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63 - TIEJI METAI

Viceprezidentas priėmė 
Amerikos Lietuviu delegaciją

Viceprez. H. H. Hamphrey gruodžio 6 d. priėmė 10 
lietuvių delegacijų. Ji įteikė memorandumą, prašė išleisti 
Lietuvai skirtą pašto ženklą, be to, lankėsi ir pas kitus 
senatorius. Ji visur buvo palankiai sutikta.

Giuodžio 6 d. JAV vice-j 
prezidentas Hubeit H.
Humphrey priėmė Ameri
kos Lietuvių Tarybos dele
gaciją. Priėmimą išrūpino 
Alto pirm. Antanas Rudis. , U;..:,;

Delegacijoje, be paties A.}
Rudžio ir Marijos Rudienės, » L "
buvo dr. P. Grigaitis, kun.! R "ĮSI
Pr. Garšva. M. Vaidyla. L.1 !'
šimutis. T. Blinstrubas. P.i L W '
Dargis, prof. J. Stukas ir J. į ■
Kapočius. '

Delegacijos pirm. A. Ru-|
dis perskaitė ir Įteikė vice-! t yrus R. Yance, kuri prez John- 
prezider.tui pareiškimą, ku-■ sonas buvo pasiuntęs i Kiprą 
l iame buvo išdėstyti ogiausi j ten gresiančio karo sulaikyti. 
Lietuvos laisvinimo klausi- ; Vaaee savo uždavinį gerai atli- 
mai. Joje priminta, kad ki- ko.
tais metais sukanka 50 me- —------- ---- --
tų ruo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Ta pro-' . ..
ga prašoma išleisti Lietuvai i A (lUįd lietUVUĮ 
skilta pašto ženklą, Vasa-Į v ». . iii rio 16 proga dar aiškiau pa- ZUmallstų Valdyba 
brėžti ne tik okupacijos ne
pripažinimo faktą, bet imtis 
ir konkrečiu veiksmu Lietu-«. c
vai išlaisvinti. Prie pareiški
mo buvo pridėtas ir išsamus 
memorandumas, kuriame a- 
pibūdinama dabartinė Lie
tuvos padėtis ir jos nepri
klausomybės byla.

Viceprezidentas šiltais 
žodžiais pagyrė Amerikos 
Lietuvių Taiybos darbą ir 
užtikrino, kad JAV ir to
liau laikysis seno nusistaty- ftauias Rumunijos 
mo nepripažinti Sovietų Są
jungos Įvykdytos okupaci jos i 
ir pabrėžė, kad JAV siekia

Dauguma naujosios Lie
tuvių Žurnalistų S-gos val
dybos narių gyvena Detroi
te. Ten Įvyko ir pirmasis jos 
posėdis, kurame buvo šitaip 
pasiskirstyta pareigomis: 
pirm. Vytautas Alantas, vi
cepirm. Vladas Mingėla ir 
Antanas Gintneris. sekr. Al
fonsas Nakas, ižd. Vladas 
Selenis.

Rumunijos komunistų par
tijos gen. sekretorius Nico- 
lae Ceausescu, 49 m. amž., 
paskirtas valstybės prezi
dentu. bet jis pasiliks ir par
tijos galva.

pagelbėti visoms tautoms iš
silaisvinti ir išsilaikyti lais
voms.

Jis palankiai atsilienė ir 
apie pašto ženklo išleidimą, 
delegacijos pareiškimą ir,
memorandumą pažadėjo .. Ceausescu yra labai prie- 
perduoti prezidentui ir žo-i ^n£asySąjungos ki- 
džiu ji painformuoti apie ŠĮ 1. Rumunijos vidaus
pasirratvma. Pažadėio dele- n. užsienio politiKa. .Jis no- 
gacijos Įteiktą medžiaga ir 11 V1?ai nepi įklausomą 
savo atsakvma išspausdinti P°ktiką, vadovaudamasis
kongreso leidiny 
sional Record“.

’Corgres- dėsniu — kas gera Rumu-

Suomija minėjo savo SO metų sukaktį Žmogus su svetima širdim
Gruodžio 6 d. Suomija Kongresus S kubą 

minėjo savo nepriklausomy
bės 50 metų sukaktį. Ilgus išsiskirstyti 
amžius (iki 1809 m.) ją val
dė Švedija, vėliau ji tapo 
Rusijos dalimi ir turėjo šio
kią tokią autonomiją.

1917 m. Rusijoje kilus re
voliucijai, Suomija pasiskel
bė nepriklausoma. Paėmę 
valdžią, bolševikai mėgino 
Suomiją užimti, bet nepasi
sekė, ir ji gyveno nepriklau
somą gyvenimą, visose sri
tyse darydama didelę pa
žangą.

1939 m. bolševikai vėl

Mokėsime daugiau 
už laiškus

Atstovų rūmų irKongresas nori baigti šią 
sesiją šios savaitės gale ir iš- taikomoji komisija 
siskirstyti iki kitų metų sau- pakelti pašto tarifus, 
šio 15 d., be: tas noras gali
ne;«’kūnvti. nepavyks 
susitarti socialinio draudi
mo ir prez. .Johnsono pasiū- 
jvmu kovai ’i skurdu ii- už-

senato 
sutarė 

Tuo
būdu yra tikra, kad nuo sau
sio 7 d. už paprastą laišką 
mokėsime ne 5, bet 6 cen
tus, už atvirukus 5 centus, 
už oro paštu siunčiamus laiš-

sienio pagalbos apkarpymo kus 10 centų, o atvirukus 8 
klausimais. Taikomoji ko- centus.
misija susitarė, bet senato 
liberaliųjų gi upė 'ako, kad 
socialinio draudimo ir lab
darybės bilius via stačiai 
antausis neturtingiesiems,

Jau antra bomba
pašto siuntiny

Praeitos savaitės pirma-

puolė Suomiją. Tris mėne
sius mažutė Suomija gynėsi todėl jie žada kovoti dėl jo 
nuo milžino Sovietų Sąjun- pakeitimo. Tokiu atveju kai 
gos, bet ilgiau nebegalėjo bos senate užsitęstų ir tektų dieni sprogo bomba siuntiny 
atsilaikyti. Bolševikai Šuo- posėdžius pratęsti gal net Elizabeth. N.J.. pašte, su- 
miją smarkiai nubaudė — iki pat švenčių.
atplėšė daugiau nei 16,000 
kv. mylių žemės plotą.

Antrojo pasaulinio karo 
metu suomiai mėgino savo, 
žemes atsiimti, bet tai jiem 
nepavyko, ir jie neteko dar 
savo teritorijos dalies, ture-1 
jo mokėti bolševikams net 
300 mil. dolerių reparacijų. 
Suomiai visa tą sunkią naštą 
ištesėjo nešti, nes, neįvyk-i 
džius kurio nors reikalavi
mo, sovietai vėl būtų pa
skelbę karą.

1948 m. suomių komunis-! 
tai su Sovietų Sąjungos pa
galba mėgino pasigrobti 
valdžią, bet nepasisekė.

Suomija tebėra demokra
tinė valstybė. Jos vyriausy
bei tenka būti labai lanks
čiai, nes sovietai vis Į ją žiū
ri godžiomis akimis.

Dabar Suomijoje yra koa
licinė vyriausybė, kurioje 
dalyvauja ir komunistai. Ji 
laikosi neutralios politikos.

Sovietai įspėja 
Ameriką

Sovietu Sąjung aispėja 
JAV dėl tariamo karo veiks-

Frmidcnt Makarios

žeisdama 4 tarnautoiųs, vie
na labai pavojingai.

Ketvirtadieni sprogo bom
ba pačiame Nevv Yorko paš
te, 9 Avė. ir 23 gatvės kam
pe. Čia sužeisti 6 tarnauto
jai. išbvrėjo ne tik pašto, 
bet ir aplinkinių namų lan-

Tai grali būti kokio nors 
pamišėlio darbas, kaip jau 
nekartą pasitaikė.

jau valgo kepsnį
Pietų Afrikoj gruodžio 3 d. Louis Važkanskiui įdėta 

kito žmogaus širdis prigijo. Ligonis jau tiek pasveiko, kad 

gruodžio 10 d. valgė kepsnį.

Praeitą karta buvo rašy
ta. kad gruodžio 3 d. tolimoj 
Afrikoj Cape Tovvn mieste 
pirmą kartą buvo padalyta 
nepaprasta operacija: 55 
metų amžiaus Louis Vaš- 
kanskiui Įdėta automobilio 
katastrofoj žuvusios 25 m. 
moters širdis.

Ligonis sveiksta taip grei
tai. kad praeitą pirmadieni 
jam jau davė pietums jau
tienos kepsnį su kiaušiniu, 
kuriuos jis pasigardžiuoda
mas suvalgė.

Praeitą savaitę buvo pa
sirodę ženklų, kad jo kūnas 
nenori priimti svetimų au
dinių, bet, gydytojų nuomo
ne. tie ženklai labai silpni, 
ir specialistai yra tikri, kad 
ligonis pasveiks ir gyvens 
lyg su savo sveika širdimi. 
Tik bijomasi bet kokios ga
limos infekcijos, todėl ne
leista jo lankyti net žmonai 
ir sūnui, kurie sloguoja.

JAV žurnalas ir televizi
ja prieš operaciją pasiūlė 
pusę miliono dolerių už o- 
peracijos nuotraukas ir fil-

Ir demokratų partijoje yra prie
šingų prez. Johnsono Vietnamo 
politikai, štai Michigano demo
kratų partijos pirmininkas Zol- 
tan Ferency pareiškė, kad jis 
pasitraukia iš pareigų, kurios 
buvo apmokamos $22,500 .per 
metus, nes jis nenori 1968 m. 
rinkimuose agituoti už Johnso. 
no politiką.

mu išplėtimo iš Vietnamo Į m3’ bet chirurgas • dr. Ber-
, Kambcdžiią ir Laosą. j rard neleido daryti nei nuo 

Kaip žinoma, Vietname! traukų, nei filmo.
! kovoiantieii komunistu da-!

Kipro prezifeitas w,k. Moka- liniai labai dažnai Pasitrau’ Dr. Bernard rengiasi pa- 
u , .. . . kia i Kambodžiia ar Laosą našią opeiaciją daryti dan-

rios. Buvo didelio pavojaus, kad . - h, Vai tikir per jų teritorija zvenuoja tų gydytojui, Kai tiK nūs
ten kils karas, bet bent tuo tar- j Vietnamą, bet sovietai a- progos gauti kito žmogaus 
pu pasisekė karo išvengti. pie įaj nsra užsiminę. Širdį.

nijai. tas turi būti gera ir vi-
J so pasaulio komunizmui. 

Priėmime dalyvavo būrys ,
laikraštininku ir Chicagos; !>'?<>,tą pavasari Maskva 
radijo stoties W.JJD rlirek-i raefIno komu-
torius E. J. McElrov. kuris; "!st« Partijoje sūdanti va- 
pasirūpino ta priėmimą pa- <*>"a>"?.)3 penktąją koloną, 
garsinti radijo bangomis. -’angkiandaira su atskirais 

nariais, aplenkiant partijos 
Pažvrrėlina, kad pinui- vadovybę, bet jei Ceausescu 

ninkui pristačius delegacijos tapo p’ezidentu, tai tas ro- 
nari Juozą Kapočių kaip do. kad Maskvos pastangos 
Lietuvių Enciklopedijos lei- nedavė vaisiu, 
deja ir pažymėjus. kad jau Partijos suvažiavimas pri. 
išleisti 3o tomai enciklope-, pa(flin(iinėms Ceauses- 
dnos lietu™ kalba ir ruo.I ialvtoms admį„;st,.a.
Siamas, išleisti lituanistine! cjnžms jr ekonominžms re. 
eneiklopedua anglu kalba., formoms Paga] jas bus pa.

naikintos partinės Įstaigos, 
kurios rūpinosi tais pačiais 

Delegacija dar aplankė ke- reikalais, kuriais rūpinosi ir 
lis senatorius, kurie taip pat atskiros ministerijos. Tuo 
pažadėjo paremti lietuvių būdu bus panaikintas nerei- 
pastangas. • kalingas lygiagretiškumas.

viceprezidentą tas faktas la; 
bai maloniai nustebino.

UHUMMiM’

Elizabeth Tyler 
VValler. 1M2

Eleanor Wilw>lt 
MrAdoo, 1914

Aliec Ronsevrtt 
tLonguorth, 1906

Nellie Oran t 
bartoris, 1871

Marie M imrnc 
Couverneur, 1820

Jaunosios, kurios buvo sutuoktos Baltuo-iuose Kūmuose, 
šono duktė (kairėj didesnė nuotrauka), kuri čia gruodžio 
Raitieji Rūmai.

Paskutinioji buvo Lynda Bird. dabartinio prezidento John- 
9 d. susituokė su marinų kapitonu Charles Robb. Vidury

Prezidentas ragina 
nekelti kainų

Prezidentas kreipėsi Į pre
kybos ir pramonės vadus, 
kviesdamas juos nekelti 
prekių kainų, bet biznieriai 
nedaug dėmesio Į tai krei
pia. Štai jau kelios plieno 
bendrovės pakėlė plieno 
kainas, o tas turės atsiliepti 
ir i daugelio kitų prekių kai
nas.

Fabrikantai skundžiasi, 
kad jie priversti kelti savo 
gaminių kainas dėl atlygi
nimu padidėjimo, o iš tikrų
jų Įmonių pelnai dėl padidė
jusio gamybos produktin- 
gumo taip didėja, kad ir be 
kainu pakėlimo būtų galima 
pakelti darbininkams atlygi
nimus.

Teisingas via uniju atsa
kymas i raginimus nekovoti 
dėl atlvginimu pakėlimo: 
pirma sulaikykite biznierius, 
kad iie nekeltu kainų ir ap
karpytų savo pelnus.

JAV ambasadorių* Jung
tinėse Tautose Goldbersras 
rengiasi pasitraukti ir grįžti 
į advokatūrą.

* * *

Sovietai kaltina Vakarų 
Vokietiją, kad ji nesilaiko 
Potsdamo sutarties. ugdo 
militarizmą ir nacizmą.
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Socialistai smerkia komunistus
Trys tarptautiniai politi- jungos (UEDC) suvažia vi

niai sąjūdžiai lapkričio mė- mas-K Kuriame Lietuvių 
r.esi viešai paaisaKė apie, K^i/Sii^'-iu .‘ecu. kratų Są- 
bclševikinę rusų rev kuriją f jur^Ei gjslovąvp dr. P. Kar- 
ryšium su jos -5" metų su- velis LKDS Įgaliotinis Vo- 
kakties minėjimu. ‘ Klėtimiyit A. Ver.skus iš Pa-į

Vidurio-Rytų Europos So- ryžiaus L EDC \ yriausi jc : 
cialistu Sąjunga išleido 
Londone išsamų pareiškimą, 
kuriame visų pirma pabrė
žė. kad bolševikai nuvertė 
ne caro režimą, o tą režimą 
jau nuvertusią koalicinę li
beralų ir demokratinių so
cialistų vyriausybe, ir kad 
bolševikinė revoliucija tik 
vėl užgniaužė Rusijoj tada 
ką tik gimusią laisvę bei at
kūrė priespaudą, žiauresnę 
už bu ■ asią ją.

Pareiškime pabrėžiama. - kė 
kad. nors dabartinis bolševi- m.s 
kų režimas pats yra pasmer
kęs 30 iš 50-ties metų savo 
istorijos, pasmerkdamas sta
linizmą. to režimo viešpa
taujamoji visuomenė ir da
bar tebėra persunkta būdin
gųjų stalinizmo savybių: ir 
dabar dar nėra apsaugos 
prieš valdančiųjų sauvalę: 
ir dabar teismai tebėra polit- 
biuro valios vykdytojai: ir 
dabar vienas tironas tėra 
pakeistas keletą oligarchų, 
kurie rūpinasi r.e laisvės iš
plėtimu visiems žmonėms, 
o tik išsaugojimu savo pa
čių laisvės bei gvvybės nuo orlesnaudos. socialinio 
vieno diktatoriaus iškilimo 
pavojaus.

Pareiškim- pabrėžiama

Komiteto narys. nuvažiavi
me ialvvavo sentvniolikos— • . •............ ir-urorcs Kraštu kzikscvIUU
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Lietuviu KDS atstovai pa 
teixe suvažiavimui ir.ttma 
cijų apie Baltijos vaistyti, 
nepriklausomybės atstaty 
mo sukakties minėjimą Iš
meta is.

Ad d rusu Iševizmas suža- ?

Tarptautinė Valstiečiu Sa 
junga (Ir.temationel Pea- 
sant Union) lapkričio II d 
New Yorke priėmė dekiara 
cija. kurioje kaltina Sovie 
— Sąjunga dėl oolitinė- 

ne
teisingumo. žmogaus teisiu 
Daneigimo. fizinio ir mora
linio genocido bei ūkini*'
žmonių — voac valstiečiu—

lojo ir diskreditavo socializ- išnaudojimo. Kanu pareiš-
mo idealus ir išdavė bei pa
niekino socialistinio inter
nacionalo dėsnius. Sovieti
jos karinė galia nėra socia
linės pažangos ženklas. Nei 
kurie nors ūkiniai almėji
mai So. S-goie ar Butu Eu
ropoje nereiškia, kad ju ne
būtu buvę galima pasiekti— 
ir drauge išvengti daugelio 
bolševizmo atneštų ūkinių 
nesėkmių —tvarkantis žmo
nišku demokratiniu būdu. 
Bolševikinė? santvarkos vai
siai nei atsveria, nei pateisi
na auku. kurias Sovietiios ir

kiama- šios egzilėje veikian
čios organizacijos solidaru
mas su savomis prieš oku
pantą ir komunizmą kovo- 
iančiomis tautomis.

Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjungą vra tos 
Taip)tautinės Valstiečiu Są
jungos narys. LYLS atstovai 
toje sąjungoje yra A. Deve- 
nienė. B. Paramskas ir J. 
Audėnas.

(Elta)

RUSK ŽODIS LATVIAMS

Rytų Europos žmonės buvo Latvijos NeprikI 
priversti pakelti tu vaisiu ’oės Dienos proga 
besiekiant. Dabartinis ūki- storius Dean 
nio planavimo būdų Keiti- pasveikinimo

, sy-"-r:-orna? P':/e? a-'i jos atstovui Washingtone 
Kak.ią Konser.at;.-. iu'u bol-'rp-_ Arnoldui Spekke. Svei-
?.evizrno vą^u. °POZICri^ — kindamas Valst. sekretorius 
liudija boLevizmo sukaito- pareiškė: "Latvių tautos 

uk*nė> absur- ryžta? ir patvarumas, rodo-
diškurna. mas tėvvnėj ir svetur, vra i-

Pareiškime _ primenama,, kvėpimo šaltinis visiems ti- 
..ad SorietijOj ir Rytų Euro-, kintiems laisve ir apsispren- 
poj nebuvo ir nėra santai- dimu. Pastovus Jungtinių 
kos tarp pavergtųjų i paver- Valstybių atsisakymas pri- 
gejų. o . postalininiame lai- pažinti prievartinę I .įvijos 
.-.otarpyje ta? yor.fliKtas y:k inkorporaciją į Sovietų Są- 
paastrėjo. kariantieji bijo., jungą yra aiškus mūsų at
kari betkoki varžtų atleidi- jautimo latvių siekiams iro- 
mai. radikaliau bereformuo- dvmas“.
jant stalininius metodus, ne- * (Elta )

KELEIVIS, SO. BOSTON

senatorių- demokrata- Eugene McCarty, pasiskelbę- 
.■vandidatu i prezidentus. Chicagoje pasakė pirmąją rin. 
kimine kalbą, čia matome jį apsuptą savo šalininku. 
Met arty y ra griežtas prez. Johnsono Vietnamo poli
tiko- priešininkas.

ĮDOMUS keleivio

KALENDORIUS

1 Keleivio kalendoriuj, kaip 
visada, taip ir šįmet išleista
me, — daug įdomių, lengvų 
skaityti ii- suprasti straipsne
lių. čia galima rasti eilę 
naudingų datų. patarimų, 
pamokymų. Keleivio kalen
dorių visada perskaitau su 
malonumu, o kaikuriais pa
tarimais kartais ir pasinau
doju.

Vietomis ten pasitaiko ir 
stambesnių klaidų. Pasku 

' tiniame (1968 m. i kalendo
riuje pabrėžtinai teigiama, 
kad nebūtinai didieji Ame
rikos miestai turį augti, kad ’ 
kai kurie iš jų ir mažėją. Nu
rodyti keli "mažėjančių“ 
pavyzdžiai, jų tarpe ir ma- 

; no Detroitas. Betgi tas teigi- 
' mas yra niekas daugiau.
• kaip pokštas.

Kas kitur rašoma
JUOKIASI IŠ SAVO 

TAUTIETĖS KANČIŲ

KODĖL JIE TAIP DARO?

Almu?
? ■ -c:. ;

/ase:
U-..-D1: . toje

"Prieš kelerius metus A- 
tr.-. l.-i a je asii lė knyga — 
Pailsite usa. as MasKvoje”. 

Tai istorija a ie Amerikoje 
gimusi lietuvi žmoną, ka
nos 194 metais mūsų Vals
tybės Derartamentas neįsi
leido Amerik it. Per tai ji 
. alkiui Si i: j -.gy
vent, visų ter. gyvenimą. Bė
da knygoje už tai suvelia
ma ne ant JAV •-yriausybės.
bet... aut rusu.

laik tai j ra zm nes 
mi.i nai? žuv —,-iaceiuose. 
-t ■ ykl se fi '.'.t'.: jse... Gar-

i Minimos statistikos auto
rius turi žinoti, kad visi A- 
m.erikos miestai. Įskaitant ir 
Chicagą. New Yorką ar Det- 

; roitą. auga kaip ant mielių. 
Auga. tiesiog, katastrofiš
kai. Kai čia 1949 metais at-

* siradau. Detroito metropo- 
\ . Skirmontas Sėjo? nr. 3 H? turėjo apie 3 mil. žmonių, 

rašo. kad kun. Felikse* Juče- o šiandien, kaip tik neseniai 
vičiaus. Montrealio keturių kažkuriam žurnale (ameri- 
šv. Kazimiero parapijos kle- kiečių) mačiau. Detroitas 
bono. teologijos daktaro.1 jau turi virš 4 milionų. Tik*' 
paskaitos Santaros-Šviesos reikia skirti kažkada, prieš' 
suvažiavime . pagrindinės šimtą ar kad ir pusšimtį me-! 
mintys buvusios, šios: tų. inkorporuotą Detroito1

miestą su tam tikromis ankš-; 
L Vliko vesta ponu.-ia y- temis ribomis, iš kurių tei-j 

ra labai pakenkusi katalikų ?i?kai jis nebegali išsiverž-Į 
bažnyčiai Lietuvoje: ti. nuo Detroito metropolio.

nes kelios dešimtys prie-! 
2. Vilkas po dvidešimt miesčiu visas aplinkines že-i 

metų išeivi joje yra praradęs mes yra inkorporavę į savo!

Paskutinė galimybė
PRIMENAME MŪSŲ GERBIAMIEMS KLIEN
TAMS. KAD SPECIALIOS 10'; NUO
LAIDOS TERMINAS. TAIKOMAS AUTO
MOBILIAMS. MOTOCIKLAMS, IiEKORDAVI
MO APARATAMS. TRANSISTINIAMS 1LADI- 
JAMS. — NEBUS PRATĘSTAS, O VEIKS TIK 
IKI 1967 M. GRUODŽIO 31 D., kaip anks
čiau buvo pranešta.
PASINAUDOKITE TUO IŠIMTINU PASIŪLY
MU ir skubėkite su savo užsakymais į čia išvar- 
dintas afiliates:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 VValnut Street. Philadelphia, Pa. 19106 į

Tek: 215 WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 1 
45 West 45 St-. New York, N. Y. 10036 ’

Tek: 212 CI 5-7905

PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY. INC. 
1776 Broadway, Nevv York, N. Y. 10019

Tel: 212-581-6590 *
212-581-7729 t

arba tiesiog i

PODAROGIFTS, INC.
(\ ienintelis dovanų atstovas JA\ -se> •

220 Park Avė. South (corner 18th Street)

New York, N. Y. 10003
TeL 212-228-9547

turėtus tautos Įgaioljimus 
rūpintis okupuotos Lietuvo? 
padėtimi.

teritorija? ir niekas negali 
iš jų atimti. Tie visi begali
niai priemiesčiai yra niekas 
kitas, kaip vienas nesibai
giantis solidus Detroitas, po 
dešimtis mvliu skersai-išil-t ±
gai. Paties Detroito (Detroit

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams

"Mes nežinome", rašo V. 
ki.montas, '‘su^ šios rūšies 

džiav -i ;ia knyga marijo- teologiją-fijosoflją Jucevi- 
pai k ; rar.cišk irai. ir "Li- čiui įkalbėjo Montrealyje City ) gj-ventojų šimtu kitu 

žurnalas" viešėjusi Leokadija Diržins- tūkstančiu sumažėjimas yra
Reikia būti Jaugiau nei okupuotai Lietuvai labai paprastas ir neišven-

! įžūliu melagiumi. kad gale- pr'^esta "užsienio minist- giamas: tūkstančius tūks- 
juodviem kilnojant tačiu namu gvvenamuose

-e

m.-ira is i-ietu____ įg. vairiais keliais Įtaigojamos ■ dytojai. nebūtinai viską vėl
važiavo 194 m. rugpiūčio *r Livijoje esantiems y.etu-Į užstatydami gražiais viešbu- 
mėn. o -'ai -u Lietuvoje gi- v*ams ir laisvųjų demokrati-, ėiais ar apartamentais, bet 

' JAV konsu- politinėms institucijoms., daug vietos palikdami ir 
izos dėl Tas pačias mintis ir draugas aikštėms, parkams: baltieji

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

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

Kaina buvo $5.50, dabar......................... $2.00.

II tomas, 480 psl.

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

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

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*4, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

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

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

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

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

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

• - * Lti i»t - Lt 1

ias negalėjo ciuoti 
tam tikrų f rmalumu trūKu 
mo. Ji su sūnumi būtų galė
jusi :?važiu*' t: su Kitu ame
rikiečių transportu, bet ne
išvažiavo. nes negalė įo iš 
jau komunistu užvaldvtos
Lietuvos vidaus reikalų'mi- ^e^5 1*^
r isterijos gauti leidimo iš

?Taiei. ne JAV. kaip šal- ?™“Jantiejj
čius rašo. be: komunistai Į;et“"al st.ekn«’“I-„ka'1 uz 

i„-.: -.„j * Lietuvos nbų nebutu orga-bu\o kaiti. .\ad Armoniene ..... j &... t .u. nizacijų. kurios vadovautu?u sunumi negaie .o iš Lie- .. .. .. . .
t o, A čia gvvenancių lietuviu penimos išvažiuoti 1940 m.. .. ,. . T.

« -i- - tikai (V vnausio Lietuvos Is-o vėliau. 194* m. ji su sunu- . . ? . * .. . .„u ,• c.k-„ laisvinimo Komiteto. Ame-mi ou\o em^a i .ubiią. . m, , .- i _•’ rikos Lietuvių Tarybos iriš kūno tik 19o6 m. grizo. , . . . . __& * kt.), tai yra suprantamas
smasė mūsų priešų siekimas. Jei 

O ii iš- tokių organizacijų nebūtų 
gyveno labai daug. Ta kny- jr čia liktu tiktai masė be 
ga sukrečia kie.-:v:er.ą. ir tik vadovybės ir politinio tiks- 
A. šalčius iš visa to tyčioda- į0? aj?ku, okupantui būtų 
ir.asis sarkastiskai rašo. kad lengviau nutildyti pavergtos 
knyga gardžiavosi marijo- Lietuvos laisvės balsą ne 
nai ir pranciškonai". • nesąmoningesnių tautie- 

Taip iš savo tautiečio iš- čių širdyse, bet ir tarptau- 
kentėtų kančių tyčiojosi tik tinėje erdvėje.
enkavedistai ir bolševiki
niai tardvtojai. lupinėdami Bet ko siekia kalbėdami 
savo aukai nagus ar sukinę- okupanto liežuviu tie, kurie 
darni kaulus. Matyt, ir A. žegnojasi, norėdami mus į*' nevo malonių ir juodosios 
Šalčius komunistam tamau- tikinti, kad ir jie nori Lietu-' ikros liekanų nuo jų stalo.

i Dar gerai, kad tą bažnyčią 
i ne vienas kun. Jucevičius 

O kalbant apie religiją tvarko.I

... Juška siūlė, lankydama? A-
merikos lietuvių išeiviją, 
draugiškuose "lietuvio su 
lietuviu“ nekalto pobūdžio 
suėjimuose: "nusikratykite 
Vliku. — reikalai pasikeis

Kai Lietuvos okupantai ir

bėga ir bėga nuo juodųjų. 
Ne. miestas nemažėja. Jis 
auga tiesiog baugiais šuo
liais. ir tikrai gali išsipildy
ti pranašystės, kad greit bus 
vienas miestas tarp Chica
go? ir Detroito.

Alfonsas Nakas

sudarytu pavojaus vienpar
tinei valstybės santvarkai, 
taigi ir ių pačių išsilaikymui 
valdžioje.

Pareiškimo gale išreikšta
pagarba rašvtoiams. pasta- Amerikos Lietuvių Tary- 
ruoju metu išdribusiems rei- bos suvažiavime lapkričio 
kalauti. kad būtu atstatyta 18 d. išrinktoji taryba dar 
politinio bendravimo laisvė, neturi pirmininko. Kalba- 

Vidurio-Rytų Eurono? So- nia. kad esą du kandidatai: 
cialistu Sąjungoje dalvvau- sandariečių atstovas A. 
ja Bulgarijos, čekoslovaki- ir tautininkų atstovas
jos. Estijos. Jugoslavijos.' E- Bartkus.
Latvijos. Lenkijos Lietuvo*, į šiomis dienomis įvyks 
Rumunijos. Ukrainos ir pirmasis tarybos posėdis.
Vengrijos socialistų parti- Jame bus renkamas ir tary- 
jos. Lietuvos Socialdemo- pirmininkas, 
kratų Paitijos atstovai tos
sąjungos vadovybėje yra J. ATSIUNTĖ PAMINĖTI 
Glemža ir J. Vilčinskas. i r„

RAAČIAI“, 44 psl., kaina
Lapkričio 3A d. Eicholze. $1.50. Išleido Juozas Kapo-1 dama? jau pasiekė šios "so- vai laisvės?

KAS BUS ALTO 

PIRMININKU?

Žmogų*, kuriam nieką* 
nepatinka, yra žymiai nelai
mingesnis už tą žmogų, ku
ri*

Savo knygoje ji 
tai. ką lenai patyrė. Sovietijoje. žinoma, galime 

prisiminti, kad pravoslavų 
archiriejus. pataikaudamas 
komunizmui, naudojosi net 
Stalino palankumu bei pa
kantrumu. Matyt. kun. Ju
cevičius nori. kad ir katali
kų bažnyčia Lietuvoje, iš
duodama tautos laisvės rei
kalą ir pasidariusi komu
nizmo ir okupanto tarnaite, 
apturėtų Kosygino ir Brež-

Vokietijoj. Įvyko Europos čius, 361 Broadvray, 
Krikičionių Demokratų Są- Boston, Mass. 02127.

So.: vietinio 
bės.

žmogaus“ tobulv-
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KAS NIEKO NEVEDA. 
TO NIEKAS NEPK1K1A. Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS NEPKAM.

DETROITO NAUJIENOS

Ruošiasi minėti Vasario 16 16-sios gimnazijai Vokieti-.
iLpknčio 19 d. Lietuvių paremti. Tai tradicinis Į 

na Juose buvo bendras LB to klubo pobūvis. Klubo var-1 
ir Dloco atstovų susirinki- du pobūvį pradėdamas. Jur-,
mas, kuriame buvo apkalbę- Baublys priminė, kad per 
ti 50 metų nepriklausomy-, H metų progiamą paruos- 
bės atstatymo minėjimo rei-1 davo Zuzana Ar.auskaltė 
kalai. Kaip visur laisvąja-! Įu. s?vo ^ran?°.s mė^jų sam-

Jaunųjų tėvai: kairėje James S. Robb su žmona, dešinėje prezidentas Lyndon Johnson su preziden- 
tiene. Pirmųjų sūnus su antrųjų dukterimi susituokė jrruodžio 9 d.

Lazdos, tarbos ir formos
- >« La. i >.

neišsižadėk...

me pasauly, taip ir Detroite1 būrio aktoriais. Atšventusi 
bus daroma viskas, kad šis! 60 ™etū sceninio darbo su-
minėjimas pasisektų kuo ge-.aktį, ji šįmet paėmė atos-
, l-nicial • togas nuo programos ren-

Ta proga buvo pristaty-! p°rs £ pobūvi vistiek
tas iškilmingam minėjimui
rengti komitetas, susidedąs 
iš pusšimčio iškilesnių vi
suomenininkų. Nutarta ko
mitetą padalinti į kelius pa
korė itecius, kad mažesnė-

atsilankė. Progiamą atliko 
jauni muzikos bei dailiojo 
žodžio talentai, skautų or
kestrėlis ir aktorė Dalia 
Juknevičiūtė.

.Jaunimas, nuo penkerių
grupėmis kiekvienas jų dvidešimties metų am- 

gaiėtų tinkamai atlikti pa-j ^aus» susilaukė daug katu- 
vestą darbą j čių vien jau todėl, kad tai

Susirinkime pranešimus! buvo; tai.P sakant’ tautos žie- 
padarė LB Detroito apyl. v-i das ir viltis. Pet dvidešimti 
bos pirm. Jonas Urbonas ir į Perengusi Dalia Juknevi- 
Dloco v-bos pirm. Rapolas1 čiūtė ilgų plojimu sulaukė 

labai pelnytai. Ji paskaitė 
ištrauka iš Vinco Krėvės 
"Gilšės“. Paskaitė taip. kaip

KODĖL MŪSIŠKIAI 

PAMIRŠTI?

Man vis prisimena seni, 
jau pergyventi laikai ir mū
sų brangūs, mylimi veikėjai, 
kaip Jurgis Gegužis, F. J. 
Bagočius, Juozas Neviackas 
ir kiti. Aš negaliu jų pa
miršti, nes kariu dirbome, 
planavome, organizavome, 
o Bagočius dažnai pas mane 
ir nakvodavo, kai atvykda
vo pas mus kalbėti, kur mes, 
Pennsvlvanijos kalnu vertė
jai. maineįiai, pelnydavome 
sau duoną.

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo .$4.

Valatka. Labai tvirtai ir 
sklandžiai susirinkimą vedė 
dr. Adolfas Darnusis. Sekre
toriavo Pranas Zaranka. j dar niekas Detroite nėra 

Kai po dvieju savaičių ra-; skaitęs per paskutinį de- 
šau šias eilutes, tyla vėl vieš- i šimtmeti. Vien dėl tų dvyli- 
patauja. Reikia manyti, kadi k°s minučių buvo veria j 
darbas užvirs betkuriuo me- i Lietuvių namus penkiolika į tus galėtų atsikurti la 
u. nes jau ir pats laikas. Iš- ™vb” važiuoti... Lietuva, tai klerikalai,

D> džiausią

Mes, Amerikoje gyveną 
į lietuviai, esame girdėję šį 
I posakį ir nevienas tarbą e- 
1 šame jau nešioję. Kalėjime 
retas kuris buvome. Tačiau 
nuo lazdos niekam nepa
vyks pabėgti.

Lazda pirmoje eilėje reiš
kia invalidumą. Retas kuris 
netenkame kojos ar tapsime 

! invalidais. Pasitaiko ir tai, 
bet lazda — lazdelė tikrai 
reiškia senatvę, nuo kurios 

Į galime pabėgti tik po ratais 
palindę, ar nepagydoma li
ga jauni susirgę.

Senatvė ateina į mus taip 
tikrai, kaip ateina vakaras 
ar ruduo. Ji ateina nelau- 

! kiama ir neprašoma. Ji atei
na į karaliaus rūmus ir į a- 
merikono namus.

Bepiga buvo Lietuvoje.
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, T*n senukams pilnai užteko 

Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje kambarių ir duonutės
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos er“vl08e ūkininkų trobose,

Naujas marinu viršininkas gen. 
įeit. Leonard F. Chapman.

Kai mes rinkdavom aukas organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su

tu. nes jau ir pats 
kilmingasis minėjimas į- 
vyksta vasario 18 d. Vietą, 
laiką, programą Keleivio 
skaitytojams pranešiu po N. 
Metų.

Prieškalėdinis vaikų 
pobūvis

Per paskutinius keliolika 
metų nė karto nebuvo pra
leista proga surengti lietu
višką Kalėdų eglutės pobū
vį. Paskutinius kelerius me
tus būdavo tokie pobūviai 
net du. nes dvi nemažos li
tuanistinės mokyklos atski
rai paruošdavo meninę pro
gramėlę ir atskirai linksmin
davo savo tėvus bei mažę s- 
nius broliukus, seseles. Da- 
bas, mokyklas lyg ir sujun
gus (nevisai, deja, nes ke
lios dešimtys mokinių tęsia 
darbą atskirai), atrodo, bus 
bandoma vėl grįžti prie vie

nesėkmė ta’ 
publikos stoka. Su visais 
rengėjais ir programos da- 
Ivviais neatsilankė nė šim
tinė. Ne vien dėl to. kad po
būvis rengiamas perarti Ka
lėdų, bet ir oras buvo baisus. 
Lietus pvlė ir pylė nuo pus
ryčių iki vidurnakčio. Tik 
patys didieji entuziastai, na 
ir programos vykdytoju tė
vai tokiu oru į pobūvį beišsi- 
rengė. Gaila.

Streikai tebekankina 

Detroitą

Tik pasibaigus dviejų mė
nesiu Fordo streikui, keletą 
savaičių General Motors ir 
Chryslerio kompanija? pur
tė nelegalūs, spontaniški 
streikai, vienai ir kitai su 
unijomis derybas dėl naujų 
darbo sutarčių tebevedant.

revoliucijai, kad carą nuver- 
laisva 

tau
tininkai ir kiti reakcininkai 
mus šmeiždavo, niekindavo.
pravardžiuodavo.

Kodėl tie laikai ir tie 
žmonės šiandien visiškai pa
miršti? Tautininkai savuo
sius prisimena, o kunigai 
net su mišiomis saviškiu at
minimą pagerbia. Kodėl gi 
pamiršti mūsiškiai pažan
gūs veikėjai? Kodėl mūsiš
kė spauda juos pamiršo? O 
nik iie ta spauda ugdė. pla
tino. kaltais net ir mušti nuo 
juodnugarių gaudami.

Jei aš kartais juos prisi
menu ir parašau kai ką, tai 
negaunu laikraščiuose vie
tos: dabartiniai mūsų re
daktoriai nieko netalpira. 
sako, kad rankraštis neįskai
tomas, reikia taisyti, nėra 
laiko ir tt.

Lietuva ir kt.

Kitos tokios knygos neturime.

nors vienas kitas sėsdavo ir 
prie špitolės, o tik kai kas

senukais, kaip savo šeima, 
nes jos savų šeimų neturi, 
ir rūpinsis visais lygiai, nes 
gaudamos iš,valdžios para
mą negali nieko skriausti ir 
turi priimti visus, ir baltus.

sūnų, kai lankė su tarbele
1 geraširdžius kiemus.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai Amerikoje dar blogiau 
seniems. Suaugę vaikai, jei

, tokių buvo, susiranda dar
bus ir namus kur nors toli.

su lazdele turėjo gintis nuo; ir juodus, ir lietuvius, ir 
graikus, jei tokie pirmieji 
pasiprašys.. Lietuvaitėms, y- 
pač tremtinėms, kurių tarpe

skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti 

.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 
636 Broadway

So. Boston. Mass. 02127

yra kelios mano mokinės, 
būtų mieliau tarnauti lietu
viams, bet ar lietuviai jas

j Artimų giminių aplink nėra. laiku parems, ar laiku užsi-
Kartais senukai turi susitau
pę dolerių ar gauna pensi
ją. bet jie yra vieniši, o daž
nai ir duonytės trūksta. A- 
merikoje neisi per kiemus. 
Turi kentėti ir užgesti vieni-

sakys sau vietą?
Špitolių gadynė seniai pa

sibaigė, todėl ir mūsų sese
lėms nevalia bus nieko ”va
ryti j dangų“ ar prievartauti 
sąžinės dalykuose. Dabar

r.o didelio pobūvio. Toksai! Chrysleris pagrindinę sutar- 
prieškalėdinįs Dr. Vinco Ku- tį iau pasirašė, bet dar tebė- 
dirkos vardo lituanistinės! ra likusi grėsmė dėl nepasi- 
mokyklos ( dabar dar vadi- rašytų papildomų sutarčių 

‘ ‘ atskiruose fabrikuose, ku
rios turi išspręsti ir panai
kinti visus per trejetą metų 
susidėjusius darbininkų 
skundus. G M iš unijos nese
niai gavo ultimatumą sutartį 
pasirašyti iki gruodžio 14 d., 
bet kaitų įspėjant, kad. su
tarties nepasirašius, lega
laus streiko nebus iki pc

namo? LB lituanistine mo
kykla) pobūvis įvyksta šį 
šeštadienį, gruodžio 16 d. 
Lietuvių namuose.

Du šimtai vaikučių ir ke
liolika mokytojų tam pobū
viui ruošiasi jau geri du mė
nesiai. Programa bus pati į- 
vairiausia ir įdomiausia. Ir 
scenoje vaidintojų bus de-
vynios galvbės, ir aplink! Naujųjų Metų, nes kitaip

darbir inkai prarastų keletą 
apmokamu švenčių. Vistiek, 
dirbdami be sutarties, dar 

Nieko rengėjai taip neno- bininkai nerimauja, ir tai 
ri. kaip suaugusiųjų publi-| šen. tai ten vis prasiveržia 
kos. Ne tik motinos ir tėvai j nauji vulkanai.
(o ne tik vienas kuris iš jų) | Gi nuo lapkričio vidurio 
privalo su vaikučiais atvyk-į sustreikavo abiejų dienraš

Eglutę vėliau bus žaidžia
ma. pirma, žinoma, sutikus 
Kalėdų senelį.

ti. bet yra kviečiami ir jokių 
ryšių su lituanistine mokyk
la neturi tautiečiai. Progra. 
ma tikrai patiks visiems at
silankiusiems!

čių, Detroit News ir Detroit 
Free Press tarnautojai. Pra
sidėjo nuo sunkvežimių 
laikraščius išvežiojančių, šo
feriu, o dabar jau suirutė

sas. jei prieš tai valdžios visi esam įsitikinę, kad Į
! žmonės nesukžša kur į prie- ’ dangų pateks tik tie, kurie 
: glaudą. labai to norės, o visiems ki-
t Su panašiais senukais tu- tiems bus surasta po mirties 
! riu labai daug vargo. Nors vieta pagal jų pačių, o ne 

rinkti: M. Zdankienė, Ane-; Balfas sukurtas ir veikia tik kieno kito valią. Todėl se- 
lė Marmokienė ir A. Aglins- užsienio lietuviams gelbėti, selės turės koplyčią ir reli- 
kienė. ( bet negi senutę ar senuką iš- ginį patarnavimą norintiem,

! Aplamai, suvažiavime vy- varysi į gatvg: jie tokie mie- bet jis nebus privalomas vi- 
ravo gera nuotaika. į H, lietuviški, savi. Ne vienas siems, juo labiau, kad sese-

Suvažiavimui pasibaigus, yra daug dirbęs ir vargęs lės bus valdžios įpareigotos
ST.A 40-ii kuooa toi pačioj, dėl lietuvių ir Lietuvos, o priimti ir kitatikius, ir ne

štai. neseniai mirė d-ras vakarinėje Pennsylvanijoje vietoj surengė puikia vaka-! saulei leidžiantis — nėra tikinčius, ir kitataučius. ....
Antanai Montvidas kuris gyvenančių SLA kuopu at- rienę, kurioie. be delegatų, kas supranta, atjaučia, pa- Mieli Keleivio skaitvtojai

is. Šuva- datavo ir daug svečiu. gelbsti. į nuoširdžiai remia Balfą, nes
Bankete buvo pagerbti 3

nusipelnę SLA veikėjai: A- 
leksardras Vainorius. -T. Ži-

PENNSYLVAN1J0S NAUJIENOS

PITTSBURGH. PA.

SLA 3-sios apskrities
suvažiavimas

Lapkričio 25 d. Lietuvių 
Mokslo Dr-jos salėje įvyko

atvykęs čia nuo 1905 metų stovų suvažiavimas 
revoliucijos Antonovu buvo žiavimas buvo gausus, jame 
vadinamas. Buvo smarkus padalyta naudingų nutari- 
kalbėtojas. rašytojas, kelių mi?-
taikraščiu redaktorius. O ar Suvažiavimą sveikino SL. Hnskas ir J. Mažukna. Jiems 
kas parašė ką nor? apie įo A prezidentas Povilas Dar-' bu™ įteiktos dovanos.

Rašome mes tokiems laiš- žino, kad Balfas tarnauja 
kus į Lietuvą (jie negali ar be jokio skirtumo užsienio 
nemoka), užpildom visokias lietuviams geibėti (neno- 
formas. kad gautų Sočiai rim tik laisvos Lietuvos prie- 

| Security ar Welfare para- šams padėti). Matulaičio
/eikia? Nieko. O kai miršta eis. Jis savo kalboie palietė , Vakariene nareno-ė "eros mą- Dažnai su jais tenka ei- Namai bus panaši kaip Bal- 

boa 'Ov9rk;an«.«, ct a ;,-i šeimininkės- R. Mileškienė. ti pas daktarus ar i valdiš- fo institucija visiems lietu-šeimininkės: B. Mileškienė, 
0. Ott, O. Bulevičienė, A. 
Vikloravičienė ir P.Veroni

kas iš naujų ateivių, kad ir svarbiausius SLA reikalus ii 
jokiais darbais visuomenėje ragino, kad visos kuopos pa- 
nepasirodęs, tai apie ji rašo- siųstų delegatus į kitais me- 
ma ir rašoma be galo ir kraš- tais liepos 1 d. Chicagoje į nienė. 
to. net nusibosta. ! šaukiamą SLA seimą. ; Po vakarienės buvo rodo-

Būtų gerai, kad kaitas . Iš finansinio pranešimo maj5 filmas ir pasidalinta į 
nuo karto buvusieji mūsų paaiškėjo, kad kasoje vi a

stambi pinigu suma. Tas ro-praeitu laiku veikėjai būtų 
prisiminti ir kartu atpasako
ti įdomesni anų laiku įvy-! vieningai ir gi ažiai dirba.
kiai. Senoji mūsų išeivija 
dar neišmirė, ir jai visada 
yra maloniau prisiminti pra
eiti, negu skaityti apie ”dy- 
pukus“.

Frank Lavinskas

spūdžiais iš kelionės i ana
pus vandenyno. Malonu

pas daktarus ar j valelis- fo institucija 
kas įstaigas, nes nėra, kas viams patarnauti, bet tie lie- 
tokiems padeda. , tuviai turėtų paremti poilsio

Sunkiausia, kai kuris se- namų įrengimą ir paskubėti 
nukas ar senutė nebegali užsiregistruoti, kad jų vie- 
vieni gyventi: nemato, ne- tas lietuvaičių priežiūroje 
girdi, nebegali paeiti. Tada neužimtų kitataučiai. Dėl 
tenka man ieškoti poilsio mūsų pačių apsileidimo jau

do kad" apskrities valdvba buv0 išvirsti nergvventus namų, ir tai gana sunku ras- daug lietuviškų saliu, klubų, 
” natvrimus j S šių keliaunin-l ti- Daugelį teko patalpinti. net ir bažnvčiu jau išsprūdo

tarp kitataučių, nes savi po- iš lietuvių rankų.Nutarta kitais metais su- .7."”™"“’ .Vio.,oa
rengti dvi pramogas, kurių' Smkunaites-Stoęny ;,r jos 
pelną skirti seimo delegatu1 mam.vt^s Gemdtienės. 
kelionės išlaidoms. V“k* "*•"

Malonu pažymėti, kad ir
šiemet paskirta auka Altui ! 3,000,000 BEDARBI V 
ryšium su rengiamu \ asario. Pastaruoju laiku Jungti*

ilsio namai perpildyti 
Neseniai aplankiau Put-

nar^ą. Ten lietuvaitės sese
lės. buv. tremtinės, baigia į-

Matulaičio Namu reika
lais rašykite ar aukų sese
lėms pasiųskite šiuo adresu: 
Immaculate C onception

Programos pradžia 5:30 pasiekė visus kitus. Blogiau 
šia. kad dienraščių darbo 
sutartys yra sudaromos su 
atskiromis unijomis, ir, kai 
laikas pasibaigia, tai tąsy- 
nės užtrunka labai ilgai. 
Prieš trejus metus Detroi
tas išbuvo mėnesiais be

vai. vakaro.

Pa vykę*-nepa vykę* 

jaunimo vakaras

Gruodžio 2 d. Kultūros 
klubas Lietuvių namuose su
rengė vakarą, kurio visas spaudos, o dabar irgi nei ga- 
penas bus paskirtas Vasario! lo, nei krašto nematyti. Y-

rengti Matulaičio namus. Convent. RFD 2, Putnam, 
Bus apie 90 vietų senukams, Ct. 06260. Šio patarimo lai-

.. ________ ____ ___o- Tai ne ubagynas, tai poilsio ku paklausę, tikrai nesigai-
16 minėjimu. į nėse Valstijoje žymiai padi-Į namai, kuriuse ir aš pats no-, lėsite. O iei patvs nemanote

Valdyba kitiems metams dėjo bedarbių skaičius. Vai-» rėčiau gyventi. Matulaičio g į Matulaičio Namus persi- 
visa tai į palikta ta pati. kuri jau per džia tokias nemalonias ži-Į Namai ant kalnelio, prie kelti, padėkite juos įrengti, 

kaimo kelio, apsupti girio-!nes didesnė dalis seselių 
mis. Tuose namuose bus kel-1 globojamų lietuvių vra be-

pač biauru, kad
prieš šventes. i eilę metų puikiai dirba. Ją nias skelbia tiktai nuošim-

Dar prisiminkime mokv- sudaro: pirn). Viola Šinkū-į čiais. Dabartiniu laiku be-
toju streikus, savaitėmis' naitė-Stanny, vicepirm. E- darbių yra 4.3%. Bet WalD tuvai. modernios virtuvės, turčiai, daug darbo dienu ir 
trukusius vasaros gale, taijlena Zelkovič ir Ona Tris- Street Journal sako. kad tai televizoriai, knygynai, sa-: doleriu savo laiku paauko- 
matysime, kad Detroitas kienė, sekr Jurgis Žilinskas, reiškia beveik 3 milionusbe
1967-siai3 buvo tikrai strei
kų ženkle. Reikia manyti, 
jog sekantieji metai čia bus 
daug ramesni.

Alfonsas Nakas

fin. sekr. Gertrūda Dagienė/ darbiu, būtent 2,951.000.
lės, skalbyklos. Esu tikras, ję mūsų mylimai Lietuvai ir 
kad ir grafo Tiškevičiaus rū- jos vaikams.

iždo glob. F„ I^eon, F. Ga- O kiek jų būtų, jei būtų mai neturėjo tos prabangosi Tai jums nuoširdžiai pa- 
yem ir Albina Mačiulienė,! nutrauktas karas, sustotų ir naujienų, kurie baigiami į taria Balfo (užsienio lietu- 
ižd. E. Žilinskienė. karo pramonė ir grįžtų apie rengti Matulaičio Namuose, vių) reikalų vedėjas.

J parengimų komisiją iš- 500,000 kareivių! • Lietuvaitės seselės rūpinsis Kun. L. Jankus

t •
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

H. Zimanas bus rektorium

Dabartinis Tiesos vyr. re
daktorius H. Zimanas, žydų1 
tautybės, rašąs disertaciją 
ir esąs numatomas Vilniaus 
universiteto rektorium vie
toj dabartinio rektoriaus 
prof. J. Kubiliaus.

KADA PASITRAUKS 

IŠ LIETUVOS?

Lapkričio 26 d. The Xew 
York Times paskelbė toki 
Emery Keres, knygos The 
Anatomy of Peace auto
riaus laiška:

Guli Louis Washkan.sk>, 55 m. amž.. kuriam gruodžiu 
3 d. Pietų Afrikoj Įdėta 25 m. amž. Denise Ann l)ar- 
wall širdis (nuotrauka viršuj kairėj). Ligonis dar 
gyvas ir vis gerėja. Sakoma, kad jo gyvybei pavojus 
visiškai praeis po 10-11 dienų. Louis Washkansk>. sa
ko. esąs kilęs iš Lietuvos.

ORGANIZUOJAMA 
TALKA "DANAI“

i
Ką dovanoti ? ĮSIGYKITE ŠIAS

Pasklidus gandams, kad. Jeigu yra reikalas ameri-, 
komp. Juliaus Gaidelio ope-1 kiečiui padovanoti knygą | 
rai Danai statyti atsiradotai Keleivio administracijo- 
sunkumų. Bostone ir jo apv- je galite gauti šias tinkamas

Karolis Vairas rašo 

apie Joną Šliūpą

Buvęs Amerikos lietuvių 
veikėjas. rašytojas, vertėjas 
ir laikraštininkas Karolis 
Vairas-Račkauskas lapkri
čio 16 d. susilaukė 85 metų 
amžiaus. Rašytojas Eug. 
Matuzevieius rašo ta proga, 
kad K. Vairas dar i dabar 
besidarbuojąs: baigiąs reng
ti trisdešimties apybraižų a- 
pie Joną Šliūpą rinkini, sku
bąs užrašyti ir bent dali kitų 
savo atsiminimų.

K. V. Račkauskas gyvena 
Kaune, tebėra bent titulinis 
P. Cvirkos vardo muzieiaus- 
bibliotekos tvarkytojas (ku
ri įkurdinta buv. M. Sleževi
čiaus namuose Donelaičio 
gatvėje, — ten kuri laiką 
buvo gyvenęs P. Cvirka), 
viešumoj mažai tepasireiš
kia. o kai pasireiškia, tai tik 
suderintas su oficialiąja re 
žirnine linija.

"Vienbalsiškai priimtoji 
rezoliucija dėl Vidurinių 
Rytų sveikinama, kaip di
džiulis Jungtinių Tautų lai 
mėjimas. pabrėžia "teritori
jų karu igyjimo neleistinu
mą” Sovietų, atstovas dar 
pabrėžė, jog Sovietų Sąjun
ga laukia, kad Izraelis ati
trauktų savo kariuomenę iš 
visų užimtųjų teritorijų. 
Principas moraliniu požiū
riu neginčytinas. Bet kada 
J.T. priims rezoliuciją, rei-

linkėse pasiskardeno žmo
nės, kurie to veikalo staty
tojams ryžosi stoti j talką. 
Visų pirma bičiuliško rūpes
čio parodė smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas ir jo šei- 

į ma. Latvrence. Mass.. gyve
nanti p. Ieva Brox, veikli 
talkos dvasios moteris, taip 
pat ryžosi ateiti pagalbon. 
Jinai iau atmušdino Danos 
partitūros porą kopijų. Tai 
yra didelė dovana komp. J. 

j Gaideliui, nes. partitūros o- 
riginalui kur nusimetus, da
bar turimi dar du jos eg- 

— zemplioriai.

knygas:
Tundra Talės, Manyland 

Books leidinys paaugliams; 
pasiskaityti angių kalba a- 
P>e gyvenimą tolimoje šiau-į 
reje, 175 pusi. kreidiniame* 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

šiuo metu I. Brox pradė
jo sudaryti fondą Danos or
kestro partijoms perrašyti. 
Bostono konservatorijoj ji

... y _ ... , i surado keletą studentu, ku-
LF metinis narių suvažia- LF suvažiavimas vyko ff- rie jki 19#8 m. pavasario

k-alam’-'nAia atftranL-fi cosp vimas įvyko s. m. lapkričio \ai ir dainiai. Didžiausia? ^ada pasiimtą dalba baigti,
^a.aujancią atitraukti SbSR 26 d. Chicagoje. III-jo Kul- suvažiavusiųjų rūpestis bu- Ork;5t,-o pailiįu penašvmas

taros Kongreso metu. Kul- vo kaip greičiau surinkti „a sudėJn J darbas.’vpa-
tūl-os Kongresas tęsėsi 4 milioną dolerių. Tuo reika- ‘čiai reikalaująs nemaža lai-
dienas. t. y. prasidėjo lap-. lu bu\o daug ka-oeut 111 ko> tad jr atlyginimo suma 
kričio23d. h baigėsi lapkii- daug gerų siūhmų padan-i pgi-i-^įj^ėtojams susidaro 
čio 26 d. Tai buvo didi ir ta, bet, deja, kaip Y‘ena>: gana stambi. Fondo organi- 
kilni lietuviškų jėgų ir kul- atstovas issireiske. kad tam. ( zatorė Rrox tikisi, kad jos 
tūrinių darbų pademonstra- kuris pasnyzęs duoti LF au- pastangas parems lietuviai 
vimo. didžio ryžto ir susi- ką, visi verbavimo budai y-i ir amerikiečiat Danos auto- 
Kaupimo ir ateities veiklai Ja geri, bet visai.netinka jie' rjus komp. J. Gaidelis ir lib- 
gairių nustatymo šventė, tam. kuris nenori duoti... Į retjgtas gt Santvaras p. Ie- 
Kongresas prasidėjo meno i Tarybos narių ;kaiJiu"! vai Brox iš anksto dėkoja už 
ir spaudos parodomis, lite- padidintas is lo iki 18. Į jg^nkaus darbo ėmimąsi. 
ratūros vakaru, lietuviškos Tarybą pagal ėtus išrinkti | Reikia tikėtig> kad va_
veiklos studijomis, o šešta- o n^yJ1 n^n.^1 (hko 1 •>) n Įj05 moters pastangas tikrai 
dieni iškilmingu Kongreso papildomieji nariai. Išrinkti 
atidarymu ir pagaliau buvo i Tarybą: Bern. Brazdžio- 

(Elta) j apvainikuotas kompozito- nis (Calif.), J. Kazickas (X.
i riaus Dariaus Lapinsko pa- York), dr. F. Kaunas (Cice- 
i statymais "Karalius Min- ro), Ant. Šantaras (Chica-i 

DĖMESIO VERTAS daugas“— kantata, ir "Ma- go), dr. R. Šomkaitė (New|

Lietuvių Fondo suvažiavimas

Kariuomenę iš Besarabijo 
Rytinės Lenkijos. Rytinės 
Prūsijos, Lietuvos, Latvijos. 
Estijos ir Rytinės Suomijos? 
Tos teritorijos buvo perga
lingos raudonosios armijos 
užimtos prieš 22 metus ir į- 
jungtos į Sovietų Sąjungą, 
dabartinę "teritorijų įgyji- 
mo karu neleistinumo“ skel
bėją. Moralinis principas tu
ri būti taikomas lygiai vi
siems tos pačios bendruo
menės nariams. Kitaip jis 
tampa nemoralumo šalti
niu“.M. Karka ir J. Mažeika— 

sukaktuvininkai

Lapkričio 14 d. suėjo 7oi 
metai amžiaus Mykolui 
Karkai, uoliam muzikinės 
bei teatrinės veiklos skatin- 
tojui ir vadovui Panevėžy 
per beveik penkis dešimt
mečius. Jausmingą sveikini
mą M. Karkai ta proga pa
rašė vienas iš daugelio bu
vusių jo mokinių — poetas 
Kazys Inčiūra. liudydamas, 
kad M. Karka tebesąs "jau
nesnis už daugelj jaunų“.

Lapkričio 15 d. šešių de
šimčių metų amžiaus susi
laukė operos solistas (bari
tonas) Juozas Mažeika. O- 
peros solisto karjerą jis pra
dėjo Kaune 1930 metais ir 
joje sėkmingai reiškėsi dau
giau kaip 30 metų. Prieš ke
letą metų nuo scenos pasi
traukė.

Pažaislio bažnyčia — 

muziejus

Pranešime iš Kauno Vil
niaus laikraščiai priminė, 
kad "lapkričio 20 d. sukako 
300 metų, kai buvo pradėta 
statyti Pažaislio bažnyčia— 
didingas baroko stiliaus sta
tinys. Miesto dailininkai, ar
chitektai ir menotyrininką, 
šiandien pažymėjo šią isto
rinę datą44.

Toliau pranešime sako
ma, kad "Prabėgę šimtme
čiai paliko savo žymes po j koncertų Švedijoje. Stock 
Pažaislio baroko pastato! holmo radijas Įrašė i juostė

parems Bostono ir jo apylin
kių lietuviai.

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

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A 
Landsbergis ir 1 Šeinius) 
209 psl., kaina $4.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl- 
kaina $2.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. -lo- 
seph B. Končius, 211 psl. 
kaina minkštais viršeliais 
$3. kietais $4.

Introduction to modern 
Lithuanian. parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 

i vadovėlis, kaina $7.

Poezijos knygos
EILE R Ašč IV rinkinys, 

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

POEZIJA, Aistis. 420 psl., 
kaina $6.00.

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl, kai

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus, 86 psl., kaina 
$1.50. ;

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- ; 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
nas Mekas. 32 psl., kai
na $1.00.

DERLIAIS VAINIKAS, J. 
.Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

CHAPEL B.. Algimantas 
.Mackus, 64 psi.. kaina $3.

DAINOS APIE LAISVĘ, 
Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaina 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c. ■

VYNUOGĖS iE KAKTŲ- 
SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., - 
kaina $2.00.

PLAUK, MANO LATVELI, * 
Petro Segato eilėraščiai,
111 psl., kaina.......... $2.00 7

SIDABRINĖS KAMANOS, 7
Kazio Bradūno eilėraščių 7 
premijuotas rinkinys, 94 7 
osi.. kaina $2. 7

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių - 
knyga, 150 puslapių, gra- 7 
žiai įrišta, kaina... $2.59. 7 

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 7 
nremijuota knyga, 80 ps’ 
kaina $2.00.

i

VISŲ
— opera.

Tai buvo kažkas nepa
prasta ir neįprasta! Žiūro
vams padarė gilų Įspūdi, ir 
komp. D. Lapinskui ii- vai
dintojams buvo daug plota, 
ir daug kartų jie iššaukti 
pasirodyti, žmonių kongre
se ir vaidinimuose buvo 
daug, buvo iš visų Amerikos 
ir Kanados kampų, buvo ir 
bostoniečių.

Kongresą sveikino Lietu
vos gen. konsulai, lietuviškų 
organizacijų atstovai ir pa
vieniai asmenys žodžiu ir 
raštu, iškeldami didelę jo 

mę lietuviškame gwe-; 
’ nime.

tikrai pavyzdingo! LF Tarybos pirm. dr. G. 
žmogaus n lietuvio Švenčių* Dalukas sveikino kongresą 
link^?imaį Pa{emti ne tiktai : lf vardu ir pažymėjo, kad

LAIŠKAS ras44

Gavome iš seno Keleivio' 
skaitytojo Justino Mickevi
čiaus, gyv. Brockton, Mass., 
šitokį laišką:

"Gerbiamoji Keleivio 
administracija,

Siunčiu tris čekius: $1 už 
kalendorių. $20 — Kalėdų 
auka Keleiviui už tai, kad, 
jis daugeliui akis atidarė, ir į 
$100 malonėkite perduoti į 
Lietuvių Fondui. Linksmų 
Kalėdų. Su pagarba Justi
nas Mickevičius, kupiškė- ^eikš 
nas44.

Tai

žodžiu, bet ir reikšmingu 
veiksmu.

Keleivio administracija 
nuoširdžiai dėkoja Justinui 
Mickevičiui už tokią didelę 
dovana.

Styginis kvartetas vyks 

Į Islandiją

Vilnius filharmonijos sty
ginis kvartetas baigė eilę

skliautais.
sunaikinta.

Dalis puošmenų 
Restauratoriai

les jų atliekamus Haidno ir 
Juzeliūno kvartetus. Atei-

nutarė jas atkurti. Šis visa- nančių metų pradžioje kvar-
sąjunginės reikšmės archi
tektūros paminklas perduo
tas M. K. Čiurlionio dailės 
muziejui. Pastate bus Įreng
ta senosios ir taikomosios 
tapybos ekspozicija4*.

Užsimenama, kad su baž
nyčia bendrą ansamblį su
daro ir vienuolyno pastatai, 
tačiau nepaipineta, kas nu
matoma su jais dantį. Iki 
1964 metų jie buvo naudoti 
kaip psichiatrines ligonines 
patalpos.

\XEita)

tetas kviečiamas Į Islandiją

J. Čiurlionytė — meno 

mokslų daktare

Leningrado konservatori
ja Jadvygai Čiurlionytei, 
Mykolo Čiurlionio seseriai, 
.'Uteike meno mokslų dakta- 

' lės laipsnį be disertacijos
gynimo.

J. Čiurlionyte yra pirmo
ji lietuvių muzikologė, ku
riai šis aukštas mokslinis 
laipsni^ suteiktas,

____ li-S

Turtuolis Louis B. Gerbert nu
teistas vienerius metus kalėti 
ir sumokėti £100.000 už parda 
vinėjimą Continental Enterpri
se bendrovės neįregistruotų ak 
rijų.

Jersey), V. Naudžius (Chi
cago), A. škudzinskas 
(Bostonas) irdr. K. Ambro- 
zaitis (Indiana).

Šiais metais LF' 20,000 
do pelną paskirstė taip:

1. JAV LB. Švietimo T-bai:

Pedagoginiam Lituanisti
kos Institutui $1200 (per 
Švietimo Tarybai

Naujiems pratimams ir 
naujai lietuvių k. pratimų1 
laidai rengti $135(».

Naujiem vadovėliams pa-i 
rengti $1500.

Mokykloms remti $1500.
Mokytojų studijų savai

tei rengti $1250.
Stipendijoms lituanistikai 77"~ ~ ~ ~ —-'TrTL.T

studijuoti $1500.
Lietuvos žemėlapiui mo- 8. Manyland Books leidyk- 

kyklos reikalui rengti ir leis- lai paremti, nuperkant jos
šiais metais LF švietimo ir 
kultūros reikalams paskyrė 
20.000 dolerių. Tas praneši
mas padarė gerą įspūdį, ir 
dr. G. Balukas buvo palydė
tas gausiu plojimu.

LF' narių suvažiavimas' 
prasidėjo sekmadienį 8 vai. 
ryto Jaunimo Centre, baž
nyčioje pamaldomis už mi
rusius LE narius, o 9 vai. 
Peny salėje buvo posėdis.

Salėje ant prezidiumo 
stalo buvo pastatytos lentos 
su mirusiųjų LF' narių gra
žiai ir puošniai įrašytomis' 
pavardėmis, kas simboliniai j 
reiškė jų dalyvavimą suva
žiavime.

Šiame suvažiavime daly- 
avo 109 nariai su 2206 bal

sais. (Iš viso LF narių tuo
met buvo 1800 ir 401,400 
dolerių) LF suvažiavimą 
sveikino gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis, PLR Kultū
ros Tarybos pirm. d r. J. Pu- 
zinas. Kanados LF Taiybos 
pirm. J. Ignaitis, LB CV 
pirm. inž. Br. Nainys ir dar

ti $1000.
Vaikų literatūrai rengti 

$500.
Tėvynės žvaigždutės pre

mijoms $150.
Iš viso $9950.

2. JAV LB Kultūros Fondui

Lithuania
M parašė 1roe«,

kaina $4.75.

land of he-
<• >auiiKas

:gios, įdomios

knygų už $2000 ir pavedant 
Švietimo Tarybai jas pasi
rinkti ir paskirstyti.

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai-

Vytauta* the Great Granci 
Duke of Lithuania, dr. J- B 
Končius, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietais vilkeliais 
$.4.00, minkštais $3.09,

knygos
kuckio

POPULAR 
AN RECIPES.
Daužva^dienė. kaina $2

Ką tik gavome:
NEPRIKLAUSOMA LIE

TUVA, Rapolo Skipičio at-; 
siminimų II tomas, 477 psl..! 
iliustruota, kaina ...... $7.00 į
KONTRŽVALGYBA LIE-i 

j TUVOJE, Jono Budrio at-i 
9. K. Donelaičio "Metų“ siminimai, 224 psl.. kaina

N. Rastenio angliškam ver-j 
timui anglo-saksų universi
tetams, dėstantiems pasauli
nę literatūrą, išsiuntinėti

70. Chicagos Lietuvių O- 
perai komp. J. Gaidelio o- 
peros "Danos“ pastatymui 
remti $300.

Aiškinamajam lietuvių k 
žodynui rengt ir leisti $1500;

J. Švaisto knygai "šaunus' 
penketukas44 leisti $500.

Dramos studijai $500.
Literatūrinėms plokšte

lėms rengti ir leisti $500.
Iš viso $3000. n. Paskirti per PLB Vai
3. Lietuvių Vasario 16 dvbą paramą istorinei Lie-

gimnazijai $500. tuvos medžiagai Vatikano
4. Lietuvių Rašytojų Dr- archyvuose rinkti $800. 

jog premijom $1000.

daug kitų asmenų žodžiu ir, remti $250. 
raštu ir linkėjo LF greitai! 7. "Litu 
pasiekti tikslo - $11)00,

5. Vaiku žurnalui "Eglu
tei“ $200. ‘

6. Prof. W. R. Schmals- 
tiego išversto veikalo "Com- 
parative Phonologv and 
Morphology of the Baltic 
Languages“ leidimui pa-

12. Lietuvių, informacijos 
centrui paremti $300.

13. Lietuvių krepšinin ku 
1968 m. išvykai paremti

a nūs4 4 žurnalui;
Iš viso $20,000.

$2.50.
SU DAINA, 392 liaudies

dainos ir 'kaikuriu autorių * «. 
eilėraščiai, tapę dainomis.
Surinko Gražina Šimkonie- 
nė. kišeninio formato, 351 
psl.. kaina $2.00.

PAt LIŪS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

Derliaus vainikas. J. Mi-
eilėraščių rinkinys, 

359 psl-, kaina $2.50.
Grožvylės meilė, P- Orin- 

taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An-

LITHUANl -ano Šukio atsiminimai iš 
parašė Juzė nepriklausomybės kovų, 376 

psl., kaina $3.00.
Gyvulių ūkis. George Or- 

\vel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl.. kaina kietais viršeliais 

| $3.75.
Inicialai po tiltu, A- Tūlio 

novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, .

Chicagos istorija, parašė
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

Geri 
žodynai

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

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

Lietuviškai angliškas žo-
dvnas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psi., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 

SdVO Balčikonis ir kt-, yra apie

Išrašykite
KELEIVI

A. Škc 0000600000000000060000900
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ........ .............. $12.00

i
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Pasikalbėjimas ? 
Maiklo su Tėvu

MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

1 Vietnamo karą, tėve. Todėl 
De Gaulle kaltina Ameriką 
ir dėl šio karo.

— Nu. tai kodėl gazietos 
apie tai nerašo?

— Amerikos spauda, ku
rią tėvas vadini “gazieto- 
mis“, negali savo valdžios 
kaltinti. Ji kaltina Prancū
zijos prezidentą. To reika
lauja patriotizmas, tėve. 
Bet De Gaulle kalba teisy
bę. Jis turi ir daugiau prie
kaištų Amerikai.

— O kokie tie priekaiš
tai?

— Jisai pyksta, kad Ame
rika atsisakė atskleisti Pran 
cūzijai atominės bombos 
paslaptį, sakydama, kad ji 
pati ginsianti Europą savo 
bombomis, jeigu kiltų karas 
su sovietais.

— Tai ko čia tam 
liui pykti?

— Jis galvoja, kad gink
las savo rankose yra tikres
nė apsauga, negu svetimose 
rankose, tėve. Amerikos žo- j 
džiu jis nepasitiki. Ji nepa
dėjo prancūzams Vietname.

— O gal tas ir teisybė, 
Maiki. Žinai, nenorėčiau ir 
aš savo šoblės pavsti kitam, 
kad mane gintų.

— Amerika yra labai ga
linga. tėve, ir pancūzų pre 
zidentas tos galybės bijosi, 
todėl jis stengiasi ją iš Eu 
ropos išstumti. Po paskuti
nio pasaulinio karo Ameri
ka tenai Įsitvirtino. Prista- 

Koman, Maik. koman Gaulle prieš Angliją kovo- Įg sau karinių bazių, aerod-

Rusijos revoliucija
(Tęsinys)

Dego-

Prezidiume buvo išrinktas 
centrinis vykdomasis komi
tetas, kuriame didžiausią 
vaidmenį turėjo menševikų 

, _ , , , vadai Čeidzė, Ceretelis ir
kė, kad 191 < m (kovo-.ap-, j)anas jr socialistų revoliu- 
kncio men.) demokratinė į cioniei iu Černovas ir Got 
Rusija buvo pats laisviau
sias kraštas Europoje.

. i Kaimuose buvo sudarytos 
. Laikinoji vviausybė tuo- tarybos iš valstiečių atstovų, 
jau paskelbė \ įsuotmę am- (įgūžės mėn. pabaigoje bu- 
nestiją uz bet Kokiu? polĮti-• vo sušaUktas visos Rusijos 
mus nusižengimu.'. Sugrįžo valstiečių atstovų kongresas, 
tremtiniai iš Sibno ir sočia- kurjame didžiąją daugumą 
listai emigrantai į sav 0 Į sudarė socialistai revoliuci- 
krastą, Įskaitant n.. ų sočia- i Valstiečių tarybom
listinių partijų \ a(Us. 191" reikalaujant, laikinosios vy
nu balandžio mėn., padeda-] Gausybės patvarkymu buvo

Aituoni laisvės menesiai

Dabar Rusijoje prasidėjo 
aštuonetas politinės laisvės 
mėnesių. Net ir Leninas sa-

cionierių
sas.

mas Vokietijos vyriausybes, 
per Vokietijos terito
riją per Švediją traukiniu 
grįžo į Rusiją Leninas. Tuoj 
įsigaliojo kalbos, spaudos, 
susirinkimų ir draugijų ir 
streikų laisvės ir politines 
teises gavo karininkai ir ka
reiviai. Buvo panaikinti visi 
varžymai, kilę dė. klasės, 
tautybės ir religijos. Panai
kinta mirties bausme ir trė
mimai. Panaikinta slaptoji 
policija, ją pakeitė liaudies 
ihilicija, vadovaujama ren
kamų vadų ir priklausanti 
savivaldybėms. Pradėta 
ruoštis savivaldybių rinki
mams ir sušaukti konstitu
ciniam susirinkimui, išrink
tam visuotiniuose rinkimuo
se. kuriam būtų pavesta pa
ruosti krašto konstituciją. 
Laikinoji vyriausybe paskel
bė sutinkanti, kad butų į-

sudarvti žemės komitetai vi-v x
suose miestuose, srityse ir 
provincijose. Tų komitetų, 
Kurie buvo valstybiniai or
ganai. uždavinys buvo per
imti savo žinion didžiųjų 
žemvaldžių žemes ir pasi
ruošti pagrindinei žemės re
formai. Mintis buvo įgvven-į 
dinti senąjį socialistų revo-i 
liucionierių reikalavimą nu-i 
savinti stambiuosius ūkius 
ir perduoti juos naudotis 
valstiečiu bendruomenėms.

ri

Kardinolo Francis Spellmano amžino poilsio vieta 
šv. Patricko katedroje New Yorke. Ten iki šiol jau 
palaidoti (j aukšti dvasiškiai.

arčiau, ba yra daug trubelių ja. štai. tėve, kodėl jis nori romų ir laiko apie pusę mi- 
apkalbėti. Kanados prancūzus, kurieĮ lįono kareivių. Prancūzijoje

— O kas atsitiko? į sudaro apie trečdalį jos gy- taip pat turėjo keletą bazių
— Iš Kanados Kvebeko ventojų, atplėšti nuo jos. , įr 30,000 kareivių, bet De

gavau gromata, kad tenai — Bet kokio bieso jis no- Gaulle privertė tuos įrengi- 
prasideda revoliucija. Sako.] ri nuo Anglijos? į mus uždaryti ir kareivius iš-.
tas nenuorama Prancūzijos' —Anglijai jis kasa duo-] traukti. J. ,
prezidentas Degolis subun-J bę dėl to. kad ji laikosi su] _ Nu, o kam bazių Ame-Purta ne.p?2aįaU>S^t« 
tavojo Kanados prancūzus,’Amerika. Visa tai susiveda tikai tenai reikia? j kijoą valstybe. Ljudi.ta3
kad atsimestu nuo Kanados į kovą prieš Ameriką, tėve.A   jos reikalingos karui? ve buomiJ0s

Amerikos jis nekenčia. ; tėve. Karas gali kilti su So-
~ PHežabėiu vra dau<r ' v!ePRR?si>- T? ka™ sfe, (turėjęs sociaMemokra-i
— nieza.'Cių via daug, visi. Bet prancūzu De Gau- 7 

tėve. ir jų šaknys eina labai ne mano, kad to karo Eu-įtU naugumą’r moti

1917 m. gegužės mėn. pir
mą kartą Rusijos istorijoje 

i socialistai įėjo į vyriausybę. 
Revoliucinių įvykių rutulio
jimasis reikalavo, kad jie 
veikliai dalyvautų vyriausy
bėje. Ministeriais pasidarė 
menševikų ir socialistų re
voliucionierių vadai Cerete
lis, Skobelevas. černovas li
kt. Jie ir kiti socialistai da
lyvavo trijose koalicinėse 

kurios valdė
įr apskelbtų prancūzišką 
įiespubliką. Taigi. Kanadoj 
dabar didelis nepakajus.j 
Gal reikėtų mudviem tenai Į 
nuvažiuoti — kaip tu ro-j giliai ir 
kuoji?

— O koks ten mudviem i zyk man, kokios tos sak- į mais pasitrauks iš tenai į sa-
reikalas? I nys? : vo ribas. Todėl jis ir atakuo-

— Jos eina net iki \iet-, ja Amerikos militarizmą. O
namo. tėve. . kai Anglija laikosi su Ame-

— O kaip tas? i vjka, ęaį jįs jr prieš Angliją
— Pasiklausyk. Prieš ko-į kovoja, neįleidžia jos į Eu-

plačiai. ropa gali išvengti, jeigu A-
— Nu, tai koman. išviro-' merika su savo karo irengi-

konstittKijOs, vyriausybėse,
Klausimas, ir mojau buvo plUsija nuo gegužės iki lap- 
susauktas 191f m. išrinkta-» kričio mėnesio.

vietinis sei-

Nu. tenai yra daug lie- 
į. Jeigu Kanada skils.

Į tai mūsiškiai gali nežinoti, 
kur jiems būtų 'geriau — su 

| prancūzais ar su anglais.
ir beJieSusitvarkys 

mudviejų, tėve.
— Ale pasakyk. Maiki, 

kokių paralių tas ilganosi? 
Degolis lenda i Kanadą?

— Jis yra nacionalistas, 
tėve, ii nori. kad Kanados 
prancūzai būtų nepriklau- 
[somi nuo angliškai kalban
čių anglosaksų.

— O ką reiškia naciona
listas?

— Karštą patriotą, kuris 
savo tautą stato aukščiau ki
tų. laikome nacionalistu. 
Nacionalizmas yra svarbiau
sia tautu neapykantos prie
žastis. Dėl nacionalizmo da
bar riejasi arabai su žydais, 
turkai su graikais ir Kana
dos anglosaksai su prancū
zais.

— Man visgi neaišku, 
Maiki. Juk Kanados pran
cūzams niekas nedraudžia 
prancūziškai kalbėti. Tai 
kam jiems reikia savo res
publikos?

— Čia ne kalbos priežas
tis. leve. Kanada turi apie 
20 milionų gyventojų ir pri
klauso Anglijos valstybių 
blokui. Ji turi daug dirba
mos žemes, užaugina daug 
maisto: turi dideliu uniu bei

kį šimtą metų prancūzų im
perialistai Įsibrovė Į pietry
čių Aziją, į vadinamą Indo-

ropos Bendrą Rinką ir ban
do net Kanadą suskaldyti. 

— Nu. o kaip tu vokuoji,

KĄ RAŠO 1968 M. “KELEIVIO“

Kalendorius
Jo turinys toks:

1. Žinotini 1968 metų dalykai.

2. Kaler.dariumas, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepaniirštume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

11. Apie d-:ą S. Matulaitį —100 metų nuo jo gimimo.

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segr egacija — natūralūs dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.
te ’ •

22. Ateiviai įskėlė Ameriką.
» •

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

26. Patarimai: (1) kaip kovoti su sodo kenkėjais 
ir ligomis; (2) Kaip naikinti maisto kirmėlaites; 
(3) Kaip plauti pagalves; (4) Kaip išvalyti brūžą 
(pielyčią); (5) Kaip tręšti vaismedžius ir daržo
ves ;(6) Kaip padaromas limpamas popieris mu
sėms gaudę ti, ir kt.

Didelių darbų buvo at-Į 
] likta užsienių politikos sri
tyje. Taryboms reikalaujant 
buvo atšaukti senieji cari
niai karo siekimai; užsienių, 
reikalų ministeris Miliuko-1 
vas, kuris ir toliau norėjo 
laikytis tų siekimų, buvo pri
verstas pasitraukti iš vy
riausybės. ir buvo paskelb
tas tikslas siekti laisvės ”be 
teritorijų prijungimo ir be 
kontribucijų“. 1917 m. ge
gužės 15 d. Petrogrado taiy- 

! ba paskelbė atsišaukimą į j 
apiei kl'aštū socialistus, ku-i 

riame. be kita ko, buvo ši- 
apie visišką senojo re-pa*P pasakyta:

žimo sulikvidavima. Su en-, _ ..
tuziasmu buvo sutinkamas Revoliucine Rusijos de- 
kiekvienas mano draugu žo-! u’okiatija kieipiasi į jus, vi- 
dig., * j su kraštų socialistai. Jūs ne-

] privalote leisti, kad Rusijos 
Socialistų partijos buvo į- laikinosios vyriausybės bal- 

teisintos ir pradėjo ypač ak-’ sas liktų neišgirstas sąjun-

mas.

Kiniją, ir įkūrė tenai koloni-Į ar nebūtų Europai
ją* ' geriau, jeigu tiks karas te-

— Bet sakei, kad šaknys naj kiltų ir Amerika sumuš-
eina į \ ietnamą. ; tų sovietus? Gal tada ir mū-

— Vietnamas yra Indo-j Sų Lietuva galėtų prisikelti, 
Kinijoj, tėve. Ta sritis guli] a?

— Tėve, nenorėk tokio 
karo. nes po jo gal jau ne
būtų kam nei prisikelti.

— Sakai, visiems būtų 
kaput?

— Galėtų būti.
— Ale mus Amerikoje 

negalėtu pasiekti, Maiki.
— O ką ggli žinoti, tėve? 

VVashingtono šnipai sakosi 
sužinoję, kad rusai turi jau 
erdvės bombų, kurios gali 
skristi aplink žemės rutuli ir 
kristi į bet kokį taikinį, ku
ris joms bus paskirtas.

— O kaip tu vokuoji, ar 
galėtu ir Saubostoną pa
siekti?

— Žinoma, kad galėtų.
—Tai reikia pamislyt, 

Maiki. kas reikėtų daryti.

tarp Indijos ir Kinijos, todėl 
ir vadinasi Indo-Kinija. Tai 
sričiai priklauso Tailandas. 
Laos, Burma ir kt.

— Okei, sakyk toliau. 
1945 metais prieš 

prancūzus sukilo Vietnamo 
gyventojai, kuriems vado
vavo Ho Chi Minb, dabarti
nis šiaurės Vietnamo komu- 
ristų vadas. Kova ėjo ke
letą metų, ir 1954 metais 
sukilėliai apsupo prancūzus 
ties Dienbienphu. Prancūzi
ja ėmė šauktis į Amerikos 
prezidentą Eisenhowerį. 
prašydama pagalbos lėktu
vais. Bet mūsų prezidentas 
tą prašymą atmetė, ir pran
cūzai buvo sumušti. Tai bu
vo pirmas prancūzams smū-
gis, kurio De Gaulle negali j je? įu sau dabar 
pamiršti iki šiol. Tas ’ - - — ..
sis buvo juo skaudesnis,
kad prancūzams pasitrau 
kus.

Amžiais spaudžiama tau
ta. gavusi dabar laisvės, ma
siškai parodė judrumo: vi
sur vyko masiniai susirinki
mai — atvirame lauke ir 
fronte. Anuometinę padėtį 
yra savo atsiminimuose ap
rašęs Iraklijus Ceretelis 
(gruzinas menševikas), so
cialdemokratų vadas ir nea
bejotinai geriausias tuo me
tu kalbėtojas:

“Masės laukė kalbų 
laisvę, apie naująjį gyveni-1 
mą

° a^ nueisiu pas Zacirką ant 
rodos.

Eisenhoweris tuojau
nusiuntė į Vietnamą kelis 
šimtus Amerikos militaris-j f jahviųI ežerų ir plačiai išvystytą 

į žvejybą: be to. turi milžiniš-i tų, nors 17-kos valstybių Že 
kų girių, turi anglies, aukso.' nevos konferencija, kuri už-j 
sidabro, nikelio ir kitų me-; baigė Indo-Kinijos karą. bu-] 
Italų savo žemėje. Toks tur-J
Įtingas kraštas, tėve. Angli
jai yra svarbi parama. O 
prancūzų prezidentas De

vo nutarus, kad visi svetimi] 
kareiviai būtu iš Vietnamo'

tyvią veiklą. Socialistai re
voliucionieriai. kaimiečiu

gininkų! Jūs turite versti sa
vo vyriausybes kategoriškai

ir inteligentų partija. įkurta] ir aiškiai skelbti, kad prog- 
1901 m. turėjo vasarą jau] rama taikos be aneksijų ir
apie 500.000 narių, menševi
kai.socialdemokratai. vado
vaujami Ceretelio, Dano ir 
Martovo, — 250,000. bolše
vikai — 170,000. Menševi-

kontribucijų ir paremta tau-j 
tų apsisprendimo teise yra 
jų programa“.

Atsišaukime toliau sako-
kų vadovaujamos prof esi-Į ma, kad Petrogrado taryba, 
nės sąjungos apie tą metą' norėdama Rusijos revoliu

cijos siekimus paversti tik
rove. nutarė tebevykstant 
karui šaukti Stockholme vi
sų kraštų socialistinių parti
jų tarptautinę konferenciją. 
Konferencijos tikslas — re-

turėjo apie 1.5 mil. nar:.’.>. cijos siekimus paversti tiK- 
Visos socialistinė? partijos 
leido savo laįk ašcius Petro
grade ir daugelyje provin
cijos miestų. Menševikų pa- 
mindinis laikraštis ouvo 
’Rabočaja Gazeta'. socialis-į voliucinei Rusijai vadovau 
tų revoliucionierių centrini.' jant mobilizuoti tarptautinio

Be to, Kalendoriuje yra daug gerų eilėraščių, yra ir 
nuotraukų.

Kalendoriaus kaina $1.00
' *• f r ■ t ■- • - -

Redagavo Stasys Michelsonas.

IŠEIVIJA A 
MERIKOJE. St Michelso- 

no vaizdžiai narašvta šie 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink*

pašalinti. Tas Eisenhowerio štais viršeliais $2.00. 
žingsnis uždegė dabartinį kietais $5.00.

socializmo pajėgas kariau- 
i jančiuose ir neutraliuose 
1 kraštuose tam. kad būtų ko 

Pinhasis visos Rusijos ta-' g,eičiau baigtas karas, šitai 
rybų kongresas įvyko Petro-, buv() didžioji rusų revoliu- 
grade birželio men. 2<So ai- cijos įnicįatyva taikos rei- 
stovai buvo socialistai levo- kaĮu
liucionieriai. 245 meiiseM- ,
kai ir tik lu5 bolševikai, (Bus daugiau)

Organas buvo “Delo Naio- 
da“, o bolševiku Tra\da ‘.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 
už “Keleivi“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 

nes šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS

636 Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127
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Buvusiu viceprezidento Xixono duktė J utie ir jos su
žadėtinis buv. prezidento Eisenhowerio vaikaitis Da 
vid. Jie abu tebėra studentai ir susituokti žada baise 
studijas.

Teises patarimai

Kučiu vakarast

Mėnesiena. Kieme šalta, žverbla tyla. Tik tvora kai- 
kada sutreška nuo šalėio, tai šuo kieme suamsi kai tą kitą 
ir vėl nutyla, tai sniegas sugurgžta einančiam po kojų.

Ar šuo suloja, ar tvora suterškina, ar sniegas sugurgž
da — kiekvienas balsas toli nuskamba Įšalusioj tyloje.

Rambio pirkioj buvo niauru ir tamsu.

Pas krosnį žibinte rūko skala ir leido mirgančią, 
unksnėtą šviesą.

Senė Rambienė stovėjo pas krosnį, poteriavo ir trau
kė kriukaite slizikus, o mažas anūkėlis. Yikčiukas, čia pat 
stovėjo, prisilaikydamas viena ranka bobutės suknelės, 
kitos pirštus sukimšęs burnon ir pasistiepęs žiūrėjo, kaip 
bobutė, traukydama iš krosnies, mėtė niekotaitėn karštus 
slizikus.

— Bobule, duok man vieną sliziką, tą mažiuką ma
žiuką... — neiškentęs paprašė anūkas.

— Kad karšti jie, anūkėli: apdegsi rankeles.
Vaikas paleido sijoną ir užėjo iš kito bobulės šono, 

kur stovėjo niekotaitė, ir išsitraukė patikusi jam sliziką. 
bet tasai buvo tikrai karštas. Vikčiukas. pūsdamas ji pilna 
burna, prispaudė rankove sliziką Į pilvą, o kita ranka už
raitojo marškinaičių sterblę ir sugriebė jon savo lobį...

Linksmas, kad gavo sliziką, nubėgo i lovą, kur sėdė
jo motutė. Ten pasistiepė ant josios kojos plaksno, kuri 
jam atkišo motutė, kaip lieptu užkopo ant lovos, atsigulė 
pasieny, už motutės pečių, ir ėmė gardžiai velėti sliziką. Į

Alena, Vkičiuko motutė, sėdėjo ant lovos ir supė už • 
raikščių lopšį. Lūpos krutėjo — matyti ji meldėsi, pote-1 
liavo. Akys. įsmeigtos vienon vieton, lyg ji stengėsi toli. Į 
kažkur už šaltos lygumų bekraštės, pamatyti kažinką. i 
buvo užsiašarojusios. Ji nieko nei matė, nei girdėjo, kas j 
darėsi aplinkui, net kai pravirko lopšy vaikas.

— Alena, argi tu nematai, kad vaikas nusiklostė?
Alena apklostė vaiką margomis palelėmis, antklodėle 

ir supė toliau, bet vaikas nesiliovė verkęs.
—Užmik, užmik, vargdienėli mano mažas, užmik, 

našlaitėli, prisiverksi, bus dar laiko tėvelio netekusiam, 
kol didis užaugsi. — migdė ji graudžiai motutė: paskui 
ji užsigulė ant lopšio ir davė jam krūties...

Durys prasivėrė: trobon įritavo šalto oro volai, lyg Kalėdų ir Naujųjų Metų at 
garai ar tiršta migla, pakriko pirkioje ir pranyko. Lyg yirukai. kuriais mes esame 
debesy įėjo pirkion piemuo, apsirengęs kailiniais ir giliai iP1' ”̂l3'*irnus 
ant ausų užsimovęs kepurę.

LABAI {DOMŪS 

ATSIMINIMAI

'/-a®

Kazys B i n 1 s

ŽIEMOS ŪPAS

Ir sukas, ir krinta baltieji krislai. 
Baltomis bangomis miglos.
Jie nesą nuvargusiai žemei skubiai 
Sapnus slėpiningus žiemos.

Ir sukas, ir krinta jie ii aukštumos,
Ir neša sapnus slėpiningus žiemos...

Užminga viskas baltasparniais sapnais 
Ir tamsūs paniurę miškai,
Ir platūs laukai su vėlyvais žiedais,
Ir upės, ir skardūs kalnai.

- a
Užminga pasaulis ir ilsis ramiai. 
Užminga ir upės, ir skardūs ka

Advokatė M. ftvtikamikienė sutik* staa 
kyti | Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
ruikabUB. Tie klausimai turi būti beudre
tafermariaio pobūdžio. Klausimus ir at- !domu skaityti, todėl siūlome
sakymuu spausdinsime šiame skyriuje.šias mūsų žinomų
Laiike reikia pažymėti, kad esote Heietvie z™niWW;.pavas 

siminimų knygas:
skuitytojM. .„.^vnod PASKUTINIS POSĖDIS,
KJauoimus prašome siųsti tiesios š‘«o)juozo Audėno atsiminimai.

227 psl:, kaina..... . $4.00
ATSIMINIMAI Iš BAL

FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 404 psl., daug 
iliustracijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovu, 376 psl. kaina . .$3.00 

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

LIETUVA BUDO, Stepo-

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Maso. 02132

užbaigti, tačiau dažnai bū
na visokių kliūčių, ir reika- 

Mūsų duktė su žentu gy-f las ilgiau užsitęsia, negu 
vena vakarinėje Massachu-/ numatoma. Niekas nenori 
setts valstijos dalyje. Mes., pinigus mokėti paskubomis, 
gyvename New Jersey. Prieš i
tris mėnesius mūsų žentui

Klausimas

atsitiko nelaimė. Jis vairavo 
automobilį ir ne dėl savo 
kaltės buvo įveltas į auto
mobilių katastrofą, šioj ka
tastrofoj dalyvavo net trys!

j mašinos, .vis dėl vieno ma-‘norintiems išauginti savo 
žamečio vairuotojo kaltės. į vaikus nusikaltėliais, ku- 
Visų trijų mašinų vairuoto- - riuos surašė Austino. Tex„ 
jai buvo gana rimtai sužeis- policijos departamentas: 
ti ir visi buvo nuvežti iš ka-‘
tastrofos vietos į ligoninės 
”emergency“ skyrių. Iš ten
ligoninės pareigūnai skam-

Atsiminimus visuomet į-

asytas ąt-

KAIP IŠAUGINTI 
NUSIKALTĖLĮ?

no Kairio, 416 psl , kai-
Štai 10 patarimų tėvams,Ina ..............................  $2.00

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

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

L Pradėkite nuo kūdi-I PENKTIEJI METAI, Kip- 
kystės pirmųjų dienų duoti , ro Bielinio, 592 puslapiai, 
vaikui viską, ko tik iis nori. i kaina ....................... $2.00

bino giminėms, kad toks ir Vaikas tada augs įsitikinęs,! ATSIMINIMAI IR MIN- 
kad visi ja rr.vra skolingi, įTYS, Kazio Griniaus, I to-
visi turi jam viską duoti be .mas, 300 psl.. kaina .......$2.
pastangų už tai gerais dar-' ATSIMINIMAI IR MIN

teko nuvežti į ligoninę, kur 
ji tuoj pat pagimdė savo 
vaiką. 2 mėnesiais anksčiau.

' negu vaikas buvo laukia- 
! mas. Ji pati ilgokai sirgo ir 
' dar dabar nėra atgavusi sa- 

bbi m vo nilnos sveikatos.
Mūsų žentas turi advoka-

Kalėdų sveikinimai ir aukos
Vienas iš maloniausių pa-| 

pročiu — tai taip vadinami
GERIAUSIA MOTERS 

SAVYBĖ

savisKius, artimus 
ir seniai matytus.

draugus 
kai kū

jis grįžo iš pirties, kuri buvo net pačiam sodžiaus riuos jų prisimindami tiktai n-jntingam vyrui 
gale, toli nuo namų ir kitų ūkio trobesių.

toks buvo sužeistas, ir kvie
tė gimines pacientų reika
lais užeiti į ligoninę.

Mūsų duktė laukė vaiko, bais atsilyginti.
ir, kai jai buvo paskambin-Į _ ................ , . . iii tomas. 336 psl. kaina $5.
ta, kad jos vyras buvo su-i p'.?ai. J.ls. Rykaudamas i VYSKUPO P. BŪČIO 
žeistas katastrofoje, ji labai' ?at.v.e^ prisirinkęs nešvankių ATSIMINIMAI, I tomas, 
išsigando, susinervino ir ją!zoįzlll Ju*,s kartos namo 32o psl., kaina $3.50, 1! to- 
tpko nuvežti i lifrnnine. k»r nebaikite jo ir nei-, ma§ 2^2 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS. 
1944-1950 metu atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činsk&s. 273 pusi. kaina $3. 

3. Niekada nerodykite iri GYVENIMO VINGIAIS, 
nepasakokite jam gražių dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
pamokomų pavyzdžių. Lau- nės. 360 psl.. kaina . $3.50. 

tą, kuris, sako, tvarko jo bv- kitę, kol jis taps per 20 me-' VIENIŠO ŽMOGAUS 
la, nors jokios pažangos jis tų kūtvėla. Tada jam pa- GYVENIMAS (apie Dėdę

TYS, dr. Kazio Griniaus,

spėkite, tik nusišypsokite, 
jo nesudrausdamas. Tada 
vaikas jausis didelis gud
ruolis ir protuolis.

Niekada

dar nėra padaręs. Mes pata
rėme savo dukrai, kad jie 
ieškotų atlyginimo iš katas- 

1 trofos kaltinjrko ne tik už 
žento sužeidimą, bet ir dėl

ciam leiskite apsispręsti, šerną), Antano Rūko, 206 
koks jis nori būti. ,psL, kaina ...................... $2.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ
4. Visada surankiokit na- (apie Salomėją Neri), Pet-

__________ „________ ,mRe j° išmėtytus visuose ronilžl orintaitės, 234 psl.
j jos nukentėjimo. Ji mums pakampiuose daiktus — jo kajna ............................... $3.

Būrelis vyrų kalbėjo apie rašo. kad vyro advokatas žaislus, knygas, avalynę, SIAURUOJU TAKELIU, 
tai, kokia yra vertingiausia jiems sako. kad Ui yra vieni drabužius if kt. Tuo būdu K g Kriaučiūno. 17S psl..
moters savybė. į ”baikos“ ir kad ji nieko ne-! JI pripratinsite pne dar di-tkajna ...............................$2.

Vienas tvirtino, kad iš- galinti gauti, nes jai, girdi,]desnės netvarkos. į ATSIMINIMAI APIE
aukščiau- niekas neatsitiko. Jis. mat, 

šia moters vertė glūdi jos nėra nukentėjęsj tai jam at- 
ne tokie sveikinimai.^ tai charaktery. Antras labiau- rodo. kad kito žmogaus ne
daugelis mūsų senų pažinčių sįa vertino moters inteligen- laimės nėra nelaimės. Mums 
būtų visai pamiršta, o visgi ( ciją. Trečiam viską nulėmė atrodo, kad žentas turėtų 
malonu juos nors karta per moters išvaizda. 1 pakeisti savo advokatą ir
metus prisiminti. Nežinau Tų vyrų tarpe buvo ir se-'susirasti toki, kuris atjaUs- 
kaip kitiems, bet man yra nyvas žmogus, daug gyveni- tų mūsų dukters vargus. 

... 1 be galo malonu gauti iš senų me matęs. Įsikišęs i tą po- Kokia Tamstos nuomonė?
Nelinksma buvo, gūdu ir niauru Rambio pirkioje, pažįstamų tokių šventiškų kalbį, jis pasakė: į T" *

Gedulą ir skausmas skraidė aplinkui, šaipėsi iš tamsių i sentimentų; taip pat džiau-i __ ’ patikėkite, kad ateis \ t - ****
kampų, šešėliais mirgėjo ant sienų... ( giuos turėdama progos ir laikas, kada jūs sutiksite su i! ‘ e" erse^

n Viūmobnvn ioDo Jr tvin• tvnrnc tvoi- ! Pat* ?av0 senas ^,aV^es R mano nuomone, kad di-!
O Kleme bUVO SdivH, Ž\eit)la II t\lU, tik AO1O, rlvsiiicrns! kinti TTiilllT-! j** • x v -m augus pasveiKinu, pann- ( dziausia moters vertvbe Vra> 

kėti jiems geros sveikatos ir kantrybė. ‘ i
laimės..

— Ačiū už šilimą, — prabilo, įėjęs pirkion.
Jam niekas nieko neatsakė.
Nusirengęs piemuo išsiėmė iš stalčiaus šukas, sušu

kavo sau galvą ir, priėjęs arčiau į žibinti, ėmė trinti nagu, 
kas pasitaikė ant šukų.

žiemos švenčiu proga, 
rikirimai.

Jei 5. Jūs, tėvai, savo tarpe. JUOZĄ LIŪDŽIU* Petronė- 
vaikams matant ir girdint, Liūdžiuvienės, 88 psl.,
ginčykitės. barkitės, plūski- kaina ...............................$1.
tės. ! NEPRIKLAUSOMĄ LIE-

8. Duok’te Vūikm pinigų ski Kio 440 pUs!aph)> 
nesykstedami. kad jis gale- kaina $5
tų prisipirkti nereikalingų FALik ASARAS MASK- 
dalykų. Nele.sk,te jam pa-j V0JE Armenie-
mm savo pastangcraB ten-, 253 , kaina
X^Sm. L ŽVILGSNIS J PRAEITI,
gyti supratimą, ką pinigas

kino nuo šalčio, bei kur ne kur kartą kitą sulojo šuo...

Suvyravo durys, ir pikkion įėjo senas Ramby?. Jisai 
atsinešė šieno glėbį ir padėjo jį ant skobnių. Nusirengęs 
uždegė lempą, kuri buvo musių trėkte nutrėkta ir kabojo 
ties skobnių viduriu, ištaisė šieną, kad \ isur lygu būtų, ir 
užklojo balta paklote.

Vikčiukas jau sėdėjo kampe ir stebėjosi, ką tokio 
senelis daro.

Kada senelė atnešė ir pastatė vidury skobnių lėkštę, 
kurioj gulėjo kelios spalvotos plotkelės, vaikas neiškentė 
ir paprašė: ę

— Dieduli, duolTman Šitą‘raudoną.

Rambys atlaužė'jS&ę’jftdtk ei ės ir padavė anūkui, o 
visas kitas suplėšė į smulkius kąsnelius.

Vikčiukas pavartė gautą, apžiūrėjo iš visų pusių, 
dar pavartė ir atkando kartą ir kitą.

Paskui nubėgo į lovą, kur vis dar sėdėjo motutė ir 
supė migdė mažutį jo broliuką.

— Motute, motute, prilipo man... — nusiskundė jis 
ir krapštė pirštu burnoje.

/Bus daugiau)

Rašant atvirukus, man 
prisimena ir tie mylimi 
draugai, kurie jau nuėjo am
žinybėn. kur nėra nei šven
čių, nei sveikinimų. Jų at
minimui tikrai ašara nurie
da per veidą.

Į Man tenka sutikti su 
> Tamstų žento advokato nuo- 
Į mone. Įstatymai nenumato 
! atlyginimo vien už išgąstį, 
susinervinimą ir ju pasėkas. 
Duktė nenukentėjo pačioje 
katastrofoje. Jeigu ii būtų 
buvusi sužeista katastrofoje, 
jai. žinoma, būtu atlyginta

reiškia.
7. Greit patenkinkit kiek

vieną jo pageidavimą, pa
drąsinkite kiekvieną jo pa
linkimą prie betkurio val-

,K- Žuko, 476 psl
na

kai-
$5

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Tas knygas gaiiie gauti
gio, smaliugavimo, lengva-1 Keleivio administracijoje 
bėdiško patogumo. ‘ ~ ~

8. Visada palaikykite vai
ko pusę jo ginčuose su ki
tais vaikais, mokytojais, po
licija ir kt, tuo būdu ugdy-

(636 Broadvray, So. Boston, 
Mass. 02127). <

ne tik už patį sužeidimą, bet į Jan?e oi : cTronKTk v aid 101 ir už išgąstį, susinervinimą, Į 7r.a Jam nepalanki, jo STEPONO KAIRIO 
ankstyvą vaiko gimdymą iri PnešaL

Todėl aš manau, kad tie. 
kurie reklamuojasi, kad jie, 
užuot sveikinę švenčių pro-; 
ga savo draugus, skiria au

tikslui. nustoja daug malo- vairuotojo neatsargumo ty8 gavęg ranka numoję
numo. Juk galima paaukoti, (negligence). Įstatymai ne- pa8akjįite. jau nieko
Balfui ar kitai organizaci-' koInPe.n8a21J?a ** nebegaliu padaryti“
jai ir kartu nepamiršti savo! i fizinio sužeidimo . Tams-,
draugų — pasveikinti ir juos! j tų duktė, žinoma, nukentė-j 10. Dabar jau patys pasi-
žiemos švenčių proga. Tada , Britą aktorė Jacąoeline Binset J°» *•'•**■• pra“n»a J moįkjte gyvenimo kata-
ir mūsų pačių šventės bus pakris filme "Detektyvai“ Mia Dėl žento ieškinio — strofai, nes būsite nusipelnę 

Famm, aes ji metė Franką si- Tamstos esate perdaug ne-1 gauti sunkią bausmę, 
natrą, karia taip pat vaidina ta- kantrūs. Advokatui irgi rū- J

! pi galimai greičiau reikalą! A. J. Jokūbaitis

tt., tuo atveju, jei ta katast-, 
rofa ivvko dėl kurio nors i

'-sr
9. Kada vaikas pakfiua^Į to L}

bėdą, tada atsiprašykite psr-

PORTRETAS
Bvo’i

mums tikrai malonesnės.

M. Michelsonienė

'Kefeivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 
domo Varno piestą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo adkto pasiraiytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 

8 a 6 colių dydžio už 80 cnt

. M?;t ..
W .T , .
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yietinės žinios
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Brangiam Bičiuliui

PRANUI LEMBERTUI

J. Kačinsko kūrinių 

koncertas pavyko
Susirenka Dorchesterio 

moterų klubas

Dorchesterio Lietuvių Mo
terų Klubo metinis susirin
kimas Įvyks gruodžio 14 d.
7 vai. 30 min. vakaro So.
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
patalpose. Bus vaišės ir ka
lėdinės dovanėlės.

,. , , . .. . pats kompozitorius palydė-.
Valdyba kviečia visas na- ta§ gaUsiais aplodismentais.

c—
Praeitą sekmadienį ruoš-- 

tas komp. Jeronimo Kačins
ko kūrinių koncertas Jordan 
Hali sutraukė gražų būrį 
lietuvių ii- kitataučių. Pro-: 
grama buvo klausytojų šil-i 
tai priimta, jos vykdytojai iri

mintijo mylimai žmonai Monikai, sūnui V i t a- 

1 i d r su šeima ir kitiems artiniesiems gilią užuojautą 
reiškia

Genė. Bronius. Jūra ir Kęstutis Mickevifiai-Mikoniai

GRAŽIAUSIOS NAUJAUSIOS 
KALĖDŲ PATEFONO 

PLOKŠTELĖS
yra firmos

R E Q l E S T R E C O R D S
Aplankykite artimiausią krautu
vę. Nepirkite pakaitalo. Reika
laukite veltui siunčiamų katalo
gų šiuo adresu :
R e q u e s t It e c o r d s, I n c. 

66 Mechanic St.
New Rochele. N.Y. 10801

J I B VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

res dalyvauti.
Klubo valdyba

Naujųjų Metų sutikimas

Tautinės S-gos Bostono 
skyrius š. m. gruodžio mėn. 
31 d. savo namuose mosią 
tradicinj N. Metų sutikimą. 
Vietas iš anksto prašome re
zervuoti iki gruodžio 25 d

Po koncerto Tautinės S- 
gos namuose sumoštoj va
karienėj taip pat dalyvavo 
gausus būrys lietuvių ir a- 
merikiečių muzikų.

Šiuo koncertu buvo vyku
siai atžymėta ir Jeronimo 
Kačinsko 60 metų amžiaus 
sukaktis.

Ta proga ir mes šiam į-
pas A. Vilėniškj, Y Adams'žymiam kompozitoriui nuo-______
St., Dorchester. telefonas —: širdžiai spaudžiame ranką, i žaidėjas. 
A V 2-4093. j linkėdami kūrybingos atei-’

Kadangi vietų skaičius ri-į

Gary Be ban. geriausias šiuo 
metu kolegijų studentų futbolo

botas, todėl prašoma iš į 
anksto užsisakyti vietas ar: 
staliukus grupėmis. Atskiri! 
pakvietimai nebus siuntinė
jami.

Bostono
FARENGIMŲ KALENDORIUS

. I

WORCESTER, MASS.

Per 10 dienų mirė 

11 lietuvių

paieškojimai
i

IEŠKOMA
i

Ieškau Jono ir Onos Šulcaitės 
Tupčiausioi, kilusiu nuo I^nke* 

i liškių, Vilkaviškio apskr.. kurie 
į antrojo pasaulinio karo metu i- 
, Lietuvos pasitraukė Į Vakarus, 
i o iš ten į Jungtine-. Amerikos 
* Valstybes.I

Aš esu jų velionio sūnaus 
Vinco Tupčiausko 15 metu am
žiaus duktė Elena Audra Tup- 
čiauskaitė, Urugvajaus sostinės 
Montevideo valstybinės gimna
zijos 4-tos klasės mokinė.

Kas apie juos ką žinote, ar 
jie patys prašomi rašyti žemiau 
duodamu adresu:

Elena Audra Tapčiauskaitė.
Jacųuard 184. Prado.
Montevideo R. O. dėl Uruguay
Sud America

IEŠKO GYVENIMO DRAUGĖS

GREITA PAGALErA 
Nenusimink, gaud pagalbą. 
Vaistai, kurie buvo ilgai tan

iam i, nuo reumatizmo, rankų. 
,ojų nutirpimo ir skaudėjimo 
au yra

tuojau siųsk šį skelbimą ir 
avo vardą su antrašu, ir mes 
.įsiusime vaistų išhandymut

ROYAL PRODUCTS 
Nori h Sta.. P.O. Bok VI 12 
V«wstrfc 4 N»w lersev

fe

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parado, kad J1B. vaistai ATAUGI* 
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko* 
plaukų slinkimą, atrauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui $5.50. arba COD.
Užsakymus su Money Orderiu siųskite tuojau.

JIB LABORATORIJA, 1137 So. 49th Avė, Cicero, III. 60650

F U»rjzo is ligonines

Julija Vinciūnienė, po 
sunkios operacijos 2 mėne
sius išgulėjusi ligoninėje ir 
3 mėnesius poilsio namuose, 
sugrįžo Į savo namus, bet 
dar neatgavo visų turėtų jė
gų. Kiek pailsėjusi, ji su vy
ru Juozu rengiasi vykti f 
Floridą ir ten pabūti iki pa
vasario.

n j- j * , • • ■ Per g^odžio mėnesio 10 
Gruodžio 2o d. Žalgirio dienų mirė 11 lietuvių, 

tunto skautų šokių vakaras! Mirus Edvardui Miliui,
su programa So. Bostono ; 49 m> amžiaus, jo brolis | adresu: G
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje.

Juozas, 65 m. amž.. taip su
sijaudino, kad jĮ taip pat iš
tiko mirtis. Dviejų brolių 

Gruodžio 31 d. So. Bosto-J karstai padėti Į vieną duobę, 
no Lietuvių Piliečių Dr-jos , . _ „ ,
Naujųjų Metų sutikimas ša- t0', m,r* Be,na,'f1.a3

J, tv? * ! v įsniauskas, Alfonsas Y a-
’ i lungevičius-Wolons. 50 m..

• Teresė Budienė. A. Kvede-

• • •

• •
Gruodžio 31 d. Bostono 

lituanistinės mokyklos tėvų
Grižo namo iš ligoninės ir - komiteto Naujųjų Metų su-

Ona Gegužienė.
Abi jos dėkoja visiems, 

kurie jas lankė ar atsiuntė 
linkėjimų laiškais.

Padėka

Lapkričio 29 d. buvo ma
no gimtadienis. Ta proga, 
man visai nieko nežinant, 
brolis Vladas Bajerčius ir 
jo žmona Jane, Antanas 
Andriulionis ir jo žmona Ci
ną ėmėsi iniciatyvos sureng
ti paminėjimą bičiulių tar
pe.

Jie nugabeno mane Į San
daros svetainę, kur radau 
dideli būrj gerų draugų vy
rų ir moterų, susirinkusių 
manęs pagerbti.

Prie ponių Baikienės, 
Andriulionienės ir Bajerčie- 
nės skanių valgių, kalbų, 
sveikinimų ir linkėjimų, ku
riems vadovavo Antanas 
Andriulionis, buvo praleis
tos neužmirštamos man va
landos.

Nuoširdžiausiai dėkoju 
visiems dalyviams už gra
žius sveikinimus, o taip pat 
tariu ačiū iniciatoriams ir 
šeimininkėms.

Dėkoju Antanui Barta- 
šiūnui už vertingą dovaną 
ir taip pat už dovaną mano 
krikšto sūnui Petrui Šarui, 
kurią jis atsiuntė per tėve
lius. Ačiū Petrui Viščiniui, 
gruodžio 3 d. mane sveiki
nusiam per radiją.

Man, nepratusiam prie to
kių pagerbimų, šis bičiulių 
surengtas netikėtumas, liks 
amžinai atmintyje.

Dar kartą visiems ačiū. 

Bronius Bajerčius

raitė, Juozas Kandratavi- 
čius. Antanas Jankus ir pa-

tikimas Milton Hill 
patalpose (36 Elliot 
Milton, Mass.).

Hou-e ^a^au v^etos pasižymėjęs
ą i veikėjas mano geras bičiulis 
55 "j Juozas Pupka, 72 m. amž.

i Velionis priklausė visai 
Sausio 21 d. 8:30 vai. vak. i eilei lietuvių organizacijų, 

Jordan Hali salėje smuiki- j jų tarpe Lietuvių klubui, Šv. 
ninko Iz. Vasyliūno lietuvis- Kazimiero, Birutės draugi- 
kos muzikos koncertas. J jonas, SLA 57 ir Sandaros 

• * * į 16 kuopoms. Sandaros kuo-
Vasario 18 d. 2 vai. po-jPos pirmininku išbuvo net 

piet So. Bostono aukšt. mo- 16 metų.

e * *

kyklos (Thomas Park) salė 
je Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo
sukakties minėjimas.

• * •
Kovo 17 d. 3 vai. popiet 

Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

» * »

Balandžio 21 d. So. Bos
tono aukšt. mokykloj (Tho
mas Park) Bostono Lietuvių 
Tautinių Šokių Sambūrio
parengimas.

• * •
Balandžio 26 d. 8:30 vai. 

vak. Jordan Hali Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

M •
Balandžio 28 d. So. Bos

tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje, III aukšte, Minkų radi 
jo talentų popietė ir N. Ang 
lijos gražuolės balius.

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

Paliko liūdinti brolienė 
Katryna Pupkienė. kuri ir 

1 rūpinosi laidotuvėmis.
Daug vainikų buvo sudė

ta prie jo karsto, jų tarpe 
SLA 57 ir Sandaros 16 kuo
pų. Gruodžio 11 d. palaido-

) tas Notre Dame kapinėse.
Sandariečių delegaciją su

darė Jonas Stankevičius, K. 
Zurlis, J. Krasinskas ir D. 
šermukšnis.

Mielas bičiuli, lai būna 
Tau ramu ilsėtis šios šalies 
žemėje.

Serga V. Mitrikas

Sunkiai serga kitas veikė
jas Vincas Mitrikas. Jis pa
guldytas Šv. Vincento ligo
ninėje (kambarys 332).

»i Iš visos širdies linkiu jam
sveikatos.

J, Krasinskas

VAIKAMS NAUJIENA

Jau išėjo iš spaudos mūsų 
mažiesiems Janinos Narūnės 
eilėmis parašyta knygelė 
BIRUTĖS RYTAS.

Ją galima gauti Keleivio 
redakcijoje. Kaina 95 cen- 

_________________________ tai.
Paragiuk savo pailstamus I Knygelėje rasite daug i- 

išsirašyti Keleivi. Kaina J liustracijų. kurias piešė dail.$8. R. Kulmanienė.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

Esu apie 60 m„ dirbantis. No- Į 
rėčiau susirasti gyvenimo drau
gę, amžius ir turtas nesvarbu. ' 
Jeigu esi vieniša, atsiliepk šiuo 1

Knygos 
j aunimtii

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
i5 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS. eiliuota pasaka, para-’ 

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

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie-

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lrba, 927 M. 32nd ! nį 53 pSj , kaina 
Place. Chicago. IU. 60608.

Siuskite Pinigas j
LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for

Foreign Trade. 
PRISTATOMA 

PER 2 SAVAITES.
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 

JŪSŲ PINIGŲ GAVĖJAS 
GALI TUOS PINIGUS 

NAUDOTI PAGAL 
SAVO NORĄ.

JOS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-TJ METŲ 
VEIKLA SIAME VERS 
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę $20.000.00. O- 
ficialūs SSSR kvitai, pasirašyti 
gavėjo
Kursas: 9 rubliai už ?10.00.

Iki $30.00 — S2.75.
Viri $30.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING, INC. 
744 Broad St., Newark, N. J.

SPECIALUS ŠVENČIŲ 
PASIŪLYMAS

Visiems automobiliams, televizi
joms, tranzistiniams radijams, 
tapė rekorderiams ir kai kuriems 
motociklams — duodama

11% NUOLAIDA 
švenčių proga

Užsakymai šitom specialiom šven
čių kainom turi mus pasiekti ne 
vėliau kaip

iki 1H7 M. GRUODŽIO 29 D. 
Pasinaudokite šituo pasiūlymu. 
SIŲSKITE U.S. DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa
sirinkimui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
lokio mokeoėio až ii patarnavimą' 
Prašykite mūsų nemokamų 
katalogų reikmenims, audek
lams ir maistui!
Duokite DABAR užsakymus 

Kalėdoms!

GRAMERCY
(įsteigto 1945)

118 E. M St. Nsw York, N.Y.

41.50

ŽAIŽARAS, D. čibo pasakai 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................... $1.50.

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

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 

į tracijų, 64 psl., kaina $1.80
GJNTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

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

SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia* 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNT KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ........................... $1.50.

TRYS SAKALAI, Alf. Vam- 
buio. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš

ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė,
159 nusi., kaina $2-

Už šj veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
ji Chicagoje yra susuktas 
ruošta ir ši knygą, 
filmas, kurio paveikslais pa-

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 

i kaina $2.
Jonukas keliauja, pasaka, 

pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.

SNAIGIŲ KARALAITĖ, 
graži pasaka, V. Stanči- 
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ....................... $1.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administracijoj.

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje patalpą, kuri yrą 
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 įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00,

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

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

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

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

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

N.L. dabar pradeda duoti pianešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dienų.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalie Montreal,

. ; -įsrinr....

Svazbios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

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

Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kaina o • • • O oeoOdV k
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsu teisynas. 31 psl....5.6 cnt* ’

Čicagietės Įspūdžiai komuni>tųj^veg#<>jei,j^oj,
95 puslapiai, kaina................................. .. .. .. .. .......... .. ...............$1.00

Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina •...».••••• ......•...• •••••••••••,••.• $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kilti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik ...............................................................$2.00

Dan Kui učio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 880 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................... $8.00
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Vietines žinios
SlSSSSSMSeSSSiSSSeeeMeSSSeee*****-*********************************  ̂'

Adv. M. Šveikauskienė t 
i praneša,

k* š. m. visą gruodžio mė- 
nėfeį South Bostono ofise 
klientų nepriiminės. Turi 
skubių reikalų interesantai 
prašomi kreiptis i jos pa
grindinį ofisą — Co-opera
tive Bank Plaza — 1864 
Centre St., Boston. Mass.

Susirenka SLA 43 kuopa
ši trečiadienį, gruodžio 

13 d. 7:30 vai. vak. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos pa
talpose bus SLA 43 kuopos 
narių susirinkimas, kuria
me bus nominuojami kandi
datai į centro vadovybę ir 
renkama kuopos valdyba 
1968 metams.

Kiekvieno nario pareiga 
šiame susirinkime dalyvau
ti ir prisidėti prie tinkamų 
kaindidatu i centro vadovy
bę pasiūlymo ir geriausios 
kuopos vald’bos išrinkimo.

Susirinkime bus galima ir 
mokesčius susimokėti.

J. Lekys, sekretorius vt.na.

Sandaros susirinkimas

Sekmadienį, gruodžio 17 
d. šaukiamas Sandaros 7 kp. 
visuotinis susirinkimas nuo
savoj svetainėj. 124 F St. 
Pradžia 2 vai. popiet.

Be kitų svarinu reikalų.; 
jame bus renkama kuopos 
valdyba ir aptarta, kaip mū
sų kuopa galėtų prisidėti 
prie Lietuvos nepriklauso
mybės atstat\ m paskelbi- 
mo oO m sukakties mmeji-Į 
mo.

Po susirinkimo visi nariai 
ir svečiai bus pavaišinti ka
vute.

J. Lekys,

sekretorius

Vedė A. Mučinskas
i

Aloyzas Mučinskas Lunoi 
tėvai gyvena Bostone, lap
kričio 11 ii. Chicagoje vedė 
kamunę Sinkutę. Jie gy
vens Los Angeles, kur jau-, 
r.asis jau kelerius metus gy-;

Darchesterio klubo 

susirinkimas

Dorchesterio Lietuvių Pil. 
Klubo susirinkimas bus ant
radienį. gruodžio 19 d. 8 
vai. vak. So. Bostono Lietu
vių Pil. Dr-ųos patalpose. 
Jame bus renkama valdyba 
ir aptariamas
veiklo

Didžiausia draugija rinks

savo vadovybę

šį sekmadienį, gruodžio 
17 d. nuo 2 iki 6 vai. vak. 
bus renkama So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos val
dyba. Kandidatai via šie: 
i pirmininkus St. Drevins-

, . kas. i vicepirmininkus L.1968 metų Svelnį ; 4let(J,,us B. v.
tenis, į fin. sekretorius A. 

Po susirinkimo turėsime Druzdis, į iždininkus E. Ket- 
"Christmas Party“. Visi viltis, į maršalkas \V. šid- 
prašomi atsinešti dovaną ne lauskas ir J. Markeiionis, į 
mažesnės kaip 81 vertės, su- direktorius J. šilalis. S. Eac- 
vyniotą į popierių, bet nepa- kevičius, V. Stelmokas, adv. 
sirašytą. kieno ji yra, nes ją J. Grigaius. A. Jaraitis, A. 
naudosime kaip “Surprise Zardeskas. G. Aukštikalnis.

planas.

Grap“. Tokia dovana bus 
visiems. Visiems bus paruoš
ta ir skanių užkandžių.

Adv. A. Young,

sekretorius

Skautai pagerbė 

A. Bajerčių

Amerikos skautų organi
zacija Įteikė pažymėjimu

A. Matjoška, S. Trepenskas, 
A. Andriulionis. J. Jonaitis. 
P. Trečiokas, J. Lubinas, J. 
Owirka, adv. A. Young, P. 
Žukas, J. Casper. A. Čapli
kas. Iš jų renkami 7.

į kontrolės komisiją kan
didatuoja: P. Bliumas, B. 
Strikaitis, J. Arlauskienė. J. 
Jašinskas. W. Zaremba ir 
A. Keturakis. Renkami 3. • 

Kad ir nedidelis pasirin- 
už parodytą didvyriškumą kimas. o į kaikurias vietas 
80 jskautų. Jų tarpe yra ir nėra ir jokio, bet kuo dau- 
Arnoldas Bajerčius iš Dor- giau narių turėtų rinkimuo- 
chesterio. kuriam tas pažy- se dalyvauti.
mėjimas buvo įteiktas už
skęstančios Loretos Jackū- Šitos draugijos Naujųjų 
naitės išgelbėjimą. : Metų sutikimo bilietas as

meniui $8. Stalai užsakomi 
10 asmenų.

* * *
Aukojusių keltuvui įreng

ti sąraše yra klaida: $500 
aukojo Stasė (ne Adelė) 
ir Kazys Tamošaičiai.

LB Bostono apyg. Valdyba į
i

Lapkričio 5 d. įvykusiame, 
LB Bostono apgardos atsto-f 
vų suvažiavime buvo išrink-: 
ta nauja apygardos valdy
ba. kuii pareigomis pasi
skirstė taip: pirm. Antanas 
škudzinskas, vicepirm. švie
timo ir kultūros reikalams 
Giedrė Karosaitė. vicepirm. 
ryšiams su lietuviško jauni-

i i‘ i

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname 

visus savo bičiulius.

A., E. ir G. Griauzdės

• TT*-i- c" r L.S

LIETUVIŠKI PIETŪS I

Iš Santaros-Šviesos veiklos į

Santaros-Šviesos Federa-i 
cijos Bostono skyriaus se-, 
nosios valdybos kadencijai' 
užsibaigus spalio mėn.. vi-' 
suotiniame narių susirinki-: 
me buvo išrinkta nauja vai-Į 
dyba: pirmininkas Roma-

mo organizacijomis palai-. driekus, vicepirm. Skirman- 
kyti Algis Maitisauskas, vi. tė Makaitvtž. Dana
cepirm. ryšiams su angliškai: zubaitė
kalbančia visuomene iri 
spauda palaikyti Ramūnas 
Kalvaitis, sekr. Kazys šimė- 
ras ir ižd. Povilas Jančaus- 
kas.

Gruodžio mėn. 1 d. Įvyko; 
antras naujos valdybos su
šauktas susirinkimas. Skai
tytas referatas anie lietuvis-* I
kų vestuvių papročius ir iš
klausyta įdomios juostos — 
Kupiškėnų vestuvių įsceni-j 
žavimas. Be to, svarstyta, 
kaip išsaugoti lietuviškus 
papročius išeivijoje. Taip 
pat buvo aptarta ateinančių;

Kalėdų proga $150

Inž. Jonas Mikalauskas 
artėjančių švenčių proga pa
aukojo $150. tų sumą taip 
paskirstydamas: $100 Lie
tuvių Profesorių Fondui, metų veikla. Vasario mėn. 
$20 lituanistinei mokyklai ir numatyta surengti jaunųjų 
po $15 žemės ir jūrų skau- lietuvių fotografų ir skulp- 
tams. torių parodą.

Pyragų ir tortų 

išpardavimas

Namie keptų pyragų ir 
tortų išpardavimas, kuiį 
ruošia skaučių vadovės, bus 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčios salėje So. Bosto
ne sekmadienį, gruodžio 17 
d. nuo 8:30 vai. iki 12 vai. 
ryto.

Nauja inžinierių valdyba

Gruodžio 8 d. inž. Juozo 
Rasio bute Cambridge įvy
ko JAV Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų s-gos skyriaus 
susirinkimas, kuriame iš
rinkta nauja valdyba: pirm. 
Česlovas Mickūnas, sekr. A- 
leksandras Lapšys. ižd. Kos
tas Nenortas.

Paskaitą, tema ”Sintezė 
geodezijoje, skaitė inž. An
tanas Girnius.

VĖL NAUJA DOVANA ' 

VAIKAMS I
Savo mažuosius vėl gali

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ vykti išbandyti ir įsitikinti. Kai- Į vana __ Vytės
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų ką išėjusia knyga MEŠ-į
Unijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia- j KIUKAS RUDNOSIUKAS '

; Tai jau trečioji laida. Lietu
viško* knygos istorijoje tai’ 
nedažnas reiškinys. Tas ro-' 
do, kad tie. kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras-

labai gražus akordeonas. —120 tai mėgsta. Todėl pradžiu- 
bosu. kaina $300. parduodamas .... i --
tik už $230. i 8in*,te vaikučius, |»l-

Parduodama ir nauja eleklri- «Jrkile >* į"°J arba Kali<h< 
nė gitara, kurios kaina $120, gi proga. Kaina $3.00. Gauna- 
parduodama už $60.
K. Skinderis. 61 Thomas Park 
Tel. 268-2883.

lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius

Kiekvieną šeštadienį gamina
mi lietuviški pietūs. Galima į 
gauti kopūstų sriubos ir šviežių 
dešrų su kopūstais. Parduoda-
ma ir išsineštinai. Prašoma at- me pradžiuginti gražia do- 
vykti išbandyti ir įsitikinti. Kai- vana — Vytės Nemunėlio

liennys I.unch-Delicatessen 
336 Washington St. 

Dorchester. Mass.
________________________ (52)

PARDUODAMAS

Peter Maksvytis
Carpeater A Builder
40 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon- 
to ir projektavimo darbus ii lan
ki ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jttvų reika
lavimų. šaukite risadoe lŪ 0 va
landų akam.

Telefonas: 698-8675

ma ir Keleivy.

taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaM

A. J. NAMAKSY
Real Estate A. Insurance <

321 County Club Rd* 
Nevrton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645 

eaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAV 
South Boston. Mass

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP* 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai

15 BOSTONO Į LIETUVĄ

i ir kitus Rusijos okupuotu* 
kraštu* I

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

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

o šeštadieniais
I

nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.! 

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mas*. 02127 

Tel. 268-0068

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OP TOM E TRISTft
Valančios:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

ė************»*#**ee**#***#***##eėt
ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worcester, Mas*. 01604 

Tet. 796-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun-

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS
eoooor<per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinig 

kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS,
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje. ; liuotos apysakos ’’Teofiiė kūne keičia adresą, prune-j ^iam įvairius siuntinius į Lietu.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Ties kelionių.; nuo Kražantės“. Keleivio šant naująjį adresą neui-į vą jr Ritus Rusijon valdomus
tiek siuntiniu reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI’ administracijoje ją galite nuriti parašyti ir senąjį. > plotus! Siuntiniai sudaromi iš

-r,.ritmus lr uzsa- I

MEGZTINIUS
JUK NETURITE? j -Kelei™.’ administraci- 

Petronėlės Orintaitės ei- ja prašo gerb. skaitytojus,

Vedėjas J. Vaičaitis';
-------------------------------------io

APTARNAUTI, 
įstaiga atdara:

gauti už $2.00.
9 vai. iki 5 vai. v.
9 vai. iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo 

Rašyti ar skambinti;

390 Mest Broadvvay. South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

Nepamirškite parašyti1 vietinės gamybos medžiagų, ap- 
pašto numerio — code. avo, maisto ir pramonės gami

nių. Turime vietoje įvairių vie. Į 
tinės gamybos ir importuotu

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Miibury SL

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS
pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas• j - ?* •
• -.rų”* -

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington St, Dorchester. Mass.

GE 6 1204

t********#*******#************#*/!.

Ketvirtis & Co.
—JEW£LEKS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
! fttpestingai taisome laikrodžius 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

<

__JPrekių iš kitų kraštų visai že- K* vienintelė oficiali įstai-į![
Knyga yra genSūSIflS ZHIOgflUfr draugas momįs kainomis. Be to, šiušėta- ga Worcestery, kuri siunčia!

' mmoin nieetzmo «e» (volilo tltinflmiK ta *’- V

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaiatua, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinų.

Sav. Emanuel L. Rusengard, B. S., Reg. Pharm.

182 s W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Tsltfoniis AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir sekau

me maistą, pinigus ir galite už- siuntiniu* tiesiog iš Worces- 
sakyti jų gamybos prekes, čia terio į Lietuvą ir kitas Rusi- 
sumokėsite pinigus, o giminės jo* valdomsm sritis- Čia kal- 
ten vietoje galės pasirinkti už-: bama lietuviškai, patarnau- 
sakytas prekes. jama greitai ir sąžiningai.

Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti' tvarkingai, 
gimines čia pas save j svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

V’ėdė jas A. Schyrinski

Siuntiniai nueina greitai ir

: Dažau ir Taisau 1

MoooaooMeei

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

Vedėja B. Sviklienė

Namus is 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

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJAII
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

aeooooMooooooMMa

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 į 
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 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

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

Flood Sąuare 
Uardicare Co.

N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAY 
SOUTH HOSIUN, MASS. 
1ELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dalei 
Popieroe Sienom*

Stiklas Langėms
Visokie reikmenys narnami 

Reikmenys plumbsriama 
Visokie gsMies įteiktai

1 i


