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Veiksnių konferencija veiklai 
suderinti

Vliko valdyba pasiskirstė pareigas. Veiksnių konfe
rencija numatoma sausio mėnesį.

Kęstutis J. Valiūnas, naujasis 
Vliko valdybos pirmininkas, gi
męs 1923 m., baigęs Tuebingeno 
universitetą ekonominių moks
lu daktaro laipsniu, turįs plačių 
pažinčių Amerikos politiniuose 
ir prekybiniuose sluogsniuose. 
Taigi. Vliko priešaky atsistojo 
jaunosios kartos atstovas. Jam 
ir jo vadovaujamai valdybai 
linkime dar sėkmingiau vado
vauti mūsų kovai dėl nepriklau
somos demokratinės Lietuvos.

džio 28 d. Tuo metu ten bus 
ir Lietuvių meno dienos

Vasario 2-5 d.d. Argenti
nos sostinėje Įvyks Pietų A- 
merikos lietuvių kongresas, 
Į kuri pasižadėjo vykti ir 
Vliko valdybos pirmininkas 
dr. K. Valiūnas. Ta proga 
jis aplankys ir kitų P. Ame
rikos valstybių didesnes lie
tuvių kolonijas.

Gruodžio 14 d. buvo pir 
masis naujosios Vliko vai 
dybos posėdis, kuriame da
lyvavo visi jos nariai, be to, 
ir Tautos Fondo pirminin
kas

Jame pasidalinta parei 
gos: pirm. dr. Kęstutis Va
liūnas, vicepirm. Juozas Au
dėnas ir dr. Bronius Nemic
kas, sekr. Romas Kezys, fi
nansų reikalams narys Pra
nas Vainauskas, jaunimo ir 
kitataučių spaudos reika 
lams dr. Algirdas Budreckis 
ir martirologijos reikalams 
Jackus Sonda.

Tautos Fondo pirm. prel 
Jonas Balkūnas buvo atsisa
kęs iš pareigų, bet sutiko 
dar bent metus fondui vado
vauti.

Veiksnių konferencija, 
kurią norėta sušauti lapkri
čio mėnesĮ, numatyta sausio 
mėnesi, ne vėliau kaip sau
sio 22 d. Joje bus apžvelgta 
pakitėjusi politinė padėtis, 
ir ryžium su tuo nustatytos 
mūsų veiklos gairės, taria
masi. kaip sėkmingiau Į- 
jungti i lai§vinimo darbą 
jaunimą, bus nustatyta pa
grindinė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 50 
metų sukakties minėjimo 
programa, ir ji suderinama, 
kad tas pats darbas nebūtų 
dirbamas kelių Įstaigų ir tt.

Priimtas valdybos atsišau
kimas Į visuomenę.

Nutarta pasveikinti Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menės taiybos suvažiavimą, 
kuris bus Sydnejuje gruo-

Mirė valstybininkas 
St. Mikolajczyk

Mirė Įžymus lenkų vals
tybininkas Stanislaw Miko
lajczyk, gyvenęs netoli Wa- 
shingtono.

Velionis Lenkijoje buvo 
ūkininkų partijos vadas. Kai 
Lenkiją užėmė vokiečiai ir 
rusai, jos vyriausybė pasi
traukė i Angliją, čia Miko
lajczyk kuri laiką buvo jos 
priešaky. Po karo jis grįžo 
Į Lenkiją ir ten buvo koali
cinėje su komunistais vy
riausybėje, bet netrukus Įsi
tikino. kad neįmanoma su 
jais bendradarbiauti ir slap
ta iš Lenkijos pasišalino.

Atvykęs Į JAV. aktingai 
veikė Tarptautinėj ūkininkų 
sąjungjoje ir Eropos paverg
tųjų tautų seime.

Tai buvo gabus, tvirto bū
do vyras, kuriam nebuvo 
vietos gyvent ir veikti Mask
vos despotizmo slegiamoje 
Lenkijoje.

Kalifornijoje mirė 65 m.

VISIEM "KELEIVIO“ SKAITYTOJAM, 
BENDRADARBIAM, PLATINTOJAM IR 

™X RĖMĖJAM LINKIME MALONIŲ KALĖ
sukurtais filmais "Mickey 
Mouse“, "Donald Duck“ ir 
daugybe kitų. Los Angeles 
jis sukūrė išgarsėjusį Dis- 
neyland centrą

Sovietai didina
karines išlaidas

Sovietų Sąjunga paskel
bė padidinanti savo išlaidas 
karo reikalams 1 bil. 100 
mil. rubliu, ir tuo būdu ki- 
tais metais numatoma tiems 
reikalams išleisti 16 bil. rub
lių. Tai daroma, esą, dėl 
JAV "kriminalinės agresi
jos Vietname“, kaip išsi
reiškė finansų ministeris 
Garbuzov.

DŲ ŠVENČIŲ.

"Keleivio“ redakcija ir administracija

Atvyko iš sovietų žveju laivo 
pabėgęs lietuvis

Drąsutis Šaltys pabėgo iš sovietų žvejų laivo Afrikoje 
ir iš ten atvyko j Ameriką.

"Darbininkas“ rašo, kad 
New Yorką pasiekė Drąsutis'e*****************************#**#**###*#*##*###**#***#*##*###*##*#**#

Vytauto Maželio nuotrauka

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (Vliko) seimo gruodžio 10-11 d.d. New Yorke prezidiumas. Iš kairės 
į dešinę — pirmininkas Jackus Sonda iš Bostono, vicepir mininkas Karolis Drunga ir sekretorius Vytautas Galvy-
-ii- -i_ rs. -----ura, anų ra unicagro. \ !iko ScnaSiS pirmi Rinkas V S čiw v fc Sičrzika romas.

Daktarą Coppolino 
išteisino

Prisiekusiųjų teismas Free- 
holde. N. J., išteisino d r. Co
ppolino. kuris buvo kaltina
mas nužudęs savo kaimyną 
ats. pulk. Farberj.

Farberio žmona liudijo, 
kad Coppolino jos vyrą pa
smaugė. Ir medicinos eks
pertas teisme pareiškė, kad 
Farberio Įlaužtos gerklės 
pėdsakai rodo ji buvus pa
smaugtą. o nemirus širdies 
liga.

Farberio tarnaitė liudijo, 
kad, Farberiui mirus, po ke
lių valandų dr. Coppolino 
su Farberiene ramūs sėdėjo 
kitame kambaty ir gėrė dži
ną

i Saugumo taryba
baudžia Rodeziją

Saugumo taryba 11 balsų. 
Sovietų S-gai, Prancūzijai, 
Bulgarijai ir Mali susilai
kius, nutarė boikotuoti Ro
dezijos eksporto 12 svar
biausiųjų prekių ir sustab
dyti jai aliejaus teikimą.

Šaltys. 25 metų vyras, pabė
gęs iš sovietų žvejų laivo to
limojoj Dahomey valstybėj, 
esančioj Afrikos vakaruose, 
prie Pietų Atlanto, greta Ni
gerijos.

Tas laivas, kuriame šaltys 
dirbo, atlikęs jam pavestą 
uždavinį, turėjo grįžti na
mo. Jūrininkus todėl leido 
Į krantą po 5 grupėje. Šal-

Afrikos valstybės tuo nu-^Y5 seniai galvojo apie pa-

Seržantas Robert 
pirmasis marinas, 
aukščiausio "Garbės medaliu“, 
kuris duodamas už pasižymėji
mą karu lauke. Priešui jo dalinį

tarimu nepatenkintos. Jos 
nori dar griežtesnių priemo
nių baltųjų mažumos vy
riausybei priversti duoti ly
gias teises juodiesiems, ku-

E. O’Mallev ’ ten Yra didelė dauguma.
J 9 »

apdovanotas

Ir vis dėlto Coppolino gy- apsupus, O’MalIey. įšokęs į prie-
• -n _ i__•_ i_  __ - ca» o„-''ftMiičZ C Lnmiinic.

Hoftai teks eiti 
į kalėjimą

šo apkasus, užmušė 8 komunis
tą karius, vėliau pats 3 kartus 
sužeistas kovėsi, dengdamas sa.

tikinti prisiekusius posėdi- į vo draugus, kol juos helikopte- tekęg j kalėjimą, nes aukš- 
ninkus, kad svarbiausios liu-J ra išvežė.
dininkės Farberienės liudiji-

nėjui Beiley, kuris. sako. ne 
vienos kriminalinės bylos 
nėra pralaimėjęs, pavyko Į-

mas vra meilužio apleistos 
moters kerštas (Farberiene 
buvo artimuose santykiuose 
su Coppolino, ir vėliau tie 
santykiai nutrūko), ir jie 
kaltinamąjį išteisino.

Dr. Coppolino dabar yra 
laisvas už užstatą, bet po N. 
Metų vėl sės i teisiamųjų 
suolą Floridoje, kur kaltina
mas nužudęs savo pirmąją 
žmona

DEL KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

KITAS "KELEIVIO“ NU-
Buvęs prez. ^^”ku- MERIS IŠEIS VIEN* DIE‘ 

riam šiomis dienomis padaryta, NĄ VĖLIAU 
sėkminga operacija.

Nelinksmas atrodo Britanijos 
ministeris pirm. Harold VVilson, 
nes, be kito rūpesčių, nevyksta 
išlyginti aanlykius su Rodeziją.

Sunkvežimių vairuotojų 
unijos prezidentas Hoffa, 
atrodo, nebeišsisuks. nepa-

ciausias teismas patvirtino 
žemesnio teismo sprendimą, 
kuriuo Hoffa nubaustas ka
lėti 8 metus.

Apie 2.000 Detroiti vežė- 
jų-krovėjų, sužinoję apie tą 
teismo sprendimą, buvo pa
skelbę protesto streiką, bet. 
Hoffai pareikalavus, grįžo 
į darbą.

Protestas dėl Hanoi 
bombardavimo

JAV lėktuvai bombarda
vo prie Šiaurės Vietnamo 
sostinės esančius karinius į- 
rengimus. Komunistai kelia 
triukšmą, kad dėl to nuken
tėjo civiliniai žmonės, kad 
pataikė į Kinijos ambasadą.

Vokietija žvelgia 
ir į rytus

Vakarų Vokietijos nau
jasis kancleris Kiesingeris 
Bundestage pareiškė, kad 
bus stengiamasi pagerinti 
santykius su rytų (komunis
tinių) kaimynais, bet ir są
junga su JAV šiandien ir 
numatomoj ateity yra labai 
svarbus dalykas. Pageidau
jama taikinga Europa neį
manoma be artimų, nuošir
džių ryšių tarp Prancūzijos 
ir Vokietijos.

Žodžiu, naujoji vyriausy
bė žada pasilikti ištikima se
niems draugams ir sąjungi
ninkams, bet ieškos ir tamp
resnių ryšių su komunisti
niais kraštais.

Ruby, kuris nušovė Os-

sprukimą į laisvę Jis nebu
vo tikras, ar pakelyje dar 
bus leista kur išlipti į kran
tą, todėl apsisprendė čia. 
Dahomey, pasilikti.

Jis temokėjo lietuviškai ir 
rusiškai, todėl reikėjo nepa
prastos drąsos tokiame už
kampy pasiryžti. Bet jis pa
siryžo ir vargais negalais 
pateko į JAV ambasadą, 
kur galėjo ir rusiškai susi
kalbėti.

Ambasada perdavė Šal
tį Dahomey valdžiai. Minis-Į i 
teris. išklausęs Šalčio paaiš
kinimą, pranešė sovietams. 
Jie atsiuntė du pareigūnus, 
kurie įtikinėjo Šaltį grįžti 
namo. bet nieko nelaimėjo. 
Šalčiui pareiškus, kad nori 
vykti į JAV, Dahomey val
džia išdavė pasą ir perdavė 
Šaltį JAV ambasados glo
bom Jos globojamas jis pa
siekė Nevv Yorką.

šaltys tame laive buvo 
vienintelis lietuvis. Jo pasi
ryžimą pabėgti toje kelionė
je sustiprino vartymas lais
vės pasirodyti krante be pa
lydovo. susitikti su kitų lai
vų ii kraštų žmonėmis ir tt.

Apie savo ir kitų gyveni
mą šaltys kalba santūriai, 
su didele meile savo tautie
čiams, kurie yra ištikimi sa
vo žemei ir jos ilgaamžėm 
tradicijom.

CKIVIO, iCaitiviOVIR^

Kennedy nužudymu, serga 
▼ežiu.

Arabų lyga nutarė pasiųs
ti į Jordaniją Irako ir Saudi 
Arabijos dalinius, kurie pa
dėtų Jordanijai saugotis 
nuo Izraelio puolimų.

P. Vietnamo seimo narys Tran 
Van Van. koris šiomis dieno
mis nužudytas. Jis buvo neat
laidus komunistu ir karinės val
džios priešas.

Pagal Ispanijos diktatoriaus 
Franco pasiūlytą naują konsti
tuciją. be valstybės galvos, bus 
ir vykdomosios vyriausybės gal
va. Sakoma, kad tą vietą gau. 
siąs gen. Augustin Munoz Gran
dės.



PusTapJs antraA

Vakar draugas, šiandien išdavikas
Vis įdomesnių žinių ateina iš Kinijos apie ten "gili

namą kultūrinę revoliuciją*4. Diktatoriaus paliepimu, or
ganizuoti vaikėzai siaučia krašte, šalindami, jų nuomone, 
neištikimus profesorius, partijos padalinių pareigūnus 
ir kitus veiksmus atlikinėdami

Pagaliau nueita taip toli. kad išdavikais paskelbta 
pats Kinijos prezidentas Li; mao-chi ir partijos genera
linis sekretorius Teng Hsiao-ping.

Iki šiol abu tie vyrai buvo laikomi artimiausiais dik
tatoriaus Mao Tse-tungo draugais. Dešimtmečius tiek pa
čioje Kinijoje, tiek užsieny buvo sakoma, kad. Mao mirus, 
Liu užims jo vietą. O štai dabar tas pats Liu jau išdavikas.

Tie įvykiai rodo. kad ii* Kinijos komunistų tarpe eina 
didelės varžybos dėl valdžios, kad diktatoriaus Mao sos
tas nėra toks tvirtas, kaip iš šalies gali atrodyti. Tas ver
čia j| imtis griežčiausių priemonių, išdavikais paskelbti 
net tuos, kurie jam padėjo | valdžią |kopti ir ilgus metus 
viešpatauti.

Aišku, kad nei Liu, nei Tang nėra komunistų idėjos 
išdavikai, bet jie negalėjo ramiai žiūrėti | diktatoriaus 
Mao daromas dideles klaidas, kurios veda kraštą | pra
pulti. Diktatoriui niekam nevalia prieštarauti, net jo žy
giais abejoti. Visi jam turi pritarti. Nepritariančių jis ne
gali pakęsti. Taip daro visi diktatoriai, taip e lgias ir Mao.

Supraskim aiškų dalyką
Mūsų tarpe yra savotiškai smalsių žmonių. Jie bėga, 

gaudo sovietų pareigūnus, atsidūrusius užsieny, norėdami 
iš jų, kaip iš pirmo šaltinio, gauti informacijų apie Lietu
vą Bet tie smalsuoliai pamiršta, kad šitas šaltinis yra pats 
nepatikimiausias.

Jie pamiršta, kad užsieny atsidūręs sovietinis parei
gūnas yra atidžiai sekamas, todėl jis, susitikęs su nekomu- 
nistais, tegali kalbėti tik tai, kas partijos tuo metu yra 
skelbiama. Juk jis negali būti tikras, kad ir su juo kalban
tis asmuo nėra sovietų saugumo agentas, kuris tuoj tą pa
sikalbėjimą praneš, kur reikia. Todėl iš tokių pareigūnų, 
pakviestų Į susirinkimus ar | privačius pokalbius, jokių 
stebuklingų žinių netenka laukti. Todėl tuščios visokių 
smalsuolių pastangos kažin ko laukti ir iš Vladimirovų 
Žiugždų bei panašių sovietinių apaštalų.

K. Bielinio nebuvimas 
Lietuvos pirmame seime bu- 

l vo žymiai jaučiamas. Pirmą 
seimą paleidus, K. Bielinis 

i savo l endraminčių buvo pa- 
j ragintas grįžti Lietuvon

Kartu su Kipru Bieliniu
MIRTIES METINIŲ PROGA 

J. VILKAITIS

(Tęsinys)

K. Bielinis St Seimo metais
St. Seimo rinkimo kam-5 

panijoje K. Bielinis buvo 
vienas iš uolesnių propagan
distų. Jis važinėjo po įvai
rias Lietuvos vietoves, bet 
daugiausia darbavosi Šiau
liuos. Tais metais vieną kar
tą užsuko Kaune ir pas ma
ne. Nusiskundė, kad social
demokratams tenka pakelti 
sunkią kovą. Krikščionys 
demokratai įsisavinę daug 
ką iš socialdemokratų pro
gramos ir skleidžiu gandus, 
kad socialdemokratai nesą 
Lietuvos nepriklausomybės 
šalininkai: jie deriną savo 
veikimą su komunistais. Už
silikę Lietuvoje bolševikai 
skleidžia gandus, kad soci
aldemokratai yra urachinin- 
kai. tai yra Lietuvos monar
chijos šalininkai. Krikščio
nys demokratai susiradę 
daug šalininkų tarp pamal
džių moterėlių. Šios didelės 
fanatikės, kaip ir bolševikai, 
todėl socialdemokratams 
pralaužti tą plutą esą sunku. 
Nors St. Seimo rinkimai ne
būsią laimėti, bet socialde
mokratu frakcija būsianti 
pajėsi. K Bielinis atspėjo:1 
taip. ir |vyko, nors socialde
mokratų frakcija St. Seime 
nebuvo gausi, bet svari.

St. Seime K. Bielinis gy
vai reiškėsi. Jis kalbėjo veik 
išimtinai ūkio ir valstybės 
biudžeto klausimais ir čia 
pasirodė ne vien tik savo iš
kalbingumu, bet ir žiniomis. 
Tarp kitko, kai JAV pradė
jo Lietuvą spausti sumokėti

jai skolas už karo paliktus 
ir Lietuvos nupirktus |vai-: 
•ius karo reikmenis ir liku
čius iki lašinių imtinai, K. 
Bielinis iškėlė klausimą sei
me. kad JAV netenka visai 
mokėti to įsiskolinimo arba 
reikalauti j| sumažinti, neS| 
karui pasibaigus, visvien tas, 
turtas nebūtų buvęs gabena-, 
mas atgal | JAV. nes tai bū
tų neapsimokėję.

K. Bielmh JAV-se

Mažai kam yra žinoma, 
kad K. Bielinis vienerius 
metus praleido JAV. Tada 
St. Seimas buvo pasiuntęs 
savo delegaciją | JAV padė
koti lietuvių išeivijai už su
teiktą visokeriopą paramą 
Lietuvos valstybei atstatyti 
ir supažindinti, kaip ta vals
tybė kuriasi

K. Bielinis nebuvo linkęs 
apie šią savo praeiti pasako
ti. Retai kam jis yra pasako
jęs ir apie savo tremties lai
kotarpi Sibire, tai taip pat 
nesigyrė ir savo buvimu A- 
merikcje. Tada jis daug ra
šė Naujienose, besiginčyda
mas su V. Kapsuku. Jis jro-i 
dinėjo Kapsuko skelbiamas 
visokias neteisybes ir prasi
manymus ir net melagium' 
išvadino. K. Bielinis tada 
aplankė, turbūt, visas dides
nes lietuvių kolonijas — gy- 
venamas vitetoves. Viešuose 
mitinguose jam teko ir su 
komunistais smarkiai susi
remti.
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K. Bielinis parlamentaras

Parvykęs Lietuvon, K. 
Bielinis buvo išrinktas soci
aldemokratų sąrašu i Antrą
jį Lietuvos seimą. Čia jis ir 
vėl pasireiškė kaip geras 
kalbėtojas, dabar dar labiau 
subrendęs ir iškalbesnis. Ir 
vėl jis savo kalbomis ir pra
nešimais gvildeno ūkio ir 
valstybės biudžeto klausi
mus Jis buvo biudžeto ir 
krašto apsaugos komisijų 
naiys. Vienoj ir kitoj komi
sijoj su jo pastabomis buvo 
rimtai skaitomasi. Būtų gali
ma ištisai K. Bielinio pasa
kytas seimuose kalbas iš
spausdinti, bet tai laikrašty 
užimtų daug vietos.

Ta pačia proga tenka pa
stebėti K. Bielinio savotišką 

‘ kuklumą. Prieš kelerius me- 
•tus JAV kilo sumanymas 
seimuose pasakytų Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
atstovu kalbu stenogramas 
nufotografuoti, jei ne visas, 
tai bent tasv kuriose buvo 
paliesti svarbesnieji valsty
bės reikalai. Kai tokios kal
bos buvo atrinktos, ir tarp 
jų paties K Bielinio, jis žy
mią jų dalį atmetė, sakyda
mas:

— Mes visi seime buvome 
naujokai, be jokios parla
mentarinės praktikos ir pa- 

j siruošimo valstybiniam dar- 
Į bui. Aš ir kiti daug niekų 
i prikalbėjome, kai kada gin-

nrilvoranp kaimn hpr.

nams, ir tai liečia visus sei
mų narius, nepaisant jų po
litiniu pasiskirstymų. Ar da
bar verta visa tai viešumon 
kelti? Dar neatėjo metas to
kiam rimtesniam įvertini
mui.

Trečiajame seime K. Bie- 
liniui mažiau teko pasireikš
ti. Seimas neilgai gyvavo ir 
buvo opozicijos užverstas Į- 
vairiais menkaverčiais pa
klausimais. Į juos turėjo at
sakinėti vyriausybės nariai.

Bet tais metais tarp mud
viejų užsimezgė artimas 
bendradarbiavimas. K. Bie
linis dažnai atsilankydavo 
pas mane savivaldybių de
partamente. Čia mudu ap- 
svarstydavom įvairius klau
simus, kurie lietė savivaldy
bių padėt|. bedarbių klausi
mą ir kita. Tada tuos mud
viejų iškeltus klausimus jis 
Įnešdavo | seimo socialde
mokratų frakciją. Iš čia jie 
patekdavo Seiman. Tarp jų 
buvo ir savivaldybių įstaty
mo pakeitimas, suteikiąs 
joms daugiau savarankišku
mo Jis buvo Antrojo seimo 
gerokai apkarpytas, ir sa
vivaldybės buvo atiduotos 
apskričių viršininkų priežiū
rai: jie buvo apskričių val
dybų pirmininkais. Tai bu
vo savotiška nesąmonė, — 
apskrities viršininkui buvo 
suteikta vykdomoji galia ir 
kartu teisinė bei tikslingu
mo priežiūra. Kitas svarbus 
reikalas buvo lėšų suradi
mas viešiesiems darbams 
vykdyti ir kt.

Praeitą penktadienį, gruodžio 16 d., sukako dveji metai, 
kai mirė nuostabus žmogus, kuris nuo jaunystės iki senatvės 
(mirė 86-sius metus eidamas) nenustojo ieškoti teisybės, nepri
trūko ryžto, negailėjo jėgų ir neabejojo imtis atsakomybės, kovo
damas dėl geresnio žmonijos gyvenimo sutvarkymo ir Lietuvos 
laisvės. Tas žmogus buvo STEPONAS KAIRYS. (Slapstydamasis 
nuo nacių pakeitęs pavardę ir vadinęsis Juozu Kaminsku).

Jis, būdamas dar jaunuolis, pakėlė "buntą“ prieš privalomą 
maldą rusų kalba. Jis jaunas studentas Įsijungė Į Lietuvos social
demokratų eiles ir vėliau atsistojo jų priešaky. Jis 1905 m. revo
liucinio sąjūdžio vjenas vadovų. Jis nulėmė, kad Vilniaus seimas 
tapo istorinis. Jis Lietuvos Taryboj atkakliai priešinosi minčiai 
surišti Lietuvą tampriais ryšais su kaizerine Vokietija, jis kėlė 
"buntą“ ir prieš karaliaus kvietimą j Lietuvos sostą.

Jis Lietuvos nepriklausomybės akte ne tik pasirašytojas, bet 
ir autorius. Jis nepriklausomos Lietuvos ministeris. seimų įžymus 
atstovas, socialdemokratų frakcijos vadovas. Jis nevieno laikraš
čio redaktorius ir bendradarbis, parašęs daugybę straipsnių, dali 
savo pagarsėjusių feljetonu atskirai išleidęs. Jis Lietuvos uni
versiteto profesorius. Jis Lietuvos miestų kanalizacijos ir van
dentiekio pradininkas.

Jis Vyrriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmasis 
pirmininkas, tas pareigas ir vėliau kurį laiką ėjęs. o nariu išbuvęs, 
kol liga privertė ji pasitraukti iš visuomeninio darbo. Jis labai 
vertingų atsiminimų knygų "Lietuva budo“ ir **Tan. Lietuva“ 
autorius. Tai Didysis Lietuvos Sielotojas. kaip jį taikliai apibūdi
no. regis. prof. V. Stanka.

Kas kitur rašoma

K. Bielinis turėjo savival
dybių gyvenime patirties, 
nes pats jų darbe dalyvavo. 
Todėl tais klausimais buvo 
nesunku su juo susitarti, ir 
jam buvo lengva tuos reika
lus seime ginti.

<Bus daugiau.)

SPALVINGAS BALIUS

Laisvė gruodžio 9 d. ap
rašo banketą, kuriame bu
vęs pagerbtas dantų gydy
tojas A. Petriką jo amžiaus 
75 metų sukakties proga. 
Laisvė banketą vadina spal
vingu.

Į ji, be mažesnio ir dides
nio rango laisviečių, buvo 
atvykę iš Washingtono Vy
tautas ir Marytė Zenkevičiai 
bei Maskvos komunistų 
spaudos atstovas New Yor
ke Robertas Žiugžda su žmo
na. V. Zenkevičius, kuris ei
na sekretoriaus pareigas So
vietų S-gos ambasadoje Wa- 
shinetone, šiltai sveikinęs 
sukaktuvininką.

Įdomu, kad irai šiltą, ta
riant Laisvės žodžiais, svei
kinimą pareiškusi ir Vieny
bės leidėja Valė Tysliavie- 
nė

Taigi, banketas buvo tik
rai spalvingas...

Tain spalvingas, kad visi 
ten buvusieji tik viena rau
dona spalva tą vakarą buvo 
nudažyti.

OI, KAIP JIS NORĖTŲ,
KAD TAIP JVYKTŲ!
R. Mizara. Laisvės ”čy- 

fas“. gruodžio 9 d. rašo:
"Politinio vėžio ėdamas, 

Vlikas šiandien jau abiem 
kojom stovi grabe ir tuoj 
ten atsiguls ant amžių amži
nųjų amen.“

Seniai žinome, kad Mask
vos davatkos kasdien mel
džiasi savo dievams, kad 
taip atsitiktų, bet joms gali
ma atsakvti Vinco Kudirkos 
žodžiais iš jo satyros "Lie
tuvos tilto atsiminimai“:

"Išgrauš! Kol bus tilte 
nors viena senoji mano da
lelė, tokio krikšto nebus — 
išlaikysiu. O visų dalių, bi
čiuliai, permainyt nesuspė
site... Juk ir jūs patys neam
žini: nusmuksite, bevažinė
dami per savo darbo tiltus.“

Nesulauks Mizaros ir Vli
ko mirties, nes kol laisvaja
me pasauly bus bent vienas 
savo tėvynei laisvės trokš
tantis lietuvis, tol ir kova dėl 
laisvos Lietuvos atstatymo 
bus tęsiama, tol bus ir Vli
kas.

Maloni naujiena 
knygų miege j amsi

Amerika* 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 PUSE-

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 
Daštu. tai Dridedama do 30 centu už kiekviena.<--------------— r ---------- *-- ---—------ X--- ----------- C-- -------------- W

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

Kaina buvo $2.50, dabar .............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ARTĖJA ILGI ŽIEMOS VAKARAI, — 
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

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

SUSIVIENIJIMAS
Cf A LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA—-jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo flvO.OO iki IIO.OOO.OC,

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą__Ea_
dowmeat Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų Ir draugijų Bariams. Už 11,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus.

SLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
Į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie

** - - —S_□881 vieni jimo cmrDUe.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHanee of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001
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IA3 NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPBI&IA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS NEPRAŠO.

Vliko tarybos ir valdybos veikla Vliko seimas ir jo nutarimai
J. Audėno pranešimas Vliko seimui

Gerbiamieji Seimo atstovai, 
viešnios ir svečiai,

Taip susiklostė padėtis, 
kad man tenka garbė seimui 
pranešti ir apie Vliko Tary
bos ir apie Valdybos praė
jusių metų darbus, įvykius 
bei pastangas.

Vliko Taryba turėjo savo 
5 posėdžius. Paskutinio ta
rybos posėdžio pirmininku 
teko eilė būti man, ir. pagal 
Vliko statutą, juo būsiu iki 
kito tarybos posėdžio.

Savo suvažiavime taiyba 
svarstė ir sprendė visą eilę 
klausimų. Taryba priėmė 
Vliko Valdybos paruoštą 
Lietuvos sienų, tarptautinė
mis sutartimis nustatytų, nu
tarimą, kuriuo nurodoma, 
kaip mūsų leidžiamuose že
mėlapiuose turi būti žymi
mos Lietuvos sienos.

Praeitų metų Seimas per
davė tarybai Krikščionių 
Demokratų Sąjungos pa
ruošto Vliko statuto pakei
timo projektą, o taryba tą 
d arbą atlikti pavedė jos su
dalytai Politikos ir Teisių 
Komisijai Komisija projek
tą paruošė, bet tarybai nete
ko jo svarstyti.

Konferencijos
Metai po metų laisvųjų 

1 lietuvių santykiavimas 
savo žmonėmis Lietuvoje

mus su pagrindiniais senato 
ir Atstovų rūmų žmonėmis, 
o taip pat ir Valstybės de
partamente su aukštaisiais Į . . ,.
pareigūnais — vis tais pa- ■ Vyriausio Lietuvos Išlais- „Naujoji Vliko valdyba 
čiais laisvinimo klausimais.! vinimo Komiteto Seimas, reiškia savo ryžtą visomis 
Jis ir Jaunimo Kongreso su- ' gruodžio 10 d (10:25 vai.) jįgomįs tęsti Lietuvos lais-
darytą delegaciją pristatė i pra.d^-^r°Je nU' vės kovą, kol bus atstatyto 
Valstvbės departamentui, oi matytaisiais laikinai paiei- Jk«

SU ii įteikė savo memorandumą gas einančios valdybos pa- “epRausoma ^mokratine 
- reigunų pareiškimais bei Lietuvos valstybe. Slekda-vis plėtėsi ir plėtėsi. Gause- Lie£u’08 !aisvės rf"'l'alu 

jo korespondencija, prasidė
jo dažnesni keliavimai vie
nur bei kitur, ir dažnas mū- • nori ir nemano 
sų tautietis pasimetė tuose ' siios iėga iš Europos užim
santykiuose. Pradėjo važi 
nėti paskaitininkai, kurie

SEIMO NUTARIMŲ 
DALIS

ST. CATHARINES, ONT........ >> •

Pavyzdinga, gabi moksle 
lietuvaitė

Tai Broock universiteto 
studentė Birutė Bogušytė, 
studijuojanti anglų, vokie
čių ir rusų kalbas. Ji mėgsta ■ ' 
muziką, gerai groja akorde- 
onu, dalyvaudama muzikos 
festivaliuose iškyla Į pir
maujančias vietas. Ji aktin
gai dalyvauja ir lietuvių kul
tūrinėje veikloje. Ją mato
me St. Catharines ir Wel- 
lando Lietuvių Bendruome
nės rengiamų tautinių šven
čių dalyve. Ji yra koncerta
vusi ir Hamiltone.

Kaip pažangi moksle, Bi
rutė vienintelė iš St. Catha
rines pateko Į Kanados val
džios siunčiamų atostogų 
metu i užsieni studentų są
rašą.

Praeitą vasarą iš Kanados 
į Vokietiją buvo išvykę 400 
Studentų. Jų tarpe buvo ir 
Birutė, vienintelė lietuvaitė

Vykdydama Vliko seimo 
pavedimą, Vliko valdyba 
skelbia šiuos seimo priimtus 
pareiškimus:

Seimas sveikina naują 
Vliko pirmininką ir valdybą 
ir kviečia juos su nepalau-

1 pranešimais. gruodžio 11d. ma šio tikslo, Vliko valdyba žiamu tikėjimu ir ryžtu tęsti 
Kai Jungtinės Amerikos, (2 vai. p.p.) baigė savo dar- jungs visas teigiamąsias lie- dĮ1 Lietuvos nepri-

Valstvbės ir kiti kraštai ne-Į bą jau turėdamas naują Vii- ,uvių vyresniosios ir jaunes- •‘ląiąomybes atstosimo.
Sovietų Ru-, ko valdybą. • • i * « Lietuvių tautos valia, —
irnrrAo i mosios kartos pajėgas. ilgus šimtmečius reikšta bū-

Pradedamas seimo posė- ti iaisYft nepriklausoma
džius, pirmininkas V. Sidzi- Tojau seimas įsklause n- vaktyhe> pakartotinai pa
kausiąs pareiškė, kad „Am- svarstė S Lūšio pateiktą, jo. 191g vatarioP16
žinieji mūsų tautos idealai P>nnimnkaujamoa komiu- i j deklaracijoj, vienbalsiai 
ir visų lietuvių bendras šie- Liet^°S ne-! palvirtinta Steigiamojo Sei-

k,mar atstatyt, Lietuvos ne- 50 m(.tl, sukakties atžymėji- ”°' k«“J“ »*■*»* “J"- 
priklauscmykę ir laisvę su- mo programos gail ių išdės- Mausonl5'Į>«» kovose, 1941
vedė mus į vieninga ir pajė- tvm?. T'1? *“*“*““ u- partizanų

i __ i žygiuose, — teskatina visus
^.a . 7 . - unOp^'į Gruodžio 11 d. (nuo 11:30 i vieningųdarbąikinepri-
veikj jaučia ir musų tauta ir vaj jkj 9;00 vak) seimas' klausomos demokratines 
Lietuvos okupantas.“ tvirtino apyskaitas, priėmė Lietuvos atstatymo. Šios ko*
..„Esamom aplinkybėm,“ sąmatas ir svarstė nutarimų vos pasisekimas priklausys1 
sakė toliau V. Sidzikauskas, komisijos parengtus seimo ne tik nuo besikeičiančių 
”vra būtina, kad mūsų prin- rutarimų projektus. Priėmus tarptautinių sąlygų, bet taip

tųiu kraštu išvarvti, musų 
kovos ginklas lieka memo-

dažnu atveju ėmė daugiau landumai, peticijos, laiškai, 
kaltinti laisvuosius žmones, vizitai ir visa eilė kitu prie-
o nematyti Lietuvos oku
panto, prikaišioti Vlikui ir 
kitoms organizacijoms, ku

moniu. kad mūsų byla būtų 
iškelta Jungtinėse Tautose. 
Šitas kalusimas Vliko atsto-

rios trukdančios laisvajn lie- vu. besilankančiu Valstvbės 
tuvių susisiekimui tarp sa- departamente. ‘ kiekvieną 
vęs.

To pasekmėje koks bepa-
kartą būdavo keHamas. 

Porui Sidzikauskui tekosnodvtu Sovietu Sąjungos . .. ..- v . 1-1 ė- . — * geguzec menesi pakeliautiparėmimas, bet tik lietuvis- 
kai Kalbantis, prasidėio su 
jais susitikimai, diskusijos, 
ruošimas išleistuvių ir kt.

Buvo ruošiamasi didžia
jam 1966 metų Jaunimo 
Kongresui, ir atsirado būti
nas reikalas nustatyti bend-

po didžiąsias Europos sosti
nes — Londoną. Paiyžiu.

vrro uuuii»j uiuau pini* * msųa jMvjvniuo. x ***********£ *?*/*t9 ***** '
Muenchera kur buvo ^celia*1' c*p*n&* *r hekompromisinį keletą patikslinimų, pavesta pat ir nuo pačių lietuvių pa- « pabaltiečių dar buvusi

p .’ v., v 1 nusistatymą pagrindiniu Lie- valdybai seimo nutarimų bei siryžimo ir susidrausminimo 
KVtU 11 lflUriO EU10- H«.._ naroičt-imii tolretuc otifinb-o bnvni*ma. įvytu n viuuno euiu- tuvos valstybingumo klau- pareiškimu tekstus atitinka-' šioje kovoje 

pos laisves klausimas, susi- #imu nedviprasm;ikai pa_ maį suredaguoti ir paskelb-' Seimas kviečia Vliko vai 
brėžtų politiškai organizuo- ti. Šio uždavinio dalį valdy-j dybą jungti visas vyresnio-tikta su Lietuvos diploma-

----------- ..—— i tais oro’aniz'iciin atstovais —------ ----- ------ w £ j—~
ras gaires laisvųjų lietuvių ^jkgjajg ‘ , toji mūsų tautos dalis lais- ba atliko tuojau po seimo sios ir jaunesniosios kartos
su savo artimaisiais, gyve
nančiais okupuotoje Lietu
voje, santvkiavimo.

viena latvaitė ir du estai.
Birutė dirbo parduotuvė

je, todėl turėjo progos sutik
ti daug žmonių, su jais pa
sikalbėti ir juos geriau pa
žinti.

Ji sako. kad Vokietijos - 
darbininkai dirba kantriai, 
nesipurto dirbti net ilgesnes 
valandas. Jie pareigingesni, 
negu kanadiečiai. Vokiečiai 
mandagesni. Paklausus ke- .. 
lio. jie maloniai duoda pa
tarimų, stengiasi surasti pa
lydovą.

Ir vokiečių studentai jai 
atrodo kultūringesni.

Buvo Austrijoje. Šveicari
joje. Belgijoje. Prancūzijo
je ir Berlyne. Visur, išsky
rus lytų Berlyną, kuris ko
munistų valdomas, žmonės 
linksmi, miestai atstatyti, 
nebematyti karo pėdsakų. 
Kitoks lytų Berlyno vaizdas.
Čia žmonės savy užsidarę, 
vengia pokalbio su turistais, r- 
karo sugriauti pastatai ne
atstatyti. Lengvąjį automo- . 
bili tik kumekur tepamatai

Visai kitoks vakarų Ber
lynas. Jis savo susitvarkymu 
traukia visų dėmesį Pabu
vus abiejose Berlyno daly
se, vaizdžiai matyti, kokia 
pažanga daroma ten. kur 
žmonės laisvi, ir koks baisus 
skurdas viešpatauja ten, 
kur komunistai valdo.

Birutė aplankė ir savo ; 
gimtąjį miestą Augsburgą 
ir jame lietuvių tremtinių 
pastatytą gražų kryžių.

Savo kelione Birutė labai 
patenkinta.

Linkiu Birutei sėkmingai 
baigti universitetą ir taip .. 
pat sėkmingai pradėti dirb
ti, dabar svajojamoje diplo
matinėje tarnyboje.

i va jame pasauly ir kad tai ii- pabaigos. 
Paskutinę didesnę kelio- notų Lietuvos okupantas

pajėgas šiam pagrindiniam 
tikslui — Lietuvos nepri-

no^dv 1 Y”“ S°im° |K>,“lžiams klausomybei atstatyti,
poseay-, vadovavo pirmąją diena sei-V. Sidzikauskas atliko*

Tuo reikalu sausio 22-23 spalio-lapkrižio mėnesiais į! . nasisakant dėl nirminin' ^aUovavo. (llSR3
dienomis Clevelande |vykoTolimuosius Rytus, 1tam kaip Į ’ irSeimas pritari. Clevelan-

>B, Al < Ps . tu Vliko valdybos (gen. jek. mo sekretorius buvo * Vyt. de priimtai rezoliucijai dėl
; santykiavimo su pavergto^

nę
• •

veiksniu — Vliko, PI.
t-aukYTios n^toUUiieto^i k Di'>!?matinės. T?™^! .Seimo deic,2ata.8 kitaip Lie-. £ Audėno“ bei Tautos Fom
L aukus jos nartu, Kajetonu, bos - atstovų pasitarimas. i uvos egz.las tr kovotojas, do va)d bos , irm , j ,Uilv d,s- , sios Ljetuvos k

Jan vvkdami, VI,ko atsto-, turėjo daug pranešimų ir po-, p^j,^ buvo Seime dalyvavo ir seimą kviečia visas lietuvių orga-
vai pasiruošė svarstymui iri ^edtzų Korėjoje ir Japomjo-i . . „aeeidavi- sveikino: dr. S. A. Bački,.i nizaciias derinti savo veiks.

Čeginskui ir mirus Kiprui 
Bieliniui, į jų vietas Vliko
TP r* VirKn z-lm >1 mLdiyVJC. ĮSI IIIA.V tlU IIČTUJUS

valdybos narius — Algirdą 
BudreckĮ ir Algį Vedecką.

Vliko Tarybai teko priim
ti visos Vliko Valdybos at
sistatydinimą, kai 1966 m. 
lapkričio 30 dienos tarybos 
posėdy nebuvo vieningo pa
sisakymo dėl lapkričio 19 
dienos Įvykio šviesos-Santa- 
ros susirinkime. Tame susi
rinkime dalyvavo ir Vliko 
narių. Ten pasireiškus So
vietų Sąjungos pareigūnui, 
nebuvo reaguota. Taiybos 
posėdis buvo nutrauktas.

Susidariusiai krizei išaiš
kinti tarybos pirmininkas 
gruodžio 7 d. sukvietė Vliką 
sudarančių organizacijų at
stovų pasitarimą, kuris tary
bai pateikė svarstyti savo 
sutartą rezoliuciją šio turi
nio:'

”VJ?ko Taiyba, išklausius 
Vliko pirmininko informaci
jas apie 1966 m. lapkričio 
19 dieną Vliko žmonių daly
vavimą šviesos-Santaros su
sirinkime, kuriame netikė
tai pasireiškė Sovietų Sąjun
gos pareigūnas, apgailes
tauja jų nereagavimą dėl to 
pasireiškimo ten pat vietoje. 
Vliko Taryba laiko tame 
Šviesos-Santaros susirinki
me buvusiu^ Įvykius nesude
rinamus su tautine draus
me.“

Vliko Taryba šią rezoliu
ciją gruodžio 7 d. priėmė 
vienu balsu. Grupių atstovų 
susirinkimo ir tarybos narių 
vienbalsiai pasisakyta To
dėl ši incidentą laikome pa
baigtu. Dabar lieka tarybai 
uždavinys sudaryti naują 
Vliko Valdybą.

pateikė savo projektą, kuris je. i en ouvo oisKuiuojamas m kad val(lvbos klausi. atst. J. Rajecko ir savo var- mus su joje nustatytais prin- 
su nedidelėmis pataisomis pavergtųjų Europos tautų mag bat & šjo sei..du, dr. p. Grigaitis, Ameri- cipais.
suvažiavime buvo priimtas, klausimas ir su Azijos pa- mQ metu ' kos Lietuviu Tarvbos vardu i • • •
Jame buvo pasakyta, kad; vergtomis tautomis darbų | Nuo j'iki3:15 val. traku. Alg. Cureckas. 'Pas. I iet i vrt .
ab,pus;am tautos interesui denmmas. V. Sidzikauskui sjos _ traukos mrtu Bendruomenės vardu. Seimai . Vliko vai-
^ntvkiavimas su žmonėmis teko Washmgtone atlikti ,ol V].-i ęudarančiu or. taip nat pasveikino V. Jo- <Jybą ir tarybą išsamiau m- 
IJetuvoje ya būtinas ir kad, dar laba! svarbus uždavinys, anizac.. ^vaf]ovų pasitari_ „uškaitė. Liet. Moterų Klu- isuomenę apie
iis gak reikštis tik privačio-į kol Atstovų rūmai sutiko ap- ^a« reikalu bų Federacijos vardu ir J. uždavinius ir darbus

organizacijų tinkamai iga- Kongreso pirmininkas 
lioti 45 atstovai, ir baigus Zaparackas.

Pradėdamas darba.pranešimu.

atrodo per griežtas, kitiems i akcinės vyriausybės su ko- 
per laivas. Buvo pasisakv-' munistais pagelbėjo komu-
mu spaudoje, bet pamažu nistams Įsigalėti ir 2) Nato ,. , .. , n;rmame n0-
žmonė^- ii suprato ir su ne- krizė* klausimas, šiu klausi- us jas de! p pzmoi_e ji _suprai, i su ne _____ , sedv pateiktu pranešimu. J. sei- Seimas ragina Vliką su

darančias organizacijaspo to,!f<iy.pate\K™!,,aT*;.".-.* mas sustojo pagerbti prieš J
acnavvnua nuucu Ken- į31-' paturimojo praėjUsiy metų seimą miru-^-• . K • JT?

nistinis elementas šito nusi-i nedv buvo pasiūlęs, kad Sai-' no- s? Yh.k.0 Pirminink4 tuvOs laisvinimo darbą' 1

didelėmis išimtimis prisitai- aiškinimas iškilo 
kė. Žinoma, kad prokomu- kai senatorius Robert

lementas šito nusi-i iraj,u.Vc. • • i nn- l'.................. .  1..............***
statvmo nesilaiko ir bend- gone būtų sudalyta koalici-, , n nprtra’’1'os ir sušaukė pr^’ ” tu0J p0. to

santykiauja su nė vvriausvbė su komunis- seimo mirusi, tame seimerauta ar 
Kremliaus atstovais

Viiko Valdybos nariai
Metų eigoje Vliko Valdy

bos nariams teko dalyvauti

į tais. Pirmuoju klausimu aiš- 
’ kinimą paruošė V. Mašalai-

Vliko tarvbo? posėdi. j veikliai dalyvavusi viena iš 
4 :15 vai. seimo posedij VHko pradininku — K. Bie-

, r-Lr 1 a. IV CO1. ... '
Imu.

* * *
Seimas pritaria Vliko val

dybos paruoštoms gairėms 
reikšmingai minėti Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo sukakčiai ir kviečia val
dybą jas išryškinti bei. su-

tis. buv. Lietuvos Ministerių Papkelbtas tęsiamas, ii sei 
mui buvo pateiktas įvyku-
siojo tarybas posėdžio pir-i Seimo komisijose dirbo 
mininko prof. B. Vitkaus 14 atstovų. Nutarimu komi-
pranešimas, kad išrinkta sijoje — dr. D. Krivickas, i derinus su kitų veiksnių pro- 
nauja Vliko valdyba. Pirmi- Vasaitis, prof. B. Vit- gramomis, paskelbti visuo-
ninku išrinktas dr. Kęstutis kus, , Daugėla, J. Mauru- menei.
J. Valiūnas (seime atstovau- kas Mandatu _ j s^jo.) 
ias Liet. Ūkininkų S-gai) Į . •
valdvba išrirkti: J. Audė- ""»• J. Banelis. L. Vn-b.c- 
nas (Liet. Valstiečiu I iaudi- **«• Kontrolės — J. Pakal- 
ninkų S-ga). dr. A. Budrec- ka, J. Dulevičius, J. Vilga- 
kis (Rytu Lietuvos Pezis- lyg. Sąmatos — dr. A. Škė- 
tenciris Saiūdis). R- K.ezYs *y»» Sodaitis. J. Pažemė- 
(Lietuvių Fronto Bičiulių
Saiūdis). J. Sonda (Liet.
Socialdemokratu Parti ia),' šis Vliko seimas vyko 
P. Vainauskas (Liet. Krikš- Maspetho lietuvių parapijos 

1967 m. kalendorius, šie-i cioniuDemokratu Saiunga). salėje kurios šteimininkas

kabineto generalinis sekre 
torius. Nors Lietuvą bolševi
kams okupavus jokios ko-ivainose vietose: mineji- .... . . A .

muose. suvažiavimuose bei a!,cl>os sa komunistais nie- 
ya_!kas nesudare, bet pirmojoi 

marijonetinėj vyriausybėj 
keli ios nariai buvo ir neko-

vietos susirinkimuose, 
sario 16 dienos proga Vliko 
pirmininkas Sidzikauskas 
pasakė kalbą New Yorke; 
vicepirmininkas B. Nemic
kas — Los Angeles; Lietu
vių Dienoje Toronte — Al
girdas Budreckis; Alto su
važiavime Chicagoje daly
vavo vicepinuininkas S. Lū
šys. o Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukakties minėji
muose Hamiltone. Kanado
je, dalyvavo J. Audėnas ir 
Los Angeles V. Sidzikaus
kas. Visų pasakytosios kai-

munistai, kurie greitai iš va
dinamosios „vyriausybės“ 
iškrito. Antruoju klausimu 
iš lietuviu pusės liudijo V. 
Sidzikauskas

Bus daugiau).

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

nmis. kasdien atplėšiamas, 
išleido Nidos knygų klubas

Tarybos pirmininkas ta- vra Tautos Fondo pirminin- 
rybos vardu pareiškė, kad kas prel. J. Balkūnas. (Ji

(I Ladbroke Gardens, Lon-; naujos valdvbos rinkimas ne T. Fondo lėšomis — sei-

Seimas reiškia pasitenki
nimą Tautos Fondo, jo pir
mininko ir valdybos darbu 
ir į-agina Vliką sudarančių 
organizacijų vadovybes uo
liai remti Tautos Fondo pa
stangas sukelti kiek galima 
daugiau lėšų Lietuvos lais
vinimui. • *

Seimas reiškia nuoširdžią 
padėką Amerikos lietuvių 
Tarybai už sveikinimą ir 
nuolat teikiamą moralinę

tingai daug keliauti. Jam,

• •

Baigiasi metai. Pratęsta
me prenumeratas, užsisaky
tame Keleivį, kuris duoda " 
pylos komunistams ir jų pa
taikūnams Kas Keleivį pra
deda skaityti, nebenori su : 
Tėvu ir Maikiu skirtis.

K. Galdikas ir J. Venckus 
švenčių proga jau atidarė 
savo namų duris ir pasikvie
tė Tėvą su Maikiu.

Kas nori Keleivį pirmą 
kartą užsisakyti arba prenu
meratą pratęsti, paskambin
kite 682-9444, gausite greitą 
nemokama patarnavimą. (111

J. šarapnickat

vertinda
mas JAV Kongreso priimtą
ja rezoliuciją Baltijos vals-

kui, keliem? atstovams ir biems pasitarimams. Prieš 
PLB ryšininkui pareiškus išsiskirstydamas. seimas pa
sveikinimų ir linkėjimu nau- reiškė nuoširdžią padėką tybiu reikalu, reiškia padė- 
jajai valdybai, nauiasis Vii- prel. Balkūnui už ta svarbią ką visoms organizacijoms ir 

sustosiu ties ryškesniais Vii- sąlygo* geriausios. Bent ke-1 Žingsniai takeliu, O. B. ko pirmininkas dr. K. J. Va- pagalbą sklandžiam seimo asmenims, veikusiems, kad 
ko Valdybos praeitųjų metų turis kartus būdamas Wa-, Audronės eilėraščiai, 115'liūną* dėkojo už pasitikėji- darbui). į tokia rezoliucija būtų priim-
darbais. ‘ shingtone, turėjo pasitari- psl., kaina nepažymėta. mą ir pareiškė: (Eit*) ta.

• • kaip buvusiam Pavergtųjų 
Dabar prieinu prie valdy- Europos Tautų Seimo pirmi 

bos ir. jos pavestas, trumpai ninkui, buvo ir keliavimo

nas, išleido Juozas Bačiū
nas, didelio formato, 153 
psl., labai daug paveikslų, 
kaina $3.
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v e -gtos Lietuvos
Televizijoje negali rodyti Stalino konstitucijos diena 
tokio gyvenimo, koks yra Kadaise buvusi iškilmin- 
Vilniaus televizininkai gai švenčiama Stalino kons- 

per Tiesą pasipasakojo, kad titucijos diena (gruodžio 5 
ie bando televizijoj rodyti d.) šiemet atžymėta pana- 
ietuvos "gyvenimo tikro- šiai, kaip ir sodininkų, biti- 
ę“, bet negali to padaryti' ninku ar geležinkelininkų 
itaip. kaip tik tokiu Būdu, diena. Vilniaus laikraščiuo- 
~ip kadaise Potiomkinas se įdėta po porą straipsnių, 
dė carienei Katrinai savo-i dėstančių senus įtikinėji- 

džiauninkus: išpuoštus, mus, kad visur kitur nėra jo- 
ai tus, šokančius, dai- kios demokratijos, kad tik- 
oi ius ir savo ponui' ra demokratija esanti įgy-

' ausiai linguojan-

įip buvo šį antra 
’apM-ičio 29), — guo-

vendinta tik "tarybinės“ 
(nebe stalininės!) konstitu
cijos santvarkoj, kurioje vis
kas auga ir klesti, kurioje

antais, kaip "krautuvėje ki
tų prekių dažnai nėra. bet 
degtinės gali gauti dieną- 

: naktį“, kavinėj kavos tik « 
100 gramų, o konjako — 
kiek tik pageidausit“ ir pa
našiai.

Kai vienas kalbėtojas 
New Yorke, remdamasis au-' 
tentiškais liudytojais, pa-i 
reiškė, kad rusai baigia lie- į 
tuvių rautą paversti girtuok
lių ir vagių tauta, visi rusų 
garsiakalbiai iš Vilniaus už
riko, kad tai šmeižtas. 
Sprendžiant iš tokių tikro
vės vaizdelių, gal dar gali
ma tikėtis, kad ta programa 
dar ir neįvykdyta, bet pa
stangos dedamos be atvan
gos.

(E)

ųsi televizininkai. —Eks- valdžia esanti pačios liau
dies rankose. Tam įrodyti 
paberta v 1 tinė skaičių, kiek 
"šalyj: 3ra visokių depu
tatų ir kiek tarp tų deputatų 
yra darbininkų bei kitokių 
"darbo liaudies sūnų ir dūk 
terų“. Tik nepaminėta, ką 
tie deputatai ir gali ir koks 
jų vaidmuo santyky su tikra 
sovietinės imperijos valdžia.

Be to, konstitucijos pa
gerbimą nustelbė kita. 
Maskvai daug svarbesnė su
kaktis. Tai 25 metų sukaktis 
nuo rusų priešpuolio prieš 
vokiečius prie Maskvos. A-

pei taryboj tądien buvo 
apžiūrimos miesto prekės. 
Ką sakytum apie televiziją, 
jeigu tokių dalykų nerody
tų! O mes neparodėnt.'Nū- 
važiavom, išdėliojom apara
tūrą, bet nei televizijai fil
muoti, nei radijui įrašų da
ryti neleido Sakė, atvažiuo
kit kitą sykį, mes pasiruo
šim jums specialiai... Pana- 

ų atsitikimų būną tiek ir 
tiek. Paslaptį mes žinom. 
At-1 uoji, jau. žiūrėk; ima 
dejuc i. kad nelaiku. kad 
specialiai televizijai nesi
ruošta. Atseit, reikėtų pagal: L pie tai ir Vilniaus Tiesa pa
roti. pasipuošti, kad ekrane skelbė stambų paties marša- 
atrodvtų. kaip turėtų visada lo Žukovo straipsnį.
’ ūti... (E)

Prieš kiek. laiko laikrašty
vo paklausimas, kodėl kė
ni.-' aprangos reikmenų 

■ ,?ma tik .elevizijoj maty- 
btt nėra parduotuvėse.

(E)
’^mpozitorių

Išniekintas Staliną negarbi

nusio kompozitoriaus kapas

Jau keleri metai, kaip 
kompozitoriaus J. Pakalnio 
kapas Kauno Šančių kapi
nėse visiškai apleistas, — 
rašo vienas kaunietis Vil
niaus Komjaunimo Tiesoje 
Šančių kapinės dabar užda
rytos. taigi ir nebeprižiūri
mos. Esą, "Žmonės be sąži
nės, be elementaraus pado-' 
rūmo jausmo sudaužė kom
pozitoriaus paminklą, išar
dė kapą“. Šaukiasi į Kaimo 
miesto kultūros skyrių ir 
kompozitorių sąjungą, kad 
pasirūpintų kompozitoriaus

Prezidentas Johnsonas su krašto apsaugos ministerių 
McNamara prezidento laikiname kabinete Austin, Tex.

(pačios durys dar buvo už
rakintos), kai pasigirdo 

1 smingamo lėktuvo jau pa
žįstamas žviegiantis kauks
mas, o dar už akimirkos — 
krintančiu bombų aukštas 
plonas švilpesys —sssyyy... 
ir jį sekę pragariški trenks-

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Andrius Valuckas, NE-

mai Šį kaitą pylė išilgai Py- MUNO SŪNŪS, romanas iš 
limo gatvės, jos kaire puse. 1 suvalkiečių ūkininkų sukili-

(Bus daugiau)

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE

(Tęsinys)

LIETUVA, TĖVYNE
MŪSV..

Kaip atrodo "arbatėlė be 
arbatos“

Vaizdi dabartinio Lietu
vos kultūrinio gyvenimo iš
karpa, papasakota mokyto- 

Neseniai įvykusiame Lie-1 jams skiriamo laikraščio sa-
suvažiavimas

avos kompozitorių suvažia
vime buvo pažymėta, kad

vikritikos skyriuje:
"Žemdirbio dienos proga

I tnanrtežRAkičVirb rainnn viHll-s jungoje- yra w nariai 
ompozitoriai kūrėjai ir 12 rinės mokyklos mokytojai, 
o: etikų — muzikologų, j nesugalvodami geresnio bū- 
Suvažiavime buvo eilė do atsilyginti kolūkiui už

'rečių — rusų kompozito-
’’ų, taip pat viešnia iš Esti- 

s. Kompozitorė L. Auster,
’ uri kritikavo V. Klovos

xviu\/ x v*

paramą, suorganizavo mo
kyklos bendrabutyje žem
dirbiam arbatėlę be arba
tos. Vaišinos iki žemės grai- 

aujosios operos muziką ir bymo. Pametęs savikontro
lę, direktoriaus pavaduoto
jas įžeidė savo šef£ žodžiu. 
Direktorius atsilygino veiks- 

eros elementų. V. Lands- mu- Įspūdžiui sustiprinti di- 
ergis tarp kita ko pabrėžė,’rektoriaus žmona paleido 

kad Lietu-os kompozito- pavaduotojo pusėn keletą 
:ams • ūtina plėsti ryšius ne tuščių butelių ir prastesnių

uriai prieštaravo muziko- 
’ r~as V Landsbergis, nuro
dydamas eilę geiųjų tos o-

;k su ' broliškų respublikų 
ir su užsienio šalių kom- 

zitcriais.

(molinių, kaip vėliau aiški 
no direktorius) lėkščių. Ka
dangi šis spektaklis vyko 30

K kompozitoriai apgai- žemdirbių akyse, rajono
ir naujos V. Klovos 
"žalgirio-Dviejų ka- 

r naujo A. Rėka
us . eto ("Gęstančio 
. iaus“) libretų — sceni- 

—' = dramaturgijos trūkumas. 
Kaip ir kino filmų gaminto- 
’ai, taip ir kompozitoriai ap
gailestavo tinkamos rašyto
jų (poetų-dramaturgų) tal
kos stoką.

Operos teatro direktorius 
(kompozitorius V. Lauru- 
šas) aiškinosi, kad naujų sa
vų operų nedaug, todėl, esą, 
negalima jų laikyti stalčiuo- 

n • išleidžia scenon, kas yra, 
ors ir netobula.
Filharmonijos kamerinio 

•rkestro vadovas S. Sondec
kis sakė, kad jo orkestras 
beveik neturi originalių ka
merinių kūrinių: "Kai lietu- 

-višką muziką tenka repre
zentuoti broliškose respub- 
’ikose ar užsienyje, mes tie
siog atsiduriame sunkioje

1 dėtyje.“
Kompoz^orių sąjungos 

valdybos pirmininku per
rinktas E. Balsys, pavaduo
toju — P. Tamuliūnas, sek
retorium — V Paketuras. 

s ,

1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andriu* Valucka*, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 ps! , kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Taruli*, VILNIAUS
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2.50

Albina* Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ 1 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis, 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS Į 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl.,

mo

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

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

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
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-

Patekėjus saulei, pareinu 
namo apsitvarkyti ir užkąs- 

J ti. Įjungiu radiją, nusuku į 
1 ... Patogumo sumetimais iš Kauno stotį ir einu virtuvės

1 nauJ^las. vakaro apatinę kūno dalį ap- arbatos kaisti. Bet nespėjus 
mundiravau visai kariškai

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

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai-

• • • • •• • • • a $2.00 kaįna $3.00-

Petrašiūnų kapines.
J. Pakalnis priešbolševi-

kiniais laikais jau buvo di
džiais gabumais pasižymė
jęs muzikas — fleitistas. di
rigentas ir kompozitorius.

dar užkaisti, girdžiu: "Lie- 
Karinio sukirpimo kelnės ir tuva, tėvyne mūsų...“ Lan- 
auliniai batai ne tokie jaut- gai be stiklų, tai aidas skam- 
rūs bet kokiem glamžymam ba per visą kiemą. Kol pri-
įr patogūs visokiems šuo
liams; be to. žymiai geriau

Žymiausias jo kūrinys— ba- apsaugo šeivas

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,
11 tomas, 336 psl., kaina $5.

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

bėgau prie aparato, nutil
džiau, iau trečią eilutę varė.

brūzgynų. Tuo metu siunkvfžim?ai° krausto ko

mandierių šeimas. Vieno pa
lydovas seržantas, įsitvėręs 
šautuvą, užrietęs galvą dai
rosi aplinkui. Man tuoj šil
ta pasidarė. Nė arbatos ne
gėręs neriu laukan. Bet vos 
peržengiau slenkstį, pasitin
ka atėjusi iš šoninio namo 
kresna viduramžė koman- 
dierienė,,susistabdo ir be jo
kios ižangos klausia:

— Aš girdėjau Lietuvos 
himno melodiją. Ką naujo 
pranešė?

— Tamsta suklydai. — 
bandau teisintis. Kauno ra
dijo stotis dar tyli, o Mask
va duoda muziką, — paaiš
kinu ir einu toliau, bet ji 
man pastoja kelią, sakyda
ma:

— Aš ne vaikas, tą melo
diją labai gerai pažįstu, ir 
be reikalo Tamsta slepi nuo 
manęs

Man šiaušiasi pagaugai ir 
dairausi, kaip čia greičiau 
sveikam pranykti iš kiemo. 
Ką gi. šūktels boba: "šni
pas, orovokatorius!“... ir a- 
pipuls anie raudonarmiečiai 
nuo sunkvežimio kaip nie
žai. o tada aiškinkis, įrodi
nėk savo nekaltybę.

— Jeigu esi tikra, kad ne
suklydai, tai ir išvadas mo
kėsi pasidaryti. — nutolda
mas atsisukęs pusbalsiu pa
aiškinu ir skubu ko greičiau 
pasiekti vartus ir išnykti jai 
iš akių

Reikia pasakyti, kad mo
teris buvo viena iš ramiau
sių komandierienių. Tad ir 
šį kaitą, nors kiek ir apsi
gandusi ir padidėjusiais a- 
kių vyzdžiais, bet laikėsi ra
miai ir kažka giliai galvojo.

Vos pasiekiau Pylimo 
gatvę (o ji man buvo neto
li). kaip užkaukė visais bal
sais sirenos oro pavojų. Tuo
jau ėmė burgzti virš galvos 
vokiečių Stukos. Vos spėjau 
prisiploti prįe artimiausio 
mūro frontinių durų angoje

nuo vi-

Santvaro siužetą iš baudžia- Vilniuje tokiu pusiau kariš- 
\os Panaikinimo išvakarių), kai pasirėdžiusių galėjai su-
išleistas scenon 1942 me
tais. vokiečiu okuDaciios me-- z---- X---- --------
tu.

Rusiškai bolševikijai vėl 
užplūdus Lietuvą, čekistai.

tikti kiekviename žingsny-
Hrr Foi ninb-cm

XX VCSX IHUnani

dė akių. Nežiūrint viso to 
margumo, savoje sodyboje 
nesijaučiau visai saugus, y-

\rvcKi ▼ x ai\urv DITV.IVZ

stalinistai ir jų pataikūnai, pač, kad čia nuolatos maišė- 
nors ir negalėdami prikišti si sunkvežimiai su raudon- 
Pakalniui jokių nusikaltimų, armiečiais ir NKVD vyrais, 
grėsmingai šnairavo į jį vien atsiųstais paimti tai vienos, 
dėl te, kad Pakalnis nebuvo tai kitos komandierių šei- 
su jais pabėgęs Rusijon, o mos. Vengdamas vienoje 
dirbo savo darbą Lietuvoje vietoje ilgiau būti, naktį net 
ir vokiečių okupacijos metu. kelis kartus buvau išslinkęs 

1948 metų pradžioje įvy- į artimesnes sodybas ir nuši
lusiame kompozitorių suva- leidęs į jų slėptuves. Bet iš- 
žiavime Pakalnio kūryba skyrus netoliese buvusio 
buvo užpulta visu to meto lombardo slėptuvę, visos ki- 
rusų bolševikų diktuojamos1 tos nedžiugino manęs. Sa- 
"kritikos“ brutalumu. Suva-.kysim, Šventosios gatvėje 
žiavimui dar nepasibaigus, po penkiaaukščiu namu gi- 
J. Pakalnis "staiga mirė“, ■ liausiąs rūsys, bet laiptai į 
vos pradėjęs 36-sius savo i ji ir požeminis koridorius 
amžiaus metus. Per tuo me- J tokie siauri, kad tik pavie
tu dar labai sandarią Gele- niui žąsele gali judėti. Suti- 
žinę uždangą į Vakarus te-i kęs priešais ateinantį, turi 
prasprūdo žinia, kad Pakai-! prisiploti prie sienos, norė- 

x •_ damas prasilenkti. Pačioje 
slėptuvėje du maži siauri 
langeliai, įkypai įsprausti 
tarp sienos ir lubų. kokių 12 
pėdų aukštyje, gąsdino ma
ne, kaip skenduolio akys. 
Čia nereikėjo jokio kliudy
mo. o tik keliom plytom už
versti duris ir prakiurdinti

liaudies švietimo skyriui be
liko tokius jnokyklos vado
vus pristatyti Švietimo mi
nisterijai atleisti iš vadovau
jančių pareigų ir, kuo toliau
siai vieną nuo kito atskyrus,
Įdarbinti kitose mokyklose 
O jut ' ■> d gus metus ranka 
rankon bendrą darbą dirbo, 
barščius iš vieno puodo ir 
prie to paties stalo srėbė.

"Vienas minėtų vadovų 
vėliau savo pasiaiškinime 
rašė: "Vaišės buvo daromos 
su svaiginamaisiais gėri
mais, nes kitokių gėrimų ne
buvo gauta. Buvo numatyta 
žymiai daugiau svečių, bet 
jų atsilankė maždaug pusė, 
todėl degtinės buvo pagal 
žmones perdaug. Vaišių me
tu daugumas stipriai įsigėrę, 
ir aš tuo pačiu padauginau 
išgerti, kadangi visam pobū
viui vadovavau... Nesiginu, 
kad galėjau pavartoti ne
cenzūrinius žodžius, ko tik
rai nepamenu. Padariau sau 
gyvenime išvadą, kad viso 
blogio šaltinis yra degtinė.“

Būdingiausias pareiški- J. Pakalnio kūryba nau- 
mas pasiaiškinime — "kito- Į dojama, mėgiama, tačiau jo 
kių gėrimų nebuvo gauta“, kapas, pasirodo, ne tik už- 

kartojasi įvairiais vari-1 mirštąs, bet ir išniekintas.'

nis, didžiai sukrėstas teroris- 
tiškų užsipuolimų, iš suva
žiavimo pasitraukęs ir grįž
damas namo nusižudęs.

Po to keletą metų Lietu
voj J. Pakalnio vardas ir jo 
kūriniai buvo išbraukti iš 
viešai vartojamo žodyno 
Tik po Stalino mirties, "ato
drėkio“ laikąis. buvo vėl iš- vandentiekio vamzdžius, ir 
kelta iš archyvo Pakalnio į visi prilaktų iki vienam. Pa

Sužadėtinė“. "Pataisius“ 
turini pagal marksizmo-leni
nizmo reikalavimus, baletas 
pavadintas nauju vardu (ja
me panaudotos "Aušra auš
relė“ dainos vardu), pradė
tas rodyti teatre.

Vėliau, lietuvių muziko
logų pastangomis. J. Pakal
nio kūryba buvo visiškai re- 
habilituota. gerai įvertinta, 
net ir jo baletui sugrąžintas 
senasis vardas "Sužadėti

tamsyje apgraibom nusilei
dęs į rūsį, radau žmonių kaip 
silkių, visi išsižioję gaudo o- 
rą; vieni išeina, kiti ateina; 
stumdosi alkūnėm, kaip per 
didžiausius atlaidus Ačiū 
už tokią slėptuvę: jau ge
riau mirti paviršiuje, negu 
uždusti tokiame požemyje.

nė.“

Kas buvo tie "be sąžinės ir 
be padorumo jausmo“ išnie- 
kintojai, nebėra vilties iš
aiškinti : paprasti chuliga
nai, ar kerštingi "komuniz
mo statytojai“.

(Elta)

ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl-, 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.

ŽMOGAUS

Jonas Aistis, POEZIJA.
įjoję yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 

' psl., kaina $2.50.
Juozas K rai. kauskas, TIT-VIENIŠO __________ ,

GYVENIMAS (apie Dėdę'|NAGO UGNIS, premijuotas 
Šerną), AnUno Rūko, 206 -Omanas, 205 pusi., kaina
psl., kaina ...................... $2

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl., 
kaina ....••••.... •«.«..••.... $3.

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

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvi-nės, 88 psl.. 
kaina ............................... $1.

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ...»..

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ,
K- Žuko, 476 psl., kai
na ..................................... $5

52.50.
Aloyzas Baronas; VIENI

ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psL, 

Kaina $2.50.
Juozas Švaistas: JO SU

ŽADĖTINĖ, premijų o t a 8 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kainą 
$4.00

Aloyza* Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre

mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
ousl., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U-
m PELIAI NEGRĮŽTA 1Tas knygas gante gąuu|KALNUJį 609 į

Keleivio administracijoje | $5 OO
(636 Broadvray, So. Boston,
Mas*. 02127).

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS. I66pusl., 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio

^^^^000000000000000000008
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Astuonių vagonų Chicagos traukinio dviem vagonam 
nuvirtus, žuvo tik vienas žmogus.

ropoje ir Amerikoje, bet iš 
kur jis yra kilęs, nėra aišku. 
Italai tą žodi rašo caviaro, 
bet kai kurie kalbininkai 
mano, kad italai turi jį pasi
skolinę iš turkų ar totorių. 
Bet kada tėvas apie kaviarą 
sužinojai?

— Aš, Maiki, plačiai po 
svietą vandravoju. tai suži
nau visokių mandrybių. Tu 
gal nežinai, kad apie kavia
rą dabar žmonės kalba po 
visą Ameriką, ba gazietose 
rašoma, kad į Lietuvą dabar 
yra siunčiamos dar negirdė
tos dovanos Kalėdoms: ar- 
mobiliai. televyžos, šampa- 
ras. kaviaras ir kitokia pra
banga. Klausiau Zacirkos 
ar jis žino. kas yra kaviaras. 
tai jis rokuoja, kad tai yra 
toks štofas, katrą tik kara
liai ir generolai valgo. Nu. 
tai aš norėčiau, kad tu ii 
man tokio štofo ant Kalėdu 
užfundytum.

— Aš manau, kad tėvui 
geriau patiktų gera silkė, 
nekaio kaviaras.

— Kodėl?
— Todėl, kad jį vaitoja 

užkandžiams tik išlepinto 
skonio ekstravagantai. Pa
prastiems žmonėms jis ne 
patinka

— Bet Lietuvoje dabai 
nėra jokių vagantų. Maiki. 
Komunistai rašo. kad Lietu
va dabar priklauso proleta
rams, ba visi buržujai pabė
go Amerikon, arba Sibire 
malkas kerta. Nu, tai išviro
zyk man. kas dabar tą ka
viarą Lietuvoje valgys, jeigu 
jis piastam .narodui nepa
tinka? Ar nebūtų geriau 
jiems amerikanckas šolderis 
ar kokia balione, ką?

— Tėvas sveikai galvoji. 
Amerikietiškas „šolderis“ 
Lietuvos žmogui būtų daug 
geresnė dovana Kalėdoms, 
negu kaviaras ar šampanas.

— Tai kodėl niekas ne
siunčia šolderių?

— Todėl., kad dovanos 
Lietuvai dabar siunčiamos 
ne iš Amerikos, o iš Sovietų 
Rusijos. Iš Amerikos tik pi
nigai nusiunčiami. Sovietų 
valdžia tokiu būdu gauna 
dolerių ir iškiša savo prekes, 
kurias Rusijoje nelabai kas, 
mėgsta. Be to, šitas biznis 
yra ir propaganda, nes atro
do, kad Lietuvos žmonės ge-

— Tegul bus pagarbintas. 
Maiki! '

— Ar tai viskas?
— Ne, Maiki, ne viskas. 

Atėjau tau pasakyti, kad ne
pamirštum, jog čia pat jau 
šventos Kalėdos.

— Kas čia galėtų jas pa
miršti. tėve: juk Kalėdos A- 
merikoje reiškia didžiausią 
bizni. Vieni siūlo pirkti do
vanoms degtinę, kiti žaislus 
vaikams, o dar kiti visokius 
papuošalus.

— Jes. Maiki, visi perka 
prezentus. Aš rokuoju, kad 
ir tu man ką nors nupirksi

— Gerai, nupirksiu kny
gą-

— Kokią?
— „Keleivis“ skelbia 

daug gerų knygų, tėve. Pa
sirink. kuri geriau patinka.

— Denkiu. Maik, už gerą 
rodą. ale tu žinai, kad ant 
knygų aš nelabai gramot- 
nas.

— Bet degtinės aš nepirk
siu. tėve.

— Maiki, aš rokuoju. kad 
šįmet kvortą snapso gausiu 
nuo Zacirkos, ba aš jam 
dažnai saliūną iššluoju: nu. 
tai tu gali nupirkti man ge
ro užkandžio.

— O ką tėvas mėgsti?
— Zinai ką? Nupirk mar. 

kaviaro.
— Ar tėv^s žinai, kas tai 

yra?
— Dar niekad neragavau, 

todėl norėčiau patrajyt.
— Tai yra sūdyti žuvies 

kiaušiniai, tėve.
— Ar tu pasiutai? Kurgi 

tu matei, kad žuvis dėtų 
kiaušinius?

— Nemačiau, kaip deda, 
tėve. bet mačiau sudėtus. 
Manau, kad ir tėvas suval- 
gei ne vieną silkę su ikrais.

— Šiur. kad suvalgiau. 
Bet silkės ikrai nėra kiauši
niai, Maiki.

— Nesiginčyk, tėve Ikrai 
yra žuvies kiaušiniai, ir iš jų 
išsiperi mažos žuvytės. Ir 
kaviaras yra niekas daugiau, 
kaip sudyli žuvies ikrai. 
Bet rusai, kurie jį gamina, 
kaviaru jo nevadina. Jų kal
boje tokio žodžio nėra. Jie 
stačiai sako ikrą.

— Tai kodėl žmonės va
dina ja kaviaru?

— Turbūt, dėl to, kad 
toks vardas yra priimtas Eu

LEIVIS, SO. BOSTON

Kairėj Jordano karalius Hussein, dešinėj vienas jo 
priešų — Sirijos prezidentas Noureddin Atassi, kuris 
pažadėjo aprūpinti ginklais visus, kurie yra pasiryžę

KĄ TIK GAUTOS

NAUJOS KNYGOS

Aloyzas Baronas, TRE
ČIOJI MOTERIS, premijuo
tas romanas, 196 puslapiai, 
kaina $2 50.

Kazys Plačenis, PULKIM I
ANT KELIŲ..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo, 
II laida. 160 psl. kaina $2.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, preL J. B. 
Končius, 404 psl., daug 
iliustracijų, kaina .... $5.00.

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkinys Jų 
tarpe V. Maciūno „Naujoji 
dokumentinė medžiaga apie 
Antanų Strazdą“, J. Gimbu
to „Mažosios Lietuvos krikš- 

I tų formos“. R. Sealy „Vel- 
! nias lietuvių tautosakoj“ ir 
kt., 227 psl.. kaina .. $3.00.

karalių Husseiną nuversti.

CaiiI/p+bi nau l/aVf’O 
UdUIUUU p vi nantij

Perskaičiau „Kelevyje“ 
straipsnį „Yra košės, bet nė
ra šaukšto“ ir nustebau dėl 
autoriaus galvosenos. Nuro
doma, kad Massachusetts 
valstijoje yra 731 slaugymo 
namų, bet kad pats vicegu- 
bernatorius Richardson abe
jojąs, ar susidarys bent 200 
tokiu namų, kuriems bus su
teiktas leidimas medicare li
gonius globoti. Šiam straips
nyje ta padėtis lyginama su 
sovietų tvarka. Esą. sovie
tuose yra automobilių, bet 
nėra kam juos taisyti; esą,
sovietuose trūksta vaisiu bei<.
daržovių, kai daržininkai 
tuo pačiu metu turi tų pro
duktų perteklių. Toks suly
ginimas yra visai nelogiškas 
ir netikęs. Sovietuos* pa
čios valdžios planavimas ir 
vykdymas šlubuoja. Čia. pas 
mus, yra kaltas vien priva
tinių slaugymo namų apsi
leidimas. Tokie namai vei
kia vien privačiam pasipel
nymui ir neduoda tinkamos 
ir reikalingos priežiūros se
neliams

Senas ligotas žmogus ne
dali pasipriešinti, o giminės 
jį dažnai patalpina ten, kur 
pigiau, ir tokiu būdu visi 
pelni iš žmogaus senatvės.

sia padėti, autorius pats sau 
*—-* -* -J-i—^-2—t- ~ , muša šaukštu i kakta.

Marija Šveikauskienė
ria šampaną, užkandžiauja 
kaviaiu ir automobiliais va
žinėja. Atrodo, vadinasi, 
kad Lietuvoje dabar geriau, 
negu Amerikoje, nes čia tik 
aktoi iai ir biurokratai geria 
šampaną.

— Vot. Maiki, tu čia gerai 
išfigeriavai. O aš ir nepa- 
mislinau. kad tai yra žmo
nėms akių mulkinimas.

◄ 3

i
i

Pats laikas, kad būtų nusta-. 
tyti minimaliniai reikalavi
mai slaugymo namams (ręst 
homes). Matyti, mūsų vals
tijos reikalavimai yra labai į 
žemi, jei ponas Richardso-i 
nas yra tos nuomonės, kad 
iš 731 namų tik 200 bus pri
pažinti tinkamais.

Labai gerai, kad Richard- 
sonas atkreipia pačios vi
suomenės ir slaugymo namų 
savininkų dėmesį į šiuos rei-j 
kalus. Juk visi žmonės virš, 
65 metų amžiaus turi teisę 
į medicare "benefits“. Jei 
privatinių slaugymo namų 
savininkai neprisitaikys prie 
reikalaujamu minimalinių 
reikalavimų ir negaus val
džios leidimo slaugyti me
dicare pacientų, tai iš kur 
jie gaus klientų?

Tad privatiniai slaugymo 
namai turi du pasirinkimus: 
pakelti savo priežiūros lygį, 
arba išeiti iš biznio. Esu tik
ra. kad jų daugumas nutars 
iš biznio neišeiti ir turės ge
riau susitvarkyti. Svarbu, 
kad pagaliau yra nustato
mos minimalinės sąlygos 
seneliams karšinti ir nebus 
leidžiama ju be laiko marin- 

iti;
Kritikuodamas susidariu

SAPNININKŲ NEBĖRA
Dar vis gauname prašy

mu atsiųsti sapnininkų.
Nors jau esame skelbę, 

bet dar karta norime pri
minti skaitytojams, kad 
jokių sapnininkų neturime 
ir neturėsime, todėl jų rei
kalu prašome į mūsų admi
nistraciją nesikreipti.

Juodos linijos rodo aliejaus vamzdžius. Jais alie jus teka iš Kirkuko šaltinių Irake. Vamzdžius 
naudoja bendrai JAV, Olandijos, Prancūzijos ir Anglijos bendrovės. Sirija užsuko vieną tų vamz
džių šaką į Tripoli, Lebanone, kuri eina per Siriją.

MIRĖ LIETUVIŲ

POETŲ VERTĖJAS

Maskvoje gruodžio 8 d. 
mirė poetas Davidas Brods
kis, į rusų kalbą išvertęs Do
nelaičio Metus, o taip pat 
nemažai D. Poškos, V. Ku-' 
dirkos, A. Strazdo, Mairo
nio, A. Venclovos, T. Tilvy
čio. K. Korsako ir kt. kūri
nių.

SMUNKA KOMUNISTŲ 

SPAUDA

Laisvajame pasauly pa
stebimas didelis komunistų
spaudos smukimas. Prieš 10 
metų svarbiausiųjų komu
nistų laikraščių Unitą (Ita
lijoj). Humanite (Prancū
zijoj}. Worker (Anglijoj) 
ir Daily Worker (JAV) 
bendras tiražas buvo 1,200, 
000, o šiandien tik 300,000.

Minėtas Humanite, Pary
žiuje leidžiamas, prieš 20 
m. turėjo skaitytojų 500, 
000. o dabar vos 150,000. 
Neskaito komunistų laikraš
čių ir Italijoje Ten partijos 
organas Unitą buvo leidžia
mas Romoje ir Milane. Da
bar Romos laida sustabdy
ta. Už komunistus dar bal
suoja 8 mil. žmonių, bet jų 
laikraščius teskaito 100,000.

Anglijos komunistų laik
raštis Worker taip nusigyve
no, kad teko net vardą pa
keisti. Dabar jis vadinasi 
Morning Star.

Ir New Yorke leidžiamas 
Daily Worker ėjo kasdien, 
o dabar tik du kartu per sa
vaitę. Skaitytojų jis neturi 
nė 20,000.

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ-
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji 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.

T Poslapis penktas

VAIKŲ DŽIAUGSMUI

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

ALGIS ir ALYTĖ, spalvi
nimui knygelė. Kaina tik 50 
centuK

Abi knygas galima gauti 
Keleivio administraci joje.

Pašto perlaidoms reikia 
pridėti 15 centų.

Jau parduodamas

1967 METŲ „KELEIVIO“

KALENDORIUS
Jo turiny* :

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 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127
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JONAS JANUŠKIS
•. «i inio kareivio užrašų

KELEIVIS, SO. BOSTON

Gruodžio 11 d. suėjo 30 metų, kai Anglijos karalius 
Eduardas VIII atsisakė sosto, nes parlamentas neleido 
jam vesti su vyru išsiskyrusios nekarališko kraujo 
amerikietės Simpsonieriės. Viršuje jų vedybinė nuo
trauka 1037 m., apačioje jų dabartinė nuotrauka.

Teisės patarimai

(Tęsinys)

OKUPUOTAMETARYŽIUJE

1940 metų rugsėjo 27 d. iš Tulūzos repątriaciniu 
traukiniu išvykau Į Paryžių. Važiavome gyvulių vagonuo
se tris dienas ir spalio 1 d., anksti r'tą. pernakvojęs stoty, i 
nes buvo vėlu eiti namo (nakčia Paryžiuje vaikščioti’ 
diaudžiama). parvykau Į savo butą. Kelionė buvo vargin
ga, bet praėjo be istorijų. Vokiečiai prie linijos priėjo prie 
vagono, paklausė, ar nėra žydų. čekų, lenkų ir bėglių be
laisvių. vieną belgą apklausinėjo, o šiaip manęs nieko ir 
neklausė. Pravažiavau kaip prancūzas. Kontrolė kartais: 
labai griežta, kartais paviršutiniška.

Pirmas Įspūdis Paryžiuje, nebuvus jame tris ir pusę 
mėnesio, toks, kad tai miestas be sielos. Gatvės ir namai 
nepasikeitė, bet šiaip tai nebe tas Paryžius. Judėjimas J 
gatvėse menkas, pilna vokiečių, ir tik vokiški automobi*ai 
tevažinėja. Svetimos uniformos uždeda miestui savotišką 
antspaudą, —Paryžius nebe prancūziškas. Apleidau gyvą 
miestą, o radau lyg lavoną. Gatvėse matyti daug žmonių, 
kurie lyg neturi ką veikti: vaikšto, kaip musėlės po švento 
Jono. Nėra taksi, ir aplamai susisiekimo priemonių ma- 
ža. Stoka susisiekimo priemonių pagimdė naują verslą: ■ 
prie stočių pilna nešikų ir dviratininkų vežikų, kurie siū-j 
losi daiktus parvežti ar narnešti. Dviračiai Įėjo i madą.
Dviračiais vežioja prekes; retas dviratis dabar neturi 
prikabinto vežimėlio. Dviračiai pabrango, o jų ir pirktis 
veik negalima. Sumanūs dviratininkai išgalvojo net dvi- 
ratininkiškus taksi: už neaukštą mokesti galima sėsti 
i dviratini taksi ir važiuoti, kur nori. Paryžiuje dabar ne
reta matyti, kaip stora ponia sėda i vežimėli, kuii tempia 
dviratininkas, o kartaiš net du. Kaip Kinijoj rikša, taip ■
Paryžiuje dviratininkai. Naujas uždavinys atsirado ir po- ■ 
licijai — gaudyti dviračių vagis, nes, pagiangus dvira
čiam. juos vagia per akis.

Vokiečių pilna visur. Visose didesnėse gatvėse jų ma
tyti daug. Visi geresnieji viešbučiai, valdiškos Įstaigos,' 
daugelis mokyklų ir šiaip daug namų vokiečių okupuoti, j 
Svarbiausioji Paryžiaus gatvė — Chamus Elysees — ir' 
artimiausios gatvės vokiečių perpildytos. Ten jų Įvairios 
Įstaigos: kinai, kareivių teatras, Įvairūs nacionalsocialis-• 
tiniai biurai ir visokios kariškos žinybos. Kad neklaidžio
tų po miestą, vokiečiai visur pridirbo laikinų rodyklių ir 
parašų — „Į kareivių teatrą“. „Į komendantūrą“ ir pana
šiai. Tokių parašų visur gatvėse pilna, ypač jų daug stoty
se, restoranuose ir šiaip viešose vietose, dargi požeminia
me metro, kurs yra Paryžiaus vyriausia susisiekimo prie
monė. Vokiškų parašų gausybė ir tokių parašų aiškus lai
kinumas irgi teikia Paryžiaus gatvėms savotišką vaizdą. !g 
Miestas iš pirmo žvilgsnio daro keistą Įspūdi, ir bent pir
mą laiką tas Įspūdis yra slegiantis. Jautiesi ne kaip pas 
save namuose, bet „svetur“. Tą Įspūdi dar didina visur 
matomos hackenkreutz’o vėliavos, kurios plevėsuoja prie 
visų žymesnių namų ir viešbučių, kuriuose gyvena bent 
kiek žvmesni vokiečių bonzos. Šalia vokiečių žalsvų uni- j 
formų Paryžiuje matvti daug vokiečių moterų, irgi unifor-: tradicijų, linkime vieni ki- menės prievolės amžiaus. Jų j 
muotų. Tai Įvairios „pagalbinės tarnybos“ tarnautojos—! tiems linksmu Kalėdų, ta- širdys dreba, kad rvt poiyt 
telefonistės,' nacionalsocialistų partijos labda.ybės orga- 3a» šimet_ Kalėdos dange- >r jų sūnūs bus nuo jų alsk.r- 
nizacjos tarnautojos ir šiaip įtartinos profesijos vokietės i™ »»*><* Nuota.ka, t, .r .svezt, ten, ,s kur gal. 
Žymesnėse gatvėse pilna ir vokiečių civilių, kuriuos gali 
rr.a atspėti iš hackenkreutz’ų, kuriuos jie nešioja demonst 
ratyviai prisisegę. Koks jų „verslas“, pasakvti sunku, nors

J o nas A i s t i s

KŪČIOS

O kaip balta dabar jinai, tėvynė.
Po sniego apklotu užmigusi plati,
Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais 
Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis...

Kaikur išbėgus stypteli eglutė 
Iki mėnulio veido, šypsančio nakčia: 
Sniegų lig žemės nulenktos šakutės, 
Dangun viena viršūnė šauna vylyčia...

C umšuoja miškas. Kur nekur trobelė 
Atakusi nykiai švytėjančiais langais. 
Šerkšnoj liepsnoja deimantu ugnelės,

Tarytum plazdančios ant stalo žvakės 
Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys, 
Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai.

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at- 
aakym us spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas. ■ ■
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Tamstų atveju, Tamstų ad
vokatas sugebėtų Įrodyti, 
kad bendron sąskaiton Įdė
ti pinigai priklausė Tamstų 
motinai ir kad tie pinigai bu
vo Įdėti Į bendrą su dukte
rim sąskaitą „motinos pa
togumui“, o ne dėl kokios 
kitos priežasties, teismas 
nutartų, kad tie pinigai pri
klausė Tamstų motinai ir i- 
sakytų Tamstų seseriai grą
žinti tuos pinigus Į motinos 
palikimą (estate). Tamstų 
advokatui gali pasisekti Įro
dyti, kad. Tamstų motinai 
gyvenant pas ją. Tamstii se
suo „pavartojo“ teisiškai va
dinamą „undue influence“ 
bendrai sąskaitai atidalyti. 
Atseit, ji panaudojo susida
riusią padėti, kaip pav. mo
tinos ligą ir jos globojimą 
ir „pasipelnė“ kitų vaikų 
nuostoliui.

Nežinodama visų detalių 
faktiškų aplinkybių, aš. ži
noma. negaliu Tamstoms 
pasakyti, ar taip buvo, ar 
nebuvo. Gali būti, kad 
Tamstų motina norėjo (in- 
tended) duoti seseriai „ekst
ra“ pinigų už gautą priežiū
rą ir dėmėsi. Tai būtu būdas 
„atsilyginti“ už darbą ir 
prieglaudą, kai ji buvo rei-

Mes kalbinome motiną 
daug sykių sudaryti testa- 

Mūsu tėvas numirė prieš menLa ir sutvarkyti reikalus,
12 metu. Prieš pat mirti jis bet ji vis nesutiko: sako, 
sudarė „Will“ (testmentą). ka{. numirsiu, vistiek jums 
Pagal ta testamentą anūkam paliks. Prieš tris mėnesius 
buvo palikta po 1,000 dole- motin?., sunkiai pasirgusi, 
rių kiekvienam, o visa kita nnlė vėžiu (cancer). Testa- 
buvo palikta mūsų motinai, mentu nepaliko. Nuėjome 
Vaikams tame testamente Pas advokatą ir prašėme ji 
nė vieno cento nebuvo pa- tvarkyti mūsų reikalus (ne 
likta. Mes esame trys vai- tas pats advokatas, kuris 
kai: du sūnūs ir viena dūk- tvarkė tėvo palikimo reika- 
tė. Visi esame vedę ir visi lus>- Mūs»I vyresnysis bro- 
turime vaiku Aš turiu du hs buvo paskirtas administ- 
vaiku, brolis tris. o sesuo ir-1 ratonum (administrator). 
gi tris. Mūsų mama nenore-1 Gavome reikalingus ’bonds‘
io eiti ®wenti ęu vaikais b h tik tada pasirodė, kad 1 *■’. .buvo ^Vž^arau„ei;37.(X»0 dolerių buvo Įdėta į Vlskas

nė ir stipri, sveika. Ji pasi,j.' bar k, motinos ir sese., var-
ko gvventi pati viena dide- Gu ()oint and survivor~ ac- 
liuose ramuose. Tėvas iai c°unJ. Pradėjome ginčytis 
paliko daug turto. Žinojo- seserinb pradėjome pyk- 
me, kad daug pinigų yra ^s-Advokatas sako. kad ga-
v__ i-~ i_ ____ __ Įima iškelti hvlfl ir irndvti

kad

Patarčiau Tamstoms šiais 
visais reikalais pasitarti su 
savo, o ne svetimu, advoka
tu. Tamsta jo neįžeisi, jei 
būsi su juo atviras ir jam iš-banke bet kiek ir kain i^es ,ima 'skelti bylą ir įrodyti. 5“ dtv"ds "J““1 ,s- Uip ir MoSl tie pinigai priklausė de^’ savo abejones,

na tureio advokatą, kuris m°tinai, nors sesuo, kitą
tvarkė tėvo reikalus. Jis. (beIįą po motinos mirties, 
mums niekuomet neatsaky-! nubėgo Į banką ir pinigus
davo Į klausimus. Sakydavo: lse™e- 
„none of vour business“. ! Mums atrodo, kad gal ad-

Mūsų tėvai atvažiavo iš nori. pasipelnyti is ž . na(iarvta fiqrua
Lietuvos prieš pat pirmąji d^e110 bylinėjimosi. Juk 
karą ir apsivedė Amerikoj. bankas išmokėjo sese- 
Mes visi kalbame lietuviškai r!ai .tuos pinigus, bankas bu- 
. skaitome laikrašti Keleivi, 'o tikras, kad tie pinigai jai 
Dėl to ir rašome Tamstai, Pnkiauso Nejaugi jie rizi- 
nes žinome, kad mums pa- . tokią sumą išmokėti, 
tarsite nuoširdžiai ir gerai. • J€1. Jie nebūtų tikri, kam jie 

Per paskutinius keletą P1 išaušo. Mes nenorime sa- 
metu motina pradėjo sirgu- '° advokatą Įžeisti, todėl ne- 
liuoti. Tai jai ta skauda, tai n01'in:e jam perdaug apie 
kita ką skauda. Pradėjome *ai -*Jums būtų dide-
rūpintis. kad yra nesaugu ją pagalba, jei Tamsta mum 
vieną palikti tuose dide’iuo- PasakysJ trumpai ir drūtai: 
se namuose. Iš pradžiu ii at- a; ka? nor? išeiti is to- 
sisakė bet kur kitur eiti gy-, ^lO.?by ar n.^Yer^ pini- 
venti. Po kiek laiko ii ir na-' bieirti dėl tuščio reikalo? 
ti parratė, kad ii nebecalin-S Dėkojame iš anksto, 
ti pati prisižiūrėti. Suieško-' Broliai
jome moteri. kuri ia prižiū- i Massachusetts.
retų. Po kiek laiko jai ta! 
moteris nebetinka. Surado-! 
me kita. ir vėl jai negera.1 Atsakymas 
Galų gale nežinojome, kasi
daryti. Mudu su žmona dir-Į ~ As turėjau daug progų 
bame visa dieną, vaikai mo- žmonėms aiškinti, kad fak- 
kvkloje. Brolio žmona irgi pinigai yra palieka-
dirba. Be t^ su marčiom mi taip vadinamajam joint 
mama nelabai gerai sugv- survivor account“. ne-

• n*

Liūdnos kalėdos
Nors, laikydamiesi senų ni sūnūs artėja prie kariuo-j

pakelti bus tiktai apsimestas 
linksmumas, stengsimės bū
ti linksmi, retkarčiais šyp- 
sesimės ir net juoksimės,

galima spėti, o vėliau teko ir susidurti su tokiais civiliais, pačiu metu mūsų šir-
tipais, — tai visokie verteivos, kurie čia atvyksta „apsi
pirkti“ juodojoj rinkoj, visokie šnipai ir kitokie marodo- 
riai. kurie slenka paskui pergalingą armiją ir ar tai sau, 
ar tėvynei kažką veikia, kažką suka ir gešeftus daro. Vė
liau teko patirti, kad daugelis civilių vokiečių verteivų 
dažnai užsiima „protekcijų prekyba“ (parūpina už pini
gus visokius leidimus), o versdamiesi visokia prekyba, 
jie visai nevengia bendradarbiauti su žydais, ir tai su pa
čiais žydiškiausiais žydais, kurie gyvena Įtartinomis spe
kuliacijomis.

(Paryžiuje yra apie 40,000 registruotų prostitučių, 
iš kurių apie pusė serga venerinėmis ligomis. Kadangi 
klientų daugumas vokiečiai, tai ligų plitimas vokiečių 
kareivių tarpe ypač pasibaisėtinas, ir, pagal vokiečių dak
tarų pasakojimus, susirgimai turi masinio pobūdžio. Dak
tarai turi darbo, ligoninės perpildytos. Taip nuveiktieji 
keršija nugalėtojams... kad išlyginamasis teisingumą? ne
miega. Tiesa, Montdidier kareivių paleistuvystės namas—
500 frankų — tiktai vokiečiams.).

Kas tai yra bendradarbiavimas? Duok man savo laik
rodį. o aš tau pasakysiu, kuri valanda! Kai vienas gamina, 
o kitas valgo, tatai vadinasi bendradarbiavimu 

(Bus daugiau).

dvs bus sunkios, nuotaika 
prislėgta. Mūsų mintvs skris 
ten. i Vietnamo džiungles, 
kur kraujas nepaliauja te
kėjęs ir žmonių gyvybė yra 
žiauriai naikinama. Ten jau 
yra žuvęs ir nevienos lietu
vės motinos sūnus. Me? ne
galime jų neprisiminti. Be 
iu, nei tėvams, rei giminėms 
Kalėdos negali būti links
mos. Jos nebus džiugios ir 
patiems kareiviams, kurie 
kiekvieną valanda yra pa
vojuje — mirtis žiūri Į akis. 
Jie toli nuo namų ir saviš
kiu, turi kovoti sunkiausiose 
džiunglių sąlygose. Dauge
lis ju neturės laiko nei prisi
minti. kad tai Kalėdos 

Matant tokias jaunuolių 
skerdynes, kas gi gali links
mintis?

Nelinksmos Kalėdos bus 
ir toms motinoms, kurių jau-

jau nebesugrįžti.
Taigi visoms motinoms, 

kurias žiaurus karas palie-j 
čia vienokiu ar kitokiu bū
du, reiškiu g^lią užuojautą. 
Trokštu, kad karas tuoj pa
sibaigtu ir visų motinų sū
nūs, kurie tebėra dar gyvi. 
sugrįžtų sveiki ir laimingi! j

Gi man šios Kalėdos vis-' 
tiek nebus linksmos. Ir tai 
ne vien dėl žiauraus karo. 
Nelaboji mirtis išplėšė man 
kita brangią draugę. Pernai 
Kalėdų išvakarėse staiga 
mirė mano seniausia draugė 
Elzė Ulčinskaitė. su kuria 
nuo pat kūdikystės drauga
vome. Gi šįmet netekau mie
losios Noros. Gugienės, ilgų 
metų draugės. Krinta aša
ros, vartant jų pereitom Ka
lėdom atsiųstus sveikinimus. 
Sunku Įsivaizduoti, kad jų 
jau nebėra. Tai buvo drau
gės, kurių aš niekad nepa
miršiu. Liūdnos Kalėdos 
man be jų 1

M. Michelsonicnė

vena. vis kabinasi prie iu, i- 
sako joms. kaip jos turėtą 
gvventi, o tos nepatenkintos. 
Galu gale tarėmės ir tarė
mės, kas darvti: i nursincr 
home (prieglaudą) motina 
neina ir mums sako. kad 
mes norime ją užmušti. Se-

visuomet reiškia, kad, vie
nam mirus, pinigai būtinai 
priklauso kitam. Atidarant 
tokią sąskaitą. susidaro 
„dviguba“ teisinė situacija: 
iš vienos pusė? atidarančių 
s-tą asmenų (depositors) 
santykiai su banku (contrac-

suo. kuri dirbo tik kelias va- ?uaĮ rejationship with bank) 
landas dienoj (nart-time). h-iš kitos pusės tarpusa-
nutai ė mesti darbą ir pasi
imti motina pas save. Taici 
motina pardavė namus ir 
persikraustė gyventi pas 
dukterį, mūsų seseri.

Sesuo pradėjo tvarkvti vi
sus motinos reikalus banke 
ir ios sąskaitas (bilis) ap
mokėti ir panašiai Laikas

vio santykiai tarp tų dviejų 
asmenų, kuriu vardu „joint“ 
(bendra sąskaita) atidaro- 

j ma.
i Tokiu atveju bankas turi 
pilną teisę „atiduoti“ pini
gus vienam iš dviejų asme
nų. kurių vardu sąskaita yra. 
jei jis turi su savim banko

nuo laiko mudu su broliu I knygutę. Jei bankas „ati- 
pasikalbėdavome. kad tik; duoda“ vienam iš tų dviejų 
motina nepaliktų seseriai asmenų pinigus, banko prie- 
daugiau, negu mums. Juk volė abiejų asmenų atžvil- 
mes visi esame jos vaikai. į giu yra Įvykdyta, baigta, 
turėtu palikti lygiomis. Se-į Tačiau tai toli gražu ne- 
suo vis mus bardavo, kam J reiškia, kad reikalas tuomi
mes šnekame apie palikimą, 
kai dar motina gyva. Mes 
tik dabar suprantame, kodėl 
ji taip kalbėjo.

Tamsta ji Įžeidi, jei juo ne
turi pilno pasitikėjimo. Aš 
dažnai sakau žmonėms, kad 
jei jie nepasitiki savo advo
katu. jie visuomet turi tei
sę ji pakeisti, užmokant jam

NEBŪK ŽILAS

Stebaklingos gyduolės, kurios* pa
naikina žilumu, plaukų slinkimą ir
platskanas. Sias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja plankai. Jos 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau.

Kaina $3. Jeigu nebūsite vi
siškai patenkintas, pinigai bus 
jums grąžinti.

PASTABA; Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam.

Kanadoje ir kitur užsieniuose 
su persiuntimu.

FLORAL HERB CO.
Box Jt5. CLINTON, lnd.

PA DAKOS LAIŠKAS
Aš, radęs Jūsų Florai Herb Co. 

skelbimą laikraštyje dėl žilų plau
kų pašalinimo, abejojau. Maniau, kad 
gali būti tik pasipelnymo tikslais.

Dabar, panaudojęs jūsų Florai 
Herb, įsitikinau, kad Jūsų skelbimas 
buvo tikrai teisingas ir naudingas 
žmonėms, kurie nenori būti žilais 
plaukais.

Aš dar turiu plaukus tokius, ko
kius turėjau būdamas 15-20 metų. 
Dabar jau naudoju tuos vaistus 
vienų kartų savaitėje ir žilų plaukų 
nepasirodo.

Aš už tų Jtrų malonumų labai 
esu dėkingas tam, kas tuos vaistus 
išrado. Taip pat patariu, kas nenori 
būti žilas, gali pilnai pasinaudoti Jū
sų vaistais ir bus Jums taip pat ae- 
kinras, kaip ir aš.

Tariu Jums širdingai ačiū. Si mano 
padėkos laiškų, jei norėtumėt, galite 
ir laikraščiuose paskelbti, tik neno
rėčiau, kad būtų mano pavardė skel- 
UaaM.

Su padėkos pagarba J. S.

ir pasibaigia. Atidariusiųjų 
bendrą sąskaitą asmenų tar
pusavio santykiai tuo nėra; • —

„Keleivis“
pusavio santyKiai tuo nėra'*— j ■

išsprendžiami. Jei, pav., jūsų draugas!
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Įdomesnis S. B. Lietuvių Pil. I
Dr-jos susirinkimas

Gruodžio 15 d Įvyko

Dorchesterio liet. klubas 

turi tą pačią valdybą

Dorchesterio Liet. Klubo
šiais metais paskutinis So. metinis susirinkimas buvo 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos gruodžio 14 d. (Keleivy bu- 
susirinkimas. Jo dalyvių bu- vo klaidingai paskelbta, 
vo daugiau, negu paprastai, kad jis bus gruodžio 21 d ). 
Pradžioje viskas ėjo. kaip Jame. be kitų reikalų, buvo 
visuomet. Pagerbti mirę na- renkama valdyba kitiems 
riai Karolina Auškelienė ir metams. Susirinkimas pali- 
Bronius Skerstonas, priimti ko senąją, būtent: pirm. A- 
6 nariai, išklausytas finan-'
sų sekr. Druzdžio praneši-

Egejos jūroje (prie Graikijos), staiga kilus didžiulei 
audrai, nuskendo plaustas, žuvo daugiau nei 200 žmo
nių. Paveiksle matome vieną, kurk’ išsigelbėjo.

Ecstcno
PARENGIMU KALENDORIUS

Gi-uodžio 31 d. So. Bosto-1 
' no Lietuvių Pil Dr-jos III 
j aukšto salėje tos draugijos 
1 Naujųjų Metų sutikimas.

* » *

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

J»j*' -
Lt n.Oai •». td .rur.,O‘i' nuu 2 iki 12 sv. 

dt /u. -e, t i ;t a tinkamai paruoštas vaisyti 
š .ita* arta šitias. b«- jokiu riebalu ir sultingas

LENKŲ KUMPIS

dolfas Namaksy. vicepirm. 
Jonas Stonis, sekr. adv. An- 

mas, iš kurio nariai sužino-Į tanas Young, fin. sekr. Bro- 
jo, kad lapkričio mėnuo da- nė Kapočienė, ižd. Petras 
vė $2,955 pelno, kad šurum Žukas. Direktoriai: Ona 

Medvins, Ona Palby, Elz-iburum draugijai atsiėjo 
$335. Buvo pranešti rr val
dybos rinkimų rezultatai.
Rinkimu komisijos pirm. B.
Strikaitis pageidavo, kad 
ateity valdybos nariai, ypač; Po«ėdžiavo Balfo valdyba 
kandidatai, neturėtų kištis į Gruodžio 7 d. buvo Balfo 
i rinkimų tvarkymą. Tai su-j skvriaus valdybos posėdis, 
sirinkimo paskirtos komisi-1 kuriame pirm. A. Andriulio-

Jūrų skautės sušelpė 
ligonius

Bostono jūrų skautų Ne
muno tunto skautės savo pa-

bieta Repšienė. Straimikis ir skutinė j sueigoj nutarė pra- 
Bitrisė Jusevich. džiuginti ligonius, gulinčius

Gautingo sanatorijoje Vo
kietijoje. pasiųsdamos jiems

jos reikalas, ir ji už tai atsa
kinga. Ir. reikia sakyti, tei
singa pastaba.

kalėdinius sveikinimus 
pinigine dovana.

Jos. kaip ir pernai, pa
siuntė sveikinimą Amerikos 
laivynui. Pernai jūrų skau
tės yra gavusios padėkos i 
laiškelius iš keliu laivų,; 
plaukiojančių net Vietnamo! 
vandenyse, už nepamiršimą 

nuo savo namų esančių 
j jūreivių.

su

nis pranešė apie Balfo sei
mą Chicagoje Jis buvęs 

. . gražiai paruoštas, darbin-
Susirinkimas pagyvėjo.! gas, vieningas. Jam A. And- v 

kai pradėta svarstyti pasiū- riulionis iteikęs skyriaus su-! *oj: 
lytieji Įstatų pakeitimai i telktus $900.

Va’dyba buvo pasišovusi t
pakeisti kai kuriuos Įstatui .. pagal Bostone gyvenan-j iip5bfa

nesilaikydama Cill hetuvių skaičių ta suma;**^** UBalalyslC

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

Balandžio 7 d Jordan 
Ha!’ salėje pianistės Veros 
Veinbergs konvertas, rengia 
Pabaltiečių draugija.

už-iiarnat o \merikos rinkoje pirrn-nvbę ir šį 
apsaugos ženklą. kokybė-.ir.bolį.

garsus visame pasaulyje savo
žinomaisiais trim vardais
KR \Ki S. ATALANTA ir T ALA 

ti-g-.ia il nod'i -koniu, riti totas kumpis

GERIAUSIAS

Balandžio 9 d. So. Bosto- į «. 
ne Lietuvių Piliečių Dr-jos 
III aukšto salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir N. 
Anglijos lietuvių gražuolės 
balius.

f
/

straipsnius,
nesanti didelė, todėl sky
riaus valdyba nutarė dar 

ti. Įstatai reikalauja, kad a- kartą prašyti bostoniečių.
pie siūlomus pakeitimus bū-, kad nė vienas neliktų neati- 1<X1 VIit prasyrnai, Kune uecia. 
tų iš anksto nariams praneš- davęs savo aukos Balfui.; Jo vardą. Karalystę ir Jo šven,! 
ta. Tai buvo padaryta, ir: Kas nesuspės tai padaryti i-Į g;VjįLa;~.žmogaus link,' 
šiame susirinkime tie pakei- 'Į51 Kalėdų, teatlieka tai po mūsų žemišklis *ir Udvlsiškus

Įstatų, bet pagaliau susipra
to. kad taip negalima dary-

timai buvo svarstomi. 
Keista, bet valdyba siū-

Tęsinys 
šioji puiki malda gali būti 

padalinta i dvi atsižymėjusias 
dalis: Pirma — Dievo link,— 
tai yra prašymai, kurie liečia

Karūna, puošusi net 3 Rusijos 
carienių galvas, dabar New Yor
ko brangenybių varžytynėse i- 
vertinla $77,500.

Knygos 
j aunimui

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
VISIEMS M CSV SKYRIAMS IR ATSTOVAMS JUNGTINĖ. ;• 
SE AMERIKOS VALSTYBĖSE, TŪKSTANČIAMS MŪSŲ ![ 
KLIENTŲ IR DRAUGAMS, KURIE, PIRKDAMI DOVA- <! 

įf NAS SAVO GIMINĖMS, GYVENANTIEMS USSR, SUDA- | 

RĖ GALIMYBES PODAROGIFTS, INC., IŠAUGTI IKI 
D A B AI :T3 NĖS AP: MTI ES.
MES DABAR PERTVARKOME SAVO PARODŲ SALĘ IR 
PAKEIČIAME DAUGELĮ PAVYZDINIŲ PREKIŲ NAU
JOMIS —

SPECIALIAM PARDAVIMUI 
SU NUOLAIDOMIS, PAVYZDŽIUI, TIKROS RUSIŠKOS 
KAILIŲ KEPURĖS, FOTO APARATAI, ORIGINALŪS 
BU( HARIŠKI KILIMAI. RANKŲ DARBO DĖŽUTĖS IR 
LĖKŠTĖS SU PIEŠIMAIS. AUDINIAI ĮVAIRIŲ SPALVŲ 
IR RAŠTŲ. DVIRAČIAI, PUIKUS" PASIRINKIMAS VY
RIŠKŲ BEI MOTERIŠKŲ LAIKRODŽIŲ IR KITA. 

PIRMIAUSIA ATĖJUSIAM — 
PIRMIAUSIA PATARNAUJAMA.Į SNAIGIŲ KARALAITĖ, 

j graži pasaka. V. Stanči- 
kaitės Muštruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ...................... $1.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(Šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

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

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, D. čibo pasak.*) 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis.1 
kaina .................  $1.50.

Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street) 
New York. N. Y. 10003. Phone 212 — 228-9547.

švenčių.
Skyriaus pirm. A. And-

reikalus mūsų gyvenimo kelio
nėje. Mes greičiau supranta
me paskesniąją dalį. liečiančią

................................ , , gerai zinoaamaš.; mus pačius; pirmesnioji gi da-,
misi ja. Dėl to ir kilo smarkių kokio vargo esama mūsų' ^s’ kuri liečia Dievą, paprastai 
ginču, kurių pirmininkas ne- tautiečių tarpe ir kaip trūks-!
sugebėjo tvarkyti,_ todėl jie • ta lėšų vargstantiems pade- džiumos neišmanymas nėra jo į 
be reikalo užsitęsė. Šį kartą ti. be jau aukotos sumos, v.,— »
ginčuose dalyvavo nevienas; čia pat posėdyje paklojo
narys, kurio iki šiol neteko1 dar $100. 
girdėti. Ginčai parodė, kad I
draugijoje yra teigiamu jė-L jum nuy-;va paprastai daugelis mano,
gU, kuriom kažkodėl iki šiol sildziol padėkojo. Toks pil-. kad Karalystė, i kuria čia nu 
aktingai nepasireiškė. . mininko pavyzdys turėtų pa- <~

Revizijos komisijos pa.: skatinti ir kitus.
naikinimo šalininkų argu
mentai, pabrėžia taupumo 
reikalą bei iškelią buvusių

sukčius

lA nonnilrirrti 
į/anaim i ili

Lmntv/AlSc 1/A_ t__________________
jaaziivivito nv nunonis, ir jje c or r r rr re r

kia Įgimta silpnybė, bet yra tai , 
toli nuo Kristaus tikrojo moks- . 
Io nutolusių apakinančių ir 

' klaidinančiu žmogišku svajo- 
Valdybos nariai jam nuo- Jį* ir- >«*»«<*. t«o'riiu iM»-

Nuteisė smulkių paskolų

revizijos komisijų neveiklu
mą, nebuvo pakankamai
stiprūs, todėl jų pasiūlvmas dančioms bendrovėms pro- 
nesurinko dviejų trečdalių, g koIas'nu.
būd7 kr-"’- 51340 VaWŽia’ Ta} dWeliS "I** ^„lės?

pasilieka.

Smulkias paskolas duo-

kontrolė*? knmiriifl x uiui.ii,- u , am žemes, ragaKontio es 0 SJ , pe]ningas biznis .Tos bend-!I tas priešinasi tokiai

rodoma, reiškia patį dangų. ku. 
rį galų gale gaus ištikimieji, 
kaipo atlyginimą. Nors mes i 

: ir sutinkame, kad paveldėji- ,iaTn0 Farberio žmona, kuri buvo 
mas dangaus yra Kristaus mo- svarbiausias liudininkas vyro 
kytinių tikslas vienok mes no- « nužudvmo bvloje. Kaltinamas 
rime atkreipti dėmėsi i fakta. ,
kad kuomet šioje maldoje kai- ”u'° pulkininko kainu nas dr. 
bama apie Dievo Karalystę, Carl Coppolino. be! jis praeitą!
nenurodoma į dvasinę kara- savaitę prisiekusiųjų teismo iš- 
Ivstę. nes būtų neprotinga; 
manyti, kad šentųjų klasės ie,s,nias- 
gyvenimo vieta bus perkelta i 

Pagalvojus pro- ’

Nužudyto ats. pulkininko Wil-

nuomonei.
i rovės kyšiais sumanė pa-

BR0CKT0NE
Nario mokesčio pakėlimas 

iki $2 priimtas.
Riek ginču šukele pasiu- Sumang ir teisiamųjų šuo-lymas susirinkimą laikyti! ,an pakIiuv0 kelių tokių

pirkti tuos. nuo kurių pri
klauso procentų pakėlimas.

Jei, kaip mes buvome mo
kyti, dangus turi būti amži- Į 10 Huntington Plare po Kalėdų 
noji teisiųjų gyvenimo vieta, j išnuomojamas nedidelis butas 
pragaras gi neteisiųjų, kurios su baldais.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

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

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

N.L. dabar pradeda duoti pranešimus apie Montrealy 
ruošiama Pasaulinę parodą ir joje Lietuviu Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada-

teisėtu, dalyvaujant jame 
50 narių (dabar reikalinga 
75). bet jis priimtas.

Valdvba siūlo nepriimti 
nariais senesnių kain 65 me
tų Tas taip pat sukėlė ne
mažai ginčų. Dauguma pa
sisakė prieš. Pasiūlymas at
mestas.

šiame susirinkime patvir
tintas valdybos pasiūlymas 
Vasario 16 proga aukoti Al
tui Lietuvos laisvinimo rei
kalams $100.

keliu
bendrovių atstovai ir tarpi 
ninkai. Dali jų teismas iš
teisino. o 3 bendrovių atsto
vai ir kiti. iš viso 10 asme
nų, pripažinti nusikaltę ir 
gavo po kelis metus kalėji
mo.

Byla tęsėsi kelis mėnesius 
ir atsiėjo apie 4 mil. dolerių.

Atitaisome klaidą

abidvi randasi labai toli nuo 
šios planetos, tai ka bereikia 
krikščioniui melstis ”Teateinie 
Tavo Karalystė“ čia ant že
mės, jei jau buvo prirengtos jama li'etVvė aMktVris.' 
tam tikros vietos dėl abiejų

(51)

KAMBARYS MIAMI 
pigiai išnuomojama*. Pageidau-

Praeitame Keleivio nu
mery Jaunimo Metų Komi-

Išrašė Keleivį dovanų teto rengiamo meno ir šokių 
vakaro programos dalyvių 
vienos nuotraukos paraše i- 
sibrovė per mūs neapsižiūrė
jimą klaida. Ten parašyta 
”Akt. J. Jašinskas ir R. Au
siejūtė“, o turėjo būti ”Akt.' 
J Jašinskas ir A. Monkie-

klasių ? Jei tas Įsitikinimas tik
ras, tai mes verčiau turėtume 
melstis: “Paimk mus į savo Ka
ralystę“ ir. susirgus, linksmai 
laukti mirties, kad kuo -grei
čiausia galėtume Įeiti Į aukšty
bėse esančią garbę. Vienok mes 
turime pripažinti, kad šita 
dangiškos laimės viltis negali 
panaikinti prigimto noro pasi- i 
likti ant žemės žmogiškuose1 
kūnuose, neatsižvelgiant i tai. 
kad esamame laike mūsų ge
rovė ir laimė yra toli nuo to-1 
bulybės. Tai yra normalus vi- ' 
sų žmogiškų esybių stovis ir 
nereikia manyti, kad tai reiš.!

J. Pakštienė, 333$ SVV 
Miami. Fla. 33133.

St..

Vedybos
Vedybų tikslu ieškau susipa

žinti lietuvę rimtą noteri nuo 
45 iki 55 metu amžiaus.

Atsiliepti: _ p.o. Box 533.
Hartford, Post Office, 
Conn. 06101.

•f ieškojimai

MURKLYS, A. Giedriau? 
apysaka, 130 psl. kai
na .......................... $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ..........................$1.

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

SYS, D. Bindokienės pa 
rašytas labai Įdomus pa 
sakojimas. gera dovani

Geriavsiakaledųdovana
Netoli Kalėdos. Visi sukame galvas, kokią dovana 

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 bu* 
dovanotas, ištisus metus kas savaitė.

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

Kiekvienas bus dėkingas, gavę* didelę Stasio Mi-

Neseniai iš Baltimorės Į 
Bostoną atsikėlęs Kajetonas 
Šidlauskas Kalėdų proga 
užsakė Keleivi dviem savo 
bičiuliams. Ačiū jam.

KIEKVIENAM RŪPI 
KITOKIA LĖKŠTĖ

Mokslininkai domisi skraidan
čiomis lėkštėmis, o kiti susido
mėję, kad per šventes lėkštėse 
būtų gardžių dalykų, netrūktų . 
tikro importuoto iš Lenkijos I 
kumpio, kuris gardus valgyti' 
šaltas ir šiltas. Jis parduodamas j
skardinėse visur žinomais var-' pi asome 
dais KRAKUS, ATALANTA iri 
T ALA. (Sk).

nė“

vaikams, bet ir senelia I chelsono parašyta knygą LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERI-
su įdomumu ir malonumr 1 » - - " ___ —i___________ —:—
skaitys. Kaina tik $2.00.

Ieškomas Stasys Medušaus-
, . , . . . , , kas is Kelmynės kaimo. Garlia-
kia aukštesniųjų dalykų pame- vos valsč.. gyvenęs JAV ar Ra
kinimą. Tai parodo, kad žmo- nadoje. Jis pats ariu apie ii ka 
gaus Įgimti troškimai yra tie žinantieji prašomi pranešti Ke- 
patys, kuriuos įdiegę jame jo Ieivio administracijai.
Sutvertojas ir jie reiškia ne ką ----------------------------- - -------------
kita. kaip norą laimėti amži-'• crcitinąjĮ gyvenimą ‘ ant žemės - ' GREITA PAGALBA
laimingą gyvenimą, laisvą nuo Nenusimink, gau4 pagailą, 
skausmų, ligų, liūdesio, rū- -Vaistai, kurie bmo ileai tau
pesnių ir apsivylimų. Ir paga-! etatui, nuo reumatizmo, ranką, 
liau Dievas patvarkys taip. kad kojų nutirpime ir skaudėjimo 
Jo laikui atėjus visi šitie troš- jau yra.

1 kimai turės įvykti. Tuojau siųsk Sj skelbimą ir
(Bus daugiau) savo vardą su amtrašu. ir mes

.Į Kas domisi Tiesa, reikalauki- atsiųsime vaistų igbandymui. 
Už padarytą klaidą atsi- te spaudos veltui šiuo adresu

Lithuanian Bible Studentą 
212 East 3rd Street 
Spring Valley, 111. 61362

Vakaro programoje Rita 
Ausiejūtė taip pat dalyvau-

J. M. Komitetas I
ROYAL PRODUCTS 

North St*., p.o. Box 9112 
N*wark 4, New Jemey

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai į 
na .......................... $1.50.'

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

NAUJOS AKĖČIOS

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

ir veiklą JAV ir kitur. Jos kaina tik $4 minkštais, o $5 
kietais viršeliais.

Kas nepasigalėtų $12, tas gali dovanoti didžiulę dr. 
Vandos Sruogienės LIETUVOS ISTORIJĄ. O jei nebūtų 
pasiryžęs tiek išleisti, tai už $6 gali gauti to* pačio* auto
rės Lietuvos istoriją, skirtą mokyklom*.

Galite pasirinkti ir lietuvių knygų anglų kalba tiem* 
kurie nemoka lietuviškai.

Vaikams galite dovanoti gražiai išleistą J, Narūne* 
SNAIGIŲ KARALAITĖ, kurio* kaina tik $1, arba Vytė* 
Nemunėlio MEŠKIUKĄ RUDNOSIUKĄ, kurio kaina $3, 
dovanotas, ištisus metus kas savaitė.

Pasirinkti yra ko, tik rinkitės!
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Dail. V. Vizgirda skaitė

paskaitą Toronte

Dail. Viktoras Vizgirda 
gi uodžio 10 d. Toronte skai
tė paskaitą apie dailę oku
puotoje Lietuvoje ir rodė 
skaidrėmis tenykščių daili
ninkų kūrinius, o taip pat 
ir užsienio lietuvių dailinin
kų kūi ybą. kuri buvo pade- 
monstroota Lietuvoje, ten 
jam lankantis. Tėviškės Ži
buriu pranešimu, susidomė
jimas buvęs labai cfidelis. 
Dailininkas ta proga pareiš
kė. kad kai kurie jo žodžiai, 
patekę sovietinėn spaudon. 
nebuvo tiksliai perduoti ir 
dėl to susilaukė Įvairių ko
mentarų.

Mass. seimelis gavo 

5529 pasiūlymus

Mass. valstybėje piliečiai 
turi teisę pasiūlyti seimeliui 
Įstatymų sumanymus (bi- 
lius). Gruodžio 7 d. pasibai
gė terminas tiems sumany
mams Įteikti. Šiemet jų Įteik
ta daugiau, negu bet kada. 
iš viso 5529.

Vasyliūnų koncertas

Sekmadieni Jordan Hali 
buvo smuikininko Izidoriaus 
ir pianisto Vytenio Vasyliū
nų koncertas, kuiį Herald 
recenzentas McLaren Harris 
palankiai aprašė.

Auka Balfui

Inž. Vytautas Izbickas su 
šeima aukojo Balfui $10 vie
toje kalėdinių sveikinimų.

t
Juozapaičiai taip pat au-; 

ko jo $10.

Graži kalėdinė dovana

T. Dumšienė iš 77 Napon- 
set Avė , Dorchester, Mass., 
apsilankiusi Keleivyje, nu
pirko kalėdinėms dovanoms 
savo dieverio žmonai, gyv. 
Australijoje, knygų už 13 
dol. 80 ct.

Ta; labai graži ir pras
minga kalėdinę dovana, ku
ri ilgai ilgai primins gavė-J 
jui ne tik dovanotojos gerą 
širdį. bet ir gimtąjį kraštą.

Ačiū T. Dumšienei.

Solistas Benediktas Povilavičius Solistė Daiva Mongirdaitė Komp. Julius Gaidelis

išnuomojami butai 
Išnuomojamas 5 kambariu bu
tas su \ isais patogumais — 364 
Broad wa y. So. Bostone.

Skambinti AN 8-4618.

♦e#*#***#*****##**#*#*#********#*

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

DIDŽIULI MENO IR ŠOKIŲ VAKARĄ

rengia Jaunimo Metų Komitetas gruodžio mėn. 25 dieną 
(per Kalėdas) Lietuvių Piliečių Dr-jos salėje So. Bostone. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Meninę programą atliks jaunosios pajėgos: solistė 
Daiva Mongirdaitė, solistas Benediktas Povilavičius, pia
nistas St» Rastonis. Akomponuos komp. J. Gaidelis.

Bus pastatytas B. Kerbelienės vaidintojų būrelio 
humoristinis dramos vaizdelis. Dalyvaus aktoriau J. Ja
linskas, R. Ausiejūtė.

Programai vadovaus Jaunimo Kongreso išrinktoji 
gražuolė Giedrė Galinytė.

Bostono ir apylinkės lietuviai maloniai kviečiami at
silankyti į šį Jaunimo Metų užbaigimo vakarą.

Pelnas skiriamas į Pietų Amerikos Lietuvių Kongresą 
vykstančio atstovo kelionės išlaidoms sumokėti.

J. M. Komitetas

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

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

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

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

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

Vedėja: Aldona Adomonis

Parodė gražų pavyzdį

Gruodžio 17 d. Forest 
Hills kapinėse palaidota E- 
ma Achenbachaitė. dalyvau
jant dideliam tautiečių bū
riui. Velionė ilgus metus 
gyveno Aleksandros ir Al
fonso Baikų šeimoje ir čia ji 
buvo laikoma kaip tikra šei
mos narė Baikai ją lan
kė ištisus metus sergančią 
ligoninėje, jie ją ir palaido
jo. kaip šeimos narę.

Vietoje vainiko ant velio
nės kapo Ona ir Antanas 
Bartašiūnai Balfui paauko

jo $10 ir Ona Adriulionienė 
taip pat $10.

A. Andriulionis

Didelis talkininkas
Latvių žurnalistas Osval

das Akmentinš. gyv. Dor
chestery, išspausdino kelis 
tūkstančius senato priimtos 
rezoliucijos Pabaltijo vals
tybių reikalu ir ją išsiuntinė
jo Įvairiuose kraštuose esan- 
pinms latviu onzanizaciioms.v   O “ v
prašydamas ją paskleisti pa
gal savo išmanymą. Jis tą 
rezoliuciją pasiuntė taip pat 
Įvairiems laikraščiams ir kt.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY i

Vytautas Stelmokas
savininkas

f arpininkaaja perkant ar par. 
duodant namus.

Kpdraudžia namus ir kitą tar
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broadway, So. Boston. 

Telefonas: 268-6030

Sąmoningo tautiečio 
pavyzdys

Mes jau esame pratę gir
dėti ir skaityti, kaip vienas 
ar kitas lietuvis, visą amžių 
taupęs, mirdamas palieka 
savo turtus vėjams išnešio
ti. kaip baigia savo dienas 
badu užsigulęs skuduriuose 
ant tūkstančių dolerių mai
šelio, kaip iš kitų, išmokslin
tų ir turtingų tautiečių sun
ku, kaip iš titnago išgręžti 
bent doleri kultūriniams ar 
politinams reikalams.

Inž. Jonas Mikalauskas 
Bostone visada rodydavo vi
siems šviesų pavyzdį, Įvai
rių švenčių bei valstybinių 
sukakčių proga iš savo nor
malaus tarnybinio uždarbio 
visuomeniniams reikalams 
paaukodamas kartais net 
daugiau, negu didelės ir sa
vo vardą garsiai rėkiančios 
organizacijos.

Kalėdų švenčių proga, 
inž. J. Mikalauskas vietoj 
sveikinimo kortelių šiemet 
paskutiniam inžinierių su
sirinkime vėl paaukojo: 100 
dolerių Profesorių Fondui, 
po 15 dol jūrų ir sausumos 
skautams ir 20 dol. Bostono 
lituanistinei mokyklai, taigi 
iš viso net 150 dolerių.

Mes reiškiame jam gilią 
pagarbą.
Minkų radijo klausytojams

Minkų radijo programos 
Kalėdų dieną nebus. Kalė
dinė programa bus atlikta 
pirmadienį, gruodčio 26 d. 
nuo 1 iki 1:45 vai. popiet.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

'ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į 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 vai. p.p. 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Elektros Prietaisai 
R&postingai taisome laikrodžioa 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Peter Maksvytis
Carpenter & Buiider
49 Church Street

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

Telefonas: 698-8675

PARDUODAMI NAMAI 
Brocktone (Mon t eltoje) labai
geroje vietoje parduodami dvie
ju aukštą namai. Apatinė patal
pa tinka restoranui ar kitai ku
riai verslo (biznio) įstaigai, o 
viršuje 5 kambarių butas gy
venti.
Kreiptis bet kuriuo laiku a d re 
su: John Gureckis, 191 Howard 
SU Brockton, Mass. Telefonas: 
JU 8-0897. (51)

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. ' 

Tet SW 8*2868

yra vienintelė oficiali Įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia į 
siuntinius tiesiog iš Worces
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
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Televiziją 
a fr radiją
Taiso Gerai ir Pigiai

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

rcuoocoocoooroqoooocoeiooo«.s

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 BR0ADWAY 
South Boston, Maas

TEL. AN 8-2124

Dr. Aoielia E. Rodd

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšią 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

(RUDOKIUTĖ)
OPTOMETRISTĖ 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

uždara
445 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS. 
reeeeee*#*e*eeeeeee»**e****e**< 
RADUO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 3-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

< ! 
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Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvos {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerj
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia ka ina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204 
FORTŪNA FUEL CO.

487 VVASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY 327-1000

COVENEY FORD Sales Ine.

(,fc ‘
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Lt LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ ’ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA J

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
FM Bangomis 105.7 megaciklu 
Iš WK0X, Framingham, Maaa.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7269

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietnvia Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nao 2 iki 6 p^.

TEL. AN 8-2711 
Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd.. Billerica, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.

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

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

Telefonas AN 8-6026
Nne 9 vaL ryte iki 8 vaL v, išskyras šventadienius ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance ;

321 County Club Rd« 
Nevvton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645
ke********************************

Flood Sąuare. 
Hardivare Co.

N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas ‘
Vlaokis reikmenys

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

i




