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New Yorke posėdžiavo Vliko 
seimas

Vlikas glaudina santykius su visuomene ir kitais 
veiksniais. Plečiama ir gerinama informacija. Tuščios ko
munistų pasiuntinių pastangos. Finansinė padėtis stiprėja. 
Žodis pavergtosios Lietuvos ir laisvojo pasaulio lietuviam.

Gruodžio 16-17 dienomis 
Ne.v Yorke buvo Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto (Vliko) metinis seimas. 
Ji pradėjo Vliko valdybos! 
pirm. dr. K. J. Valiūnas 
trumpu sveikinimo žodžiui 
ir pakvietė seimui vadovau-! 
ti J. Stiklorių. jam padėti P. 
RazgaitĮ ir sekretoriauti B. 
Raugą.

Sudarius komisijas (nu
tarimų — V. Sidzikauskas, 
prof. B. Vitkus, dr. J. Va
laitis, P. Dulevičius ir V. A- 
damkavičius), mandatų (V. 
Banelis, K. Bačiauskas. A. 
Vedeckas), apyskaitos pa
tikrinimo (J. Pakalka. V. 
Vaitiekūnas ir J. Vilgalys). 
sąmatos (J. Pažemėnas, L. 
Virbickas, A. Sodaitis), bu
vo išklausyti sveikinimai žo
džiu ir raštu, žodžiu sveiki
no Lietuvos atstovo J. Ra
jecko ir savo vardu genera
linis konsulas A. Simutis. 
Pasaulio LB valdybos vardu 
dr. A. Nasvytis ir JAV LB 
vardu V. Adamkavičius.

Miko tarybos pranešimą 
padarė Pr. Vainauskas, val
dybos — dr. K. J. Valiūnas 
ir J. Audėnas, o Tautos Fon
do ir .Jungtinio Finansų Ko
miteto — prel. J. Balkūnas.

Iš šitų pranešimų paaiškė
jo. kad naujoji Vliko valdy
ba, d r. K. J. Valiūno vado
vaujama. dideli dėmėsi at
kreipė i glaudesnių santy
kių užmezgimą su lietuvių 
visuomene ir kitais veiks
niais. Tuo tikslu pirm. dr. K. 
Valiūnas aplankė ne tik ne
vieną didesnę lietuvių kolo
niją JAV, bet lankėsi ir Ka
nadoje, ir Pietų Amerikoje, 
ir Europoje, kur pasimatė 
ir pasitarė su tų vietovių va
dovaujamais asmenimis.

Būdamas užsieny, jis taip 
pat pasimatė su Įžymiais tos 
ar kitos valstybės pareigū
nais, laikraštininkais ir kt.

Daug darbo vaidyba turė
jo ruošdama planus Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo 50 rr.. su
kakčiai minėti ir pasiruoš- 
dama veiksnių konferenci
joms Nevv Yorke šių metų 
pradžioje ir Washingtone 
spalio mėnesi.

Valdyba rūpinosi ne tik 
patobulinti jos turimas in
formacijos priemones, bet 
jas ir išplėsti. Jai pavyko, 
be jau leidžiamų Eltos biu
letenių lietuvių, vokiečių, 
anglų, arabu ir ispanų kal
bomis. pradėti leisti juos ir 
portugalu, o šiemet dar išeis 
ir prancūzų kalba.

Padiio tinklo nepasisekė 
padidinti, bet stengtasi turi
mąsias programas pagerinti.

Valdyba atidžiai sekė ko

si visur, kur tik galima ir 
kai}) tik galima, jas atkirsti.

Ka Vliko veikla reiškia, 
p’erai liudiia faktas, kad iš 
Lietuvos atsiustas asmuo, 
reseniai važinėdamas po 
JAV lietuviu kolonijas, sa
vo pažįstamiems Įkalbinėjo 
likviduoti Vliką... ir tada— 
viskas būsią gerai. Ta kryp- 

Į timi dedamos ir kitos bolše
vikų pastangos.

Kitą kartą teks apie tai 
plačiau pakalbėti, o čia dar 
norima pabrėžti, kad admi
nistracijos reikalams išlei
džiama kuo mažiausia, kad 
dauguma lėšų tenka Eltos 
biuleteniams, radijo progra
moms ir kitokiems su laisvės 
kova susijusiems leidiniams.

Tik vienas asmuo yra la
bai menkai apmokamas, to
dėl šlykštus melas yra mū
sų komunistų nuolatinis 
pliauškimas, kad iš surinktų 
aukų pelnosi atskiri asmens.

Iš Tautos Fondo pirmi
ninko prel. J. Balkūno pra
nešimo pažymėtina, kad 
fondas stengiasi suorgani
zuoti bent 300
po 10 asmenų, kurie kasmet
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Šiomis dienomis Stockholme buvo įteiktos Nobe lio premijos. čia matome 3 laureatus, kurie pasi
dalino medicinos premiją. Iš kairės į dešinę prof. George Wald (amerikietis) su dukra, prof. Tag- 
nar Granith (švedas) ir prof. Haldan Keefer (amerikietis) su Waldo sūnumi.

AFL-CIO konvencija pritaria 
prezidento Johnsono politikai

Prezidentą* Johnsonas AFL-CIO konferencijoj kri- 
1 tikavo respublikonus, dėkojo už jam teikiamą paramą,
ragino nekelti atlyginimų.

Prezidentas Johnsonas Nuvertė Graikijos 
gruodžio 12 d. nuvyko i 
AFL-CIO konvenciją Flori- karalių 
doje ir ten pasakė kalbą, 
kurioje kritikavo respubli
konus už tai, kad jie trukdo

ŠĮ pavasari Graikijoje 
pulkininkai Įvykdė pervers- 

kongrese pravesti jo siūlo-Į h* pradėjo diktatoriškai
mus naudingus sumanymus.! valdyti. Karaliaus jie nepa-

. *****************************************************

DĖL KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

KITAS "KELEIVIO“ NU-

SESERYS IR BROLIAI LIETUVIAI,

MrDic ičric virw \ mc Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 1968 Metų proga nuošir-
’ džiai sveikiname Jus, gyvenančius laisvajame pasaulyje

NĄ VĖLIAU.

1-

ir pavergtoje Tėvynėje.

Didžiųjų švenčių dienos atneš Į mūsų namus ir šeimas 
daugiau artimumo bei šilumos, tarpusavio susipratimo bei 
atlaidumo dvasios, pasilinkėsim vieni kitiem ssveikatos, 
laimės bei sėkmės.

dalyvauti tų metu paskelb
tos programos vykdyme. ».,•*. • . «• «Seimas pabrėžia, kad lie-i Pr,‘ykim ta,p J*“ *'uo* ,*av“ į mu! »p-
tuviu tautos siekimas ir ryž-| manč,« kei jung.ancu, Paoulio Lietuvių Bendruomenę, 
tas išsilaisvinti iš rusiškos o-, j°ie ddistų ir įsigalėtų tautinio solidarumo jungtis, 
kupacijos randa dideli pri- Aukokime ir daugiau visi dirbkime savo Tautos laisvei, 
tarimą visų laisvę mylinčių-! kad ateinantieji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 

būrelių nors jų tarpe, todėl mes patys ne-j ir sukaktuviniai Lietuvos Laisvės Kovos Metai artintų joas 
turime susvyruoti savo pasi-' išsivadavimą iš sovietinės okupacijos jungo ir nedalios.

aukotų mažiausia po $10. ryžime tęsti kovą iki perga
Kol kas tų būrelių skaičius 
yra daug mažesnis, todėl ir 
Vliko finansinis pagrindas 
dar nėra pakankamai stip
rus. Bet galima džiaugtis, 
kad būreliu skaičius vis di
dėja. o tai reiškia, kad ir 
Vliko finansinė padėtis da
rosi tikresnė.

Seimas patvirtino valdy
bos pateikta apyskaitą ir są
matą kitiems metams. Jos
ivvkdvmas pareis nuo visu»• * «. 
tų. kuriems rūpi kuo inten-

lės, nors ir žinome, kad tąsi 
kelias Į laisvę yra sunkus.

Seime dalyvavo 42 atsto
vai ir pora dešimčių svečiu. 
Socialdemokratų atstovai 
seime buvo J. Pakalka. dr. 
J. Valaitis ir J. Vilkaitis.

Dalyviai veikliai reiškėsi 
seimo darbotvarkės klausi
mų svarstyme, ir vyravo tai-į 
ki nuotaika. ’

Seimas baigtas Lietuvos 
himnu.

syviau vesti kova dėl Lietu-J
vos laisvės Jeigu jie EotiaresūS J,aine
tės remti Tautos Fondą, ta- &
da Vlikas turės lėšų nors pa
tiems būtiniausiems reika
lams.

Seimas savo nutarime 
sveikina visus lietuvius, tiek 
okupanto pavergtoje Tė
vynėje. tiek gvvenarčius 
laisvajame pasaulyje, linkė
damas. kad ateinantieji me
tai atneštų ar priartintu Lie
tuvos nepriklausomybės ir 
laisvės atstatyma: stiprybės 
tiems, kurie nepaliaujamai 
grumiasi su okupanto impe
rialistinėmis užmačiomis 
pavergtoj Tėvynėj, ir ištver
mės tiems, kurie, rusiško o- 
kupanto atskirti nuo tautos 
kamie
ves laisves ir per 
landos.

Prezidentas taip pat griež
tai pasisakė prieš tuos. ku
rie kritikuoja jo Vietnamo 
politiką. Jis sakė, kad ta po
litika siekia užtikrinti Ame
rikai ir čia esančių šeimų 
saugumą. Jis tą politiką tęs 
ir toliau. Jis noris karą baig
ti ir iš kiekvieno laukiąs iš
mintingo pasiūlymo, kaip 
tai padaryti. O tuo tarpu vi
sokie kritikai tokio pasiūly
mo neturi.

Johnsonas dėkojo uni
joms, ypač AFL-CIO prezi
dentui Meany, už jų paramą namQ MIGai.puolantieji a-

šalino, bet jo ir neklausė. 
Šis, matvti, sumanė sureng
ti sąmokslą prieš perversmi
ninkus, bet tas nepasisekė, 
ir karalius su šeima turėjo 
pabėgti Į užsieni.

Š. Vietnamo lėktuvai 
pakyla iš Kinijos

Kariniai sluoksniai skel
bia žinia, kad šiaurės Viet-

Būkim vieningi ir stiprūs tautinėje savo Bendruome
nėje. Kovokime už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdyba

Pirmininkas Juozas J. Bachunas 
Vicepirmininkai Stasys Barzduka$,

dr. Algirdas Nasvytis, 
Alfonsas Mikulskis,
Vytautas Kamantas

Sekretorė Milda Lenkauskienė
Iždininkas Julius Staniškis
PLB Kultūros Tarybos pirm. dr. Jonas Puzinas

vx'«*X xX8-R ~ r. : s x s Xx XX r. x x x x s x x x X.x X X x x x'x x s a x x x x x a « X s x x x* >

ir pareiškė tikėjimą, kad jos 
ir ateity nepasitrauks iš to 
fronto.

Prezidentas kiek anks
čiau vra kalbėjęs ir siūlęs 
pramonininkams nekelti sa
vo gaminių kainų, o šioje 
konvencijoje jis kreipėsi Į 
unijas, kad jos nereikalau
tų kelti atlyginimų, nes kai
nų ir atlyginimų kėlimas 
veda i infliaciją.

Konvencijos dalyviai pre
zidento kalbą dažnai per
traukdavo smarkiais ploji
mais. bet nerodė susižavėji
mo jo raginimu nekelti atly
ginimų.

merikiečių lėktuvus, pakyla 
iš Kinijos aerodromų ir ten 
vėl pasislepia. Jeigu tai tie
sa, tai Kiniją gali būti ap
kaltinta tiesioginiu Įsi 
mu i Vietnamo kara.

darbą
Praeita penktadieni kon-

VISIEM -KELEIVIO“ SKAITYTOJAM,
skutinėmis dienomis jis pri-! BENDRAI) AREI AM, PLATINTOJAM IR 
eme kelis svarbius istaty-
mus: paskyrė 9.3 bil. dol Į RĖMĖJAM LINKIME MALONIŲ KALĖ' 
pašalpos mokykloms per 2 
metus, pakėlė algas pašto ir DŲ ŠVENČIŲ. 
kitiems tarnautojams ir paš
to tarifus, pakėlė pensijas, 
paskyrė 1.7 bil. dol. kovai 
su skurdu ir 2.3 bil. užsienio !
paramai, taigi beveik 1 bil.!KĮO,SKKXSBr;.;.: r„S:-SxS-..s 
mažiau, negu prezidentas ‘ 
prašė.

"Keleivio" redakcija ir administracija

I

no, kovoja iki Lietu-’ję Yorke sudegė
usves ir pergales va-į **

paštas

ir.unistų užmačias ir stengė- mo 50

Sugriuvus tiltui 
žuvo daug žmonių

Vykstant dideliam prieš
šventiniam judėjimui. Point 
Pleasant, W. Va., sugriuvo 
Ohio upės tiltas, kuriuo va-Į 
žiavo nuo 50 iki 75 mašinų. 
Daug automobilių ir žmonių 
nukrito iš 80 pėdų Į upę ir 
nugrimzdo.

Iki šiol jau ištraukta iš u- 
pės dugno kelios mašinos, 
bet yra dar daug žuvusių, 
kurių nespėta išgraibyti.

Tas tiltas buvo statytas 
1923 metais.

Plainfield. N ..L. majoras Hat. 
field senato tyrinėjimų pakomi
tečiui pareiškė, kad jo mieste 
praeitą vasarą rasinės riaušės 
buvo mažos, bet gerai organi. 
zuotos grupės darbas ir jos tiks
lams išnaudotos.

: x x x»: x x ::x x g x x x « x x x x x x x x K X,

Nuskendo Australijos mi- Vašanskis, kuriam Pietų 
i nisteris pirmininkas Harold 1 Afrikoje buvo įdėta kito 
j Holt, 59 m. amžiaus, didelis1 žmogaus širdis, visai gerai 
i JAV salininkas ir Johnsono jautėsi, tik pastaruoju laikuSeimas ragina visus lietu

vius, kur iie bebūtu, parni-1 šeštadieni New Yorko!... . ... . ». _
nėti Lietuvos nepriklauso- pašto Morgano skyriuje kilo Y'“"*?0 "ob,,ko.‘ '<""<=)*•■ pl,u.c"J “*<'«'"><>. B*
mybės atstatvmo paskelbi- gaisras, kuriame sudegė 7 J“ p~’‘e"<*» "ardydamas. , t.loma.., kad pa.ve.ka.

m. sukakti, veikliai milionai
t

laiškų ir siuntinių Į
(#**#*•**♦****#***♦**♦*♦»#*♦*♦♦*♦♦* •*************#****#*♦**«♦♦♦♦♦♦♦«

Baisi pūga siautė pietų 
vakarų valstijose, kut pri
snigo net iki 5 pėdų sniego. 
Naujojoj Meksikoj vietomis 
snigo susikaupė iki 7 pėdų, 
o Montanos srityje kalnuose 
prinpustyta net iki 15 pėdų.

Daug kur keliai neišva
žiuojami, yra didelis skai
čius žmonių aukų. Tos sritys 
bus paskelbtos federalinės 
valdžios pagalbos reikalin
gomis nukentėjusiomis sriti
mis.

Naujas Izraelio generalinio šta
bo viršininkas gen. Chaim Bar- 
Lev.



Puslapi.* antrai

Kokie kandidatai į prezidentus
Gyvename demokrariškame krašte. O tokiame kraš

te kiekvienas pilietis 
valdyme, rinkdamas

turi teisę ir pai -igą dalyvauti krašto 
tam reikalui tinkamus atstovus. Žymi

dauguma ir čia gyvenančių lietuvių yra piliečiai, todėl ir 
jiems turi tas reikalas rūpėti. Mums ne visviena. kas ke
lerius mietus valdys JAV. ne tik kaip piliečiams, bet ir
kaip lietuviams. Mums svarbu, kad JAV politiką vado- 
vaujantieji būtų palankūs Lietuvos laisvei. Taigi mums
dvigubai sva-būs JAV rinkimai, kurie, kaip žinoma, bus 
kitų metų ruo.eni. Tada rinksime ne tik atstovų rūmus, bet 
ii prezidentą su viceprezidentu.

Paitijų vadovybės rinkimams jau ruošiasi. Kadangi i 
čia tik demokratai su respublikonais tevaidina žymesni 
vaidmenį. tik iš jų tebus išrinktas ir prezidentas, todėl 
mums Įdomu žinoti, kas tos partijose daroma rinkimų 
reikalu.

šiuo metu tiek vieni, tiek antri nėra vieningi kandi
dato Į prezidentus klausimu.

Yra sena tradicija, kad esantis prezidentas nominuo
jamas kitai kadencijai, jeigu jis to nori. Bet yra buvę ir 
kitaip. Praeitame amžiuje minėta tradicija buvo 5 kartus • 
sulaužyta: antram terminui nebuvo nominuoti preziden
tai Fillmore (1852), Pierce (1856). Andrew Johnson i 
(186«), Arthur (1884 i. o Taylor (1844) nors buvo nomi- 1 
nuotas, bet arši kova savųjų tarpe nesiliovė, todėl jis prieš 
pat rinkimus savo kandidatūrą atšaukė.

i
Manoma, kad demokratų partija Johnsona nominuos. * 

jei tik jis norės, bet. kaip matėme, gali būti ir kitaip. Rei
kia turėti gaivoje, kad ypač Vietnamo karo klausimu ir, 
demokratų tarpe yra griežtų Johnsono priešininkų.

i
Netrukus kai kuriose valstijose (pirmiausia New 

Hampshire kovo 12 d.) bus pirminiai rinkimai, kuliuose 
piliečiams duodama progos pasisakyti, kuri asmenį jie lai
ko tinkamiausiu kandidatu prezidento pareigoms.

Senatorius iš Minnesotos McCaithy. kuris labai kriti-: 
kuoja Johnsono Vietnamo politiką, jau pasiskelbė staty
siąs savo kandidatūrą net kelių valstijų pirminiuose rin
kimuose.

Iš dešinės kyli varo Alabamos gubernatorius Wallace. 
kuris irgi pasirvžęs kandidatuoti Į prezidentus.

Kad ir ne taip ilgas laikas iki partijos konvencijos ir 
rinkimų, bet nuotaikos krašte gali kiek pasikeisti, gali ir 
demokratų eilės pasidaryti glaudesnės.

Nėra dar aišku, prie ko sustos ir respublikonai. Šiuo 
metu Į prezidentus taiko buvęs viceprezidentas, kandida
tas Į prezidentus ankstesniuos rinkimuos, bet pralaimėjęs 
Kennedžiui. — Nixonas ir gubernatoriai: Michigano — 
Romney, Kalifornijos — Reagan ir Nevv Yorko — Rocke- 
feller. Respublikonų tarpe šiuo metu tvirčiausias kandida
tas yra Nixon, gal būt, jis lengviausia laimėtų ir nominaci
ją. bet. daugelio nuomone, lengviausia ir pralaimėtų, jei 
demokratai prieš pastatys Johnsona. Via manančių, kad 
respublikonams tinkamiausias kandidatas būtų Rocke- 
felleris. kuris geriausiai galėtų var žytis su Johnsonu.

Dr. K. J. Valiūnas Londone
Gruodžio 7-9 dienomis 

Londone lankėsi YLIKo pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas, 
porą savaičių praleidęs Eu
ropos kontinente. Londone 
dr. Valiūnas aplankė sun
kiai serganti Lietuvos minis- 
teri B. K. Baluti ir turėjo 
pasitarimų Lietuvos Pasiun
tinybėje.

Būdamas Londone, VLI- 
Ko pirmininkas susitiko su 
kaikuriais Įtakingais ang
lais, kalbėjosi su D. Britani
jos Lietuvių S-gos valdyba 
dėl veiklos sustiprinimo 
Londone. Gruodžio 8 d. Lie
tuvių Namu salėje padarė 
pranešimą Londono lietu
viams apie VLIKo veiklą 
pastaraisiais metais. Savo 
kalboje jis plačiai nušvietė 
VLIKo žygius Įvairiuose 
kraštuose, kur jam teko lan
kytis. Veiklos planai turi 
būti trumpalaikiai, kurie 
bus Įvykdyti tuoj pat ar at
einančių metų laikotarpyje, 
ir ilgalaikiai — pasiruoši
mas ilgesnei kovai dėl Lie-

' tuvos laisvės. Čia dr-. Valiū- 
! nas ypatingai pabrėžė jau- 
! nimo mokslinimo svarbą, 
i Vakaruose, kaip Anglijoje 

ii- kituose kraštuose, mūsų 
jaunimas gali išeiti aukštuo
sius mokslus be jokio vargo. 
Anglijoje gabūs vaikai gau
na stipendijas i visas moks
lo Įstaigas. Pradžios mokyk
lų vaikams mokslas yra pri
valomas ir visiškai nemoka
mas. Vaikai net gauna ne
mokamai vadovėlius, sąsiu
vinius, kitus mokslo reikme
nis, pieną pusryčiams ir 
maistą priešpiečiams. To
liau gyvenantiems vaikams 
parūpinamas nemokamas 
autobusas nuvažiuoti i mo
kyklą. Panašiai ir vidurinė
se mokyklose. Gabūs abitu
rientai gauna stipendiias Į 
universitetus. Tad kodėl ne
pasinaudoti šiomis galimy- 
bėmis? Lietuvių tautai rei
kalingi mokykti žmonės. 
Baigusieji aukštuosius moks
lus galės daugiau nuveikti 
Lietuvos laisvinimo darbe.

AKADEMIKAS SKELBIA; 
MELĄ

Lietuvoje leidžiamas, bet 
skiriamas užsieny gyvenan- 

j tiems lietuviams laikraštis 
Gimtasis Kraštas paskelbė 
atsakymus i jo klausimus,'; 
tarp kurių buvo ir šis: "Kaip 

j jūs Įsivaizduotumėt tuometi- 
I nę Lietuvą šiandien, jeigu ji 
i nebūtų pasukusi socializmo į 
1 keliu?“
Į Į šį klausimą akademikas' 
ekonominio instituto direk-! 
torius Kazimieras Meškaus-j 
kas šitaip atsakė:

"Vadovaujantis tuo, kad- 
pagrindinis kriterijus bet i 
kuriam reiškiniui patikrinti! 
yra gyvenimo praktika, rei-. 
kėtų palyginti valstybes, ku-! 
ios pagal gamybinių jėgų i 

’šsivystymą prieš karą buvo ; 
maždaug vienodo lvgio su į 
Lietuva. Vienas pačių svar-1 
biausių rodyklių, rodančių i 
šalies ekonomini lygi. yra; 
vienam gyventojui sukuria-' 
mos nacionalinės pajamos. į 
Taigi, nacionalinės pajamos) 
Tarygų Lietuvoje, skaičiuo-* 
jant kad ir doleriais, vienam į 
gyventojui 1965 metais pa-j 
siekė 1.200 dolerių. Tai dau-į 
giau, negu daugelyje išsi-į 
vysčiusių kapitalistinių vais-j 
tybių. Pavyzdžiui, Olandijo-i 
ie iu vienam gyventojui į 
1964 m. teko 743 doleriai,' 
Belgijoje — 963, Prancūzi-: 
joje — 1.000, Anglijoje — 
1028 <1965 metais).

"Jei paimsime pagrindu 
produktų kieki, naudojamų 
vienam gyventojui, pamaty
sime analogišką vaizdą. Tuo 
būdu pagrindiniai duome
nys rodo. ka Tarybų Lietu
va pasiekė, žengdama socia
listiniu keliu.“

Jeigu taip kalbėtų eilinis 
neišmanantis žmogus, nerei-I • i

_ ’ ketu kreipti dėmesio, bet 
aukščiau minėtieji žodžiai

KrLEiViS, SO. BOSTON

Nu'erstasL- Graikijos karalius Konstantinas su žmona 
ir 2 vaikais, pabėgęs i fialiją.

Urugvajaus viceprezidentas Jorge Pacbeco Areco. 
prezidentui Oscarui Diego Gestido mirus, pasirašo ak
tą. kuriuo jis pats tampa prezidentu.

Kas kitur rašoma
Jeigu Amerikos katalikų

yra akademiko, ekonomikos 
instituto direktoriaus, todėl 
prie jų reikia sustoti.

Tas akademikas teigia, 
kad Lietuvoje dabar paga
minamų gėrybių, doleriaisLIETUVIAI BAŽNYČIOM

SUDEDA MILIONUS

Dirvoje lapkričio 29 d. 
Rapolas Daukša rašo:

"Kun. J. Kasakaitis, Pitt- 
stcno lietuvių parapijos — 
vienos iš pirmųjų Ameriko
je — klebonas, štai ką pa
reiškė : Amerikos lietuviai 
per parapijas suaukoja nuo 
dviejų su puse iki trijų mili
onų dolerių metų laikotar- 

' pyje. Tas pats kun. J. Kasa- 
| kaitis pasiūlė toki projektą:

vyriausybė nesutiktų, tektų jas vertinant, kiekvienam 
delegacijai vykti Į Romą ir; žmogui tenka didesnė suma 
popiežiui išdėstyti, kokioj; negu Prancūzijoje, Olandi- 
sunkioj katalikų tikėjimą joje, Belgijoje ir Anglijoje 
ginančioje pozicijoje atsi-’ir kad sunaudojamų pagrin- 
dūrė lietuvių tauta. Už tą1Minių produktų kiekis kiek- 
milioną dolerių turi būti ap- vienam gyventojui yra di- 
rūpinama kultūrinė politinė dėsnis, negu minėtose vals- 
lietuvių veikla laisvajame tybėse.

kova prieš d i- Juk tai vi a pasaka vai-pasaulyje.
rykšte —džiąją žmonijos 

komunizmą“.
Gražus kun. Kasakaičio 

sumanymas, bet vargu ir jis 
pats drįs iš savo bažnyčios

lietuviai kunigai ir pasaulie- surinktų lėšų trečdali ati- 
čiai veikėjai turi kasmet pa- duoti lietuviškiems reika- 
silikti lietuviškiems kultu- lams. O jau tikėtis, kad to
ros. Lietuvos vadavimo rei- kiam sumanymui pritartų 
kalama vieną milioną dole- Amerikos katalikų vyriausy- 
į ių iš lietuviškų metinių au- bė ar net ir p^-ts popiežius— 
kų parapijoms. j nėra mažiausio pagrindo.

Pasitarime su DBLS vai-; šventimu, su šaltu protu ir 
dyba dr. Valiūnas išklausė planingai. Nors ir ligšiol ne- 
pageidavima. kad būtų iš- dirbęs politinio darbo, jis, 
leista populiari, bet giažiai atrodo, turi visas šiam dar- 
apipavidalinta knyga anglų bui reikalingas kvalifikaci- 
kalba anie Lietuvą. Knvtra jas, kaip ir jo pirmtakūnai, 
turėtų tikti viešosioms bib- turėję ilgesni politinio dar- 
liotekoms Anglijoje, bet bū-į.bo patyrimą.
tų naudinga ir kitur anglo-1
saksų kraštuose. Be to. buvo Demokratinės institucijos 
pasitarta dėl VETKo atsto-; priešakyje nevisuomet stovi 
vybės Londone Įsteigimo. į žmogus, kuris priklauso pa

vienio žmogaus patinkamai
Naujasis YLIKo pirmi

ninkas. kuris ligšiol nebuvo 
žinomas lietuvių politiniuo
se sluoksniuose. Londono 
lietuviams padarė labai ge
rą Įspūdi. Pasiėmęs šias ne
lengvas pareigas, jis, kaip 
atrodo, atlieka jas su pasi-

partijai. Jis renkamas ne 
pagal partinę priklausomy- 
bę. bet pagal tinkamumą 
vadovauti darbui. Londono 
lietuviai džiaugiasi, kad 
VLIKo pirmininku yra iš
rinktas sumanus ir energin
gas vyras. J. V.

kams. Reikia būti Įžūliam 
duomenų klastotojui tokius 
dalykus tvirtinti. Juk kam 
nėra žinoma ir kas patikės, 
kad anglas ar prancūzas 
mažiau sunaudoja pagrindi
nių produktų, negu šių die
nų Lietuvos gyventojas, kai 
visiems akivaizdūs faktai 
rodyte rodo, ko ir kiek Lie
tuvos gyventojams trūksta 
ir kad daug ko jie turi atsi
sakyti.

Nesąžiningam ekonomis
tui. bet ižūliam propagan
distui, aišku, yra labai leng
va parodyti didelę tautos 
pajamų sumą. Lietuvos ga
minius vertinant keleriopai 
brangiau. Jei. sakysim, Ang
lijoj pagaminta produktą 
vertina $1, o tą patį paga
mintą Lietuvoje $5. tai aiš
ku, popieriuje Lietuvos ga
mybos produktų vertė bus 5 
kartus didesrė. ir daug di
desnę sumą jų teks ir kiek
vienam gyventojui. Bet tai 
yra falsifikacija. Akademi
kui turėtų būti gėda ja nau
dotis. bet. žinoma, komunis
tui viskas leidžiama, jei tik 
tuo galima pasiekti norimo 
tikslo. Juk ir Leninas mo
kė meluoti, meluoti ir dar 
kartą meluoti, nes pagaliau 
tuo melu ims žmonės tikėti.
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Karališkas revoliadonerius
K A L£ D O S 1967 4 i I .

J. Pr.

Wemer Merton straipsnyje ”Der koenigliche Revo. 
lutionaer. Weinachten 1962“ viename vokiečių žurnale 
iškelia prieš 1967 metus tolimame mažame, okupuotame 
ir pavergtame krašte gimusio žmogaus charakterio 
bruožą, kuris anuomet buvo visiškai naujas t “negir
dėtas“ ir dažnai šiandien yra pamirštamas, būtent, kad 
žmogus yra daugiau nei Niekas, tai yra, kad žmogus 
yra vertybė, transcenduojanti visokias laikinąsias me
džiagines šios žemės vertybes. Jis tatai įrodė pats savo 
gyvenimu ir mirtimi, palikdamas savo pavyzdžiu įkurtą 
Krikščionybę, kuri tikrumoje yra permanentinė (nuo
latinė) revoliucija. '.. • - ' \

Panašią revoliuciją, sako Merton, bandė sukurti ko. 
munizmas, pasiekdamas tačiau visiškai priešingo re
zultato — nuvertindamas žmogų ūki absoliutaus Nieko 
(ką parodė Stalino teroro metais parodomuosiuose teis. 
muose teisiamieji ir prokuroro Višinskio “pasiutusiais 
šunimis“ niekinamieji tokie komunfcmo korifėjai, kaip 
Zinovjevas, Radekas, Bucharinas, Rikovas ir kt., savo 
menkystos pavyzdžiu paversdami į Nieką ir save, ir savo 
iki tol puoselėtą revoliucija).

Jau greit bus 2000 metų. kai žmonijos gyslose pulsuo
ja dvasia vieno žmogaus, gimusio mažoje, priešo okupuo
toje ir pažemintoje tautelėje. Tas žmogus apie save pasa
kė. kad jis yra atėjęs žemėje Įžiebti ugnį. To žmogaus 
vardas buvo Jėzus, kurį jo tautiečiai vadino pateptuoju 
— mesiją.

Jo Įžiebtoji ugnis pakeitė pasaulį ir ji vis tebekeieia. 
Ta ugnis ir šiandien dega.

Pasaulio istorija žino labai daug revoliucijų. Bet visos 
jos, kai tik savo tikslą laimėjo, atslūgo Į tą pačią padėti, 
prieš kurią buvo sukilusios. Senosios priespaudos vietoje 
Įvedė naują priespaudą.

Krikščioniškoji revoliucija savo istorijos bėgyje irgi 
kartkartėmis prisiėmė priespaudos formas. Popiežiai, kai
zeriai ir vienuoliai, konvistadoriai, partijų vadai, ekono
mistai ir mokslininkai naudojosi krikščionybe jėgai ir ga
lybei Įsigyti. Tačiau to žmogaus iš Palestinos dvasia kiek
vieną kartą ištvėrė, pasirodydama už tas formas stipresnė.

Krikščionybė yra "nuolatinė revoliucija“, kokia, pa
sak Trockio, turėjo būti komunizmas, kurs tačiau ne tik 
toks nepasidarė, bet beregint išvirto Į totalitarinės prie
spaudos sistemą, nepalyginamai blogesnę, negailestinges- 
nę, žiauresnę ir beviltiškesnę. negu caristinis režimas, 
prieš kurį vardan laisvės žmonės buvo sukilę.

Baisiausia komunizme yra tai, kad jis iki sukalkėji- 
mo yra nerevoliucingas, kad jis yra radikaliai konseivaty- 
vus, kad jis nepažįsta ir nepripažįsta vilties ir teisės sukil
ti. Komunistas komunistų valdomoje šalyje neturi teisės 
ir nepretenduoja Į teisę smurtui pasipriešinti, pasakyti, 
kad smurtas yra nedoras dalykas.

Kas komunizmo valdomame krašte pats yra komu
nistas, tas gali ten išvaikščioti visus komunistinių filosofų 
labirintus, bet niekur jis neras instancijos, kur galėtų ape
liuoti prieš jėgą savo krašte. Dėl to, kai kartais atsiranda 
koks komunistas revoliucionierius, kurs prieš savo komu
nistinį diktatorių pakelia maištą, jis sugniūžta ir pralaimi 
—ir pats savo akyse pasidaro niekas daugiau kaip Niekas. 
Gi revoliucionieriaus stiprybė yra jo Įsitikinimas, kad yra 
ir už mirtį svarbesnių dalykų, kad yra vertybių, kurios 
daug daugiau reiškia, negu vien vegetavimas.

Jėzaus gadynė buvo žvėriškai žiauri

Jis buvo vaikas be tėvo. Marija buvo jo motina, bet 
Juozapas nebuvo jo tikrasis tėvas. Daugelis žydų Mariją 
vadino moterystės laužytoja, ir, kaip evangelistas Morkus 
mini, žydai jį vadino dailide, Marijos sūnumi, o ne kaip 
pagal žydų teisę turėjo būti vadinamas "Jėzus, Juozapo 
sūnus“.

Žydų raštai, kurie buvo parašyti Jėzui mirus, sužymi 
visą gausybę plepalų istorijų, susietų su Jėzaus gimimo 
paslaptimi.

Jėzus, greičiausia, bus gimęs septyneri metai dar 
prieš oficialiai nustatytąją datą. Tai buvo baisūs laikai. 
Kraštas buvo romėnų okupuotas. Jeruzalėje rezidavo ara
bas. vardu Herodas, taigi romėnų Ulbrichtas. Kankinami 
ir visaip žeminami žydai stengėsi žūt būt išsilaikyti, atkak
liai Įsitvėrę savo "Įstatymo“. Vis toliau ir smulkiau išgal
votų ritualų sistema — nustatanti net kaip mazgotis ir 
valgyti — turėjo išsaugoti tautos vieningumą to laiko 
audrose. Grėsė pavojus, kad visas gyvenimas sustings toje 

griežtai sureguliuotojo sistemoje.
(Bus daugiau)
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO SAMI U 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

Nauios LZS valdybos oilanaii 20 MILIONŲ 65 METŲ 

AMŽIAUS

Lapkričio pradžioje ko- Labai keista, kad kai ku- Slu.?. raet? ^Y yra apie 
respondenciniu būdu išrink- rie spaudos žmonės i LŽS 20 milionų žmonių, vyresnių 
ta Lietuvių žurnalistų są- žiūri su pašaipa ar net su m"’ ° 2^aiP i
jungos centro valdyba gruo- panieka, lyg tai būtu kokia :. P1611! ;iai *->“00. bkai-i
džio 1 d. turėjo pirmąjį po- fiktyvi organizacija. jeigu cluoJama-kad šio šimtmečio 
sėdį. Čia buvo ne tik pasi- nesišaipoma iš organizuotų * ^a e ^enesmų kaip 6a metų 
skirstyta pareigomis, bet ir šaulių, kurie nešaudo, iš paš- , . my1®[iai» 11
aptarti patys svarbiausi iiy tininkų, kurie pašto nenešio-’da^'au,1 B sim^ameclai re’ 
artimiausi veikimo planai, j ja. ar iš geležinkeliečių.

Prieš rašant apie posėdi, kurie geležinkeliuose dirbti
bebus tokia retenybė.

Jei medicinos mokslas su
pi Įsimintina, kad, kaip jau seniai nebeturi progos. taj ras atsakymą, kaip įveikti

arteriosklerozę. tai vyresnių 
kaip 65 m. gali būti 150 mi
lionų.

Iš tikrųjų, pasak Cornell 
universiteto profesorių dr. 
\Vright, nugalėjus arterio-

spaudoje buvo anksčiau pra-Į kodėl gi taip jau abuojai 
nešta, rinkimuose dalyvavo traktuojama žurnalistų są- 
laikraštininkai iš Australi- junga, norinti apjungti da- 
jos, Europos (Y'okietijos bei bar spaudoje besireiškian- 
I tai i jos), P. Amerikos, Ka- čius žmones? Esama geio-
raiios ir JAV. Daugiausia.; kai antagonizmo ir kai ku-į . . .....
žinoma, iš Jungtinių Valsti- riose mūsų laikraščių redak-Į sklerozę, o su ja n didziau- 

cijose. Manding, organizuo-' 81.us zn}°gaus žudikus —šil
ti spaudos darbuotojai gali idie8 priepuolius ir paralyžių, 
daugiau vienas iš kito pasi- sun^u pranašauti, kiek ilgai 

žmonės gyvens, bet jau šian
dien galima kelti klausi- 

sus, diskusijas, tuo keldami ™a tikslingumo versti 
spaudos lygį ir gerindami' žmogų eiti pensijon sulau- 
redakciju padėtį. ‘ kus 65 metų. Šiandien dau-

.. . .. ... , į geliui šito amžiaus žmonių
centro j naaJ°J1^an'į mokslas ir visuomenė sukū- centio dyg Cl tą da tl Jei tiem Q_ skaudži dUe_
e Sų noiams? planams ir dar

bams bus pritarimo, para

jų, nes čia koncentruojasi cijose. Manding, organizuo 
mūsų spaudos diduma, čia 
ir LŽS prieš kelioliką metų
buvo atkurta, apmarinta, at- mokvti, gali tobulėti per 
gaivinta ir su trimis skyriais rengiamas paskaitas, kur 
(Chicagos. Detroito, Lon
Angeles) bei centro valdy
ba šiaip taip. vegetavo ir te- 
beveeetuoia. Po Nevv Yorko 
ir Chicagos. dabar 
valdyba bandys laimę Dėt 
roite. keturiems iš penkių 
narių esant detroitiškiams.

Pareigomis pasiskirstyta 
sekančiai: pirmininkas Vy
tautas Alantas, vykdomasis 
vicepirm. Y’ladas Mingėla, 
vicepirm. ryšių reikalams}
Antanas Gintneris, sekreto-’ 
rius bei informacijos vedė-Į

mos.
Alfonsas Nakas

DETROIT, MICH.

Mirė K. Jasbutis

Senas Keleivio skaitvto-
jas Anfonsas Nakas ir iždi-Į jas Kastantinas Jazbutis mi

rė Arizonoj, kur jis buvo iš
važiavęs prieš porą metų.

ninkas Vladas Selenis.
A. Gintneris yra chicagiš

kis, buvęs vyr. valdybos 
vykdomuoju vicepirminin
ku, o dabai- — LŽS Chica
gos skyriaus pirmininkas.

Pirmajame posėdy buvo 
plačiau paliesti du konkre
tūs ateities veikimo planai. 
Tai naujų LŽS skvrių orga
nizavimas ir metraščio išlei
dimas. A: Gintneris savo 
pranešime tarp kitko nuro
dė, kad jau ketvirtoji cent
ro valdyba buvo užmezgusi 
rvši su kitu kraštų mūsų 
spaudos darbuotojais, ir esą 
galima po skvrių įsteigti P. 
Amerikoie, Y’okietijoje, Ita
lijoje bei Australijoje. Dis
kusijų metu paaiškėjo, jog 
Cievelando skyrius, anks
čiau organizuotas, pirminin
kui mirus, veikimą sustab
dęs, būtų labai lengvai at
gaivinamas. Bus daromi žy
niai suorganizuoti Montre
alio bei Toronto laikrašti
ninkus. kuriu ir viename, ir 
kitame mieste, su tūkstan- 
čhis mūsų tautiečių, su stip
riais savaitraščiais, esama 
nemažo būrio. Kaip organi
zuoti seksis, paaiškės po ke
liu mėnesiu ar vienerių-dve- 
ju metu. Organizavimu rū
pintis pavesta V. Mingėlai.

Metrašti dabartinė cent
ro valdyba pasiryžusi žūt 
1 ūt išleisti, ir tai nedelsda
ma. Posėdyje reikalą iš vi
su pusių apčiupinėjus, leidi
nį suredaguoti paprašytas 
pirm. V. Alantas, o finan
sus telkti įgaliotas VI. Sele
nis. Dėl V. Alanto pasiūlyto 
metraščio turinio valdybos 
nuomonės buve perdėm tei
giamos. Tik apie turinį Čia 
dar peranksti kalbėti.

Pagaliau buvo apkalbėtas 
dar vienas svarbus reikalas 
—tai finansų telkimas c. 
valdybos iždui, kad atsiras
tų bent minimali suma, rei

į mą.
i Mokslas
1 gaus gyvenimą ir jo galimą 
j naudingumą, o visuomenė— 
; darbdaviai ir unijos — ver
čia jį eiti pensijon, sulaukus 
65 metų.

Tas pats dr. Wright sako. 
kad šio šimtmečio pradžioje 
amžiaus vidurkis buvo 48 
metai. Tada ir pensijon išei
ti amžius 65 m. buvo tinka- 

»mas, bet šiandien amžiaus

pailgino žmo-

Palaidoti jis atvežtas į Dėt- w kį į k 70 met 
rotų, nes eta yra palaidotas! netrakus‘65 metai bus vidų-
ir jo sūnūs.

L.S.

LOS ANGELES, CAI.

B. Tuinilienė minėjo 

87-jį gimtadienį

Barbora Tuinilienė gruo-.

rio amžiaus metai, todėl ir 
privalomo išėjimo i pensiją 
amžius turėtu būti keliamas, 
o ne mažinamas ypač tiems, 
kurie nėra linkę tinginiauti 
ir nori dirbti.

AUKOS TAUTOS F-DUI

džio 3 d. minėjo savo 87-ji Tautos Fondas yra gavęs 
gimtadieni angelų ir gražiu šias stambesnes aukas: 
palmių mieste prie Ramiojo . 39g do, Amer Ljet
vandenyno Sukaktuvininke,I ,„ž jr Archit g Bo?tono 
nors sulaukus baltos jau-; sR ri
nystes- amžiaus, bet dar te-
bėra judri, viskuo tebesido- o 223 doL 18 Ateitininkų 
minti, skaitanti net kelisSendraugių Chicagos s 
laikraščius, žinoma, jų tar- Po 100 dol. davė kunigai 
pe ir Keleivį, kurį ji skaito M. Jura?> Gauronskas, M 
nuo pat jo pasirodymo. Kar- J- Urbonas; gydytojai —P. 
tas nuo karto ji nepamiršta Jaras. L. Kraučeliūnas ir ki 
ir Maikio su tėvu ir pasiun-i ti asmenvs: J. ir A. Pumpu- 
čia jiems vieną kitą žaliuką, čiai, R. ir A. Pūrai, St. Pun- 

... " . , i dzevičius. B. ir J. Tamašaus-
Gimtadienio proga sukak- kai R Rudaitvtė ir Mileš- 

tuvmmkė gavo daug sveiki- Ra
nimų. Ii aš linkiu jai ilgų ir 
laimingų metų.

K.J.P.

PHILADELPHIA, PA 

Mirė P. Spūdis

žemėlapy matote mažiausią pasauly Nauru valstybę, 
kuri bus nepriklausoma nuo kitų metų vasario 1 d. 
Ji turi 3.000 gyventojų, o plotas 5,263 kv. mylios ir yra 
Pietų Pacifico vandenyne apie 1,500 mylių nuo Aust
ralijos.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
ATSISVEIKINIMAS j 

SU PUTINU

Prieš pusmetį okupuotoje 
Lietuvoje mirusiam lietuvių 
literatūros klasikui ir profe
soriui Vincui Mykolaičiui- 
Putinui pagerbt atsisveikini
mo vakaras, kuri ruošia Pe
dagoginis Lituanistikos In
stitutas. Chicagoje bus atei
nančių metu vasario 3 d.
Statomas vienas iš naujau
sių Putino kūrinių — „Pro
metėjas“. Tai atliks institu
to studentai. Sceninės pro
gramos paruošimui vado
vauja kompozitorius ir reži
sierius Darius Lapinskas.

Pasitarus su Chicagoje 
gyvenančiais buvusiais V.
Mykolaičio-Putino klausyto
jais. atsisveikinamojo vaka
ro proga vietoj šermenų vai
niko numatytas išleisti ir 
dviejų Putino kūrinių —
”Vivis plango“ ir „Mortuos tas spaustuvei. Leidinio gra- 
voco“ — leidinvs, kuris fine išvaizda rūpinasi lietu- 

Į reikštų ilgiau išliekančios vių dailės istorijos lektorius 
Į pagarbos ženklą. Tuo tikslu grafikas Algirdas Kuraus- 
prieš kurį laiką per laikraš- kas. PLI

čius buvo kviečiami atsiliep
ti, o atsiliepusieji prie mi
nėto pagarbos ženklo išlei
dimo prisidėti ir už Chica
gos ribų gyvenantieji buv. 
Y’. Mykolaičio-Putino klau
sytojai. Toks prisidėjimas 
kiekvienam atsieitų nedau
giau 10-ties dolerių.

Kurie dar nebūtų atsilie
pę, o norėtų prie minėtos 
pagarbos pareiškimo prisė
dėti, prašomi netrukus atsi
liepti, kad galėtume suspė
ti minėtame leidinyje sudė
ti iu pavardes. Atsiliepimai 
laukiami ir iš Putino kūry
bos gerbėjų. Rašyti šiuo ad
resu :

P. L. Institutas,
5620 S. Claremant Avė.
Chicago. III. 69636.

Pirmiesiems atsiliepimam 
sudarius viltingą pagrindą, 
minėtas leidinvs jau atiduo-

Miami Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas 

(3655 North West 34th St, Miami, Florida) 

sveikina visus savo draugus Kalėdų švenčių pro

ga ir linki laimingų Naujųjų 1968 Metų.
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CIGARETĖS IR SMALA

t

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Maloni naujiena
knygų mėgėjams

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

Rūkorių tarpe ypač daug, Gerbiamieji, 
serga plaučių vėžiu.. Mano- j 
ma, kad dėl to didžiausias 
kaltininkas yra cigaretės.
Tyrimai parodė, kad pelės 
odą pakartotinai patrynus 
cigarečių smala, pelė gauna 
odos vėžį, kuris kartais pa
liečia ir- kitus organus. Įvai
rūs augliai gyvulių kūne tie
sioginiai siejami su cigare
čių smala.

Senato prekybos komite
to vartotojų pakomitis pa- Jų ir kariaudamas su Lietu-j 
skelbė duomenis, kiek ku-į vos priešais fronte tiek ne-!

Jau 2 savaitės, kai mano 
žmona guli ligoninėje. Jai 
padaryta sunki operacija. 
Neteko kalbos.

Aš esu savanoris kūrėjas.! 
Lietuvos laisvės kovų inva
lidas. netekęs 85% darbin
gumo. gyvenu iš 47 dol. mė
nesinės pensijos.

Y’isų savo vargų ir širdies 
skausmo aš negaliu aprašyti

65 dol. W. ir P. Taruliai 
ir 60 dol. Jonas Galiūnas. 
Po 50 dol. — prof. dr. Br. 
Kasias, dr. P. Kisielius, S 
Kontrimas, J. Lieponis, J. 
Legis, LMKF Waterburio 
moterų klubas, J. Mikalaus
kas, prof. dr. J. Meškauskas

Lapkričio 26 d. mirė Po- Pr; Raulinaitis, G. ir J. Vėb- 
vilas Spūdis, gimęs Pagražio ra* 40 dol. kun. M. Gyvas 
kaime. Šilavoto valse. 45 dol. — Liet. Fronto Bi-

Velionis į JAV atvyko čiulių Los Anggeles sk 
1912 m., kurį laiką gyveno Po 25 dol. — dr. E. Arma- 
anglių kasyklų rajone — nienė, ALTaut. S-gos Balti 
Nevv Philadelphijoj. o vėliau morės sk.. Bostono Vanagai 
persikėlė į Philadelphiją. , čio vardo šaulių kuopa, Cbi-

Liko liūdintys žmona E- 
lena, duktė Elena, brolis 
Pranas Woodhavene. kuris 
buvo ir laidotuvės, Lie
tuvoje sesuo Ona ir brolis 
Jugis.

nos firmos cigaretėse yra 
smalos. Pasirodo, kad iš 59 
rūšių cigarečių smalos dau
giausia turi Chesterfield il
gos be filtrų cigaretės, o ma
žiausia Marvel.

Aišku, cigarečių gaminto
jų sukurtas tabako institu
tas skelbia priešingą nuo
monę, liečiančią rūkymo 
kenksmingumą.

priešais 
turėjau.

Mano adresas:
Petras Pleskevičius,
56 Thomas Park Street, 
Rochester, N.Y. 14605. 
Su pagarba

P. Pleskevičius

♦ • •

Vasaitis, J. Vasys ir kunigai 
—V. Balčiūnas. S. Morkū
nas. N. Pakalnis. J. Schar- 
nus, J. Žvirblis, ir gydytojai 
—K.G. Balukas, C. K. Bo
belis, J. K. Didžpinigaitis. J. 

cagos Anglijos lietuvių klu- Jusionis, D. Jasaitis, V. Pa- 
bas, LMKF New Yorko mo- prockas. S. Petrauskas, A. 
terų klubas. Tėvai Pranciš- Razma, D. Surantas, R. Sid- 
konai Kennebunkport. Šv. rys. J. Trojanienė. J. A. Va- 
Antano gimnazijos moki- lantiejus.
niai, J. Kuprionis, dr. J. j Tautos Fondo valdyba 
Kuodis, B. Kučinskas, V.Į valdyba nuoširdžiai dėkoja

kalinga pagrindinėms orga-’ Visiems velionio artimie- Mašalaitb, Agota Pranienė, visiems aukojusiems.
V. Stankūnas, dr. Aid. šie- Tautos Fondo adresas: 
petytė-Jonace, Mary Sha- . .64-14 56 Rd.. Maspeth, N. 
lins, B. Veitas, R. Veitas, A. Y., 11372.

nizacijos išlaidoms. Iš bu-'siems reiškiame gilią užuo- 
vusios centro valdybos da-’ jautą, 
bartinė paveldi... $7.20. ’ Dipukas

Gerbiamieji,

Dėkoju už man veltui siun 
čiamą Keleivį ir prašau ki 
tais metais jo nesulaikyti.

Dėkoju visiems gerada
riams, Balfo rėmėjams ir 
Balfui už teikiamą mums se
niams paliegėliams pagalba, Į 
kad mes galėtume ilgiau ir 
žmoniškiau gyventi. Ačiū 
visiems geros valios lietu
viams.

Jus gerbiantis
J. Karpavičius

3012 Langenhagen, 
Hanover, Pflegeheim

Walsroder Str., 121 H. 13 
Germany

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

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

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

II tomas, 480 psl.

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

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

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

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji d vara 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 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mirė ; Sandras Gerasimenka. 37 m.
Lapkričio 24 d. Kamajų amžiaus. Nai;;,iena ne įvy- 

valsč., Rudžių kaime mirė .. o taktas, kad Tiesa, apie 
79 m. sulaukęs rašytojos A-! ta^ Parasę ir tin 8 Girnos 
lės Rūtos ir laikraštininko P° to atsitikimo.
Alfonso Nako tėvas Joną
Nakas.

Lapkričio mėn. Šiauliuo
se mirė Vanda Labanaus- 
kienė-šalkauskaitė, profeso
riaus Stasio Šalkausko ir 
advokato Kazio Šalkausko 
sesuo. Ji 12 metų išvargo Si
bire.

Mirė agronomas Antanas 
Vienažinskis, nepriklauso
moj Lietuvoj buvęs ilgame
tis Panevėžio apygardos ag
ronomas, adv. Liudos Purė- 
nienės brolis.

Ir tokie "žemdirbiai“ 
apdovanoti

Sovietijos liaudies ūkio ir 
pasiekimų parodos komite
tas apdovanojo daug ištaigų “ 
ir asmenų "už pasiektus a

IR. N. ZELANDIJOJE
MOKA ATSIKIRSTI 

KOMUNISTAMS
Boiševikijos propagandis

tų užsimojimas pagarsinti 
savo sukaktuves net Naujo-! 
joj Zelai dij j suteikė progą 
tenykščiams lietuviams, lat
viams bei estams atkreipti 
N. Zelandijos visuomenės 
dėmėsi i tos pr<ų a pandos 
kėslų nedorumą Lietuvos at
žvilgiu. Mat, per kontaktus 
su Aucklando universitetu. 
Maskvos propagandistai i- 
piršo N. Zelandijos visuo- į 
menei sovietinių filmu les-! 
tivali (lapkričio 23-29) J

1). S. Brough. 39 m. amž.. sveiksta Johannesbur^ 
(Pietų Afrikoje) ligoninėje, iš jo širdies ištraukus 
coliu ilgumo adatą.

BALFAS LAPKRIČIO 
MĖNESį

Pajamos

Ką dovanoti ?
Jeigu yra reiKa.as amen 

' kiečiui padovanoti kny ą 
Lapkrityje dar daug kur,ta^ Keleivio admin.su acijo- 

vyksta Balio vajai, bet kai galite gauti šias tin kauni' 
kurie skyriai jau pradėjo i knygas:
atsiųsti surinktas aukas įl Tundra Talės, Manyland 

centrą. Balfo centre gauta Books leidinys paaugliams 
iš Balnmorės 250 dol.. Cle- pasiskaityti anglu kalba a- 

pie gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

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

ĮSIGYKITE SIAS

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 

Steponas Strazdas, 159
P kaina $2.50.

BUVO $4. DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

velando — 2,000 dol., Los
: Angeles — 1.600 dol., Ro- 
' chestei io 200 dol., Elizabe- 
. tho — 291 dol., Brocktono 
1 —400 do!., Flinto —111 dol.

Iš centro buvo pasiųsti 
Į asmeniniai aukų prašymai 
* Balfo rėmėjams, gyvenan- 
j tiems toliau nuo lietuviškų 

kolonijų. Jie atsiliepė gana 
Į dosniai, prisiųsdami 548 

dol. Tuo būdu Balfo centras 
į lapkričio mėn. gavo bend- 
j rai šalpai 5.737 dol. Iš JAV 
' teismu gauta siuntiniams i 

Lietuvą 1.602 dol., Vasario 
16 gimnazijai remti prisiųs
ta 1.454 dol. Saleziečių mo
kyklai 234 dol.

Lapkričio mėn. Balfas is

poezija, Aistis, 420 psl., 
kaina 86.00.

HENRIKO RADAUSKO 
RIN K TIN Ė, 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 81.00.

Tai labai gera dovana ne- DERLIAUS VAINIKAS, J.
»L- omokantiems lietuviškai, bet 

norintiems susipažinti su 
Lietuva.

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.03.

"The Herasman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 12S psl., kaina $3.95.

359 psl., kaina

1966 metais laimėjimus vys 
tant žemės ūkį“. Jų tarpe 
yra ir tokie "žemdirbiai“, 
kaip Maskvos "gauleiteris“ 
Lietuvai komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Anta
nas Snieškus. "prezidentas“ 
Motiejus Šumauskas ir mi
nistrų tarybos pirm. Juozas 
Maniušis. Jie gavo po "gar
bės diplomą“.
Biurokratams pigi kelionė 

Keliauti Sovietijos

i kurio programon buvo įterp-j 
ir filmas "Niekas nenorė-J 

jo mirti—Lietuvos drama*

i viso turėjo 9,119 dol. paja-Į Baron M
šita 500 puslapių gausiai iliustruota knvga dabar bet ju \ėl neužteko mė-i Landsbe 

1 r *• • ■ nėšio išlaidoms padengti. ’

Lithuanian Quartet“ (A 
Katiliškis, A 

gis ir I Šeinius)

Aucklando u-to kancleriai iri 
N. Zelandijos premjerui. ku-‘ 
riuose pareiškė protestą' 
prieš tą propagandini rusui 
bolševizmo — neregėto te
roro ir apie 100 milionų iy- 

j tinės ir vidurinės Europos 
žmorių laisvės užgniaužimo 
—sukakties pasrerbimą N. i 

siekimo priemonėmis, paly- Zelandijoje, ir ypač prieš į- 
ginti. nebrangu. Tos prie- ‘rauKimą prograrr »n tos va- 
monės ir Lietuvoje yra "vi-’ einamosios ’ Lietuvos dra- 
sasąjunginė“

SUS1-

akte gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten vi* • JAM 

Nauiosi.'< Ze!a- . ii jos Bai- Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
tiečių Klubas, pastebėjęs' lakite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
programoje ta "Lietuvos, oiyamzacijas. jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
drama**. parašė laiškus Lietuva ir kt.

Kitos tokios knygos neturime.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji .citavai 

-kaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 
636 Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127

nuosavybė, oi mos“ .specialiai pritaikytos

Į 203 psi., kaina $4.95.

Išlaidos "The Oraeai of Assad Pa- 
' sha, »u<x (i. Šeiniaus), 61 psl-. 
Į kaina $2.00.Suprantama. Balfas iš-j 

siuntė pinigus, suaukotus Vytautas the Great Grand 
' Europos lietuvių mokyklom, J Duke of Lithuania by dr. Jo- 

prie jų dar pridėjęs savoĮseph B. Končius, 211 psk, 
100 dolerių. Išleido siunti-j kaina minkštais viršeliais 
niams i Lietuvą teismų duo-|$3. kietais $4.
tus pinigus. Iš savo tiesiogi- . t , .
nei šalpai turimų lesų pa-.. . . 
siuntė pavergtiems lietu
viams 41 siuntini, už kuriuos 
sumokėjo 3.806 dol

lanian, pa

Goldbergo antausis Kuznecovui
tomis nebrangiomis jų nau-’rne!*1.“iU pa-icaiu jateicti "Antiagresinių“ Sovietų

Maskvi s imperialistiidojimo kainomis daugiausia 
naudojasi "naujoji klasė“— 
administracijos, partijos ir 
valdinės pramonės biuro
kratija. Ne kam kitam, o 
biurokratams tarp Vilniaus, 
ir Maskvos kasdien skrenda! . 
ten ii* atgal penki lėktuvai? aiskuo? įsoėstė.
Leningradan — du kasdien. * .
į visą eilę kitų miestų po 3-4 j Lietuvos drama omai darė _ 
kas savaitė. Kainos,—Mask * Pai °f0-į-1 pc-ue. j.a. Ųd.-e-, ambasadorius Artur 
von 16 rublių, T^ningradar Į •’^zmo interesams ritaikytaj Goldbergas. Jis prabilo apie 
14, Kijevan 14, Doneckar i )la'P?,e' Lau Liet laisvę. taj — anot j0 paities pareiš- 
23, Krasnodaran 30 ir tt 1 leroisrai gymusteji r^zisten-j kimo — Sovietų užsienių 
Beje, Rygon 9, Talinan 13 Į ai prieš okupantus tenden- ieikalu ministro Kuznecovo 

t _•------ rocjomp žemos' p;

kupacijai Lietuvoje.
N. Zelandijos 

Klubo vadovai 
Tork (estas). Albert Brun-

1933 metais Sovietų Są-
Sąjungos šūkavimų veid- junga įraiė savo siūlytą ag- 
mainingumas tapo dar kar- resijos apibrėžimą Į nepuoli-

Mikuckis 
$2.50.

C i i APLL B.. Algimantas 
Mackus. 64 psl.. kaina $3.

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

.MLLOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psk, 
kaina $2.00. __

EI ALK, MANO LAIVELĘ 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina.......... $2.00

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

♦ AUKOS TAURE, _> Lūšio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai inšta. kaina... $2.50. 

Damb- RUDENS SAPNAI, Kotrjr
modern

riūnas, Klimas 
stieg, 471 psl,

T , t , • v < ir moderniausias angliškaiLenkijos lietuviams buvo s, ,„•„^.1 --.r, i kalbantiems lietuvių kaioos
vadovėlis, kaina 87.

ir c uĮimal-
didžiausia:

nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps!. 
' a’oa $2.00

nusiųstos 38 vartotų drabu
žių ir 9 vaistų siuntos, už ku
rias vien paštui buvo sumo
kėta 375 dol. Pasiųsta dar 
pinier lietuviams i Austriją, 
Italija. Norvegiją ir kitur

Lapkričio men.

"Lithuania 
roes,“ parašė 

' kaina $4.75

land of he- 
L. Valiukas

Balfas' Awakening Lithuania, a

PIGIOS. ĮDOMIOS

knygos
r-a .tiečių ta apnuogintas pačiame J. mo sutartį su Estija. Lietu- apmokėjo (paskolino) trem--on tne r’se Jno^ej‘n 

J’jnan j Tautų Visuotiniame Susirin- va ir Latvija. O po septyne- tinių atvykimą į JAV, i^E Lithuanian nationahsm bv
Kime, Į kartą — įsakmiu rių metų tos valstybės tapo ’eisd;

terš (latvi- ir če.Aovas Liu-’ parodymu i Sovietų Sąjun-Į jėga okupuotos ir inkorpo- 
' gosikas (lietuvis - —m metuos > o-n- pasielgimą su Baltijos1 ruotos į Sovietų Sąjungą

kau :ume« valstybėmis. Tai atsitiko;
:mrti**j lapkričio 28 dieną, ir tai pa-

Valstybių topau paminėjo eilę ki-Jungtiniu
ras

Ambasadorius < oi d bei

mąs tam tikslui i,m j Jack J. Stukas, 186 psl., kai- 

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J- B. 
Končius, iliustruota. 211 

išlaidų —. psl.. kaina kietais vilkeliais 
$.4.00, minkštais $3.00,

dol.
Be abejo, lapkrityje, kaip 

ir kitais mėnesiais, buvo ir 
administracinių
pašto ženklai, dviejų tar
nautojų algos, telefonas, 
šviesa, a pd raud a ir pan

Derliaus vainikas, J. Mi- 
eilėraščių rinkinys, 

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

taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina 81.50.

Du mediniai ir trys geleži*
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
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

kuckio

POPULAR LITHUAM 
AN RECI? ES- parašė Juzė 
Dauzva’-dien^- kaina $2

tų Sovietų Sąjungo- pasiel- x
girnų, kurie, pagal jos pa-, j ap^ričio mėn. išleista iš vi- 
aos teikiamus agres jos api-; s0 9 745 (loL taigi 626 dol 
brėžimus, yra aišku- agresi-1 f]aUgjau? nej gauta. Čia nie- 
jos veiksmai. . ^as ne<raĮj priekaištauti, kad

77 T.ai „ lf a Ll- Baitas sudarinėja atsargas 
apibrėžimų? - tęsė Amen- a|. vra , kštus_

^provokuotas.Klaipėdon ar Palangoi ’ ongai 
6.50, o Kaunan tik 2 į ubliai 

Geležinkeliu iš Vilniaus 
Kaunan dabar tik 1 rubli 
12 kapeikų. Bet yra ir keis 
tumų. Iš Kauno Marijampo 
lėn bilieto kaina 53 kapei 
kos. Bet iš Vilniaus prc 
Kauną Marijampolėn tiesio
ginis bilietas— 2 rb. 80 kp . . . . .
Tpi nnid mivijžinoti tu ujit* -letoje, bet ..t. -;jų iUi>xu, mi, nei seniau kaip siekia , ,kelią už 1 rb. 65 kp.. tai turi! >«»rašus išsiuntpjo eilei \.j kaitos amžius Sovietų Są- fe įftPlas^

.................................................... .olanduos pariamento na-, unaa iau buvo '>ateikusi _ pėne piAiri ke. _i ninkas kun. V. Martinkus ir
griežtai pareiškė am oasado- '’icepumininkė dr. E. Aj ma-

norules bei nusigirtuokliavę j 
Ioitj žmonių žudikai, hero-i Leiskite man priminti
ų aureolė dedam a okupar.-1 keletą faktų apie Sovietų! kos^ambasadorius: — So 
ų kolaborantams. Laiško' Sąjungą. Ką tik z* 3

Vilniuje nusipirkti bilietą 
tik Kaunan. Kaune iššokti i 
iš traukinio ir suspėti nusi-)

tarė A. J. Gold- Į vietll Sąjunga, ta d i < žioji a- _ ... ...
------ ' • - Organizacijos vadovybe

aukojasi
necovo. Sovietų Sąjunga gal Alisai Stebuklų Ša i. : Kai! byriuose nei centre
ir buvo uoliausia aereriins as tariu žodi. tai ji> reiškia , *Aei Švyliuose, nei tenua. uoliauaa agtesijos Ba]fo vaWybos nanams nc.

mažiau, nei daugia i. Svar- atlyginama uz sugaištą lai 
; ką, net ir už keliones Į po

nga jau buvo pateikusi j ^i ir viskas“... 
apibrėži-

riuš Goldbergas:— Ne" tai' ^enė savo lėšomis važiuoja
svarbu, kas pasirodys »«P- AE"1ZE TŪvA; TapobSki^io at.
resnu. Jungtinių Ta: tų Or-! nihka A. Semka. _ l_0į sjmini.-pU jį tomas. 477 psb,

autoriai filė bert tą fkmą: belgas: — Maždaug ištisą pibrėžėja, atrodo kalbanti,’
š parengimo programos iš-’ kartos amžių, anot p. Kuz- tasa^ Kulius Ne užauga j 

‘_____ o.o .. i: Alisai fitohnlfln Šalį • '*k’ai!

Baltiečių Klubas nerengė
demonstracijų parengimo apibrėžimų siūlytoja. Iš tie-

pirkti kitą bilietą Marijam-1 oiems m.-uor .kam.' n 
polėn už 53 kapeikas. Jei 
suspėsi...

Tokia tvarka stebisi net,
Tiesos redakcija. Bet nutyli 
dar nuostabesni reiškinį. >
Būtent, jei turistas, ypač iš 
Amerikos, ir gauna leidimą 
važiuoti Kaunan, tai tik ne 
traukiniu. Nori, kad samdy
tų automobilį už 30 dolerių.

Gerasimenka nužudė 
Sibitovą

Gruodžio 3 d. Vilniaus 
Tiesoj pasirodė nepaprasta 
naujiena. Pranešė, kad lap
kričio 25 Neryje rastas nu
žudytos moters lavonas, lai 
buvusi Vera Šibito\a, 44 m., 
maisto parduotuves vedėjos 
pavaduotoja. Gruodžio 1 d. 
gulintas ir žudikas - Mek-

parlamento na- 
iu. ivairiu tikvbu ankštie- ’
iems dvasini: 'r r o ižy- mą tarptautiniame forume, 

Tautų Sąjungoje. Paskui, 
isiems laii raščam- 1950 metais, ji pateikė pa-
Paskelbta< s fi’mų rody-; našų pasiūlymą Jungtinių 

nas tuo nebuvo sustabdy- i Tautų Visuotiniame Susirin- 
as, bet žiūro ų buvo mažai.; kime. Nurodė kelias rūšis
Užtat api ‘ es-Įveiksmų, laikytinų agresija,
tą buvo parašyta vi< tiniuoseĮ Suskaičiavo penkiolika ag- 
ir centriniuo.-e laiitrašriuo-; resijos pasiteisinimų, laiky- 
se, irta proga N. Zelandijos; tinų negaliojančiais. Nese- 
visuomenei b-rvo lobai isak-i niai ji vėl pasirodė su dar 
miai Laiškinia, ktio tikroji» viena versija, isskaičiuoda- 
Lietuvos drariid -i

formalų agresijo;

sėd žius nemokama. Pirmi-

psb, kaina kietais viršeliais 
PEILIO AŠMENYS, Jur- $3.75. 

gis Jankus, 3 veiksmų dra- Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
ma, 261 psi.. kaina >1.0,1. novelės, 156 psl.. kaina kie- 

DAINU SŪKURY 39 po-' tais viršeliais $2.50, . 
puliarios ir šokių dainos,! Chicagos istorija, parašė 
surinko Gražina Šimukonie- -deksas Ambiozė. 664 psL, 
nė. 12S mažo formate? psl.
kaina 81.000.

NEPRIKLAUSOMA LIE-

gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10,
m inkš Lais $8.

ū. t'
-t nu«, 
-ropa-
flint- 
t)t tik

jos v h. i z«' 
gandistų

P,ižym-tin<i. k;ib 
te į užsienius dr’;‘ ania> td 
mas užsieniečių ziur -v:, dė
mesio iteiedr’"kia T ' tai 

Mask v .J ji 'kelia ai' a- 
kių . po dvieju ank’iVves- 
niti premijų, dabai* ite.-eiiial 
jo g,iuiiiit*-jagis pasi-yi’ 
ir didžiausia—Ipn n ne pi 
mna r7.

ma šešiolika budingų agre
sijos vykdymo priemonių n* 
suskirstydama jas į penkias 
skirt:nga., ruse

—Dabar pasižiūrėkime, 
:\a.|> si didžioji al:.kllilOja. 
\as Lat yra agresija, pati fci- 
g si l >s ,».»C1 >s Kal'tOo aili- 
Zlaus ouvyje, uiatUudanii

jo. pačios .jungtinėms 
l iiiiiiifs Pik mai.* jjhūi’c' 

r/irn-d<.

gamzacija yi-a pagri-.a visų! mylių ir visada posėdžiuose
valstybių suverenine \vgybe. ^a -v.va.uja*. 
stipriu ir silpnu, dieldiu ir' Direktoriams uz suvažia- 
mažų. Ji skirta1 užtikrinti vims* 1 Detroitą taip pat ne
mažoms bei silpnoms vals- blIV0 atlyginta. Čia ypatm- 
tybėms galimybę saugiai gy- £ai dera Pagerbti šimtus 
▼uoti žalia savo stipresniųjų Dalfo aukų rinkėjų, kurie 
kaimynių. *1 P° sunkaus darbo lanko
- Jei agresijos ap!brėži-ivisur Balfo rėmėjus ir pra

muš turi tarnauti šiai pa- *<(? au}cll> tai bene pats sun- 
grindinei sampratai, tai turi blausias, bet svarbiausias 

darbas. Visi Balfo veikėjai 
savo lėšomis keliauja, rašo 
laiškus naudoja telefoną. 
Jų visų pasiaukojimą Įverti
na nuoširdūs lietuviai ir bū-

oūti toks, kad mums visiems 
reikštų tą pati. nepaisant nei 
ideologijos, nei galybes, nei 
politinių interesų. Nes visų 
musų svarbiausias tik las y- 
ra, bent turėtų būti. taika. 
Kartoju, Jungtinės Valsty
bes yra prieš agresija, bet- 
kokią, betkur, bet kad a.

F.)

na dosnūs, nes žino. kad si 
Balfo organizacija "šiaudų 
nekulia“, o pluša juda kon
krečiai lietuvių pagalbai.

1 L L. J.

iliustruota, kaina .......87.00
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina 
$2.50. .

SU DAINA, 392 liaudies 
dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina šimkonie- 
nė, kišeninio formato, 351 
psk. kaina $2.00.

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

Geri

žodynai
Lietuvių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio, D 
aula, daugiau Kaip 30,000 

<odžių, 586 psk, kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, , edaga^o prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl., 
kaina •••o*. • •••• • • •••• $12.00

admin.su
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS

so kaip Naujųjų Metų pre-’ 
žentą ir savo pusbroliui. ku-' 
ris gyvena Kanadoj, tik ne
žino kaip. Paštas nesiunčia. 
Sako, nevalia. Nu, tai jis 
manęs klausė rodos, kaip jis 

' galėtų tą butelį Kanadon 
nusiųsti.

— Tėve, pasakyk jam, 
kad Naujiems Metams yra

Rusijos revoliucija
(Tęsinys)

Taiybų centrinio vykdo- niams. Matydami prieš save 
mojo komiteto delegacija, sunkią padėtį, jie neišdrįso 
vadovaujama menševiko nutraukti ryšių su Vakarų 
Rozanovo, lankėsi švedijo-! valstybėmis ar su savaisiais 

daug geresnių dovanų, negu: je, Anglijoje, Prancūzijoje liberalais ir bet kokia kaina 
butelis. Ir jas lengva nusiųs- ir Italijoje. Stockholme jie norėjo išlaikyti koaliciją, 

susitiko taip pat su vokiečių, kol bus sušauktas konstitu- 
austrų ir neutralių kraštų so- cinis susirinkimas. Klaida į- 
cialistų atstovais. Nemažai galino bolševikus, remiantis

ti pastų.
— Brangių prezentų jis 

nenori pirkti. Maiki.
— Yra labai getų ir labai 

gražių knygų. tėve. Keleivio 
redakcijoj dąr galima gau
ti "Lietuvių išeiviją Ameri
koje“.

— O kodėl jau ji tokia 
gera?

— Todėl, kad geresnės 
nėra. Ji turi 500 puslapių, 
gausiai iliustruota ir nušvie- 

* čia mūsų išeivijos gyveni
mą per 100 metų su viršum, 

i Ir ji, palyginti su kitomis 
knygomis, yra labai pigi, nes 
Keleivio redakcija parduo
da ją be jokio pelno.

— Nu, tai kiek ji kaštuo
ja?

— Tiktai 2 dolerius.
— Ar tai pigu?

atstovais
sąjungininkų ir neutralių įspūdinga taikos propagan- 
kraštų socialistinių delega- da, palenkti rudenį kareivių 
cijų lankėsi Petrograde ba- mases į save ir tuo būdu su- 
landžio ir gegužės mėn. ir sidaryti palankias sąlygas 
sveikino demokratinę revo- sukilimui.
liuci ją. Tarp jų buvo ir to- Į Antras klausimas, kurio
kie žymieji ano meto sočia- ,)er aštuonetą laisvės mėne- 
listų \ ana;, kaip Brantingas, sjų neišsprendė revoliucinė. 
Hendei sona> ir Thomas. demokratija, buvo žemės ū- 
Rusų revoliucijos ir jos lais- Įęį0 klausimas. Kaimiečiai ir 
vai išmintųjų tarybų geras armija, kurią daugiausia su- 
vardas pasKhdo po visą pa- darė mobilizuoti kaimiečiai,
saįl\ v ....................reikalavo tuojau išdalyti di-

Tai buvo o idžiausi pasi- džiųjų žemvaldžių žemes, 
sekimai, kuriuos galėjo pa- Liberalai priešinosi, sakyda- 
rodyti demokratinis 191 < m. mj, kad vien tik konstituci- 
režimas ir ypač demokrati-į nįs susirinkimas turi teisę 
niai socialistai. y isi laimėji- sprąsti tokius esminius klau-
mai priskirtini jiems, o ne|Sjmus jje nepajėgė supras-*, 
bolševikams, kurie visą tą kad žemės išalkusių kai-!

Poslapis penktas

Frank Sinatra su dukra eina užkandžiauti Hollyuoode. 
Jis ten vaidina filme, o duktė dalyvauja televizijos 
programoje.

rul bu-

Pigu. tėve, nes toki<»t laiką išbuvo opozicijoj prieš
apimties iliustruotos knygos 
parduodamos po 12 dolerių. 

— O apie ką ji rašo? .... 
— Ji prasideda taip: Kai 

tik žmogus atsirado šiame 
pasauly, piimiausias jo

pagarbintas, klastą išdeginti ligi pade-. klausimas buvo: Ar gausiu 
mėnijos. \ Ot, Maiki. kodėl Aia navalizvt? Ar niekas čia

-Te
Maiki! menijo

— Aš. tėve, nieko negar- aš sakau, kad Vašinktone
binu. jau prasideda zavierūka.

— Nu, negarbini tai :??- Jeigu prezidentas buvo pri-■ užtikrinta, bet mušti tau jau
garbini, faito dėl to nekelsi- verstas nusileisti generolam gausi. Ir iš tikiųjų lietuvis 
me. ; ant Maknamaros, tai jis tu-! gaudavo mušti. Kol jis buvo

— Ar buvai pas savo rėš ir toliau jų klausyti. Čia,, mažas, jį mušė tėvai; o kai
draugą Zacirka? Taiki, gali būti didelis pa-j jjs paaugo, įį mušė dvaras.

— Jes, Maik. Kaip sa- vojus Amerikai. Generolai i mušė valdžia, neglostė baž-

čia pavalgyt? Ar niekas čia 
manęs nemuš? O Gyveni
mas jam atsakė: Duona čia

-------- ----------- neglostė
jau reikalauja, kad Ameri-1 nyčia. O duonos dažnai ne
bos armija laužtųsi ir į šiatf-; būdavo. Todėl, ieškodami 
r ėš \ ietnamą, kur iki šiol į laisvės ir duonos. Lietuvos

— Žinai, jis biznierius.į tik raplenai mėtė bombas.; vaikai ėjo visais keliais. Ir 
Kai tik atsisėdau prie baro,; C) Kinija jau seniai pasakė: j knyga parodo, kaip, ieško- 
jis raidavei ir klausia: 'Ką jeigu Amerikos armija puls^ darni laisvės ir duonos, lię- 
gersi?“ Ale aš numojau šiaurės \ ietnamą. tai milio-j tuviai pasiekė Ameriką. Y«» 
ranka. Mister Zacirka. sa- j nai kiniečių eis jo ginti. Tai j ra legenda, kad čia išlipę 
kau, šį karią aš ne gert pa.-i reiškia, Amerika turės karą, pirmi mūsiškiai pradėjo sta- 
tave ateinu, ale ant rodos, ir su čainija, o gal ir su So-Į tvti mu
Vot. sakau, mūsų Yašinkto- 
ne jau prisidėjo zavierūka.
Generalnas štabas uždėjo 
savo kaustytą batą ant pre
zidento ir pasakė: "Išmesk 
savo ministeri Maknamarą, 
ba jis trukdo mūsų planus, 
nenori didinti vainos Viet
name! Išmesk, ba bus šlėk
tai!“ Nu. ir prezidentas nu
sigando. O ka tu su tekiai? 

i vanagais! Gaii nuversti vis
iką ir apskelbti savo dikta- 
' tūrą. Juk nelabai seniai tai]
: atsitiko Indonezijoj, o da
bar ir Graikijoj sukilę gene
rolai areštuoja ministerius 
Jes. mūsų prezidentą 

[gando.
— O iš kur tėvas 

[kad jis nusigando?

kiau, kad eisiu pas ji ant ro 
dos, tai ir nuėjau.

— O kaip jis galvojo?

nusi-

— Va, iš kur aš žinau’ 
[O iš kur aš viską žinau? ži
nau iš to, ką mano akys ma
to ir ką mano ausys girdi 

[Aš matau, kad prezidentą?

ir su Čainija, o gal ir su bo-: miestą, bet susiginčijo
vietų Rusija. Šitą pavojų,! olandais dėl jo pavadini- 
Maiki. numatė ir Maknama-| mo: Aušra ar Amsterdamas.
į a. valuk to jis ir priešinosi 
generalnam štabui, ir dėl to 
generolai privertė preziden
tą jį pašalinti.

— Aš. tėve. visa tai žinau; 
bet pasakyk, ką gali su tuo 
turėti Zacirka?

Iš to miesto išsivystė dabar
tinis New Yorkas. Ar iš tik
rųjų taip buvo? Knyga šį 
klausimą aiškina. Toliau ji 
parodo, kaip Nevv Yorke iš
lipę lietuviai pėsti ėjo Penn- 
sylvanijon anglių kasti

miečių negalima nuraminti 
teisiškais argumentais. To 
išdavoje kaimiečiai daug 
kur sukėlė neramumus ir 
patys pradėjo dalytis žemę. 
Tuo pačiu kaimiečiai pasi
darė griežtesni ir nusiteikę [ 
prieš laikinąją vyriausybę. 
Čia menševikai ir socialistai 
revoliucionieriai irgi, pada
rė klaidą, nusileisdami libe- 

ku susidorota. Tuos trūku- raJai?s’ nesuirtų ko-
. , , . , , ■ ui,n,u>mus ir klaioas tuojau pa-

kubėjo išnaudoti demokra- Trečias nesutarimus kė 
lęs klausimas buvo klausi
mas nerusiškų tautybių, ku
rios tuo metu sudarė 60 pro
centų Rusijos gyventojų. Li
beralai šį klausimą norėjo 
palikti konstituciniam susi
rinkimui. Buržuaziniai gi

laikinąją vyriausybę ir prie: 
tarybų vadovybę.

Revoliucijos klaidos ir jos 

priešai

Tačiau demokratinė revo
liucija nuo pat pradžių turė
jo grumtis su dideliais ir iki 
tol nežinomais sunkumais 
su kuriais, deja, nebuvo lai

tijos priešai iš kairės ir de
šinės, ir išdava buvo ta, kad 
1917 m. lapkričio mėn. jie 
pajėgė atimti naująsias lais
ves.

Pirmas klausimas buvo 
karo ir taikos. Milionai ka
reivių buvo pavargę nuo ka- sluoksniai bijojo, kad neru-
ro ir iš revoliucijos tikėjosi 
taikos. Jau 1917 m. kovo 
mėn. armija nebebuvo pa
jėgi kovoti, ką dar kartą aiš
kiai parodė visiškai nepasi
sekęs puolimas pietvakarių 
fronte liepos mėn. Tačiau 
Britanija i Prancūzija stip-

siškos tautos reikalaus auto
nomijos ar net Rusiją pa
versti federaline respublika, 
o jie to bet kokia kaina no
rėjo išvengti, laikydamiesi 
“vienos ir nedalomos Rusi
jos“ minties. Demokratiniai 
socialistai rėmė nacionalinę

riai spaudė laikinąją vyriau- autonomiją ir mintį pavers-

— Nu. juic praeitą kartą-. ię*aip jje pradėjo tenai sta- 
abudu kalbėjome apie tai, i tyti bažnyčias ir kaip tose 
kas būtų. jeigu prasidėtų j bažnyčiose mušėsi su len- 
vaina su sovietais ir jeigu jų kais‘už savo kalbą: kaip
putnikai pradėtų metyli 

bombas į Amerikos mies
tus? Juk viena kita tokių 
bombų galėtų nukristi ir į 
mūsų Saubostoną. Kaip mes 
galėtume nuo to apsisaugo-

žinai ■ ti. mudu negalėjome išfige- 
iuot. Dėl to aš ir nuėjau pas

Zacirka ant rodos. 
— O ką jis sako?

1 sijas
Žinai. jjs nelabai stro-
Ko čia bijoti, jis sako 

juk nuo smerties neišsisuksi.

sybę ir tarybų centrinį vyk
domąjį komitetą, kad karas 
būtų tęsiama?, nors tai buvo 
nebeįmanoma ir grėsė baig
tis pražūtimi. Sąjungininkų 
vyriausybės neša didžiulę 
atsakomybę už tai, kad Ru
sijoje sužlugo demokratija.

KĄ RAŠO 1968 M. "KELEIVIO“

Kalendorius
Jo turinys toks:

1. Žinotini 1968 metų dalykai.

2. Kalendariumas, 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 nepamirštume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

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

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus 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.

22. Ateiviai iškėlė 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 gaudyti, ir kt.

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

Kalendoriaus kaina $1.00

Redagavo Stasys Michelsonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

už "Keleivį“, ir gal ima atskirai. Nesivelinkite išsirašyti, 

nes siu metu kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

K E L E 1 V I S

n?$t» Kroadway, So. Boston, Mass. 02127

ti Rusiją federaline respub
lika. Kaimiečių tarybų at
stovų visos Rusijos kongre
sas net nutarė "reikalauti 
sudaryti federalinę demo 
kratinę respubliką Rusijoje, 
kurioje visos tautos būtų 
laisvos tvarkyti savo pačių 
gyvenimą“, tačiau jie norė-Britaniįo? ir Prancūzijonuiuo nticotuvac . 1 V” . . ,' , . ” w -

s kolonijos- kaip at- vyriausybes sutrukdė numa-: jO Jaukti, kol bus sušauktas 
tytąją Stockholme sušaukti konstitucinis susirinkimas, 
tarptautinę socialistų konfe
renciją. neleisdamos išva
žiuoti savų kraštų atstovam.
Tos vyriausybės stengėsi, 
kad bet kuria kaina būtų su
trukdyta socialistu taikos 
konferencija. siekdamos.

pradėjo kurtis miestuose 
mūsiškės
sirado įvairios organizaci 
jos; kaip mūsų išeivija su
skilo į sroves ir kaip tos sro
vės tarp savęs kovojo dėl 
Lietuvos: vieni agitavo už 
revoliuciją ir ruošėsi caro 
valdžią griauti, kad Lietuva 
galėtų išsilaisvinti, o kiti ca
ro valdžią gynė ir gynė. aiš
kindami, ją esant paties Die-

«- --------- . , - „ . ., vo pastatytą. Bet aš negaliu
geią sa\o frontą Marmama ■ Jeigu bomoa neužmuš, tail visko atpasakoti, ką rašo 
rą jau išstūmė is karo minis- lovoj numirsi. Šiaip ar taip,' nn^laniif
terio kėdės, žinoma, nepali
ko jį be službos. ale pasky
rė Pasaulio Banko bosu su 
gera pėde. 40,000 dolerių 
metams, ir ta pėdė yra fry 
nuo visokių taksų. Jei aš ar 
tu tiek gautum, tai beveik 
pusę reikėtų grąžinti val
džiai taksais. Bet .Maknama-
ra nemokės jokių taksu.; iš palovio ir išgerk visą što- 
Taigi služba gera. i'- pėdei fą. Nu. ir nežinosi, ar nuo

sykį ožkai smertis. O tiems, 
kurie smerties bijosi, jis pa- 
tann.a nusipirkti pas jį bu
teli snapso ir laikyti po lova. 
Sako, bombos nekrinta be 
jokios žinios. Pirma pasida
ro trevoga. ima žviegti fab- 
į ikų sirenos ir kitokie signa- 

į lai. Tada ištrauk tą bonką

500 puslapių knyga. Ją rei
kia perskaityt ištisai, tėve. 
Skaitymas įdomus. Tai ne,' 
tuščios pasakos, bet įdomi 
ir sunki lietuvių kova už bū
vį svetimoj padangėj. Pa

[gera. ale užtai jam bus už
rišta burna. Banke jis galės 

[tik dolerius skaičiuoti ir če-

bombos mirsi ar nuo snapso. 
Jis krečia juokus, tėve 

— Ne, Maiki, jis ir ne juo
kius pasirašinėti, ale neca- kaudamas tiki, kad šnapsas
lės kalbėti apie ' įeinamo 

Ikarą, negalės priešintis ne
yra geras- daiktas. Sako, 
kiekvienas turėtų turėti po

Inerolams. kurie reikalauja į lova kvortą degtinės. Va, jis 
[vis daugiau pinigu ii nori tai norėtų nusiųsti butelį, šnap-

tark Zacirkai. kad jis nu-, _- .. ... .
pirktu ją ir nusiųstų savo gi-j Pat ’^mė Rusijos liberalų n 
minaičiui Kanadoje, kaip' ^onperya^or! • . sluoksnius, 
Naujųjų Metų dovaną. j kūne irgi reni įsileido min-

ir bus atlikti tik tam tikri 
paruošiamieji darbai. Ta
čiau nerusiškos tautos, ligi 
šiol spaustos carų viešpata
vimo, jau nebenorėjo tiek 
ilgai laukti. Liepos mėn. bu
vo iškilęs susidūrimas su 

kad pagal jų imperialisti-i ukrainiečiais, ir kai Cerete- 
nius sumetimus ir toliau j lis Kijevo pasitarimų metuj 
vyktų karas. Jos sužlugdė pažadėjo tuojau apjungti vi- 
visą rusų revoliucinės de-į sas ukrainietiškas sritis į 
mokratijos taikos politiką iri vieną administracinį viene- 
iš tiesų net parėmė propa-' tą. liberalai ministeriai pasi- 

Į gandą Lenino, kuris skelbė,' traukė iš laikinosios vyriau- 
kad reikia nutraukti rvšius sybės. Ukrainos taiyba spa- 
su sąjungininkais ir siekti lio 10 d. paskelbė Ukrainą 
atskiros taikos. būsimos federalinės Rusijos

Vakaių galybės čia taip! federaline valstybe. Dar di
desnis kivirčas iškilo su Suo
mija, kurios socialdemokra
tinė dauguma suomių pro-

__§jur Maik, aš jam tokį ^es- ^a<^ ’ taiP ne^e"a!'" vincijiniame susirinkime
patarimą duosiu.

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

I ma, ir dar siekė savo tikslo' buvo labai griežta ir liepos
"kariauti iki jiergalės“. Dėl men. paskelbė, kad Suomi- 
tos jų trumi»aregiškos politi- ja vra visiškai suvereni: dėl 
kos juos pačius likvidavo to laikinoji vyriausybe pa-Į 
bolševikai 1917 m. Deja. leido Suomijos provincijim 
Rusijos sočia.istai nebuvo: susirinkimą ir paskelbė riau-

r

pakankamai pajėgus prie
šintis sąjungininkams ir ru- 
iškosios Itin-Jlazii'o -IiihK>

jus rinkimus.

Hiiis daugiau,

f
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MOTERŲ SKYRIUS
Vincas Kr

Kučiu vakaras
(Tęsinys)

Senė Rambienė sunešė ir sustatė ant suolo visą dvy
liką valgymų, kuriuos kiekviena ūkininkė gamino kūčiai. 
Buvo čia ir silkės svogūnuose, ir žuvys, n grybai, ir grueė. 
ir kisielius, ir slizikai. ir miešimas, ir daug kitų dar val
gymų.

Senis Rambys kiekvieno valgymo atidalino, kąsneli 
atlaužė, atkabino šaukštą ir krovė visa vienan dubenėlin. 
kuris stovėjo skibnių gale ant suolo. Visų valgymų para
gavęs, dėjo juos atitinkamon skobnių vieton, kaip nuo se
niausių laikų tėvų tėvai darydavo.

— Dieduli, kam tu visko kabini tan mažiukan dube
nėlin?

— Gyvulėliams anūkėli. Težino ir jie. kad nūnai Kū
čios, — paaiškino Rambys anūkui, ir širdį jam taip su
skaudėjo, jog net susiraukė senis, lyg iešmu ji kas nuvėrė. 
Atsiminė jisai, kad gyvulių jau nebėra, kad tvartai stovi 
tušti ir nėra kas kūčia šerti.. Visuose tvartuose vos viena 
nekemėžna karvytė užsiliko, kumelšė, kurią dvi savaiti

KELEIVIS, SO. BOSTON

M*********************

e v e

l.a i minga šeima, susirinkusi prie Kalėdų eglutės.

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI
Atsiminimus visuomet į-

... A , įdomu skaityti, todėl siūlomesviesto. Visa tai gerai suka-i^ ; šjas mū 
poli ant lentos ir padaryti jmcni„ ; ,lSvtas at. 
is tos medžiagos žuvies pa- sjnlinilny'k •
vidalą, ją virinti ant leng
vos ugnies vieną valandą.

Išvirtą žuvį apipilti sal
džiu padažu, kuris šitaip 
padaromas:

Imti šaukštą sviesto, ji iš
tirpinti, supilti sultini, kuris 
liko žuvį verdant, padegin

KŪČIŲ STALUI 

Skani žuvis

Imti du svarus žuvies, 
sumalti, 2 kiaušinius. 1 svo
gūną. truputi pipirų. 1 stik
linę maltų sausainių, truputi

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina.......... $4.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 404 psl., daug 
iliust’aciju, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS
ti šaukštą cukraus, ji, pra-iGELEŽINIAI KRYŽIAI, 
skiedus vandeniu, supilti į Antano Šukio atsiminimai iš 
padažą, supilti puodelį ra-
zinkų ir supiaustytą citriną

Prė.kučiai — sližikai 

Imti puodelį pieno, viena

Lietuvos Nepriklausomybės 
kovu, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to-

Nelinksmos žiemos šventes
Ši meta žiemos

svetimą šalį, už tūkstančių 
mylių, kur ne vienas ir mū
sų artimas jaunuolis tą die
ną gali žūti. Tai kaipgi gali- 

švenčių taip sužaloti, kad je: ir iš- ma šventėmis džiaugtis bei

unciją mielių, vieną šaukš-lmas, 272 psl., kaina kietais
tą cukraus, pusę šaukšto j viršeliais .................. $3.75,
druskos ir pusantro puode-1 minkštais viršeliais .. $2.50- 
lio miltų. į LIETUVA BUDO, Stepo-

Mieles sumaišyti su cuk-1 no Kairio, 416 psl , kai-
rumi. ipilti šilto pieno ir pa-i na .............................. $2.00
dėti į šiltą vietą, kad kiek j TAU, LIETUVA, Stepo- 
pakiltų. jei reikalinga, pri- no Kairio, 480 psl., kai

... . ... - • • - . - - i entuziazmą nuslopins Viet- liks gvvi, tai pasiliks amžiniatgal pirko uz pusiaukapio rublių, ir viena avis — štai ir > t
visas gyvulys.

Atsiminė senis, kokis jį nūnai apėmė skausmas, kai 
jisai šėrė šiuos savo gyvulėlius. Suplakė ėdžio glėbį ir be 
rezginių nunešė tvartan pamesti karvei
pravėrė senis vieno tvarto duris — tuščia: o būdavo čia

linksmintis?
namo karas. Nemaža bus ir invalidai. Ir už ką?! 
lietuviškų šeimų, kur prie Kam ir kokią naudą tos 
švenčių stalo stovės tuščios baisios jaunuolių žv.dynės 
kėdės, nes sūnūs, kurie jo- atneša?

ir aviai. Paskui i sėdėdavo, bus toli nuo Kalėdos šįmet nebus 
namų, Vietnamo karo fron- linksmos. Švęsime ja- sun-

na .............................  $2.00
DIENOJANT, Kipro Bie-

stovėdavo keturios karvės; dabar tik branktai ant saitų i te\Ne vienos motinos sūnus kiomis širdimis ir prsiėgta reikalingos pasauliui tos

dėti dar kiek miltų, kočioti 
ant miltais pabarstytos len
tos; supiaustyti pii-što storu-Į linio. 464 psl., kaina....$2.00 
mo juostelėmis ir iš jų pa-į PENKTIEJI METAI, Kip- 

į daryti rutuliukus pusės colio į ro Bielinio, 592 puslapiai,
Tūkstančiai amerikiečių Imažesnio dydžio. Kepti i kaina ...................... $2.00

ir vietnamiečių motinų t laipsnių karštyje, kol i ATSIMINIMAI IR MIN- 
našlių ir našlaičių dreban-* viršus lengvai paruduos. i TYS, Kazio Griniaus, I to-
čiom lūpom siųs prakeikimą1 J stalą duoti su aguonų mas, 300 psl.. kaina .......$2.
tiems, kurie pradėjo ir tęsia pienu. : ATSIMINIMAI IR MIN-
nekaltųjų žudymą. Ir kam! TYS, dr. Kazio Griniaus,

Kalėdiniai pyragaičiai i II tomas. 336 psl. kaina $5.
VYSKUPO P. BŪČIO, . , . , , . .pačioj jaunystėj via tenai nuotaika lauksime Naujųjų Jungtinėspakampėse kėpso, o karves karas suėdė. Nuėjo kitan tvar-,^į į-vyb Kitj M J; mintys sk.lT i;

tan — ir ten tuščia, štai čia kampe stovėjo saike”, mar- * ‘ . - . . . ,J i , vien Amerikai kamuoja mi- kepamu milteliu (baking< Pįo , , .
bonus dolerių, jei ten susi- powder), 5 uncijas cukraus.1
rinkę Įvairių valstybių atsto- pusę šaukštelio vanilijos, i SIAUBINGOS DIENOS,

Tautos (United. Imti tris ketvirtadalius I
’šarkė

čios pasoginė: ją dar telyčią atsivarė. Sena jau buvo 
karvė, bet labai pieninga, ir parduoti jos gailėjosi...

O ten. kitame kampe, stovėjo ”Grąžagalvė". Čia bu-' 
vo atitverta vieta teliams. Ir ten dabar tuščia, o vasarą juk , 
darže bėginėjo trejetas teliukų, dabar jų nei vieno nebe
liko — ir juos karas suėdė.

Paskui nunešė šieno glėbelį arklidėn ir vos neapalpo' 
senis, taip jam širdį sugėlė. Tokio gyvulio, kaip pamena, 
jo arklidėje niekuomet dar nebuvo. Bet dabar geresnio 
negausi niekur, ačiū Dievui, kad nors tokis yra.

O pernai šią Kūčių dieną čia stovėjo dvejetas arklių 
ir eržilas, kuris dabar po žiemos būtų buvęs ketvirtom Ge
ras buvo kumelys, kito tokio niekur nesurasi. Davinėjo 
jam arkliapirkliai net pustrečio šimte... Gal būtų ir parda
vęs, bet sūnus nedavė. Bijojo paskui, kad nepavogtų jo. 
ir naktin rakino dvejais geležiniais pančiais. Ir kodėl jis 
neturėjo būti geras, jei Jonukas, kur tik galėdamas, vogė 
avižas ir šėrė ji. Ne kartą už tai tekdavo jam nuo tėvo.

Ir atsiminė senis, kaip barė ir net mušti ketino Jonuką,' 
atsiminė ir pagailo jam, kad dažnai barniu kankino savo1 
sūnų. Kas gi manė, kas tikėjosi, kad jį tokis vargas Iau-1 
kia, tokis baisus likimas... i

Pernai Kūčios dieną šėrė gyvulius pats ketvirtas, ir' 
vyrų buvo pilna pirkia: du sūnų ir bernas samdininkas,! 
visi kaip ąžuolai.

O kur jie dabar vargdienėliai?...
Ir taip pagailo jam sūnų ir savęs, kad vienui viena-, 

senatvėj liko. kaip pirštas, jog vos nepravirko senis. Su-1
kandęs dantis murmėjo: j

!
— Ne man vienam, ne man vienam... Kitiems dar 

pisčiau... Dievas taip norėjo...
Nors lūpos kušdėjo šiuos nusiraminimo žodžius, bet j 

širdis jų neklausė, ir senis juto, kaip sunkiau ji plaka, lyg | 
maža jai būtų oro. Krūtinėje lyg katės draskėsi, ir ašaros j 
veržėsi iš akių. Rijo ašaras ir stengėsi kad nepravirktų, 
kaip moteriškas, o juo labiau stengėsi, juo labiau širdį! 
skaudėjo. Net dantis sugriežė senis...

— Ot gi neverksiu — ir tiek!..
Ir neverkė, nepravirko.
Gamino Rambys kūčią šeimynai ir gyvuliams, o šios 

nelinksmos mintys plaukė, kaip bangos turėję, vienos kitas 
sekdamos, vienos kitas vydamos, ir graudūs jausmai ėdė i 
jo širdį... Lovoje pas lopšį sėdėjo apsiašarojusi marti ir 
supę vaiką, o kampe pas lentiną senė Rambienė merkė 
miesiman slizikus, poteriavo ir dažnai šluostė rankove 
senas akis... Senis piktai žvairėsi į jas, nes jisai nekentė 
ašarų, o dar labiau nemėgo, kad tos ašaros ir jį verste 
vertė pravikti. Diratelėjo senis į verkiančią marčią, į savo 
senę ir lyg votf sau sužeidė...

(Bus daugiau)

kurių užlaikymas Svaro miltų, pusę pakelio!
ikai kainuoia mi- tonom,, ihoi-;™ 320 psl., kaina $3.o0, II to-

---------- -----------

Juozas Mikuckis

KŪČIŲ VAKARAS

Vakaras šventas, vakaras Kūčių. 
Ką mums šiandieną išburs jis? 
Mūsų negrįžtamų metų likučio 
Dienos užgesti kur bursis?

Daug artimųjų trūksta prie Kūčių, 
Staltiesės svetimo lino.
Šykštus likimas nebe rieškučiom 
Dovanas mums išdalino.

Mūsų Betliejun — Tėviškėn Kūčių 
Grįžti ženklai nebežymūs. 
Mirksinčios liepsnos vargo žvakučių 
Dar nenušvinta grįžimui.

Vakaras šventas, vakaras Kūčių, 
Ka mums šiandiena išburs jis?
M ūsų negrįžtamų metų likučio 
Dienos užgesti kur bureis.?

J. N a r u n e

BALTA PLOTKELĖ

Balta plotkelė 
Ant stalo guli, 
Vakaro šventei 
Šaukia motulė.

Ir susikaupus 
Visa šemyna —
Rimties minutė 
Tyliai graudina...

Laužo plotkelę 
Mylimas tėtė:
Nori kas gera 
šiandien tikėti!

Kits kitam trokšta 
Atleisti viską —
Žėrinčios akys 
Laimingai tviska!

Šiandien plotkelę 
Tūkstančiai rankų 
Laužo... Kiekvieną 
Širdį aplanko...

' *zi»' “ y » : :

vai nepajėgia tokių nesusi- vjeną šaukštą vandens ir 7! 1944-1S5° atsii.iim-
pi atimu tarp savo narių iš- uncijas sviesto ar margari-! ™ai; para*e Ju°*as. Kapa’ 
spręst: taikiai, be žmonių no : cmskas. 273 pusi. kaina $3.

i GYVENIMO VINGIAIS. 
v]e dr. P. Kalvaity tės-Karvelie-

šis karas pateisinamas tuo, ną dalį Įdėt kakavos spalvai ne i!«
kad mes kariaujame prieš pakeisti, iškočioti ir padėti VIENIŠO ZMIKjAUS

-prę
sKerdyrių.

Yra tokių, kurie sako, kad tešla padalint pusiau, i
1 Viską šaukštu sumaišyti, ■

Girdi, ”kuo vieną dali ant kitos, suvy- (apie Dėdę 
206 

....$2.
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Nėri), Pet
ronėlei Orintaitės, 234 psl.

Į SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 17S psl..

i kaina ..............................$2.
į ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
įlės Liūdžiuvisnės, 88 psl.,
kaina ..............................$1.

! NEPRIKLAUSOMA LIE- 

JTUVA ATSTATANT. Ra- 
ipolo Skipičio. 440 puslapių.
į kaina ...............................$5.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE. Barboro, Armonie- 
nė». 253 psl., kaina .... $3. 

ŽVILGSNIS Į PRAEITI,

GYVENIMASkomunistus. ------ , ---- „..v «.vW, M x ,
daugiau jų išžudysim, tuo nioti kaip omletą, supiaus- Sern*L Antano Riko, 
bus geriau". Bet komuniz- tyti piršto storumo gabaliu- Ps ” kaina 
mas yra idėja, kurios karais kais ir kepti 400 laipsnių
niekas neišnaikins, kaip nie- kaištyje, kol paruduos.
kas ir demokratijos neį- ■ ■ .... ■—
veiks. Jėga yalima vieną ar
kitą santvarką nuversti, ša
lį pavergti, bet idėjos, kuri 
glūdi žmonių širdyse, niekas

i neišnaikins.
) Karas gali būti pateisina

mas tik kaip apsigynimo 
i priemonė. Kai anais metais 
Japonijos imperialistai už
puolė Amerikos laivyną 
Pearl Harbor’e. užpuolikus 
reikėjo mušti. Tam pritarė 

i ir socialistai, kurie visuomet 
karams yra priešingi.

Ir aš esu tikra, kad visi te
į jaunuoliai, kurie dabar de-‘ 
monstruoja prieš Vietnamo' 
karą. pirmutiniai stotų ginti, 
savo šalį nuo užpuolikų, jei. 
kas vėl ją užpultų. Bet Viet- j 

Į namo karas mums nereika- 
Į lingas, ir kuo greičiau tos 
į žmonių žudynės pasibaigs, 
tuo visam pasauliui bus ra
miau ir linksmiau.

Man gaila kiekvienos ka
ro aukos, nežiūrint kurioje

į K- Žuko, 476
!mi ...............

psl., kai-
$5

Australijoje prasidėjo vasara, 
todėl šita Detroito gražuolė Sal- 

pusėje ji Žūva. Juk komu- i fr Ca^rs nutarė vykti tenai 
nistė motina taip pat myli! san,*j* Pas,ika,t,ntl- 
savo sūnų, o jauna žmona'
savo vyrą, kaip ir demokra
tė motina ir žmona. Jų myli
miesiems žūstant, jos visos’ džiai linkiu visom šio sky-
jaučia tokį pat širdies skaus
mą ir sielvartą. Aš suprantu, 
kad karas yra kiekvienai 
motinai ir jaunai žmonai di
džiausia nelaimė.

Kada, oi, kada ateis tie 
laikai, kai žmonės nustos 
vieni kitus žudyti kaip lau
kiniai žvėrys?!

Kad ir su sunkia širdimi, baigia! 
baigdama aš visai nuošir- M

riaus skaitytojom, bendra
darbėm ir rėmėjom ramiai 
praleisti Kalėdas. Te karo 
šmėkla nepaliečia jūsų šei
mų ir te ateinantieji 1968 
metai būna visoms mums 
kupini geros sveikatos ir 
laimės! Ir te šis nelabasis 
karas kuogreičiausiai pasi-

Michelsonienė

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broad way, So. Boston, 
M»u. 02127).

f

STEPONO KAIRIO

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
6x6 colių dydžio už 80 cnt.
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Vietinės žinios
bo miškininko darbą. Pa
skutiniuoju metu buvo Kre- 

• tingos miškiį urėdas ir Vi-
Prašau išspausdinti ši mū-l ‘lurinės ™!škM mokyklos mo- 

Poniai Irenai k.vtojas. J,e bendradarbiavo 
spaudoje n rasė Mūsų Gi-Į 
riose ir vaikų laikraštėlyje, 
Žiburėly.

Elzbieta Žizniauskienė į-, 
teikė LF 100 dol. auką iri 
St. žižniauską įrašė Į LF: 
nariu.

Džiugu, kad tautiečiai Į-i 
vairiomis svarbesnėmis savo' 
gyvenimo progomis prisime-; 
na lietuviškus reikalus iri 
juos gausiai remia. Dosnių i

LAIŠKAS "KELEIVIO“ 

REDAKCIJAI

sų
Treinienei.

Antanas Matjoška,

.JAV LB Bostono apyl. pirm.

1967 m. gruodžio 14 d.

Gerbiama Ponia Treiniene.
Pripažindami Bostono I ie

tuviu Bendruomenės Kultū
ros Klubo susirinkimą, įvy

Mūsų mickirą bendradarbiui

ALFONSUI NAKUI,

jo tėveliui JONUI NAKUI Lietuvoje mirus. reiškiame 
gilią užuojautą.

Keleivio redakcija ir administracija

i?

kusi šių metų spalio mėnesio tautiečių dėka Bostone jau!
turime 89 LF narius ir 14,! 
580 dol. į

Visiems aukotojams LF 
Bostono Vajaus Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja.

Vajaus Komitetas

28 diena Tarptautinio Insti
tuto pataluose, teisėtu, taip 
pat nripažistame tame susi
rinkime išrinktą nauia Klu
bo Valdvbą vieninteliu, tei
sėtu organu, kuris gali šiam 
klubui atstovauti ir tęsti to-i 
limesne io veiklą.

Kadancri jau nesate minė-Į 
toje valdvboie nei narė, neri 
jos pirmininkė, taisri savai-J 
me aišku, rebeturite nagrin- i
do ir jokios teisės Bostono Į*^*^01** V KALENDORIUJ 
I ietuviu Bendruomenės!

Bostono

Kultūros Klubo vardu veik
ti bei tą vardą ateityje nau
doti.

Tuo pačiu reikalu pain
formuotas mūsų laišku 1967 
m. lapkričio 30 d. buvo ir 
nonas Gasnar Jake (Execu- 
tive Direetor International 
Institute of Boston).

Su pagarba
Antanas Matjoška,

JAV Liet. Bendruomenės 
Bostono Apylinkės 

Pirmininkas

3 šimtinės Lietuvių Fondui

Š. m. lapkričio 18 d. So. 
Bostono Lietuvių Tautinės 
S-gos namuose ivvko Lietu
viu Enciklopedijos leidėjo 
ir JAV LB Tarybos pirmi
ninko Juozo Kapočiaus 60 
metu amžiaus sukakties mi- 
nėiimas. Minėjime buvo pa
sakyta daug gražiu kalbu ir 
eauta daug iš visu pasaulio 
kraštų sveikinimų ir linkėji
mų.

Ta proga LB Bostono a- 
pylinkės valdyba vietoi do
vanu įteikė J. Kapočiaus 
vardu LF 100 doi. čekį.

Justinas Mickevičius, se
nosios kartos ateivis, gyv. 
Brocktone, per Keleivio re- 
dakciia Kalėdų švenčiu pro
ga prisiuntė LF 10»> dol. ir 
Keleiviui 25 dol.. linkėda
mas linksmų ir laimingų 
švenčių.

Sveikinimai ir linkėjimai 
švenčių metu yra gražus pa
protys. Dovanos paprastai 
duoda nos giminėms ir labai 
artimiems bičiuliams. J. 
Mickevičiaus auka rodo. 
kad jam lietuviški reikalai 
ir spauda yra artimi jo šir
džiai taip. kaip geri ir mieli 
bičiuliai.

Š. m. gruodžio 23 d. su
kanka 7 metai nuo miškinin
ko Stasio Žizniausko-Ziko 
mirties. S. žižniauskas buvo 
gimęs Lietuvoje 1895 me
tais. Pirmojo pasaulinio ka
ro metu buvo išvežtas į Ru
siją, kur jis baigė gimnaziją 
ir grįžęs Lietuvon pradžio
je mokytojavo, o vėliau — 
1929 m. — baigė Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijos 
miškininkystės skyrių ir dir-

PODAROGIFTS, INC., MALONIAI SVEIKINA SAVO 
TŪKSTANČIUS KLIENTŲ ARTĖJANČIŲ ŠVENČIŲ 
SEZONO PROGA. JIEMS VISIEMS LINKĖDAMI 

LINKSMŲ NAUJŲJŲ METŲ,

IR PAREIŠKIA ŠIRDINGĄ PADĖKĄ UŽ JŲ RĖMIMĄ 
PRAEIT Y.

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South,
New York. N. Y. 10003 
Tel.: (212) 228-9547

Knygos 
jaunimui

• Švenčių proga nepatnirš- 
, kitę nupirkti vaikams šias 
! knygas:
i

BIRUTĖS RYTAS, eilės. ’ 
parašė J. Narūne, iliust
ruota, kaina $0.95.

NARDŽIO PULKAS, apsa-l 
kymėliai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

LENKIŠKAS
KUMPIS

ŠIANDIEN. RYTOJ, VISUOMET 
GERIAUSIAS KIEKVIENA PRA
SME IR VISI OMET TINKAMAS 

PATIEKTI...

Gruodžio 25 d. Žalgirio 
tunto skautų šokių vakaras 
su progiama So. Bostono! 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa-| 
Įėję.

« « «

Gruodžio 31 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
Naujuju Metų sutikimas sa
vo salėje.

« « •

Gruodžio 31 d. Bostono į 
lituanistinės mokyklos tėvų! 
komiteto Naujųjų Metų su-1 
tikimas Milton Hill House 
patalpose (36 Elliot St.. 
Milton, Mass.).

Sausio 14 d. Lietuvių Pil.! 
Dr-jos salėje Klaipėdos at-i 
vadavimo 45 metų sukakties į 
minėjimas. Rengia J. Vana-' 
gaičio šaulių kuopa.

♦ * ♦

Sausio 21 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

» * *

Vasario 18 d. 2 vai. po
piet So. Bostono aukšt. mo
kyklos (Thomas Park) salė- 
ie Lietuvos nepriklausomyJ 
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.

• • •

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.

v*

Louis Vašanskio. kuriam Pietą Afrikoj Įdėta žuvusios 
moters šidris, žmona kalbasi su tos žuvusios moters tė
vu Darnvall.

Buvęs kataliku kunigas James Kavanaugh, 39 m. amž.. 
su savo žmona Patricia Walden. kurią vedė gruodžio 
13 d. Kalifornijoje.

Hartfordo majoras
Ann Vccello prisiekia sąžiningai 
eiti savo pareigas. Tai pirmoji 
moteris, atsisėdusi į Hartfordo 
majoro kėde.

GRAŽIAI SIOS NAUJAUSIOS 
KALĖDŲ PATEFONO 

PLOKŠTELĖS
yra firmos

R E Q UE S T RECORDS
Aplankykite artimiausią krautu 
vę. Nepirkite pakaitalo. Reika
laukite veltui siunčiamų katalo
gų šiuo adresu:
Reąuest Records, Ine.

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

William Archerd iš Los Ange
les, tardomas įtarus kad jis in
sulinu nužudė savo dvi žmonas

ALGiS IR ALYTĖ, spalva-! 
vimo knygelė su įdomiu! 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai! 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida,! 
pasaka ir Lietuvoj turėju- • 

j si didelį pasisekimą. Kny-i 
I gos kaina..............$3.00.!
i BALTOSIOS PELYTĖS i 
! KELIONĖ į MĖNULĮ,
1 parašė Danutė Bindokie- 
t nė. 58 psl., kaina .... $1.50
i ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 
l mažiesiems, teisybė dide- 
į Iiems, Ados Sutkuvienės 

iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
i apysaka, 130 psl. kai- i 
! na .............................$1.80.’
GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80

į jINTARĖLĖ, J. Narūnės 
j iliustruota pasaka, 24 psl. 

kaina .......................... $1-
Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGB

I 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- 
buto. 15 pasakų ir padavi 
mų, 186 psl., kaina.. $2
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš

ka 3 veiksmų komedija, pa
prašė Birutė Pūkelevičiūtė.
159 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 

Į jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa-1 
mostą ir ši knygą.

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
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.

TRYS GARSIOS RŪŠYS

KRAKUS • ATALANTA • TALA

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

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

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir ;Je plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite: »
Lithuanian AHianee of America 
307 West 30th Street. Nev 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 visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

N.L. dabar pradeda duoti ptanešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada. i

ir sūnėną. Tardant jo trecioji! SNAIGIŲ KARALAITĖ,
žmona liudijo, kad jos vyras y- 
ra kartą pasakęs, jog insulinas 
gali būti panaudotas “tobulam 
žudymui“.

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą. ! 

.Vaistai, kurie bmn ilgai Iau-,
darni, nuo reumatizmo, ranku.; 
koją nutirpimo ir skaudėjimo 
Jau n». |

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes
atsiųsime vaistą ilbandgmuL 

bot al monurrs
North Sta^ P.O. Bos 9112 
Neįtark 4, Nsv Jena?

graži pasaka. V. Stanči
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ....................... $1.

Tos knygos gaunamos iv
/pi c iv, n ncirmniHtrarnoi

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

Paragink savo pažįstamus I 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metanu $5. _______

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį 
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

i t
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Azijos "viešnia“ laukiama

sausio mėnesį

Azijos gripas jau siaučia 
Floridoj ir Michigano vals
tijoje. Massachsetts sveika
tos valdybos apkrečiamųjų 
ligų viršininkas spėja, kad 
Mass. valstijoje ta nelaukia
ma "viešnia“ pasirodys sau
sio ar vasario mėnesi.

Vy resniems kaip 65 m. 
amžiaus jis pataria Įsiskie
pyti.

E. Ketvirtis — Naujų Metų 

sutikimo pirmininkas

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos valdyba ir šiemet 
rengia Naujųjų Metų sutiki
mą savo namų trečiojo auk
što salėje. Jo komiteto pir
mininku yra Edmundas 
Ketvirtis, vicepirm. St. Dre
vinskas ir adv. J. Grigalus. 
nariai A. Andriulionis, dr. 
A. Kapočius* J. Lubinas, A. 
Nevieta, adv. A. Young.

AUKOS VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

šiuo metu Vasario 16-sios, 
gimnazijoje mokosi 102 mo-Į
kiriai. kuriu išlaikvmui di-*
dek- dalimi prisideda tos 
gimnazijos būrelio nariai.

Artėjant Kalėdų ir Nau
jųjų Metų šventėms, malo
niai kviečiame bent maža ‘ 
auka Įsiminti ir tą lietu-i 
vybės židinį — Vasario 16 
gimnazija.

Aukas gaiima įteikti;

Keleivio red.. 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., ar,

Baltic Realty, 389 Broad
uay, So. Boston. Mass. ij

Ne $20. bet $25

Praeitame Keleivio nume
ry liko nepastebėta korek-! 
tūros klaida; turėjo būti pa-' 
rašyta, kad -Justinas Micke
vičius iš Brocktono Kelei
viui Kalėdų dovanų atsiuntė 
$25. o r.e $20.

Paskutinis šių metų 

susirinkimas

š> ketvirta*iieri. imdžio 
21 <1.. bu< askutd - siais 
metais So. Boston* ■ ietuvių 
Piliečiu D r-jos susi lūkimas. 
Pradžia 8 vai. vak.

Erich Leinsdorf. ilgametis Bos
tono simfoninio orkestro direk
torius. tas pareigas apleidžiąs 
nuo lHoy m. rugpiūčio mėnesio.

Kcnfiskavo miliono vertės 

narkotikų

Praeitą savaitę Bostono 
aerodiome suimta argenti
nietė, pas kurią rasta 5 su 
puse svaro heroino mažiau
sia vieno miliono dolerių 
vertės, ir 3 amerikiečiai, ku
rių lagamine rasta $200,000 
vertės marijuanos.

Linksmas vakaras

Per Kalėdų šventa, gruo
džio 25 d.. Rpston*’ Lietuvių 
Piliečiu D>. -ios sa ’ tiošia- 
mas nuotaikingas š. kių va
karas su gera pu ziam-t.

Programoje d; vau< ži
nomas feljetonist; - Vilius 
Bražėnas su daina in žodine 
kūryba.

šokiams gros < 1 a-<ras iš 
\Vorcesterio.

Vakaro ruošė1’ Fotono 
skautai, visus kv. Ka daly
vauti ir smagiai aleisti
laiką. Par.:.gim* pradžia
7 vai. 30 nūn. vakare.

Susižeidė

inž. E. Manomaitis

Prieš kuri laiką susižei
dęs inž. Eugenij t; s Mano
maitis sveiksta namie. Lin
kime greičiau visi-kai pagy- 
ti.

Henrikas Čepas išskrido Į 

į Puerto Rico Į

Nekilnojamojo turto a-l 
gentas Henrikas Čepas, dir-i 
bąs Balti Realty and Insu-j 
rance Agency Įstaigoje, iš-! 
skl ido 10 dienų atostogų Į Į 
San Juan. Puerto Rico.

Auka Vasario 16 gimnazijai !

Ona Gegužienė Vasario 
16 gimnazijai paaukojo $5.

Ačiū, kad šią mokslo Į- 
staiga tautiečiai vis prisime
na.

Minės Klaipėdos krašto 

atvadavimą

Jono Vanagaičio vardo 
šaulių kuopa Bostone savo 
š. m. giuodžio 17 d. visuoti
niame narių susirinkime, 
kuriam vadovavo Jonas Va
liukonis, nutarė 1968 m. 
sausio 14 d. Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje suruošti 
Klaipėdos krašto atvadavi
mo 45 metų minėjimą.

Kuopos pirmininku vėl iš
rinktas inž. Juozas Stašaitis.

Didžiausioji draugija 

išsirinko 1968 m. valdybą

Gruodžio 17 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-ja 
rinko naują valdybą, šiemet 
rinkimuos dalyvavo nuosta
biai mažas nariu skaičius. 
Pernai balsavo daugiau nei I
500, o šiemet tas skaičius 
nesiekė nė 400. iį

Kaip jau buvo rašyta, 
daugumai pareigų tebuvo 
po viena kandidatą. Aišku, 
jie ir išrinkti: pirmininku 
Stanislovas Drevinskas, vi
cepirm. Longinas švelnis, 
sekretorium Bronius Utenis, 
fin. sekr. Adomas Druzdis. 
Visi. išskyrus B. U ten Į, tas 
pareigas ėjo ir ligi šiol.

Į maršalkas ilgą laiką tas 
pareigas ėjęs Juozas Marke- 
lionis ir šiemet nugalėjo Šid
lauską.

Direktoriais išrinkti visi 
Į senieji, išskyrus vieną — iš- 
1 krito J. Casper, Įėjo V. Stel- 
! mokas. Taigi direktoriais iš- 
, rinkti (rašant pagal gautų 
į balsų skaičių) — adv. Jonas 
Grigalus. Jonas Šilalis, An
tanas Matjoška, Juozas Lu
binas. Vytautas Stelmokas,

Antanas Andriulionis ir 
adv. Antanas Young.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti Julija Arlauskienė, 
Andrius Keturakis ir Petras 
Bliumas.

**********************************

Rašytojas Eugene Lyons 
savo neseniai išleistoj kny
goj anglų kaiba "Prarastas 
darbininkų rojus“ rašo. kad 
Sovietų Sąjungoje 60', šei
mos uždarbio išleidžiama 
maistui, o tuo tarpu JAV 
jam išleidžiama tik 19' '<, 
bet daug geriau maitinama- 
si.

REQUEST RECORDS 
PRANEŠIMAS

Kadangi Request Records, 
Ine.. 66 Mechanic St.. New Ro- 
chelie. N.Y.. 10801 gauna daug 
paklausimu telefonu iš meninin
kų, kurie r.ori Įdainuoti ar Įgro
ti lietuvišką dainą ar muziką, 
tai ta bendrovė praneša muzi
kams ir dainininkams, kad ji 
mielai sutinka Įrekorduoti jų 
dainas ar muziką, bet ir prašo 
pirma parašyti jai laišką ir ja
me pažymėti, kas norima ire- 
korduoti. pridėjus, jei galima, 
tekstą. Tai gavusi bendrovė pa
skirs irekordavimo diena.

(Sk)

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

I LIETUVIŠKI PIETUS 
Kiekvieną šeštadieni gamina

mi lietuviški pietūs. Galima SIENINIS KALENDORIUS 
gauti kopūstų sriubos ir šviežių
dešrų su kopūstais. Parduoda- Keleivio administracijoje 
ma ir išsineštinai. Prašoma at- i „i- _ *

VIENINTELfi LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NACJOJOJ vykti išbandyti ir Įsitikinti. Kai- «alima «autl ka^»en nuple- 
bama lietuviškai. Užsakymai šiamasis sieninis kalendo- 
priimami ir telefonu 136-9213. rįu4 su įdomiais pasiskaity-

ANGLUOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
Unijoms, Kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems į FLOKiBĄ
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE gante atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI CREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTŲ i R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius k užsa
kyti rusiškų prekių.

{VAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS. MEGZTINIUS
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA. kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo

ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

Rašyti ar skambinti:

390 West Broad’.vay. South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

Adresas:
Bennys I.unch-Delicatessen 

356 Washington St. 
Dorchester, Mass. 

_______________________ (52)_

Geroj vietoj Jamaica Plain iš
nuomojami 1-2 suaugusiems 3 
kambariai su virtuve, vonia ir 
gražiais baldais, yra patogi vie
ta automobiliui pastatyti.

Skambinti tel. 521-0196.

mais. Kaina $1.5C

Peter Maksvytis
Carpester A Builder 
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus u Įsa
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukit* visados iki 9 va- 
'ar,du vakaro.

Telefonas: 698-8675

9 vai. iki 5 vai. v.
9 vai. iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS
pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

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

GE 6 1204

REIKALINGAS

popieriaus vamzdelių 

vyniotojas 
Geras atlyginimas 
Nuolatinis darbas 
Kreiptis Į Keleivio 

administraciją
(52)

V£L NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia kr.vga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIU KAS I

• <
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai* 
nedažnas reiškinys. Tas ro-; 
do, kad tie. kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras- i 
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite savo vaikučius, jsi-

***********************************

A. J. NAMAKSY
Real Estate A. Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre. Mass. 02159 

TeL 332-2645

********************************** 

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. ! 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

18 BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotus 
kraštu*

Pristatymą* greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

alandos:
nuo 9 va!, ryto iki 5 vai. vak 
''akarais iš anksto susitaru 

447 BROADVVAY 
•»onth Boston. Ma*

***********************************
i; TEL. AN 8-2124 ;į

Dr. Amelia E. Rodd• i
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valanuos

nuo K) ryto iki 6 vakare 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
i SOUTH BOSTON. MASS

**********************************

::

vą ir kitus Rusijos valdomus 
gykite ją tuoj ar ja Kalėdų? pjotus» siuntiniai sudaromi iš 
proga. Kaina $3.C3. Gauna- vietinės gamybos medžiagų, ap- 
ma ir Keleivy- avo. maisto ir pramonės gami- i

------------~ Į nių. Turime vietoje įvairių vie !

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Par duodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų r* 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę 

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Fnarn.

582 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai- v., išskyrus šventadienius ir sekm

LAISVES VARPAS

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIU 
KL’LTCRINR RADUO PROGRAMA Į

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
FM Bangomis 105.7 mesacikių 
t* WK0X, Framingham, Masa

VEDĖJAS—P VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROUKTON. MASS. <12102 

TeL /Uniper 6-7209

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St 

VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že- yra vienintele oficiali įstai-j!; 
momis kainomis. Be to, siunčia- ga VVorcestery, kuri siunčia 
me maistą, pinigus ir galite už- siuntimus tiesiog iš Worcea- 
sakyti jų gamybos prekes, čia terio į Lietuvą ii- kitas Rusi- 
sumokėsite pinigus, o giminės jos valdomas sritis- Čia kal- 
ten vietoje galės pasirinkti už- bama lietuviškai, patarnau- 
sakytas prekes. jama greitai ir sąžiningai.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau-
Patarnavimas atliekamas grei- importuotų ir vietinės

tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOJ 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 

fi; kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 

ĮT, draugai. Knygos kaina —
“ Į 75 centai.
h!

i eooooooooooooooMoeooaoooaį

gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij« 
Programa Naujoj Anglijo* 
iš stoties VVLYN, 1360 kr 
lociklų ir iš stoties FM. 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausi*, 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis 

Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broao 
pay, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

e********************************.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

elektros Prietaisa.
jpesLngai taisome laikrodžiu, 

žiedas. papuosal us

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649
*********************************'

: Dažau ir Taisau ?
* Namus iš lauko u* viduje.
> Lipdau popierius ir taisau^ 
» ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

Elood Square 
Uardicare Co.
savininkas N. J. ALEhb/i

EAST BROADtoAl 
SOUTH BOSTON, MASS 
TELEFONAS AN 8-414* 

Henjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienon,*

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

1


