinete yra iš viso 191 
ministeriu. Socialdemokra
tai turi 9 ministerijas, iš jų 
buvęs Berlyno majoras da
bar yra vicekancleris ir už
sienio reikalų ministeris. Ki
tas įžymus socialdemokratų 
žmogus tame kabinete yra 
Wehner, kuris vadovaus vi
sos Vokietijos reikalų minis-
leiljitL nuiu3uriui Udl iv

Kiek laiko tęsis
karas Vietname

Karo specialistų nuomo
ne. karas Vietname užsitęs 
mažiausia dar trejus metus, 
o gal dar net ir dešimtį.

Jie spėja, kad pagrindi
nės Vietkongo ir Š. Vietna
mo jėgos gali būti sumuštos 
iki 1968 metų pavasario, 
bet tai dar nebus karo galas, 
nes dar reikės sumušti par
tizanus. O tai yra daug sun
kesnis uždavinys, negu ko
va su reguliaria kariuomene. 
Tvirtinama, kad vienas par
tizanas yra lygus dešimčiai 
kariu, nes su partizanais ko
voti reikia specialių metodų 
ir specialiai apmokytų ka
riuomenės dalinių.

Kovą Vietname apsunki
na iš dalies ir vietinių pietų 
vietnamiečių pasyvumas.Schmidt pavesta regionali

niu reikalų ministerija. Be 
šitų. socialdemokratai dar 
vadovaus ūkio, teisingumo, 
statybos, ūkinės kooperaci
jos, sveikatos ir susisiekimo 
ministerijoms.

Iš krikščionių įžymus as
muo yra kiek seniau buvęs 
krašto apsaugos ministeris, 
Bavarijos krikščionių parti
jos vadas Straussas. kuriam 
teko finansų ministerija.

Šita koalicija gal ištvers 
iki 1969 m. rinkimų, bet ne
bus lengva suderinti tų skir
tingų partijų siekimus. Jos 
abi gerai žino. kad tai yra 
vedybos su išskaičiavimu. 
Nė viena jų negalėjo be ki
tos sudarvti kabineto, o jį 
sudarius su maža demokra
tų partija, taip pat nebūtų 
pastovumo, todėl ir teko 
krikščionims sueiti i koalici
ją su visą laiką buvusia opo
zicijoje socialdemokratų 
partija.

Nau jos vyriausybės užsie
nio politika gal labai nepa
sikeis. Kiesingeris yra Pran
cūzijos šalininkas, jis steng
sis pagerinti pablogėjusius 
santykius su Prancūzija Bet 
kabinete yra ir buvęs užsie
nio reikalų ministeris 
Schroederis, kuris laikomas 
Atlanto sąjungos ir JAV ša
lininku. Ir naujasis užsienio 
reikalų ministeris Brandt y- 
ra aiškus Atlanto sąjungos 
rėmėjas. Taigi atrodo, kad 
nebus leista nukrypti per
daug į vieną ar kitą pusę. 
Brandt ieškos naujų kelių ir 
santykiuose su Rytais.

Šiaip ar taip, bet Vokieti
jos politiką visi seks su dė
mesiu

Romos kataliku šv. .Juozapo 
bažnyčios Shelburne Falls, 
Mass.. kunigas Thomas J. Dowd 
patvirtino žinią, kad jis yra ve
dęs New Yorke spalio 2 d. išsi. 
skyrusią moterį su 5 vaikais. Jie 
dabar gyvena Westfield, Mass.

Policija aiškina, ar šis 15 metu 
amž. didelis vaikėzas, suimtas 
už taksisto nudūrimą Philadel- 
phijoje, neturi kokio ryšio su 
žinomo politiko dukters Valerie 
Pero nužudymu. Jis tuo metu 
gyveno 15 mylią atstume nuo 
Percy namu. bet nuo tada basto
si po visą kraštą.

i
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Ar plėšiką priimti j padorią 
draugystę ?

Jungtinėse Tautose jau nuo 1950 metų keliamas ko
munistinės Kinijos priėmimo klausimas ir vis atmetamas. 
Jis buvo iškeltas ir dabar vykstančioje sesijoje, bet ir ši 
kaitą 57 valstybių atstovai balsavo prieš priėmimą ir tik 
46 už, o 17 susilaikė (Laosas nedalyvavo). Buvo atmestas 
ir Italijos pasiūlymas sūdanti komitetą, kuris išaiškintų, 
ar raudonoji Kinija nori būti Jungtinių Tautų nariu ir ar 
ji sutiks elgtis taip, kaip tos organizacijos Įstatai reika
lauja. Prieš tą pasiūlymą balsavo 62. už 34 ir 25 susilaikė.

Įdomu pastebėti, kad. sakysim. 1961 m., kada Jungt. 
Tautose tebuvo 104 valstybės, už raudonosios Kinijos pri
ėmimą balsavo 36. o prieš 48. susilaikė 20. Šiemet, kaip 
jau minėta, iš 121 valstybės už priėmimą balsavo 46, prieš 
57 ir 17 susilaikė. Paskaičiavę pamatysime, kad raud. Ki
nijos priėmimo priešininkų procentas padidėjo. Būtų keis
ta, jei kitaip būtų. ' -

Iš tikrųjų, Jungtinės Tautus yra taikos organizacija. 
Jos nariai pasižada visus ginčus su kitomis valstybėmis 
spręsti taikos būdu, puoselėti tarp tautų draugiškus san
tykius. pagristus tautų lygybės ir apsisprendimo princi
pais Raudonoji Kinija iki šiol šitų principų nepripažįsta, 
ji ardo taiką ir laiko karą vienintele priemone komuniz
mui Įgyvendinti. Taigi, ar ne keista, kad dar yra nesupran
tančių, jog, plėšiką Į gerą draugystę priėmus, bus dar! 
didesnis pavojus. Jungtinėse Tautose ir šiandien yra vals
tybių. kurios nesilaiko statuto ir sunkina darbą, o jei tokių 
skaičių dar padidinsi, tai tuo .-tik susilpninsi tą organi
zaciją.

Yra košės, bet nėra šaukšto
Komunistų valdomose valstybėse žmonės jau pri

prato prie tokios padėties. Ten kiekviename žingsnyje 
ko nors trūksta. Jei yra elektros jėgos, tai negali gauti 
elektros lemputės. Jei turi automobilį, tai nėra kas jĮ su
gedus pataisytų. Miesto žmonės net vasarą negauna vaisių 
ir daržovių tiek, kiek reikia, o nelabai toli daržininkai tų 
gėrybių neturi kur dėti ir tt.

Ar nebus pas mus irgi taip medicinos aprūpinimo 
srityje? Neseniai pradėjo vHkti vadinamasis medicare. 
Dabar seneliams virš 65 m. medicinos pagalba lengviau 
prieinama, gali beveik veltui gydytis ligoninėse, o nuo 
Naujųjų Metų dar tam tikrą laiką galės būti senelių slau
gymo namuose, bet... Jei ten bus vietos

Jau ir dabar trūksta ligoninėse vietų, o kai ligonių 
skaičius padidės, kas tada bus?

Bene dar blogiau su slaugymo namais. Štai Massa
chusetts valstybėje jų yra 731. bet federalinės valdžios 
jiems statomus reikalavimus tepatenkina tik kelios de
šimtys. Pats vicegubematorius Richardson abejoja, kad 
bent 200 namų gaus leidimą globoti medicare ligonis. 
Panaši padėtis yra ir kitose valstybėse. '

Taigi, ar nebus taip, kaip aname Maskvos diriguoja
mame "rojuje“: kartais galėtum valgyti, bet nėra kuo 
to valgio pasisemti. Ligonys turės teisę pagulėti slaugymo 
namuose, bet nebus pakankamai tų namų.

Kartu su Kipru Bieliniu
MIRTIES METINIŲ PROGA
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J. VILKAITIS

Pažintis kalėjime

Kuri laiką man teko su 
Kipru Bieliniu kartu žygiuo
ti Lietuvos visuomeninės bei 
kooperacinės veiklos dirvo-* 
nais. čia iš tų žygių prisimi- 
nimų žiupsniai I

Mudviejų pažintis buvo 
neįprasta. 1910 m. pradėjau 
mokytojauti vienoje iš Ry
gos lietuvių švietimo draugi
jos žvaigždės mokyklų. Dar 
nespėjus tinkamai Įsikurti, 
vienos dienos vakarą atsi
lankė pas mane Zaburaitė. 
Pasisveikinusi ji pasakė:

— Iš sunkiųjų darbų ka- 
jėjimo jums kunigas siunčia 
sveikinimų, —ir paskubom 
išėjo.

Nustebau ir galvojau, ku
ris man pažįstamas kunigas 
galėjo atsidūrti sunkiųjų 
darbų kalėjime. Tik vieną 
kitą jų žinojau iš mano mo

Kipras Bielinis, gimęs 1883 m. 
gruodžio 7 d. New Yorke.

lapkričio 26 <L miręs 1965 m.

Nr. 49, 1966 m. gruodžio 7

Kinijos komunistę partijos vadas Mao Tse-tung (kai
rėje) ir Kinijos krašto apsaugos ministeris Lin Pia® 
(dešinėje). Pranešimai iš Kinijos sako, kad Mao Tse- 
tungas yra krašto apsaugos min. Lin Piao laikomas 
belaisviu, kurį kartais iškiša priekin prieš minia. siek. 
damas pats perimti visą Kinijos valdžią.

VLIKO VALDYBOS

NARIAI IR JŲ PAREIGOS

Pasak Vliko Statuto 42-rą 
punktą, valdyba "išsirenka 
pirmininką, pavaduotojus ir 
sekretorių...“ Tačiau prak
tikoje valdybon Įeina žmo
nės su statute nenumatytom 
pareigom. Statuto 43 punk
tas dėsto, jog 'Valdyba pati 
pasklisto savo nariams at
skiras darbo sritis.“ Prakti
koje valdybos nariai vykdo 
tas pareigas, kurios atitinka 
jų patirčiai ir gabumams. 
Tad kyla klausimas, kas tie 
Vliko valdybos nariai ir ko
kios jų pareigos?

Pirmininkas Vaclovas Si
dzikauskas (Liet Ūkininkų 
Partija) atlieka Vliko diplo
matines ir reprezentacines 
funkcijas. Turėdamas dip
lomatinį patyrimą bei nuo
pelnų šioje srityje, pirminin
ko asmenyje Vlikas palaiko 
kontaktus su Europos ir Azi
jos valstybių žmonėmis, su 
parlamentarais ir su tarp
tautinių organizacijų vadais 
(pav., su Europos Taiyba, 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimu. Azijos Antikomunis
tine Lyga). Jis vadovauja 
Vilko vizitams Į Washing- 
tono ir kitų sostinių Įstaigas.

Pirmasis vicepirmininkas 
yra Stasys Lūšys (Liet. 
Krikšč. Demokratų S-ga). 
Jam yra pavesti Vliko poli- 

1 tikos gairių bei teisinių klau
simų reikalai. Šiuo metu jis 
ir vadovauja Vliko Tarybos 
politinei komisijai.

Antrasis vicepirmininkas 
yra d r. Bronius Nemickas 

• (Liet. Tautinis Sąjūdis), 
i Bronius Bieliukas (Liet. Re- 
I zistencinė Santarvė) yra 
vaidybos protokolų sekreto
rius Jis kartu ir vadovauja 
Vlike Tarybos politinių jė
gų telkimo ir apjungimo 
komisijai.

Vliko generalinis sekreto- 
I rius (Liet. Valstiečių Liau- 
j dininkų Sąjunga) yra Vliko 
i reikalų vedėjas. Per jo ran- 
I kas pereina susirašinėjimas 
: su Vliko atstovybėmis, su 
Eltos bendradarbiais ir radi
jo valandėlių Lietuvon va
dovais. Jis veda ir Vliko bu
halteriją. Jo snecifinis už
davinys yra Eltos informa
cinių biuletenių redagavimo 
ir aptarnavimo koordinavi
mas.

Spaudoje nebuvo aiškiai 
nusakytos naujausių valdy
bos nariu pareigos. Algirdui 
Budreckiui (Rytu Lietuvos 
Rezistencinis Sąjūdis) buvo 
pavesta ryšiai su tarptauti
nėm organizacijom, ypač su 
jaunimo konfederacijom. 
Jam taip pat pavesta nelie
tuvių painformavimas apie 
Vliko darbus, šios pareigos 
nesikerta nei su PLB žinio
mis, nei su Alto informacija, 
nes informacijos turinys lie
čia grynai vilkinius bei už
sienio lietuviu politinius da
lykus. Algiui Vedeckui buvo 
pavestas krašto padėties ste
bėjimas ir sovietu dabarti
nių nusikaltimų prieš lietu
viu tautą dokumentavimas.

Nepaisant tų formaliai pa
vestu sričių, visi valdybos 
nariai yra kolektyviai atsa
kingi už valdybai pavestų 
klausimų sprendimus bei 
vykdymą.

Algirdas Budreckis

gija Giedra. Jai susiorgani
zavus. tuoj imtasi kultūrinio 
darbo. Buvo rengiamos pa
skaitos iš Lietuvos istorijos, 
Įsteigti sąskaitybos vakari
niai kursai, kartu su bendro 
lavinimosi pamokomis, pra
dėjo veikti scenos mėgėjų 
būrelis prieky su mokytoja 
Z. Arlauskaite. Buvo susi
rūpinta gauti savaitraščiui 
leidimas. Tam tikslui net 
buvo sudaryta tokiam laik
raščiui leisti bendrovė. De
ja, areštai tą darbą dalinai 
nutraukė. Bet štai kelerius 
metus iš eilės buvo išleistas 
Giedros kalendorius, M. Bir
žiškos redaguojamas Vil
niuje To kalendoriaus atsa
komasis redaktorius buvo 
Jonas Tveri jonas. Vėliau iš- 

1 ėjo savaitraštis Vilnis.
Dau? savo sumanymų bei 

patarimų K. Bielinis per
duodavo per pas ji atsilan
kančias moteris man.

1912 m. pavasario anks
tyvą rytą K. Bielinis kartu 
su kitais kaliniais latviais, 
atsėdėjusiais uždėtą baus
mę. visam gyvenimui buvo 
ištremtas Sibiran. Gal šim
tas kitas darbininku susi
rinko prie geležinkelio sto
ties ju palvdėti. Nuėjau ir 
aš. Deia. Kipro Bielinio ne- 
nažinoiau. tai ir nesuradau, 
kuris iš ištremiamųjų buvo 
K uni gas-Serm ėgius.

(Bus daugiau).

nęs Mat. tarp socialdemo
kratų jis buvo pramintas ku
nigu, kaip nuolatinis propa
gandistas. mitingų ruošėjas, 
o Žemaitijoje ji vadino Ser
mėgium. Tiesa, seniau iš 
spaudos buvau nugirdęs a- 
pie tą garsiąją latvių social
demokratu bylą, kurion i- 
kliuvo ir K. Bielinis, pasi
traukęs iš Lietuvos nuo poli
cijos persekiojimų ir apsigy-Į 
venęs Rvgoje.

Dabar per Zaburaitę susi
mezgė su K. Bieliniu pasto
vus rvsis. Bent kartą per 
mėnesi man Zaburaitė pra
nešdavo iš K. Bielinio gau
tas žinias, o aš jam perduo- 
davau apie lietuvių sočiai-į 
demokratu veikimą pogrin
dy visa tai, kas tik buvo ga
lima pranešti.

^avo senu įpratimu. K. 
Bielinis duodavo nurody
mus. kas darvtina ir kaip 
veiktina. Čia Įdomu ir ano 
meto K. Bielinio pažiūra Į 
socialdemokratų veikimą.1

Tada Rusijoje ir Latvijo
je ėjo karšti ginčai, ar verta 
socialdemokratams viešu
moje Dasirodvti su savo kul
tūriniu veikimu ir pradėti 
viešai leisti savo spauda. Jau 
anuomet palinkusieii i bol
ševizmą Rusijos ir Latvijos 
socialdemokratai buvo gana 
griežti bet kokio viešo kul
tūrinio veikimo priešai. Jų 
Įsitikinimu, toks veikimas 
tik atšaldvs darbininkiia 
nuo revoliuciniu žygių Gi 
bet kurie darbininkų laimė
jimai salimi tik revoliuciios 
būdu. Todėl šios minties ša
lininkai kitus socialdema- 
kratus pravardžiavo likvi
datoriais ir kitais pavadini
mais.

Lietuvos socialdemokra-! 
tai ir Rvgos lietuviu sočiai-Į 
demokratu pogrindžio sam-| 
būris laikėsi nuošaliai nuo i 
tų ginčų. Nors K. Bielinis' 
kalėjime buvo tarp latviu 
socialdemokratų bolševiki
nės krypties, bet iis iš kalė
jimo pranešė, kad Rygos 
lietuviai socialdemokratai I 
imtųsi viešo kultūrinio dar-! 
bo. nes kitaip visi pakriks ir Į 
ir ateičiai nebus jokios nau
dos.

Tiesa, tas jo patarimas 
buvo kiek pavėluotas, nes 
jąu anksčiau buvo pradėta 
organizuoti Rygos lietuvių 
darbininkų blaivybės drau-

I X

tinos giminių pusės. Bet jie 
gi Rygoje negyveno.

Jau tada buvau užmezgęs 
ryšius su lietuviais socialde
mokratais pogrindy. Pasi
matęs su vienu iš jų — Jonu 
Tverijonu ,— teiravausi, ar 
jis žino. kas iš kunigų sėdi 
sunkiųjų darbų kalėjime? 
Jis nusišypsojo ir atsakė:

— Gal Zaburaitė perdavė 
jo sveikinimus? Į

— Taip, — atsakiau. Ir j 
čia jis man išaiškino, kad 
tai Kipras Bielinis, ketve- 
riems metams nubaustas ka
lėti sunkiųjų darbų kalėji-: 
me. JĮ tame kalėjime, lietu
vių socialdemokratų komite
to pavedimu, lanko kelios 
moterys, vienos kaip neva 
jo giminaitės, o Zaburaitė— 
neva sužadėtinė. Jam buvo 
pranešta apie mano atsikeli- j 
mą f Rygą.

Iki tol Kipro Bielinio ne-Į 
buvau nei matęs, nei paži-;

MAŽIAU TEŠAUKS 

NAUJOKU

Krašto apsaugos sekreto
rius MsNamara paskelbė, 
kad kitais metais naujokų 
bus šaukiama ne 900.000, 
kaip šiemet, bet tik 600,000.

VAIKŲ DŽIAUGSMUI

Nauja Janinos Narūnės 
kalėdinė pasaka SNAIGIŲ 
KARALAITE. Spalvotos ir 
dailios VI. Stančikaitės i- 
liustracijos. Spausdinta Ko
lumbijoje. Didelis formatas. 
Kaina 1 doleris.

ALGIS ir ALYTE, spalvi
nimui knygelė. Kaina tik 50
centu*

Abi knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje.

Pašto perlaidoms reikia 
pridėti 15 centų.

M#*#**#**###*****##****##***—***#

NAUJOS AKĖČIOS

Išėjo humoro ir satyros 
žurnalo spalio mėn. nume
ris. Jis gaunamas Keleivio 
administracijoje. Kaina tik 
50 centu.

Maloni naujiena 
knygų miegejams!
I

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

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

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

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

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

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.

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

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO- 
VIETŲ RUSIJA, parašė Kiprą* 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.

ARTĖJA ILGI ŽIEMOS VAKARAI, — 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127
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PITTSBURGH, PA.

SLA 3-čios apskrities 

metinis suvažiavimas

ir Juozas Virbickas, šiuo 
metu Lietuvių Kambario ko
mitetų sudaro pirm. Povilas 
P. Dargis. vicepirm. Jurgis 
Žilinskas, sekr. N. Katkutė- 
Evans ir ižd. Adomas Mar-Lapkričio 20 d. Lietuvių v. .

Mokslo Dr-jos salėje įvyko clu*ąitis. 
metinis SLA kuopų suvažia- ^is komitetas taip pat rū- 
vimas. Dauguma vakarinės Pinasi įr stipendijų suteiki- 
Pennsylvanijos kuopų įeina V111 nOr^n^ems siekti aukšto- 
į SLA 3-čią apskritį. Kadan- jo mokslo, 
gi suvažiavime dėl svarbių . metų lapkričio 20 d. 
priežasčių negalėjo daly- metų Tautinių Kambarių 
vauti apskr. pirm. Viola su^akčiai atžymėti buvo su- 
Šinkūnaitė-Staney, suvažia- ren&tas iškilmingas minėji- 
vimui pageidaujant pirmi- mas. Jo metu buvo suteikti 
ninkavo pittsburghietis SLA , s Paz.vrnojjmai-Scrolls 
prezidentas Povilas P. Dar- kiekt ienai tautinei grupei, 
gis. Jis, atidarydamas šuva- įrengusi savo kam-
žiavimą, išsamiai apibūdi- Pittsburgho universi-
no SLA dabartinę veiklą ir lete 
nurodė gaires tolimesnei 5:30 vai. vak. Svarbiausiu 
veiklai. Iš apskrities valdy- kalbėtoju buvo'Frank Hop- 
bos raportų paaiškėjo, kad _ins» JAV auklėjimo ir kul- 
apskritis yra gana turtinga tūl°3
ir už tai reikia padėkoti ap
skrities valdybai, kuri taip 
sutartinai ir gražiai veikia, 
vadovaujama Violos Stan
ley. Reikia pažymėti, jog 
valdyba beveik išimtinai su
daro čia gimę lietuviai, jau
noji kaita..

Labai malonus buvo nu
tarimas skirti Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo 
proga $25 iš apskrities iždo.

Daug gražių minčių ir pa
siūlymų pateikta vykstančio 
naujų narių vajaus reikalu. ,

Tvirtai pasisakyta už vi
sokeriopą Lietuvos laisvės 
kovos rėmimą.

Suvažiavime gražiai reiš
kėsi žvmūs vietos veikėjai, 
jų tarpe: J. Drąsutis. J. Ži-

TORONTO, ONT.

Pavykęs Lietuvių namų 
balius

lėktuvu bendrovės ir kitos Metu sutikimo banketui be- *• •
I susisiekimo priemonės turi bus parduota 250 bilietų, 
Į perdaug darbo. todėl norintieji jame daly-

, dos plote, pagarsėjęs Piter-' Streikuojantieji spaustu- vauti turi iš anksto pasirū- 
į boro streikas pasibaigė, vininkai liepos 9 d.įžengė į pinti bilietą įsigyti. Bilieto 
, kaip visur, šiokiu tokiu lai- trečiuosius metus. kaina $5 asmeniui. Nena-
i mėjimu Streiko vadovai Nenuostabu. Supermar- riams bilietai nebus parduo-

Kaip jau Keleivyje buvo šiuo laiku sėdi kalėjime už ketuose kainos buvo kelia- darni.
rašyta, metinis Lietuvių na- ’ teismo įsakymo neklausymą, mos kas savaitė iš metų į 
mų balius turėjo įvykti lap- Buvo sustreikavę Toronto metus, o algos be streikų ne- 
kričio 12 d. Taip ir buvo. A- miesto darbininkai. Rengėsi didėja. Kai kantrybė pasi- 
bu namų aukštai buvo užim- išeiti į streiką pašto tarnau- baigė, tai prasidėjo streikai, 
ti. Balius buvo jaukus ir tojai( visoje Kanadoje).
linksmas. Jis davė netgi Buvo ir daugiau streikų, 
daugiau paramos namams, Į Šiuo metu streikuoja vie- 
negu pernai, o pernykštis nos iš didžiausių lėktuvų 
banketas taip pat buvo lai- bendrovių — Air Canada — 
komas pavykusiu. tarnautojai. Todėl geležin-

Retkarčiais girdima nu- keliai, autobusai, mažesnės 
siskundimų, kad Lietuvių

A. Svikla,
sekretorius

ATLANTA, Ga.

Susižeidė O Amsienė

Padėkos Dieną sena Ke
leivio skaitytoja Ona Am
sienė eidama kambary pa
slydo ir nusilaužė koją.

Linkime jai greičiau pa
sveikti.

N. J.

namu dalinirkai mažai 
kreipia dėmesio į savo na
mus. Balius parodė, kad 

Minėjimas prasidėjo taip nėra Jo bilietai buvo

reikalų depart. direk
torius. Lietuviu vardu pažv- 
mėiima priėmė Liet. Kam
bario pirmininkas SLA pre
zidentas Povilas P. Dargis. 
Ji įteikė Pittsburgbo univer
siteto rektorius dr. D. H. 
Kurzman.

Tautietis

RAGINA STEIGTI 

LB SKYRIUS

JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdvba deda 
pastangas suorganizuoti L. 
B. apylinkes visose vietose, 
kur dar jų nėra. Tuo tikslu 
Centro valdyba per Apygar
dų valdybas ir tiesioginiai 
stengiasi susisiekti su atski-

linskas. V. Količienė, A. rų vietovių lietuviais veikė- 
Vainorius, G. Dargienė. A. Į jais. Labai prašomi tų vieto- 
Mačiulienė. P. Dargis ir kiti. viu lietuviai, kur r era cent- 

Į apskr. valdybą ateinan-Į rinių apylinkių, imtis inicia- 
tiems 1967 metams išrinkti tyvos jas suorganizuoti Vi- 
šie asmenys: pirm. Viola sais organizaciniais reika- 
Šinkūnaitė-Staney. vicepir-' lais prašoma susisiekti su 
mininkėm Anna Triška ir Centro valdybos pirmininku 
Helė Slančauskaitė, Zelko- šiuo adresu:
vic, prot. sekr. Jurgis Žilins- Mr. Jonas Jasaitis 
kas, fin sekr. Gertrūda B.! 7252 So. VVhipple St.,
Dargienė, ižd. Elzbieta Ži
linskienė. ižd. glob. Albina 
Mačiulienė ir A. Vainorius.

Į parengimų komisiją įei
na Anelė Marmokienė, Ag- 
linskienė ir Marijona Zdan
kienė.

Iš pateiktu pranešimų

Chicago. Illinois 60629 
Telefonas HE 4-2165.

MALONI STAIGMENA 
KALĖDOMS

. . Štai išvydo pasauli ir vėl
pasirodė, kad kuopa gana nauj£ Janinos Narūnės įau- 
aktyviai darbuojasi ir prisi- nimui gkirta knv?a SNA,. 

deda prie visos lietuviško? du KARALAITĖ. Tai gra- 
veiklos. . i ži kalėdinė pasaka vaikams.

Suvažiavimas baigėsi ere-j kurioie minima ir eglutė, ir 
roie nuotaikoje. Po suvažia- Kalėdų Senelis, ir šokančios

išplatinti beveik visi iš anks
to, ir tik daug mažesnė dalis 
pirko prie Įėjimo. Tas paro
do. kad L. namų dalininkai 
ir jų lėmėjai, kai reikalinga, 
smarkiai paremia savo ra-, 
mus. o tai savo keliu sako, 
kad tie namai Toronto lie
tuviams yra reikalingi. Jei
gu ta vakarą nebūtu buvę 
daugiau parengimų, tai var
gu ar Lietuvių namai būtų 
galėję visus svečius sutalpin
ti ir pavaišinti.
Kultūrinė popietė taip pat 

pasisekė
Lapkričio 20 d. rengta 

Kultūrinė popietė irgi pasi
sekė. Ją rengė moterys, tal
kininkaujamos vyrų. Popie
tės pelnas skirtas Lietuvių 
namams pagražinti. Į ją at
silankė gražus būrys toron- 
tiečių. Ši pramoga buvo pa
ti pirmoji tos rūšies, nes. be 
kavutės ir pyragaičių, bu
vo tiumpu kalbų, privatinių 
pasikalbėjimų ir, svarbiau
sia,— jaunųjų menininkų 
parodėlė. Dalyvavo 6 jauni 
menininkai su 9 paveikslais. 
Parodėlėje dalyvavo ir Put- 
vio kuopos šauliai su laimė
tom taurėm. Jų dauguma y- 
ra gauta už gerą šaudymą 
ne vien iš savųjų, bet ir iš 
svetimųjų. Dalvvavo ir spor
to klubas Vytis su savo lai 
mėtom taurėm Jų buvo taip 
pat daug. ir kelios jų čempi- 
oninės reikšmės, be to. bu
vo iškarpų ir aprašymų, kas 
ir kada jas laimėjo iš Det
roito. Toronto, rodos, Chica
gos. Bostono ir kitų didžių
jų dienraščių. Tai buvo tik
rai įdomi popietė.

WORCESTER, MASS.
Naujieji Metai klube

Pa^al Lietuvių klubo val
dybos nutarimą. Naujųjų Į|

Aktorius Ronald Reagan, išrinktas Kalifornijos guber
natorium, sveikinasi su dabartiniu gubernatorium E. 
G. Brown Sacramento mieste. R. Reagan perims guber
natoriaus pareigas ateinančiu metu sausio 2 dieną.

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

vimo delegatai pasiliko da- 
lvvauti 40-tos kuonos pa
rengime ”Card Party“ ir 
vaišėse.

snaigės, — viskas vyksta 
Snaigių Karalaitės rūmuose.

Didelio formato knyga 
j apima 16 puslapiu, šriftas 
• stambokas, malonus vaikam 

40 metu sukaktis j skaitvti. Sakiniai trumui, 
Prieš 40 metų Pittsburgho ' mintis aiški, neapkrauta ša- 

universitete buvo ikurta 19 ■ bitiniais sakiniais ir bereika- 
”tautinių kambarių“. Jų tar- lingu žodžiu virtine, dėl to
pe buvo ikurtas ir Lietuvių 
Tautinis Kambarys.

Lietuvos vyriausybė kon
kurso keliu parinko Antano 
Gudaičio-Gudavičiaus pro
jektą, vaizduojantį čiurlio-; 
nies ”Tris karalius“ ir kt.

neapsunkina mažuių skaity
mo ir supratimo. Nepasitai
ko vaikui svetimu, nesu
prantamu žodžių. Tai jau 
autorės nuopelnas.

Dailininkė Vlada Stanči- 
kaitė-Abraitienė čia pasiro-

Tragiškai žuvo lietuvaitė
Irena Pacevičiūtė. 22 m. 

lietuvaitė. . lapkričio 16 d., 
grįždama namo. turėjo per
eiti skersai Dundas gatvę. 
Matyti, automašinų judėji
mas buvo didelis, ir vienas 
žioplas vairuotojas ją šuva-Į 
žinėjo.

Žuvusioji yra Janinos ir( 
dr. Stasio Pacevičių duktė. 
Šermenyse ir laidotuvėse da
lyvavo daug lietuvių dar ir 
dėl to, kad daktarai Stasvs 
ir Antanas Pacevičiai yra 
čia plačiai žinomi visuome-į 
nės veikėjai.
1966 metai—streikų metai;» •

Kur yra darbininkų, ten

Svarbus pranešimas
siunčiantiem ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS 

GIMINĖMS SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
10% nuolaida visiems

POPULIARAUS STANDARTO ir SPECIALIAI 
ŠVENTĖMS MAISTO SIUNTINIAM

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

SIUNTINIAI

NR. 1. ŠVENTINIS $34.00 dabar $30.60
1. Sovietiškas šampanas 0.8 litro — 1 butelis
2. Vynai PORTVINE arba MADERA 075 lt. — 1 butelis
3. Degtinė STOLIčNAJ A 0.5 lt. — 1 butelis
4. Vynas sausas CINANDALI 0.73 lt. — 2 butel.
5. Armėniškas konjakas 5 žvaigždžių 0.5 lt. — 1 butelis
6. Salami — rūkyta
7. Vėžiai, 1 dėž. 220-240 gr.
8. Juoda eršketo žuvies ikrą 56 gr.
9. Marinuoti agurkai dėžėse 500gr. dėž
10. Sausainiai 500 gr.
11. šokoladiniai saldainiai TRUFELI
NR. 2. MAŽA DOVANA $25.00. ~. dabar $22.50
1. Armėniškas konjakas 5-kių žvaigždžių — 2 butel.
2. Juoda (eršketo žuvies) ikrą 1 dėž 56 gr. — 2 dėž.
3. Vėžiai 1 dėž 220 240 gr. — 2 dėž.
4. Kavos milteliai 1 dėž. 50 gr. — 3 dėž.
5. šokoladinių saldainių mišinys dėž 400 gr. — 2 dėž.
6. Sovietiškas šampanas 0.8 litro 1 būt. — 2 butel.

NR. 3. GASTRONOMINIS .$31.00 dabar $27.90
1. Degtinė STOLIČNAJ A 0.5 litro butel. — 2 butel.
2. Vynai PORTVINE ar MADERA 0.75 lt. — 2 butel.
3. šnrotai alyvos medžiu alyvoje 350 gr. — 1 dėž.
4. Kimšta salami (Farsh) 250 gr. 1 dėž. — 2 dėž.
5. Marinuoti agurkai dėžutėje 500 gr. 1 dėž — 2 dėž.
6. Rūkyta salami — 1 kg.
7. Ci»raretės su filtrais NOVO5T no 20 nak. — 10 pa.
8. šokol. saldainiai MTšKA KOSOLAPI — 1 kv.
9. Raudnna žuvis namidnm sunkoj 350 gr. d — 2 dėž.
10. Vėžiai 220-240 ot. dėžė — 1 dėž.
V. .Tnnda (orvkstn žuvies! ikrą 56 <n*. dėž. —2 dėž. 
io. Pr,kv+a kiaulienos nugarinė ar bekonas — 1 k<r.
13. Olandu sūris — 2.3 kg.

VU:▼ I9K ouncuiiv. »I vra L-^Lria rlnvana

duoti savo giminėms ar bičiuliams. Nepamirškime, kad 
geriausia ir pigiausia dovana — išrašyti metams Keleivį 
arba pasirinkti kurią nors iš jo skelbiamų knygų.

KELEIVIO kaina tik $5, o jis lankys tą, kuriam bus 
dovanotas, ištisus metus kas savaitė.

Už $8 galite gauti labai įdomių, vertingų STEPONO 
KAIRIO ir KIPRO BIELINIO ATSIMINIMU 4 knygas, 
arba vieną už $2.

Kiekvienas bus dėkingas, gavęs didelę Stasio Mi
cheisono parašytą knygą LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERI
KOJE, kurioje ras smulkiai aprašytą lietuvių gyvenimą 
ir veiklą JAV ir ki tur. Jos kaina tik $4 minkštais, o $5 
kietais viršeliais.

Kas nepasigalėtu $12, tas gali dovanoti didžiulę dr. 
Vandos Sruogienės LIETUVOS ISTORIJĄ. O jei nebūtų 
pasiryžęs tiek išleisti, tai už $6 gali gauti tos pačios auto
rės Lietuvos istoriją, skirtą mokykloms.

Galite pasirinkti ir lietuvių knygų anglų kalba tiems, 
kurie nemoka lietuviškai.

Vaikams galite dovanoti gražiai išleistą J Narūnės 
SNAIGIŲ KARALAITĖ. kurios kaina tik $1. arba Vytės 
Nemunėlio MEŠKIUKĄ RUDNOSIUKĄ, kurio kaina $3, 
arba kurią kitą knygelę.

Pasirinkti yra ko, tik rinkitės!

nciun rvaicuua.

Pagal tą projektą ir buvo dė su labai gražiomis iliust- 
irengtas Lietuviu Kamba- racijomis. Jos ne tik kalėdi- 
rys. Ąžuolas kėdėms ir kla- nės, dailios, bet ir labai lie-i yra ir streikų. Per metus, jei; 
sės staliukams ir lininė dro-> tuviškos, kas ypač svarbu I ne vienos, tai kitos įmonės
w « o • • _ __ _ i zl o svtlzO l 4710 OI

Kanados ir kitiems lietuviams
kurie klausotės radijo stoties

W.H.L.D. NIAGARA FALLS, New York.

Iš tos stoties išgirsite visai naują programą. Bus 
transliuojamos radijo bangomis SVARBIOS 
PASKAITOS iš Šventojo Rašto,

radę dant

bė kambario sienoms iškloti 
buvo atvežta iš Lietuvos 

Pirmosios Lietuviu Kam
bario valdybos nariai pio
nieriai buvo Petras Pivaru- 
nas. Bronė Pivarūnienė, J. 
Grajauskas, A. Marčiulaitis

mūsų vaikams išeivijoje 
Gaiima sakyti, tai dviejų

moterų labai gerai suderinta 
kūryba Linkėtina ir toliau 
abiem nepadėti plunksnos ir 
teptuko.

A. M.

darbininkai vis sustreikuoja 
Bet tokios didelės stfreikų 
bangos, kaip šiais metais, 
čia dar nebuvo.

Igesnį laiką streikavo me- ( 
sos apdirbimo pramonės 
darbininkai visame Kana

P
lapkričio

kiekviena sekmadienį nuo 12 valandos dienos, 
kiekvieną kartą skirtinga tema.

Išgirsite tokiu dalyku, kurie palinksmins jūsų 
širdis ir kurių dar nesate girdėję per radiją lietuvių

kalba.

November 27 d.

NR. 4. DOVANOS »»RIE ARBATOS $26.00 dabar $23.40
1. Arbata CEYLON ar 1ND1A 50 gr. pak. — 2 pak.
2. Vynas KAGOR 0.75 litro — 1 butelis
3. Vyšninis likieris 0.5 litro — 1 butelis
4. šokoladas LUX 100 gr. plytelė — 2 plyt.
5. šokolad. saldainiai STRATOSPHERE — 1 kg.
6. šokoladėlių rinkinys 400 gr. dėžutė — 1 dėž.
7. Karamel saldainiai VĖŽIŲ KAKLELIAI — 0.5 kg.
8. Sausainiai MOJĘ LIUBIMOJE 500 gr. d. — 2 dėž.
9. Gabalinis cukrus £ ‘ — 1 kg.
10. Kondensuota sald.. grietinė 400 gr. d. — 2 dėž.
11. Marmaladas—parinktas 650 gr. dė ž. 4 dėž.
12. Kavos milteliai 50 gr. dėžutė — 5 dėž.
NR. 5 GROSERIN. PASIRINRIMAS $26.50~dah. $23.85
1. Kvietiniai miltai . . . —2 kg.
2. Grikiu kruopos " “ — 2 kg.
3. Ryžiai — 1 k JT.
4. Lvdvtas sviestas 450 gr. dėžutė — 4 dėž.
5. Saulėgražu aliejus 500 gr. butelis — 2 butel.
6. Taukai ‘ — 1 kg.
7. Kondensuotas saldint. pienas 410 gr. dėž. — 4 dėž.
8. Cukrus smulkus — 2 kg.
9. Natūralus medus 600 gr. dėžutė — 2 dėž.
10. Makaronu produktai 600 gr. dėžutė — 2 dež.
11. Troškinta kiauliena 338 <nr. dėžutė — 3 dėž.
12. Saldainiai MIŠK A KOSOLAPI J — 1 dėž.

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

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street) 

New York, N. Y. 10003. Phone: 212-228-9547
arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar skyrių.

H
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b
iš pavergtos Lietuvos

AUKOS TAUTOS

FONDUI ,

Lietuvos laisvinimo dar-į 
bams remti pastaruoju laiku, 
gauta:

, ,, iv- Iš Australijos T. Fondo
k.^ tose bibliotekose labai. atstovybės per pirm. dr. A. 

ūksta reikanngų kny gų., yj-aui agj — 555 40 
statistikoj minima milio- J

r.ai knygų bibliotekose, bet! Iš Ven .zuelos T. F. atsto
tai skaičiai, o ne tos knygos,! vybės pirm. J. Bieliūną 
kuriu reikia). Ne tik kaimo.) gauta 520 dol.
bet ir Kauno mokyklose ne-

Nėra reikalingų knygų
Kauno viešosios bibliote

kos dkektoriaus pavaduoto
jas (L. ir M., lapkr 12), pa
žymėjęs, kad Lietuvoje da
bar ra apie 6000 bioliote- 
kr -ie 2000 viešųjų ii apie 

...okykLnių), tvirtina,

są nė vienos bibliotekos, ku
rioje knygos pilnai atitiktų 
rrokiniu poreikius. Bibliote
koms papildyti esą skiriama 
tik apie 10-30 kapeikų vie-j 
nam mokiniui per metus. 
Būtinų mokiniui perskaityti 
iniygų skaičius bibliotekose 
reikalingas toks, kad vienas 
egzempliorius tektų dviem- 
trim mokiniam, o ių net po 
vieną egzempliorių nėra.

Kaip gyventi uždirbant
43 rublių per mėnesį
Fasiremdama Vilniuje 

eidžiamo Liaudies Ūkio 
žurnalo (1966.9.) duomeni
mis. vokiečių kalba leidžia
moji Elta-Pressedienst pa
teikia Lietuvoje atlyginimo 
minimumą (40 rublių) gau
nančio asmens mėnesinę iš
laidų sąmatą. Maistas — 
22.50 rb., apranga — 11.25, 
butas, kuras, šviesa, vanduo 
—1.79. švaros palaikymas ir 
paiaisymai, susisiekimos — 
2.38, mokesčiai — 1.25, ki
tos išlaidos — 83 kapeikos.

...Negalima nepastebėti 
buto (?) pigumo, taip pat ir 
mokesčių nedidelės sunkos.

Įgal. J. Urbelis, Melrose 
Fark, III., surinko 40 dol. 
Juos aukojo: 20 dol. Ks. 
Kaunas ir po 10 dol. P. Gū
džius ir Amerikos Liet Pil. 
klubas.

Įgal. Br. Paliulis. Dor
chester, Mass., surinko 40 
dol.. kuriuos po $10 sudėjo 
J. Vembrė, dr. J. Kuodis. S. 
Griežė-Jurgeievičius ir Br. 
Paliulis.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Taip bėga v..ras ir žmona su menkais turto likučiais potvynio užsemtame Seardovari miestely. 
Italijoje, čia patvinusi Po upė užliejo daugybę gyvenviečių ir sunaikino daug turto.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE

Įgaliotinė M. Dabrilienė:(
40 dol Juos sudėjo po 101 Paprastai rytais 
dol. P. Stanelis ir M. Baltru-! būna vėsiau, o 
Šakienė ir po 5 dol. — V.
Dabiiia, V. Garsys, V. Ilgū
nas ir V. židžiūnas.

Įgal. J. šaulys, Branford,
Conn., atsiuntė 53 dol

f Tęsinys)

i buvo suskirstytas trimis pa- 
i mairomis. Pirmoji pamaina 
turėjo stoti tarnybon tuoj 
vos paskelbus pirmąjį oro 
pavojų antroji pakeičia ją 
po 8 valandų tarnybos, o tre
čioji vėl po kitų 8 valandų. 
Ir taip jos turėjo nuolatos 
kaitaliotis.

visada ti tokia svarbia naujiena. Ir 
gerai tuo pačiu metu atsistojo' If taip atsitiko, kad pa- 

nepasilsėjusiam atrodo dar prieš akis visi karo baisu-, mainų vadais buvo paskirt? 
vėsiau. Aš tik vasarine eilu- mai. Aš čia vienas, o šeima visi trys buvę Lietuvos ka
te. tai susigūžiu už gėlių toliausia kaime. Žmona —, riuomenes atsargos karinin-
klombos po liepom ant šuo- kaip sudužęs kiaušinis, per kai Pati jų tarnybų eilė su-

{DOMIOS KNYGOS

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų
žmonių gyvai parašytas at- 

Petr. Taruli*, VILNIAUS sjmjnimų knygas:
minkys $3.i.15.

Jurgis Gliaudą, DELFINO Į Antano Šukio atsiminimai iš 
ŽENKLE, premijuotas ro- Lietuvos Nepriklausomybės

Romanai

kovų, 376 psl. kaina . .$3.00
PER GIEDRĄ IR AUD

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

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio, 416 psl , kai-

manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas,
KARKLUPĖNUOSE, pre- 
mjuoias romanas, 224 psl„ 
kaina $2.50.

Kazys Almenas, UPE J
RYTUS, UPE J ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis, 325 psl., II __
.aiis 302 psl.. kiekvienos da- n’ " / j $2.00
.e; kaina $3-00.

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ............................. $2.00

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

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ...................... $2.00

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

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

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

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę• Jį a -- — l

Iberną), Antano Kuko, Z'JO 
,psl., kaina .....................$2.

KĄ LAUMĖS LEME 
(apie Salomėją Nėr j), Pet

ronėlės Orintaitės, 234 psl., 
kaina .............................. $3.

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

i ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 

! lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina ............................. $1.

Ale Rūta. KELIAS | 
ČA1RĘ, premijuotas roma- 
as iš JAV senosios kartos 
ietuvių gyvenimo, 248 psl. 
;aina $3.00-

Vytautas Volei tas, GY 
/ENIMAS YRA DAILUS.
omanas iš lietuvių emigran- 
ų gyvenimo. 242 psl.. kai- 
ta £2.50

Vytautas Volertas, UPF 
TEKA VINGIAIS, romana*
:32 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL 
GIESME, premijuota 

omanas, 2ul psl.. kain. 
$2.50.

Jonas Aistis, POEZIL-
Joje yra šio žymaus poet 
visi eilėraščiai, 420 psl., ka» 
na $6.

Jurgis Gliaudą. SIKSNO 
SPARNIŲ SOSTAS, urenu 
uotas romanas iš nolitinu 
‘migrantų gyvenimo. 2^' 
•si., kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT 
JAGO UGNIS, premijuota.- 
imanas, 205 pusi., kaim 

*2.50.
Alovzas Birena* VIEN' 

;l MEDŽIAI, 117 psl. ka. 
ia $ 1,50.

Juozas Švaistas: ŽIOB 
UAI PLAUKIA, romana 
š knygnešio kun. M. Sid* 
avičiaus gyvenimo. 233 ps 
<aina $2.50.

skirstyta pagal pavardžių 
pirmąsias raides. Pirmosios 
pamainos virširinku buvo 
paskirtas Adolfas B., antro
sios J. C., ir trečioji teko 
man. Vadovam buvo išduoti 
atitinkami pažymėjimai ru
sų ir. regis, lietuvių kalbo
mis (dėl jos šiandien nesu 
tikras). Pats pažymėjimas 
buvo amerikoniško atvir
laiškio dydžio ir maždaug

liuko ir tūnau. Dar prieš kambarį eidama uždūsta, 
penkias ateina jaunas nema- pavargsta. Jeigu kokios ne- 

ĮgaJ. J. Breivė, Cicero,1 tytas vyriškis nuo geležinių laimės, kas mano vaikus glo- 
111.. — 45 dol. j vartų taku ir pasuka į šoninį bos’?

Šitokios ir kitokios min-
, , .. .... i tvs skrodė mano galvą žai-

skambučio garsą. As jį pa- bais viena kitos 
žįstu. Jis skamba kitaip ne
gu kitų. Ateivis skambina Skubiai apsitvarkęs ir sta 
kelis kartu? su neilgom per

žengiau išvardinti asmens traukom. Nieko neprisišau- 
atsiuntė aukas betarpiškai:, kęs. pagaliau lėtu žingsniu

50 Hnl Hr Rr Kaokc išeina į kiemą, atsisuka Į1 pirmas kelias dienas, nes tokio pat storio popieriaus
dol. LMKF Wat-rburv langus ,ir stebi, bet ten jokio; raudonieji Lietuvoje ilgai baltn«
reru <Iura<s * ~ gyvo ženklo I Grįžta jis įš Į negalės išsilaikyti.

1 ’ kur atėjęs. Nematydamas1
Po 25 dol. — dr. V. Pa- jokių jo palydovu, pakylu 

piockas, dr. Danguolė Su- nuo suoliuko, persiimu jį ta- 
rantas, A. ir M. Deveniai ir ke ir paklausiu, ko jis ieško.
B. Kučinskas. j Parodo raštuką. Skaitau:)

, , kai tai vr, tik 22 su nus. Po 20 dol — dr. A. Balt- n3."0. Varda?’.pa?'rdė.ir Suciviline pncšlėktuvi.
bet kol tai yra tik 22_su puse rukėnag dr j ^muidzinas nnls;aiPsms, ir toliau įsako- . nės apsaugos tarnyba, ano 
rubno per menesį (/okapei- Kisielius dr A šios dienos 12 vai. meto sąlygomis, buvau ge-

Goeldnerienė, dr. M. I. Na- k3ro komendan- rokai susipažinęs: buvau iš-
mikas ir dr. S. ir M. Dauge- turoke" .^rodMas jos adre- klausęs Kaune šaulių Są- 
jaj i sas. Rąstelis rusų kalba, va-, jungo® suorganizuotus trum-

• dinas), mane mobilizuoja ! j palaikius priešlėktuvinės 
Po 12 dol — dr. R. Šom-' Matai, velniai, civilinėje j apsaugos ir degazatorių kur- 

kaitė ir Pupius. I tarnyboje aš jiems nepatiki- sus ir kitus Vilniuje Ugnia-
Po 10 dol. daktarai • F mas’ 0 ^abar karo kemen-i gesių S-gos suruoštus.

Tarvydas, A. Marčiukaitis,! ni™ Prb?ireikė. Na. pažiū- dėl šių, ar dėl kurių
A. Laucis, S. Skripkus, S.! resime- kitų priežasčių, nežinau, bet
Parokienė. Z. Rudaitis. W. Pagaliau parnešė svainis dar 1941 m. balandžio mėn.
Berg:.~. J. Valantiejus, V. į raktus ir vėl išbėgo anai ne- buvau pasiųstas Finansų 
šaulys, A. čeč.ys, V. Rauli- laimingai šeimai talkinin- skyriaus vadovybės į Vil

kauti, o aš šokau tuojau niaus miesto civilinės prieš- 
praustis ir keisti rūbus. Be- lėktuvinės apsaugos tamy- 
siskusdamas barzdą Įjungiu ba.
radiją. Kaunas dar tyli, ! Kag jos.suraanvtojas bu-
Maskva duoda muziką. At- v0, šiandieną negalėčiau pa
sisuku Berlyną - f,urens sakvti, bet tei buvo daugiau 
visa gerkle saukia: neapmokama savanoriška

— Mane Molotovas kiau- tarnyba, bandyta suorgani- 
sė. ar iš tikrųjų Reichas pa- zuoti iš fabrikų darbininkų, 
sirašė su Rumunija savitai- amatininkų artelių atstovų 

Taip pat po 10 dol. orga-1 Pinės pagalbos paktą ir ga- ir prekybos ir administraci- 
nizacijos: SLA 126 kuopa.! rantavo jos sienas? Aš atsa- jos įstaigų tarnautojų. Jai 
LVS Ramovė, Hartford J kiau '■ uiP1 Ir mūsų garanti- vadovavo raudonarmiečio 
Conn.. LM Klubų Federaci-U3 ne kažkokia supuvu- uniformą dėvįs apie 30 metų

t i t ~ flygeli ir ieina vidun. Netru-
JgaL J. Butkus Bridge- kus ^rdžiu man0 but0 

port, Conn. — oO dol.
Įgal. O. Čerškienė, E. 

Louis. III — 45 dol.
St.

čiom kelis kąsnius prarijęs, 
išbėgau miestan. Dabar la
bai svarbu kaip rors išlikti

Anrrnoai 11 rubliu ner_S” —----i-- z r-- Ja.
nesi irgi nedaug, bet kai fei 
yra daugiau kaip ketvirta
dalis pajamų, dalykai pra
deda atrodyti kitaip. Dau
giau kaip pusė (56.26%) 
pajamų maistui — žiauru.

CIVIL. PRIEŠLĖKTUVINE 
APSAUGA

ko? dienai), tai vėl neatrodo 
C2ug. Keliauninkai pasi
džiaugia. kad geriausiame 
Vilniaus restorane turėję 
rr " papietauti už pusart- 

ic ar net už mažiau— 
i ai. -u Bet kur ir kaip 

rietautų, jei turėtų išlaidom 
Vien dienom tik pusantro 
rublio?

Tie duomenys sako. kad 
gal šiaip taip galima vers 
tis bent su 120 rublių paja 
mn per mėnesi. Bet tai tik 
aukštoku pareigūnu paja
mos. O su 60. su 40 ir net 
r.ažiau rublių per mėnesį — 
minios. (Kiek pensininku, 
gaunančiu 12 ar 15 rublių 
per mėnesį!). Vis dėlto žmo- 

su tomis pajamomis (ir 
kainomis) gyvena, ir tai yra 
nfs’ė, kurios neatspėja nei 
iš tolo stebintieji, nei ten pat 
vietoj apsilankantieji. Vie
nintelis paaiškinimas — 
slaptažodis, kuri visi yra 
girdėję ("kombinuoti“). bet 

, kuri panaudoti moka tik a- 
pie 25 metus pasimokiusie
ji. kaip "statomas komuniz
mas' .

Elta)

. aitiene. V Vienužis, K. Vi
leišis. Daiva Variakojis, ir 
M. Kregždienė 15 dol. A. 
Razma 10 dol.; kunigai —
L. Klimas. J. Marčiulionis.
M. J. Urbonas, J. Pakalniš
kis, A. Babonas, J. Danie
lius ir A. Abracinskas. Prof 
P. Manelis ir A. Kučas irgi 
po 10 dol.

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

ja. N.Y., LM Fed. New Yor 
ko klubas ir šie asmenys: 
V. Urbonas. A. Balsys, M. 
Jauniškis, V čečetienė. F. 
ir M. Gedvilai. K. Siliūnas, 
L. Dambrauskas, A. Leonas.
J. Shukis ir J. Gražulienė.

Po 5 dol. atsiuntė P. J. 
Montvila. Vyt. Musionis ir
K. Ir. Banaitienė

baltos spalvos su Įstrižu 
pieštuko pločio tamsiai o- 
ranžiniu brūkšniu (juoste
le) nuo viršutinio dešinio į 
apatini kairįjį kampą. Jame 
buvo savininko pavardė, 
vardas, laipsnis ir einamos 
pareigos. Be to, smulkesnėm 
raidėm atitinkamo įstatymo 
ar įsako strainsniu numeriai. 
Ar buvo tokie pažvmėjimai 
ducti ir kitiems, atseit, že
mesniu pareigu vvrams, ne 
teko patirti, nes visą ta rei
kalą tvarkė mūsų raudonar
mietis, ar kas jis bebuvęs.

Tad dabar išeidamas iš 
namu. dėl viso pikto, pasii
mu š; oaž-'-mėiirra ir einu 
Pv’lmo fratve iki Kalinauske 
aukštyn iki Teatro gatvės 
(buvusi Kalnų), pakvlv 
Teatro matve nueinu iki Ba 
<w»navmi;u’s. Kas minutė gat 
vėse iudėjimas vis tirštėja 
ir tir^ėia. Pasiodrsta sire 
”o«:. bet nevienodos—vienr 
kpijlo'a ištisai, kitur su per 
traukomis. Leidžiantis Ba 
epupvičiaus gatve žemyn į 
Pvtiruo gatve, vienoie tarp
vartei? nasirodo keli vyra1" 
su raudonaje raiščiais an* 
rankovių Tai būtu lyg ir ko 
kie nprei'rtinai. Jie stabdo 
praeivius ir tempia tarpvar
tėm Ten žmoriu jau arti

Juozas Sva’staT: JO S* 
’ADETINE, nrenniu o t a 
omanas Iš Vinco Kudir^o 
-yvenimo, 394 pusi kaim 
S4.00

sios anglų demokratijos ga- nedidelis, lieknas vyrukas, 
rantija... bet be jokių karinių laipsnių rijrtinės. Vieni ramiai sto

Ei, brolyčiai, taigi paraku ženklu. Štabas buvo Trakų
kvepia! Tokios kalbos ne ?• 27 ar arti to, antrame 
kasdien girdimos. Pritildau aukšte, 
kiek aparatą, priglaudžiu Nežinau dėl kurių prie- 
arciau ausį ir klausau, ką jis žasčių. bet ta apsaugos tar- 
toliau pasakys. Pagaliau gir- nyba nebuvo reikiamai gū
džiu: organizuota ir parengta. Bu-( -

viumma. kiti šnekasi, treti 
fnnriiasi su iuos sulaikiu
siais. P»m»1iau ir natvs rau 
donraiščiai tarpusavy ėmė 
rietis- viekam atrodo, kad 
navoins apšaukiamas, kitam 
1-od «5ke1b'amac • vienas varo 
^nnes la”k iš tamvartės.

stabdo ir

TAI IR BEDUGNES, pr» 
lijuotas mmanas, 279 psl 
aina $3,'»0.

Vvtautas Alantas: TARI
»VIEJU GYVENIMŲ 46 
usl., kaina $4.50.
Alė Rūta, MOTINO 

LANKOS, romanas am 
motinos meilę, jos tikslą • 
riipestį išauklėti savo va 
kus pilnais žmonėmis ir t’ 
krais lietuviais, 397 psi 
kaina $4.00.

Pranas Naujokaitis: ū 
PELIAI NEGRĮŽ T A 
KALNUS, 509 pusi., kain 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIC
LOTAS RYTAS. 166nu«"’ 
kaina $2 OO

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie-
nės, 253 psl., kaina .... $3.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina .............................. $5.

— Reicho likimą šiandien vo sudaryti šioki toki kad- nrQolvn1
atiduodu i Wehrmachto rai. neva paskirstyti rajonai, f9mwartin

Visiems aukotojams Fon-| tarnybos pamainos, .bet tik
do valdyba reiškia širdin

MINDAUGO 
MAS. Juozo

NUŽUTYY
Kralikausko

giausią padėką.

» T. Fondo valdyba

miria suūžė: Sieg Heil, Sieg teoretiškai. Praktiškai nei 
Heil, Sieg Heil! pamainų vadovai, nei postų

Mano širdis pradėjo smar- viršininkai aiškaus plano iš v -UC3- 
kiai plakti: juk tai karas, o niekur negavo ir juo nesi- vai S€1°I°- 
aš neturiu su kuo pasidal'n-; rūpino. Tariamasis kadras

KoLišslnlūdo frimt.nia id?5 
kitą, žmonės išsi-

nromiiuotr<c romanas. 24r 
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos » 

Keleivio admini«tra^»o’

’ ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ,
'K- Žuko, 476 ps!., kai
na ................................ $5

j

Tas knygas gaiite gauti 
, Keleivio administracijoje
'(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. G2127).

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri- 

Kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo- 

i je galite gauti šias tinkamas
! knygas:
Į "Lithuania land of he* 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

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

(Bu? daugiau).

POPULAR LITHUANI
AN RECIPES, paraše Juzė 
Daužv.-dienė. kaina $2.
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STEIGIA KULTŪROS IR

ISTORIJOS MUZIEJŲ

" Lietuvių Kultūros ir isto
rijos muziejaus organizavi
mas sėkmingai vykdomas. 
Organizavimu rūpinasi JAV 
LB Centro valdybai pave
dus jos pirmininkas Jonas 
Jasaitis, ir jam nuoširdžiai 
talkininkauja Pasaulio Lie
tuvių Archyvo vedėjas Vin
centas Liulevičius ir laisvės 
kovų muziejaus pradininkas 
Petras Šeštakauskas. Mu
ziejui patalpos numatytos 
praplėstame Jaunimo Cent
re. Dalis eksponatų jau yra 
sutelkta Pasaulio Lietuvių 
Archyve. Eksponatai renka
mi. ir visuomenė prašoma 
juos siųsti Pasaulio Lietuvių 
Archyvo adresu:

Pasaulio Lietuvių Archyvas
5620 So. Claremont Avė. 

Chicago, Illinois 60636

Palik ašaras Maskvoje

B. Armonienės papasako-
.a, o inž. dr. A. Nasvyčio pa
rašyta knyga ”Palik ašaras 
Maskvoje“ pirmą kaitą bu
vo išleista anglų kalba, vė 
liau išversta Į lietuvių, por
tugalų, ispanų ir vokiečių

| kalbas, o dabar verčiama į 
Indijoje vartojamas kalbas 
—marathi ir gujarati.

— Koman arčiau, I 
aš noriu pasikalbėti.

—Apie ką?
— Girdėjau, kad šventa

me Jeruzolimo mieste pasi
darė velniava. Ar teisybė?

— Tiesa, tėve: žydai vėl 
pradėjo muštis su arabais.

— O kokio bieso jiems 
trūksta ?

— Trūksta sveiko proto.

— O kas tai per karalystė 
ta Jordanija?

— Tai yra menka kara
lystė, ir neseniai ji atsirado.

— Nu, tai išvirozyk, iš 
kur ir kaip ji atsiiado.

— Seniau, tėve, dar Mai- 
žiaus laikais, dar Kristui ne
gimus, tas kraštas buvo ži
nomas Edomo ir Moabo var
dais. A ėliau. 106 metais po
Kristaus, tą žemę užkariavo1

ir Saudi Arabija. Bet ūkiš
kai Jordanija yra labai atsi
likęs kraštas. Daugumas gy
ventojų gyvena dykumoj 
palapinėse ir yra apie 180 
000 klajoklių, kurie net pa
lapinių neturi.

— O kokį Dievą jie gar-

Jie vieni kitų neapkenčia
__Kodėl? Roma ir Įjungė į savo pro-
— Padėtis yra maždaug i vinciją Arabijoje. Bet po

tokia, kaip buvo tarp Lie-I 500 n*etų arabai atkariavo 
tuvos ir Lenkijos. Lenkų pa- į j? kaitų su Palestina. Tačiau 
triotai griežė dantimis, kad j Per I pasaulinį karą anglai j 
Įsikūrė nepriklausoma Lie- Jordaniją atskyrė nuo Pa-

1-kino ?

tuvos respublika, o arabai 
griežia dantimis, kad žydai 
užvaldė Palestiną. Dėl te 
dažnai įvyksta susikirtimų. 
Kai arabų partizanai apšau
do žydus, tai žydai įniršta 
ir kerta arabams atgal Kar
tais taip Įsikarščiuoja, kad 
atsimoka su dideliu kaupu į 
Taip atsitiko ir ši kaitą.

— Pasakyk aiškiau, kas 
atsitiko.

— Buvo taip: Jordanijos!

lestines ir pavedė ją kara
liui Abdulai Ibn Huseinui 
valdyti. Taip. tėve, atsirado 
Jordanijos karalystė.

— Ar ji didelė?
— Jos plotas didesnis ne

gu Lietuvos, būtent. 37.301 
keturkampė mylia.

— O kaip didelė Lietuva? 
— 25,174 keturkampės 

mylios.
— O kaij) didelė žydų Pa 

lestira?
— Visai nedideie, tėve.arabu partizanai apšaudė 

žvdus. Žvdai apskundė Jor-' vo? tik 7,293 keturkampe: 
daniją Jungtinių Tautų Sau-Į mylios Taigi beveik pus- 
gumo Tarybai ir pareikala
vo pagalbos. Ši taryba priža
dėjo skundą ištirti. Bet žy
dai nelaukė. J’e patys šoko
arabams atsilyginti. Lapkri 
čio 13 diena jie su tankais ir 
artilerija įsiveržė Jordani- 
jon ir pūdė arabų miestelį 
Hebrorą. Padarė didžiausią 
pogromą: 18 arabų užmušė, 
keliasdešimt sužeidė ir su
degino 150 namų, miestelį 
visiškai sunaikindami. J. 
Tautu Saugumo Taryba ši

ketvirto karto mažesnė už 
Lietuvą ir beveik 5 kartus 
mažesnė už arabų Jorda
niją.

— Nu. tai kodėl tie ara
bai nega-i žydų sumušti?

— Todėl, kad žydų Pales
tinoje vra daugiau, negu 
Jordanijoje arabų. Be to, 
žvdai yra geriau organizuo
ti, juos gausiai šelpia Ame
rikos žydai, ir aplamai žy
dai vra daug karingesni, ne
gu ar abai. Jie turi įvedę pri

— Jie garbina Allachą.
— O kaip jis atrodo?
— O ar tėvas žinai, kaip 

mūsų Dievas atrodo?
— Jes, Maiki, aš turiu jo 

pikčerį.
— Arabai, tėve, tokiv 

Dievo ”nikčerių“ nepripa 
žįsta Jų bažnyčiose nėra jo 
kių šventųjų paveikslų ne; 
stovylų. Altoriuje yra tikta’ 
mėnulis ir žvaigždės.

— Koman, koman, paša 
kyk man daugiau apie juos

— Arabai, tėve, yra semi 
tų rasės žmonės. Šiai rase: 
priklauso visi semitai, net i; 
žydai, kurie tačiau nėra ara
bai. Šie Įsikūrė Arabijoj dai 
Mahometo laikais.

— O kas jis toks?
— Jis įkūrė islamo religi 

ją, kaip Kristus krikščiony 
bę. Jis gimė Mekkos mieste 
kurį dabar kiekvienas ara 
bas privalo noi’s kartą save 
gyvenime aplankyti. Sulau
kęs 40 metu amžiaus, Maho
metas pradėjo plačiai ke
liauti ir skelbti savo religiją 
Tuo būdu jis Įgijo daug 
priešu, kurie norėjo jį nužu
dyti. Jis turėjo bėgti iš Mek
kos į Mediną. Tas jo bėgi
mas vadinasi ”Hedžira“. 
nuo kurios mahometonai da
bar skaičiuoja savo kalen
doriaus metus, kaip krikš
čionys nuo Kristaus gimimo. 
Mahometas ir savo sekėjus 
mokė eiti į žmones ir skelb
ti jo mokslą. Ir mahometo
nai jo žodžio klausė Jie ke
liavo visur ir skelbė musul
monų kultą. Šiandien pri
skaitoma 455.785.000 maho-

tuo žydu elgesiu labai pasi-: valomąją karo tarnybą vy- 
piktino ir aštriai juos išbarė, rams ruo 18 iki 26 metų ir
pasakė, kad daugiau ji tokių 
veiksmų nepjikęsianti.

— Nu, tai kaip tu rokuoji. 
ar dabar žydai iau nusispa- 
kajvs?

— Aš manau, kad dabar 
jie bus atsargesni, nes prieš 
juos gali būti pavartotas e- 
konominis boikotas ir gali 
būti paraudota net ginklo 
jėga Bet dėl šių ivykiu da
bar prasidėjo arabų riaušės 
ir prieš Jordanijos karalių 
Huseiną. Jis kaltinamas ap* 
sileidimu. Jie reikalauja 
ginklir. kad patys galėtų žy
dams atkeršyti.

taip pat nuo 18 iki 26 metų 
merginoms. Jie turi karo lai
vyną ir karo aviaciją, dau
giausia prancūzų gamybos 
Kar iuomenė gerai apgink
luota ir gerai prancūzų ap
mokyta.

— O kaip su arabais? Ar 
jie netur i vaisko?

— Jordanijos karinė jėga 
yra anglų apmokytas vadi
namas Arabų Legionas, a- 
pie 20,000 vyrų. Bet 1959 
metais Jordanija anglus iš
vijo. todėl Anglija nutraukė 
ir visokią paramą Jordani
jai. Dabar ją remia Egiptas

KELEIVIS, SO. BOSTON

v *
u

džiulius žemės plotus ir tu-J-vaizdus, kur nebėra tokio 
rėjo baudžiauninkų, kuriuos išnaudojimo ir skriaudos 
kaip ir kiti dvarininkai iš- vargšui, ir kelti geresnės at- 
naudojo. Ir štai St. Michel- 'eities vilti. Tai socializmo 
sonas lyg ir pasiryžo savtr4cehas, kurį St. Michelsonas 
tėvų. senelių ir prosenelių rodo nuo pat savo jaunų 
kaltes išpirkti. Jis pasuko į dienų.
tų gretas, kurie gyvenime y-, Mes linkime St. Michelso- 
ra daugiausia išnaudojami nui dar ilgai gyventi, rašyti 
ir skriaudžiami, bet kurie ir palikti lietuvių visuome-

i sudaro ir didžiausią žmoni- ; nės minties vystymosi isto- 
jos masę. Jis pasiryžo nešti, rijai kuo didesnį kraitį, 
jiems šviesą, rodyti geresnės. Ilgų metų! Laimingų me- 
visuomeninės santvarkos tų!

Margareta ir Stasys Micheisonai

Stasiu M ch^Isonui 85 metai
J. VILKAITIS

Žmogus, sulaukęs 80 me-, ta » šalį plunksnos. Taigi, ai Į 
tų, darosi savaime Įdomus, daug mūsų tauta tokių savo 

įsitikinimuos patvarių asme
nybių turi? Tikrai nedaug.

St. Michelsonas yra įdomi 
asmenybė, išaugusi ir susi
formavusi nepaprastose ap
linkybėse.

Jis gimė ir augo dvarinin
kų luome, įsisavinusiame 
lenkų kultūrą ir kalbą. Ir jo 
tėvai buvo kilę iš senovinių 
bajorų. O St. Michelsonas 
išsilaužia iš tos nutautėjimo 
plutos, iš to nutolusio nuo 
savo tautos širdies luomo, ir 
eina su tais, kurie sudaro 
sveikąjį lietuvių tautos pa
grindą. Jis visą savo gyveni
mą ir veiklą nukreipia į gy
vus lietuvius, ir tai dar išei
vijoje. kur jiems taip pat 
grėsė nutautėjimas, gal dar 
stipriau pasireiškiąs, negu 
namie Ir jis savo gy vu žo
džiu ir raštu tą išeivijos nu- j 
taute jimo eigą visom pa
stangom ėmėsi prilaikyti, 
sustabdyti, o lietuvius jung
ti į politiniug ir kultūrinius 
sambūrius, kad jie išeivijoje 
viens į kitą galėtų tvirčiau 
atsiremti. Tai didelis ir pa
garbos veltas darbas.

St. Michelsonas gimė pa
maldžioje šeimoje. Jo vie
nas giminaičių — vyskupas 
Michalkevičius — buvo ne 
tik sulenkėjęs pats, bet ir 
.abai nepalankus lietuviams. 
O St. Michelsonas nuo savo 
giminių atsiribojo ne tik 
tautine sąmone, bet ir tikė
jimo klausimuos. Jis nesi- 
vaižė griežtai kritikuoti tų 
tikėjimo tiesų, kurios jam 
atrodė nieku nepagrįstos, 
nesiderinančios su mokslu, 
išvirtusios paprastu prieta
ru. Aišku, kad bažnyčios pa
reigūnai negalėjo būti jam 
už tai palankūs. Jie ir jų ša
lininkai St. Michelsoną pik
tai smerkė, bet jis savo ko
voje nenusileido ir nenusto
jo ištvermės.

Ėmęsis ląikraštininko dar
bo, St. Michelsonas savo sri
ty tobulinosi, išmoko lietu
vių kalbą, gerino savo stilių 
Lietuvių kalbos pažanga jis 
ir šiandien domisi ir sten
giasi nuo kalbos ir rašybos 
naujumų neatsilikti.

Be to, jis yra ir puikus 
mokslo populiarizatorius, 
sugebąs ir sunkius klausi
mus paprastais žodžiais ir 
gerai išaiškinti, todėl ir jo 
iki šių dienų rašomi Tėvo su 
Maiklu pasikalbėjima tebė
ra visų ir šiandien su įdomu
mu skaitomi, nors gal ir ne 
su visa kuo, kas ten parašy
ta sutinkama.

Ar nenuostabu, kad tas 
iš baioru kilęs vyras lietu-

Norisi žinoti, kokių gyveni 
mo taisyklių jis laikėsi, jei 
sulaukė tokios gilios senat
vės. 80 metu tik retas tesu- 
aukia.

Buvęs Keleivio savinin
kas, Tėvo ir Maikio ginčų 
autorius. įžymus mūsų laik
raštininkas ir politinis vei
kėjas Stasys Michelsonas 
jau tuoj (gruodžio 13 d.) 
peržengs 85 metų slenkstį. 
Tai juo labiau jo nueito gy
venimo kelias darosi įdo
mus.

Gyvybės draudimo bend
rovių surinktomis žiniomis 
rodoma, kad laikraštinin
kai. teisininkai, gydytojai 
miršta anksčiau už kitų pro
fesijų žmones, šių trijų pro
fesijų darbas yra Įtemptas, 
labai atsakingas. Visa tai 
greičiau išsemia žmogaus fi
zines jėgas.

Laikraštininko darbas y- 
ra viešas. Jis susilaukia viso
keriopos kritikos. Skaityto 
jas yra nuolatinis ir neatlai
dus laikraštininko teisėjas, 
be to, ne visada pakantrus 
ir bešališkas. Jis daro spren
dimus paga! savo išmintį ir 
rteresus. ir to jam neuž
drausi. nors tie jo sampro- 
avimai kaltais būtų ii 

nepagrįsti. Laikraštininke 
darbe dažnai pasitaiko ir i- 
temptų ginčų, jis turi išklau
syti net šmeižto žodžių ar 
nenusipelnytų kaltinimų. Ir 
.isa tai neabejotinai neigia
mai veikia jo nervus ir širdį 
r dar daugiau trumpina gy
venimą, negu kitų profesijų 
atstovui.

St. Michelsonas yra ne 
vien tik laikraštininkas. Pra
eity jis buvo uolus lietuvių 
:šeivijos naujokynų lankyto
jas. Tose kelionėse jis sakė 
prakalbas, darė pranešimus 
ir, žinoma, patirdavo ir ne
malonumu. — būdavo bara
mas ar priešininkų tiesiai 
plūstamas. Juo labiau, kad 
St. Michelsonas visą savo 
gyvenimą ėjo prieš įsisenė
jusią srove Is pat jaunų die
nų jis įsijungė į kovą prieš 
visokeriopus prietarus, visai 
nepaisydamas, iš kurios pu
sės jie kyla. kas juos skelbia. 
Nevengė jis paliesti ir dva- 
riškijoj i sigalėjusių blogy
bių, ar žmonių lėkšto davat
kiškumo. Suprantama, kad 
dėl viso to ii' buvo smarkiai 
puolamas tu. kurie negalėjo 
iokios laisvesnės minties pa
kęsti.

Ir vis dėlto, vvriškai ir 
narsiai pakėlęs visus šiuos 
kovų ir ginčų sunkumus ir 
aštrumus. St. Michelsonas.
sulaukęs net <85 metų am- vių išeivijoje yra socializmo 

.žiaus. da nenuleidžia ran- idėjų skelbėjas? To lvg irmetonų pasaulyje.
— Okei, Maiki, dabar ašį kų.” nepasitraukia iš visuo- negalima būtų buvę laukti, 

jau daugiau žinosiu. I meninio -vvenimo ir neme- Praeity jo giminės valdė di-

Puslapis penktas

r i
•J

Ispanijos diktatorius Francisco Franco prašo ispanų 
parlamentą Madride, kad paskirtų jam ministerį pirmi
ninką padėjėju. Tai pirmas atsitikimas per 30 metų, 
kad Franco ryžtasi su kuo nors dalintis valdžią.

Jau parduodamas

1967 METŲ ’ KELEIVIO“

KALENDORIUS
Jo turinys:

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

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

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

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų? .
Vietnamas faktų šviesoje-
Straipsnis Jaltai prisiminti.
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.

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

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai

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

KELEIVIS
636 Broad way, So. Boston, Mass. 02127* - *

(
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JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1940. 9. 14.

Reikia laikyti, kad „atsitiktinio kareivio užrašai“ yra 
baigti. Su kareivio pergyvenimais mano dabartinė būsena 
neturi nieko bendro. Su karti — taip, bet ir tik tiek, kiek 
jo pasėkos paliečia visus žmones prancūzų žemėje, o ne 
kaip kareivį. Todėl dabartiniuose užrašuose rašysiu, ką 
stebėsiu ir kas verta fiksuoti, kad vėliau būtų lengviau 
prisiminti. *

Prieš kurį laiką aš girdėjau, kad prancūzai moka vo
kiečiams. vokiečių okupacinės kariuomenės išlaikymui. 12 
miliardų frankų per mėnesį. Dabar laikraščiai tą patvirti
na — 400,000,000 frankų per dieną, — tiek prancūzai turi 
mokėti okupantams išlaikyti. Jei prisimintume, kad pi an- 
cūzų karo biudžetas numatė išlaidų apie 250 miliardų į 
frankų metams, tai okupantų išlaikymas kainuoja tiek pat. 
kiek karas. Tas visai nereiškia, kad karo išlaidos pasibai
gė, nes visas karo "likvidavimas, pabėgėlių šelpimas ir grą
žinimas, ūkio atstatymas, darbų rūpinimas ir visos kitos 
su kam susijusios išlaidos tęsias karui tarytum pasibaigus

400,000.000 frankų kasdien vokiečiai gauna karui 
tęsti. Gauna ne popieriais, bet produktais, maisto produk-į 
tų ir žaliavų rekvizicijomis. Jei prie tų „nuolatinių pa ja- i 
mų“ pridėti vienkartines, kurios teko vokiečiams pavidale 
dirbtuvių atsargų, žaliavų-sandėlių, visokio karo grobio ir 
paprasto plėšimo rezultatu neskaitant valstybinio turto, 
galima bus maždaug įsivateduoti, kiek Prancūzijos kam
panija įliejo naujo kraujo (ūkiško) į vokiečių ūkiškąjį 
gyvenimą ir kiek kraujo (ekonominiu požiūriu) liko nu
leista Prancūzijai. Vokiečiai, dabar Prancūziją laiko lyg 
melžiamą karvę, kasdien už 400 milionų frankų produk
tų ’. Skirtumas tarp laisvosios ir okupuotosios zonos tose 
sąlygose yra tik fikcija. Jei vokiečiai melžtų tik okupuo
tąją zoną. prancūzų vyriausybė vis viena turėtų maitinti 
okupuotosios srities gyventojus. Skirtumas tik formoje, 
o todėl anglų blokada (kiek ji yra veikli, kitas klausimas) ‘ 
principe yra pateisinama, kol karas dar tebesitęsia, žiū
rint iš karo vedimo pusės, Prancūzija pasidaro ūkiškas 
Vokietijos priedėlis, kurį vokiečiai iščiulpia, kaip išmany
dami. o todėl viskas, kas patenka Prancūzijon, gali ir 
net turi būti naudinga vokiečiams. Tiesa, blokada tose 
sąlygose reiškia marinti badu ne tiek vokiečius, kiek 
prancūzus, belgus, olandus: norvegus, danus, lenkus, če
kus. nes vokiečiai „savo“ visad išspaus, o tos tautos dėl vo
kiečių kentės badą. Pasiskirstymas rolėmis blokuotoje Eu
ropoje yra gana aiškus.

Italų ataka prieš Egiptą, vokiečių oro puolimas prieš 
Londoną, rusų kariuomenės koncentravimas prie rumunų 
sienos — tokios žinios iš militariniai politinių frontų. Įdo
miausia žinia visgi yra rusų nerimas rumunų pasieny. Ar 
tik nenori „tautų tėvas“ išsijudinti į Balkanus? Jam. tur 
būt, nelabai malonu stebėti, kaip „ašis“ Balkanuose tvar
ką daro, o rusams iš tos tvarkos tik gryni nuostoliai, kaip 
tai įvyko Rumunijoje, kur ašies arbitražo pasekmėje Ru
munija galutinai sufašistėjo, o Bulgarija pasitenkino gana 
sausa padėka Maskvos adresu po Dobružos atgavimo.. 
Einama gi prie Graikijos ir Jugoslavijos „sutvarkymo“. 
Argi Maskva norės ir čia tylėti?

KELEIVIS, SO. BOSTON

Ja>ne Mansi ield prie savo 6 metų amžiaus sūnelio lovos 
1 housand Oaks. ( al.. ligoninėje. Vaikas buvo zoologijos 
sode suglamžytas liūto, kai prie jo fotografavosi rek
lamai.

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausinius ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Ave., Rosiindale,
Bostoa, Mass. 02131.

Atrakymas

Nuosavybės popieriai 
jus metus, būdama 76 metų (deed) turi būti savininkų 
amžiaus. Jos vyras dabar pasirašomi (grantors). ir 
jau yra 84 metų amžiaus ir notaras turi tuos parašus pa- 
nesveikuoja. Jie turėjo tri- liudyti. Savininkai, pasira- 
jų šeimų namus, kurie, tetai švdami „deed“, pareiškia

Mūsų teta mirė prieš tre-

Ben. Rutkūnas

RUDENS RYTĄ

Naktį sodas prigarmėjo 
tiršto rūko —
(Kipšas, ant tvoros prisėdęs,
pypkę rūkė------- )
Žiūra u, žiūrau — 
šėma jūra.
Nieko nematyti.
Vėjas Įsisuko 
rytą.
Suka
rūką.
Krato. Grąžo--------
Properšose švyti 
saulės spinduliai.
Sodas nusidažė
vėl žaliai, žaliai-------

mirus, atiteko jos vyrui, 
mūsų dėdei. Dėdė visą laiką

notarui, kad jie tai padarė 
savo laisva valia. Ar notaras

Namu šeimininkė Lenore Kan
dę!. 34 m. amž.. laiko rankose
San Francisco savo penkių pus
lapiu poemą, vadinamą “Meilės 
knyga*’, ir stebisi, kokio didelio 
“pasisekimo“ ji sulaukė. Dėl 
šios jos poemos, apdainuojančios 
seksualinius reikalus, ketari į 
knygų pardavėjai buvo policijos j 
areštuoti už pornografijos pla_j 
tinimą, profesoriai skaitė tą josi 
▼eikala viešai studentams, o tei
sėjas pasikvietė dar du teisėju, 
kad galėtą nuspręsti, ar tai 
pornografija, ar ne.

sakė, kad norįs mirti savo Amerikoj yra didelis ar ma- 
paties namuose, kad neno- žas žmogus, nėra svarbu. f- 
rįs eiti į ligoninę arba sene
lių prieglaudą. Tačiau pa
staruoju laiku jo sveikata 
tiek pašlijo, kad jisai pats 
nusprendė parduoti savo 

Į namus, sutvarkyti savo rei- 
1 kalus ir eiti gyventi į prie
glaudą. Jis mūsų prašė ap
žiūrėti keletą prieglaudų, 
ir mes visi, apžiūrėję ir ap
tarę, išrinkome vietą, kurio
je galima palyginamai ne
brangiai gyventi ir būti pri
žiūrimam. Dėdė mums pa
vedė jam padėti namus par
duoti. Nuėjome pas vietini 
agentą, kuris mums po kelių 

i savaičių pranešė, kad turi 
j mums pirkėja. Dėdė ir mes 
tarėmės dėl pardavimo kai
nos. sulygome, ir mūsų dėdė 
pasirašė pirkimo-pardavimo 
akta. Gavo rankpinigių (de
posit). ir viskas rodos ėjo 
sklandžiai.

Po savaitės kitos mums 
paskambino agentas. Sako. 
nirkėio advokatas iam pa
tarė namu nepirkti.. Girdi, 
tuose dokumentuose, kuriais 
turtas buvo perleistas mū-

medžiagos kid«s net kelias
dešimt kartų, didesnis už 
Saulės, o kitų daug mažes
nis;

kad vienos jų spinduliuo
ja tūkstančius kartų švie
siau už Saulę,’o Ritos daug 
silpniau;

kad žemės amžius yra a- 
pie keturi su puse bilionų; su tetai ir dėdei, parašas
metų;

kad gvvvbė žemėje yra 
apie du bilionai metų;

kad naujos žvaigždės ir 
dabar gimsta, tik tas gimi
mas trunka milionus metų;

kad kiti žvaigždynai nuo 
mūsiškio yra taip toli. kad 
nuo ju artimiausiųjų šviesos 
ir radijo spinduliai eina iki 
mūsų daugiau kaip milioną J 

; mebj, o spindulių greitis, 
kaip žinoma, yra 186.000

vra. bet jis nebuvo panota- 
rizuotas. todėl namai esą 
netvarkoj, ir niekas ių ne
pirks už tą sumą.

Dėdė labai susinervino, 
mudu su žmona nuėjome 
nas advokatą ir klausėme.

statymai reikalauja, kad ne
kilnojamojo turto nuosavy
bė turi būti perleidžiama 
tam tikru būdu. Tas meto
das arba būdas turi būti 
nuosekliai sekamas.

Nuosavybės dokumentai 
buvo pasirašyti, perleidžiant 
turtą pirkėjui, bet parašas 
nebuvo notaro patvirtintas. 
Taigi, techniškai kalbant, 
nėra aišku, ar namų savinin
kas ar kitas asmuo, kuriam 
turtą* nepriklausė, pasirašė 
oficialųjį perleidimo aktą 
(deed). Kalbos nėra, kad 
dokumentas tokiu būdu su
darytas vra defektyvus. Ne
galima jokiu būdu kaltinti 
pirkėjo advokato už tai. kad 
jis pataria savo klientui na-1 
mų nepirkti, kol tas defek
tas nebus pašalintas.

O defektui pašalinti Tams
tų advokatas susisieks šu 
tuo asmeniu, kuris namus 
perleido Tamstų tetai ar dė
dei, jei jis dar yra gyvas; 
jeigu io nebėra gyvųjų tar
pe. reikalas kiek komplikuo
jasi. nes tada Tamstų ad
vokatas turės suieškoti to 
žmogaus įpėdinių ir su jais 
susisiekti. Nemanau, kad 
bus problemos iš jo ar iš jų 
gauti taip vadinamo „Con- 
firmatory Deed“. Tokiu bū
du klaida bus ištaisyta, ir 
viskas bus tvarkoj. Tamstų 
advokatas žinos, kokių prie
monių imtis šiuo atsitikimu.

1940. 9. 15.

Šiandien žlugčio diena. Reikia atiduoti matracas, nes 
atvažiuoja Roza Solomonovna. Reikia eiti į miestą valgyti, 
nes namuose, tur būt, nieko nensumeistravosiu.

Jei turėčiau progos dabar rinktis, imčiausi sistemin
gai už klasikų, šiomis dienomis perskaičiau Blaise Pascal, 
„Provinciales“ ir stačiai nustebau, su kokiu lengvumu ir 
įdomumu tatai skaitoma. Štai pavyzdys vykusios, veiklios 
ir skaudžios polemikos, kartu išlaikant nuosaikumą, rim
tumą. Tiesa, kova su jėzuitais lyg ir pasenusi, o gynimas 
jansenizmo — reikalas ne šios dienos, ir visgi "Provincia
les“ perskaičiau su didesniu susidomėjimu, kaip įdomiau
sią romaną.

Dabar vartau Bacono „De la dignite et d e l’accrojsse- 
ment dės Sciences“, taip pat Įdomus pamokinantis daly
kas Gal taip reikėtų jaunus žmones pratinti susipažinti 
su mokslo istorija ir literatūros šedevrais — sudominti, 
kad jie skaitytų originalus, o ne tiktai kaltų pagal sausus 
vadovėlius žinias apie mokslo pažangą.

(Bus daugiau).

yra popieriuose kažkokia di
delė klaida, kuria vargu ar 
bus galima ištaisyti.

Mums atrodo, kad čia vra 
baikos. Juk Amerikoje kiek
viena „drug store“, arba a- 
gentas, arba insurance 
(draudimo) kompariios a- 
gentas turi teise notarizuoti 
popierius, tai kas iau čia ga
li būti, iei nėra notaro para
še. Žinome, kad nas mu« Eu
ropoje notarai buvo dideli 
ir svarbūs asmenys, o čia 
kiekvienas <rali nas’darvti 
notaru, taigi nėra reikalo 
tokį triukšmą dėl to notaro 
narašo «toko« Voiti. Sako
me, gal tas pirkėjas ap
sprendė nebepirkti ir ieško 
priekabiu. O dabar vippa« 
advokatas su kitu susitarė, 
kad mūms nasakvs. kad na
mai nėra tinkami, nes jų po
pieriai netvarkoj.

Gal Tamsta mums išaiš-
vadinamas galaktikomis; Į kinsi, kas čia darosi. Dėdė

kad mūsiškė galaktika, be E<,,nor,t,e Chariea-Ronz, pirmo- y,.a jjgOnis jr yra reikalingas
Saulės, dar turi apie pusant
ro šimto bilionų žvaigždžių, 
arba kiekvienam Žemės gy
ventojui po 50 žvaigždžių; 

kad yra žvaigždžių, kurių

AR ŽINOTE?

Ar žinote, kad nuo Žemės t 
iki Saulės vidutiniškai yra! 
93 mil. mylių, o iki artimiau-Į 
sios žvaigždės Kentauro Al
fos 285,000 kartų toliau;

kad žvaigždės sudaro mil-! 
žiniskas šeimas — sistemas,1

mylių per sekundę.

k^s mums darrti. Už poros Iš Tamstų pusės, manyčiau, 
dienu iis, advokatas, pa- turėtumėte parodyti dides- 
skambino. sako. riešą. ten nį pasitikėjimą savo advo-

kato padorumu ir gabumais.

Dr. Katheryn Swarfz, seniausio
ji JAV gydytoja, vokiečią se
neliu namuose Forest Park, III., 
švenčianti savo 105-jį gimtadie
nį. Ji baigė Illinois Medicinos 
kolegija 18% metais. Jos vyras, 
taip pat gydytojas, mirė 1916 
metais.

ji moteris rašytoja, gavusi įjnigų, o čia atsiranda
prancūzą Goncourt literatūros visokių negirdėtų kliūčių, 
premiją. Ji Čia autografuoja sa
vo knyjją “Oublier Palerme“ Pa- 

ryz,l,j*- Massachusetts.

„Keleivis“ 
Gimin" jūsų draugas!

„JUODO VARNO“ JAU

NEBĖRA

Į Bostoną buvo atskridę 
net 100 egzempliorių Anta
no Gustaičio humoro ir saty
ros eilėraščių knygos „Ir at
skrido juodas varnas“, ir vi
si jie skaitytojų buvo išgau
dyti. Todėl prašome šios 
knygos Keleivyje jau neuž
sisakyti. nes visa ji išpar
duota.

Tai bene pirmoji pasta
ruoju laiku išleistų knygų, 
kurias laida tik per tris mė
nesius buvo išparduota.

Naujausios
KNYGOS

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

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

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

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

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis. 
Varpine ir šiauieS paSVSiSvc. 
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina................. $3.50

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

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

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

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas 
Brazdžionis ir Benys Bab-
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš* 
ta 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

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

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).
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Vietinės žinios
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Jaunimas sutinka N. Metus sius baleto mokytojus, jos 
Neo-lituanai Jaunimo me-' dalyvavimą Lietuvos vaisty

ti! ženkle L.T.S-gos namuo-ibes teatTr? bale*e nepriklau
sė So. Bostone rengia Nau- sol??j Lietuvoj, vėliau jos 
juju Metu sutikimą. Pradžiai veiklą Vokietijoje ir dabar
gruodžio 31 d. 8 vai. vaka- " ~ V‘Jl tun 8370 baleto stu’ 

diją Bostone, profesoriauja 
Gros linksma muzika, bus .Cod« konservatorijoj

puikiai išpuošta salė, lietu-i dest2 balet° ™en« dar.ke 
viškų užkandžių vaišės, 1,ose CaPe Cod vietovėse.

ro

veiks gėrimų baras.
Apvedąs — vakarinis (se-

mi-formal).
Įėjimas asmeniui 4 dol. 
Visi lietuviai, seni ir jau

ni, Tautinės sąjungos nariai, 
skautai ir kt.. maloniai kvie
čiami sutikti 1967 metus lie
tuviškoje aplinkoje ir jau
natviškoje nuotaikoje. 

Bilietus galima užsisaky-

Tai nuolat keliaujanti bale
rina.

Rašydamas apie Joną 
Vasiliauską, Hawthorne pa
stebi, kad jis ne tik buvc 
Lietuvos teatro baletinin- 
kas, bet ir Įžymus pasauli
nio vardo dainininkų ir mu
zikų koncertų organizato
rius Lietuvoj ir kt.

Abu Vasiliauskai yra ge-
ti pas A. Vilėniški. telefonu rai pažįstami amerikiečių 
AV 2-4093. i baleto darbuotojų tarpe.

Rengimo Komitetas

Dailės paroda pažadino 

didel; susidomėjimą

Praeitą šeštadienį Bosto
ne L. T. S-gos namuose ati
daryta kanadiškių jaunosios 
kaitos dailininkų Romual-
do Bukausko ir Vytauto Re- £0 mėrh 26 d drau^
meikos kurmių paroda su- kus linkėjimus, ir
ti au e pilną .-alę publikos, vertingas dovanas, gėles, te
rausią jaunimo. ir ture- Iegramas ir Iaiškus net g t0. 
jo gera pasisekimą. limos Australijos, Anglijos.

PADĖKA

Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai iš Bostono ir Cape 
Cod nuoširdiai dėkoja vi
siems Bičiuliams, dalyvavu
siems jų 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties minėji 
mo pokyly 1966 m. lapkri-

KNYGŲ MĖGĖJAI

Keleivio skaitytojai Emili
ja ir Jonas Karsokai iš Sau
gus, Mass. buvo apsi
lankė mūsų redakcijoje, nu
sipirko knygų už 15 dolerių 
ir paliko Maikiui dovaną.

Kad daugiau tokių skai
tytojų būtų, mūsų rašytojai- 
negalėtų skųstis, kad jų pa
rašytų knygų niekas neper
ka ir neskaito.

Ačiū Karsokams.

ELTOS BIULETENIS 

ISPANIŠKAI

Spalio mėnesi Argentino
je išleistas šių metų trečiasis 
EI -TOS biuletenis ispanų 
kalba. Astuoniuose (spaus
tuvėj spausdintuose) pusla
piuose sudėta 21 straipsnis 
bei pranešimas. Straipsnių 
dalis (jų tarpe išsamesnis 
C Verax straipsnis)—skir
ta "pradiniam mokslui“ a- 
pie dabartinės padėtis susi
darymą Lietuvoje, kuriuose 
itin vaizdžiai papasakota a- 
oie 1939-40 metų sovietų 
klastą bei lietuvių pasiprie
šinimą prieš okupaciją. Ki
tuose pranešimuose pasako
jama apie būdingus reiški
nius Lietuvoje dabar. Yra ir 
šiemet Įvykusio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso apžval
ga.

ŠĮ ispaniškojo Eltos biule
tenio numeri finansavo Ve
nezuelos lietuvių bendruo
menė.

Sioskite Pinigus j
LIETUVA

i per

GR4HECRY
įteikiami gavėjui kaip 
PINIGAI per Bank for 
Foreign Trade Maskvoje 
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIU 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSV 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai ^aran.joto.- 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leiėi-na ir ap
draudą.. Apsidraudę ’-'»• ** <J >. O- 
f:cia*ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
KavCjo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už -!0.i»0.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $20.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
7<' RroaH St.. Ne» rk. N. I.

Knygos
jaunimui

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitėsį 
iliustruota, trečioji laida, i 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina..............$3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS į 
KELIONĖ Į MĖNULĮ, j 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis j 
kaina .................. $1.50. J

MURKLYS, A. 
spysaka, 130 
na .................

Giedriaus 
psl. kai-

$1.80.»f Ji
b INTAKO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų. 64 psl., kaina $1.80

VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų. vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parode; kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus: niežėjimą, sulaiko 
plaukų Slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. W»sh.. D.C. Įrašyti vaistu katal. 
RED-BLUE-BOOK. PAT. JIB. laboratorija gauna iš JAV, 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistų veikimą.

JIR. S Oz. 16 savaičių v»rtoiimiu $5.50. jei COD, dar 
60 c. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA. 1 137 So. 49th Ave.. Cicero. III. 60650

Parodos atidaromąjį žo
di tarė poetas dr. Henrikas 
Nagys. šmaikščiu žodžiu 
pristatydamas šiuo du dai
lininkus, jų kūrybingumą, 
talentą ir jaunatvišką verž
lumą, atidariusį jiems pla
tų kelią Į kanadiečių bei a- 

lininkų žodis yra čia pat nuo z™k Važias^eSaŠ
ClOnn izolhne vis aHAnTMcl/oo -7 ~

dainas, už rimtus ir humo
ristinius linkėjimus, pami
nėjimo prisiminimą per 
Laivės Varpo radiją, orga
nizacijoms ir paskiriems as
menims, mus sveikinusiems 
ir kartu su mumis mūsų

Italijos. Vokietijos. Kana
dos ir Įvairių Amerikos vie
tovių.

Karštai dėkojame mūsų 
šeimos artimiesiems už pa
gelbėjimą suruošti puotą, 
neužmirštamiems draugams 
už puotos pravedimą, už

KAMBARYS MIAMI
ingiai išnuomojamas. Pageidau- 
iama lietuvė ar lietuvis.

J. Pakštienė. 3338 SW 25 SU 
Miami. Fla. 33133.

Aukščiausios kokybės rusų 
gamybos daiktai

SPECIALIOS
naujos sumažintos Švenčių kainos 
automobiliams. Veikia iki

nee m. gruodžio 15 d. 
Pasinaudokite šita proga! 

VOLGA GAZ—21R— $2,3«5.19 
VOGGA GAZ—21US— *2,553.70 
MOSKVIČ 40SE (5vt., S1.954.S8 
MOSKVIČ 408 (4 vt.i $1,759.39 
ZAPOROŽETS S 957.60
Arba siųskite MUMS DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa- 

irir.ki-r.ui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
Jokio mokesčio už šį patarnavimų! 
Rašykite, prašydami mūsų kata
logų apie sensacingus pasiūlymus, 
ypatingai Vakarų kraštų produktų
ir audinių.

GRAMERCY
(Įsteigta 1945)

118 E. 28 St. New York, N.Y.

GINTARĖLĖ, J. Narūnės Į j 
iliustruota pasaka. 24 psl. j 
kaina .......................... SI-į J

Ta pati anglų kalba, ..$.1.'|
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa-i j 
sakojimas. gera dovani. J 
vaikams, bet ir senelia* i 
su Įdomumu ir malonumu i. 
skaitys. Kaina tik $2.00.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

N epriklausoma
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 Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

N.L. dabar pradeda duoti pianešimus apie Montrealy
ruošiamą Pasaulinę parodą ir jeie Lietuvių Dieną..»» ■1. t

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Vedybos

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai-' 
na .......................... $1.50.1

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

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

sienų kalbąs jų moderniškas 
ir drauge jims charakterin
gą stilių ir spalvas kaupiąs 
menas, kuris netarpiškai te
kalba Į žiūrovą. Po to daili
ninkai tik padėkojo rengė
jam ir parodos lankytojam 
o vyrų sekstetas dar sudai
navo tris daineles

Publika, rengėjų vaišina
ma punšu, dar kelias valan
das su dideliu dėmesiu ap
žiūrinėjo ir svėrė pirmą kar
tą Bostone atsilankiusių dai
lininkų kūrinius. Jau tą pat 
vakarą buvo nupirkta bene 
šešiolika paveikslų.

Paroda tęsėsi ir sekma
dieni, ir iš viso bostoniečiai 
per tas dvi dienas nupirko 
abiejų dailininkų 29 kūri
nius. O parodoje buvo 42 
paveikslai, iš kurių kiek di
desnis skaičius V. Remei
kos.

Parodos atidarymo vaka- 
ra dailininkams, kurie atke
liavo su savo žmonom, dr.
H. Nagiui ir svečiams buvo 
surengtas priėmimas jaukio
je Lizdeniu šeimoje.

Dailės parodų pasiseki
mas rodo. kad bostoniškių 
dėmesis šiam menui vrabe- 
net daucr didesnis, negu bet 
kurioje kitoje lietuvių kolo
nijoje.

Amerikiečių laikraštis 
apie J. ir T. Vasiliauskus

”Sudav Cape Cod Stan- 
dart-Times“ laikraštis lap
kričio 27 d. Įsidėjo Tatjanos 
ir Jono Vasiliauskų didelę 
nuotrauką ir ilgą žurnalisto 
Roger Havvthome straipsnį 
apie jų meninę veiklą ir 
juos pačius.

Straipsnyje rašoma apie 
balerinos Tatjanos Babuški- 
naitės-Vasiliauskienės meni-, 
ni pasirengimą, jos žymiuo-' skyrius

džiaugsmu pasidalinusiems. 
Dar kartą — nuoširdžiau-

sias ačiū!
Marija ir Eduardas 

Jansonai

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUJ-

Gruodžio 18 d. 3 vai. po
piet Jordan Hali salėj smui
kininko Izidoriaus Vasyliū- 
no koncertas.

Gruodžio 25 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje Jaunimo Kon
greso Bostono skyriaus ko
miteto rengiamas Kalėdų 
šokių vakaras.

• • •

Gruodžio 31 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil Dr-jos IU 
aukšto salėje tos draugijos 
Naujųjų Metų sutikimas.

• • •

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

* * •

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

Vedv bu tikslu ieškau susipa-.4 • Imi ii irmuvy
45 iki 55 metų amžiaus.

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

Jies kojiniai
Ieškomas Stasys Mednšaus- 

as iš Kelmynės kaimo. Garlia- 
os valsč.. gyvenęs JAV7 ar Ka

nadoje. Jis pats arba apie jį ką 
žinantieji prašomi pranešti Ke- 
’eivie administracijai.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gauni pagalbą.

. Vaistai, kurie buvo ilgai ka
tami. nuo reumatizmo, rankų, 

voju nutirpimo ir skaudėjime 
ao yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir ■ 
•tavo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Box 9112

t Ii

2 Gera 
dovana

tiru
žodynai

Anglų-lietuvi j kalbos žo
dynas, v. Baravyko apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai. 
k<-ina ...................... $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi-' 
naitė ir šlapoberskis. apie

.. . _. , , 27.000 žodžių. 511 ps-l., kaltiems, nepamirškite, kad ge- na _ $5 00
riausia dovana yra knyga. ' „n<|įik„ io. |
Štai čia kelios lietuvių rašy- dvna,. Viliaus Peteraičio. D i 
tojų parašytos ir į anglų laida, daugiau Kaip 30.000 
kalbą išverstos knygos, ku- žodžių. 586 psl.. kaina $7.00

Kai rengiatės duoti kokią 
dovaną angliškai kalban-

aooooeeooooooo;
VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA

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

Kaina $3.75.

VĖLNAUJADOVANA

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trecioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite savo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

rios labai tinka dovanoms:; Dabartinės lietukųkalbo, 1 
žodynas, .edagave prof. J 
Balč’konis ir kt.. yra apie 
15.000 žodžių, 990 psl. Į 
kaina $12 0» ,

PIGIOS, JDOMIOS

”Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

’The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl„ kaina $3.95.

„Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius),; 
209 psl., kaina $4.95.

’House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

’The Ordeal of Assad Pa- 
»ha“ (I. šeiniaus). 61 psl-, 
kaina $2.00.

’The Maker of Gods“ 
Ten Lith^itidfcn Stories, pa
rašė Step^jšJgAborskas. 131 
P»t,

knygos
Derliaus vainikas. J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys.
' 359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P. Orin- 
taitės apsakymai, 165 psl.. 
kaina $1.50.

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraud? tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti ivairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.06.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigią TERM 
apdraudą: už $i,GCC.C0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus.

SLA--kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
i kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

Svaibios knygos
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. K-aziv Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psi., mikštais
Du mediniai ir trys geleži- viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kieta*

niai kryžiai, savanorio An 
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis, George Or- 
wel bolševikinės santvarkos

VytartM ft. Gre.t Grand sat-VTi- 71 P8'" kaina S10° 

Duke of Lithuania by dr. Jo- Per giedrą į audrą. M vko- 
seph B. Končius, 211 P»L. lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
kaina minkštais viršeliai* atsiminimų IV tomas. 272 i 
$3, kietais $4. P®l-> kaina kietais viršeliais

viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.......................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 pst, Kama............................. —...................................~ $2.00
Dan Kui ’.ičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ Įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................$3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virs. kaina seniau 
buvo $6.00. o dabar tik.................. —.......................... „ $2.00

Visos šios knygos yra gra
žiai Įrištos.

$3.75, minkštais — $2.50. p- Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 pat. .50 cnt
Inicialai po tiku. A- Tūlio Cicagiotės Spūdžiai komuni-h, p.onatoj. Lietuvoj

novelės, 156 psl., kaina kie- 9o P^lapiai, kaina................................................. ..........tl.00
tais viršeliais $2.50. minkė- Prof- P- Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams, 
tais — $1.90. i 70 puslapių, kaina................................ ................ $1.00

T t
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Sandaros suvažiavimas

LDD susirinkimas

Gruodžio 11 d. 2 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Pil. Draugijos patalpose bus 
Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
21 kuopos susirinkimas. Ja
me bus renkama kuopos val
dyba 1967 metams. Pagal 
Centro valdybos nutarimą, 
nariai galės pasirinkti vie
na S. Kaino. K. Bielinio ar

Didžiausioji draugija 

rinks vadovybę

A.I.T. Sandaros pirmos 
apskrities suvažiavimas j-i 
vyksta gruodžio 11 dieną 11 
vai. Sandaros 7-tos kuopos 
svetairėje, 124 F St.. So. 
Bostone.

Po suvažiavimo toje pat 
svetainėje bus pietūs Į pie
tus kviečiami sandariečiai ir 
jų svečiai kuo gausiausiai 
atsilankyti. Bus daug svečių 
ir iš tolimesnių vietų, taigi

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

B BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžio* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649So. Bostono Lietuvių Pil.

Dr-ja sekmadieni, gruodžio
11 d., nuo 2 iki 6 vai. vak. __
rinks savo vadovybę. Kiek- PĮ°£a panmat y ti, pasi- 
vienas narys turėtų ateiti ir j 0 ^an^aros Moterų
savo balsą atiduoti už tuos • kluĮ>°. narės, pietų r engėjos, 
kandidatus, kurie, jo supra- uzLki ma, kad pietus bus 

skaniai pagaminti. Pietų 
pradžia 2 vai. dienos.

Valdyba

Minės Dirvos SO metų 
sukakti

timu, labiausiai tinka drau-
S. Strazdo knygą, kurie na- j gijai vadovauti. Aišku, va
retų ją gauti.. Prašau visus 
narius susirinkime dalyvau
ti.

Sekretorius N. Jonuška

dovybėje neturėtų būti vie
tos tokiems, kuriems rūpi ne J 
draugijos, bet asmeninė 
nauda, kurie tyli kaip žuvis
ir visuotiniuose susirinki-j ši šeštadieni, gruodžio 10 
muose ir valdybos posė-' d.. Tautinės S-gos skyrius 

SLA 43 kp. svarbus susi- džiuose. bet negeriausi yra rengia Dirvos laikraščio 50 
' ir tie. kurie tik daug kalba, i metu sukakties minėjimą, 
bet nieko išmintingo nepa-i Pradžia 7 vai. vak. Jame 
sako. Didžiausia draugija kalbės Antanas Diržys iš 
turėtų turėti ir geriausią va- Nevv Yorko, meninę progra

mą atliks vyrų šešetukas.

SLA 43 kp. susirinkimas

rinkimas, kuriame bus ren
kama 1967 m. kuopos val
dyba. Įvyks trečiadieni, 
gruodžio 14 d. 7:30 vai. 
vak., Lietuvių Piliečių D-jos 
patalpose.

Kiekvieno nario pareiga 
yra šiame susirinkime daly
vauti.

Taip pat šiame susirinki
me bus geriausia proga už
simokėti nario mokestĮ.

J. Lekys,
SLA 43 kp sekr.

Antanas Matjoška, So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr- 
jos direktorius, jos rengiamo Naujųjų Metų sutiki
mo komiteto pirmininkas, maloniai kviečia visus 
draugijos narius dalyvauti tame 1967 metų sutikime, 
kuris prasidės gruodžio 31 d. 8 vaL vakaro draugijos 
didžiojoje salėje.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8673

dovybę.
I pirmininko, vicepirmi

ninko, finansų rekretoriaus mas* 
vietas tėra po 1 kandidatą.
Į direktorius yra pasiūlyti A.

Juliaus Gaidelio vadovauja-

Mirė G. Suveizdis

goeneoooGeoooooooeoeooaor

Televiziją 
i ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645 

^^oooooooocoooeooooooooek

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St 

VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868 

yra vienintelė oficiali įstai-

Pamaldos evangelikams

Gruodžio 11 d. 2:30 vai. 
po pietų First Lutheran 
Church (229 Berkeley St..
Boston. Mass.) Bostono ir 
apylinkės lietuviams evan
gelikams bus pamaldos su 
Šv vakariene. Pamaldas 
laikys kun. P. Dagys iš New 
Yorko.

N. Metų sutikimas

Gruodžio 31 d. vakare So.
Bostono Lietuvių Pil. Dr-ja 
ruošia iškilmingą Naujųjų'
Metų sutikimą. Bilieto kaina r - one < on 
vienam asmeniui 7.50 dol.

Šiais metais maistą pri
statys ir patarnaus ameri-j viršuje o
kiečiai patarnautojai (kei- y®"*’- . .....
tAriniJ PrJKnmP iš anksto kuriuo laiku adre.tenai), rrasome iš anksto sa; Jeh> Gorecki^ 191 H©ward 
užsisakyti stabukus pas Ren-' sc Brockton. Mass, Telefonas:

B. Bajerčiui 70 metų

Sandaros veikėjui, Lietu
vos kariuomenės atsargos 
majorui Broniui Bajerčiui 
lapkričio 28 d. sukako 70jga VVorcestery, kuri siunčia Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

Matjoška, adv. J Grigalus,; Lapkričio 26 d. Quincy 
adv. A. Young, A. Andriu- senelių prieglaudoje mirė 

į Keleivio skaitytojas Gabri- 
j elius Suveizdis. Velionis pa- 
• liko liūdinčius žmoną Elz
bietą ir sūnų Edvardą su šei
ma. Jiems reiškiame užųo-

J lionis, H. Čepas ir kiti.
Narys

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ

jautą.

metų. Linkime jam dar ilgų 
laimingų metų.

Auka Balfui

Petras Pauliukonis vietoj 
kalėdinių sveikinimų Balfui 
paaukojo $15

Pabrangs draudimas
Draudimo bendrovės pra-

nuri.mi -u • - šė pakelti privalomą auto-ANGUJOJ, atstovaujant, visoms lekiu,n linijoms. Ruošdamiesi mobiUu draudimą net 12% 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tikį (įmant vidurki), bet valdžia 
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmenis- tesutiko pakelti 6% (imant 
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky- vidurki). Bostone jis tebus 
mo reikalu. pakeltas 5.5%, bet čia ir
VISI PATARNAVIMAI SUjęiKIAMI GREITAI IR BE PAPIL- taip jis gana didelis. 21 ma
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką.: 2eSBrų miestų gyventojams, . w .. . . . .
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu. nelaimių buvo mažiau-, OTllSljo^ pirmilUraką 8-0897.

šia, Us draudimas bus tru-i A. Matjoška arba pas kitus ________
pūtį sumažinus. valdybos narius. į IŠNUOMOJAMI BUTAIKARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

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

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

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

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

Vedėja: Aldona Adomonis

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas su 'įsais patogumais — 364 
Broadvvay, So. Bostone. 

Skambinti AN 8-4618.
BALTIC REALTY & 

INSURANCE AGENCY
Vytautas Stelmokas

savininkas
Tarpininkauja perkant ar par. 

duodant namus.
kpdraudžia namus ir kitą tur

tą nno visokių nelaimių.
Parūpina visu rūsiu draudi

mus AUTOMOBILIAMS.
Draudžia gyvybę tr sveikatą.
389 Broadvray, So. Boston. 

Telefonas: 268-6030

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 W/SHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

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

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

1716 CENTRE ST. Q07 IflAA
VVEST ROXBURY (j LA f * IV V V

COVENEY FORD Sales Ine.tik

siuntiniu* tiesiog tš vvcrces 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau-
m.v •šių importuotų ir vietinės _ ____________

f gamybos medžiagų ir kitų •*-—*-**♦**♦****-***♦*♦******♦ 
geroje vietoje parduodami dvie- j daiktų, tinkamų Lietuvoje,

labai žemomis kainomis.

PARDUODAMI NAMAI

jų aukštų namai. Apatinė patal
pa tinka restoranui ar kitai ku
riai verslo (biznio) įstaigai, o 

kambarių butas gy-

(51)

DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS

Vedėja B. Sviklienė

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

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

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

Biznio reikalais kreiptis |
11 Baltic Florists gėlių ir dova- 
s 4 4 4

S

Mūsų skurdi literatūra ges > vvt ■
mažiesiems praturtėjo nau- J DaŽOU ir Taisai} 

ju leidiniu. Tai Danutės * .
Bindokienės knygelė J Namus iš lauko ir viduje. 
"BALTOSIOS PELYTĖS^ Lipdau poptenu, t^tats...

KELIONĖ I MĖNULI“.
Jos kaina $1.50. Pasku

bėkit pradžiuginti savo vai
kus, nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio ! 
įstaigoje-

; viską, ką pataisyti reikia. 
’ Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

Tel. CO 5-5854

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

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų r* 

esptus ir-turims visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę. 

flav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6020
Nao 9 vaL ryto Od 8 vaL v, Hat j ras šventadienius ir

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirnrfaa
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadtray,

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

TEL. AN 8-2711 
Namai ir Ckis:
287 Coecord Rd„ Billerica,

TEL. MO 3-2948

reeeeeeeeeeee**#**##*##****#**#**#*

A. J. NAMAKSY j
<! Real Estate & Insurance ; ’< k

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

Tel. 332-2645

Flood Sąuare. 
Hardicare Co.

Beviatakas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Mocre Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langam* 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plamberiams 
Viaokie geležie* daiktai

r




