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Mirė Br. Balutis, Lietuvos 
atstovas Didž. Britanijai
Londone mirė Bronius Balutis, 88 m., ten Lietuvai 

atstovavęs nuo 1934 m.
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DĖKOJAME SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS į Iraką 

IR VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALĖDŲ IR 

NAUJŲJŲ METŲ PROGA.

Gruodžio 29 d. Londone Taikos konferencijai pa
milę Lietuvos pasiuntinys ir sibaigus. 1920 m. B. Balutis 
Įgaliotas ministeris Britani- buvo pakviestas Kaunan 
jai ir Olandijai Bronius Ba
lutis.

V-1ei'.' -m s 
,i.

gimęs 1879 m.
gruodžio 29 d. Seirijuose. 
J JAV jis atvyko 1905 m. 
jau baigęs mokytojų semi
narijų ir matii inkų mokyk
la ir porų metų mokytoja-

dirbti užsienių reikalų mi
nisterijoje. Iš tos žinybos 
pareigūnų tarpo jis ir nebe
išėjo ligi mirties.

Užsienių reikalų ministe
rijoj velionis ėjo Įvairiausias 
pareigas iki viceministerio 
imtinai, dalyvavo įvairiose

vęs. Anuo metu tiek išsi- derybų komisijose su kitom
mokslinusiu lietuviu išeiviu•— z
tarpe buvo nedaug, todėl

valstybėm. -lis vadovavo ir 
derybom su lenkais 1920 m.

nieko nuostabaus, jeigu ve- Kalvarijoje ir Suvalkuose ii 
lionis B. Balutis tuoj atsidū- pasirašė su jais sutarti, kū
rė vadovaujančiose eilėse.! ria lenkai pripažino Vilnių 
Jis tuoj kibo ir į spaudos; Lietuvai, bet netrukus ją su- 
darbą — uoliai bendradar-' laužė.
fciavo Lietuvoje, Tėvynėje,; Nuo 1928 m. liepos 1 d. B. 
\ ienybėj Lietuvninkų, o Balutis buvo Lietuvos atsto- 
r.uo 1912 iki 1919 m. reda
gavo Lietuva.
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Kaip prez. Johnsonas mano 
sugrąžinti dolerį namoSovietų Sąjungai pavyko

sūdanti sutarti su Iraku, * »•
pagal kurių sovietai parū
pins mašinų, technikų ir rin
kų Irako žibalui. Sovietų 
Sąjungai bus duoti naudoti 
dideli žibalo versmių plotai.

Iki šiol Irako žibalo vers-
Nepranasauįa taikos J^udojo tik Irako naf- 

tos bendrovė, kuria sudarė
šiais metais

KELEIVIO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

Nepiliečia i privalo 
registruotis

- <xjęssS&S -.3 2,

Suvaržyti investijas užsieny, keliones į užsienį, pa
skolas užsieniui, sumažinti vyriausybės išlaidas užsieny.

JAV užsieniui per metus Į Suvaržyti keliones i už- 
išmoka daugiau, negu iš jojsienį. Dabar joms išleidžia- 
gauna. Tas skirtumas siekia
net 4 bil. dol. Tuo būdu vis

ma 4 bil. dol., reikia tas iš
laidas numažinti bent 1 bil.

britai, olandai, prancūzai ir daugiau dolerių išeina i pa-į dolerių..
šaulį. Jei taip ilgiau užsitęs
tų, tai galėtų ir doleris atsi
durti tokioj padėty, kokioj 
atsidūrė anglų svaras — jis 
taptų mažesnės vertės.

amerikiečiai.
NeturTrtieji JAV piliety- Prez. Johnsonas spaudos! 

bės gyventojai iki sausio 31 konferencijoje pasakė, kad 
d. turi registruotis, iteikda- negalia taikos pranašauti! Y->.„ Vnrfcno

(paštu siųsti negalima) 1968 metai;, -i Mes jos i3 e“ * Orkas ,Slenge
Alien Address Report - sieksime visais būdais ir ti- susisiekimo streiko Pasi..vžes iilaikvli dahai. 

Form l-o3 paštui ar Imi- kime auti sėkmingi. Mes rasnyzęs išlaikyti dabai -
gracijos ir natūralizacijos i- jaučiame, kad priešas žiro. New Yorkųi grėsė miesto tin§ dolerio vertę, preziden- 
staigai. jog negalėsiąs laimėti gink- susisiekimo priemonių strei- tas Johnsonas paskelbė savo

Tos pareigos neatlikusieji lu. bet kada jis panorės duo- kas, bet paskutine valanda programų tam tikslui pa-

Bankai turi sumažinti pa
skolas užsieniui bent 500 
milionų doleriu.

nu7?

gali būti griežtai nubausti, ti Įrodymų noris taikos, aš 
negaliu pasakyti. — kalbėjo 
prezidentas.

Australijoje pirmą kartą Iš tikruiu. komunistai dar

pavyko jo išvengti. siekti.

vu JVashingtone, o nuo 
1934 m. liepos 1 d. tas parei- 

1919 m. B. Balutis išvyko gas iki mirties ėjo Londone, 
i taiko- konferencija Pary- Su B. Balučio mirtimi ne- 
žiuje kaip Amerikos lietuvių tekome ne tik seniausio, bet 
delegacijos narys. Ten jisai ir vieno pajėgiausių Lietu
ką: tu su E. Galvanausku ir vos diplomatų, nuoširdaus 
P. Klimu buvo lietuvių dele- visuomenininko, ši darbų 
gacijos sekretorium. dirbusio visada taip. kaip

pajėgė ir kaip atrodė ge- 
rjau-.ja jr Lietuvai naudin
giausia.

Humphrey lanko 
Afriką

JAV viceprez. Humphrey 
atstovavo JAV seniausios 
Afrikos valstybės — Liberi
jos prezidento Tubmano in
auguracijos iškilmėse.

Prez Tubman. 72 m. amž
iau šešta karta išrenkamas 
prezidentu. Šiam ketverių 
metų terminui pasibaigus, 
jis jau nebestatvsias savo 
kandidatūros.

Prez. Tubmano motina 
buvo gimusi JAV Georgijos 
valstijoje.

Viceprez. Humphrey ta 
proga aplankys dar 8 Afri
kos valstybes.

Prezidentas Johnsonas dovano
ja paštų ministeriui Lawrence 
O’Brien plunksną, kuria pasira 
šė pašto tarifu pakėlimo ir fe
deralinio. taigi ir pašto, tarnau 
tojų algų pakėlimo įstatymą.

John M E'>en. nuskendusio 
Australijos ministerio pirminin
ko buvęs pavaduoto’.is. įtikinai 
paskirtas eiti ministerio pirmi
ninko pareigas, kol Iii ralų par- i 
tija išsirinks nauja pirmininką.'
kuriam teks ir ministerio pirmi- juanos. 
ninko kėdė.

t

gimė penketukas.
«*•##****«•#**«**««*#*«*•«««*#«*«« nė nepi a.-itai ia apie

Tarnautoju laimėjimai Pagal ja. visų pirma turi 
miesto kišenei atsieis 70 būti suvaržytos investacijos 
mil. doleriu, bet 20 centų užsieny. Pernai jos siekė 5 
tarifas kol kas nebus pakel- bil. dol.. reikia sumažinti 
tas. bent 1 bilionu doleriu.

Vyriausybė turi sumažin
ti išlaidas savo Įstaigoms už
sieny išlaikyti bent 500-tais 
mil.-doir-

Kongreso vadai palan
kiai atsiliepė apie preziden
to numatytas priemones ir 
žada joms Įgyvendinti savo 
paramą.

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija pas JAV viceprezidentą H. H. Humphrey 1967 m. gruodžio 6 d. Iš kairės Į dešinę: T. 
Blinstrubas. Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas, M. Vaidyla. Sandaros redaktorius. J. Kapočius. JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininkas ir L. Enciklopedijos leidėjas. L. šimutis. Amerikos Lietuvių Katalikų Susivienijimo prezidentas, Antanas 
Rudis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas. H. H. Humphrey. JAV viceprezidentas, dr. P. Grigaitis. Naujienų redaktorius, E. 
McElrov. VVJJD radijo komentatorius Chicagoje. M. Rudienė. Kultūros Kongresui Rengti Komiteto pirmininkė ir moterų atstovė. 
P. P. Dargis. Susivienijimo Amerikoje Lietuvių prezidentas, kun. Pr. Garšva. Draugo redaktorius ir prof. dr. J. Stukas, Lietuvos 
Atsiminimų New Yorko ir Nevv Jersey radijo vedėjas.

Šen. Edward Kennedy iš
vyko i Vietnamą pabėgėlių 
ir civilinių aukų klausimo 
studijuoti.

Pašto tarifai
i

Įsidėmėkime, kad sausio 
7 d. pradeda veikti nauji 
pašto tarifai. Štai jie:

i

Paprastas laiškas 6 cen- i 
tai, atvirukas 5 centai.

Laiškas oro paštu 10 cen
tų, atvirukas oro paštu 8 
centai.

Trečios klasės siuntos 
(aplinkraščiai, neužlipytos 
sveikinimo kortelės, spaus
dinta medžiaga, maži siun
tinėliai) — 6 centai už pir
mas 2 uncijas ir toliau 2 

Vietname iki 1967 m. lap- centai už kiekvieną unciją.

Pakeitimų, kurie nėra' 
svarbūs kiekvienam, čia ne
skelbiame, nes juos suinte
resuoti gali sužinoti pašte.

Taigi, mesdami Į dėžutę 
Floridon rasta 600 sv., o laiškus sausio 7 d., žiūrėki-,

Per 36 paliaubų valandas 
žuvo 39 JAV kariai ir 146 
buvo sužeisti. Priešų žuvo 
net 282, nes įvyko daug su
sirėmimu.

' kričic mėnesio JAV bombo
nešiai numetė 1 mil. 700 
tūkstančių tonų bombų. t. y. 
daugiau nei per II pasaulin; 
kara.

Los Angeles 2,000 sv. mari- me, kad jie jau būtų apmo- 
Daug suimtų.

Kamhodžiįa keičia
savo nuomone

Kambodžijos valdovas 
kunigaikštis Norodom Siha- 
nouk vra nutraukęs diplo
matinius santykius su JAV. 
Jis tvirtina, kad jo valstybėj 
Š. Vietnamo ar partizanų 
daliniai neturi nuolatinių 
stovyklų, bet pripažįsta, kad 
jie Įsiveržia i Kombodžiją 
am e i i k i eči ų persek io jami, 
tačiau pareikalavus tuoj iš
eina. ( JAV karo vadovybės 
žiniomis, priešas Kambodži- 
joje turi neviena nuolatinę 
stovykla, i kuria pasitraukia 
reikalui esant).

Esą. jis ir toliau nepakę- 
siąs svetimųjų karių savo 
žemėj, bet nesipriešinsiąs, 
jei amerikiečiai, vydamiesi 
priešą. Įžengsią Į jo kraštą 
ten. kur žmonių negyvena
ma. Jis net sveikintų John
sono atstovą sienų Įtampai 
aptarti ir sumažinti.

\pw Orleans distrikto prokuro
ras .lim Garrison kelia bylą Ed- 
gar Eugene Bradlev iš Kalifor
nijos. kaltindamas ji dalyvavus 
Kennedy nužudymo sąmoksle. 
\ asario mėn. bus teisiamas Cley 
Shaw. kuriam tokios pat rūšies 
byla užvedė minėtas prokuroras 
Garrison.

I keti taip kaip reikalauja Pa*to ženklai, pritaikyti naujam paštu tarifui. Kaip žinoma, n.
’ nanins tarifu nakpitimas vimai pa brangs. Plačiau apie tai informuojame gretimoje žinutėje, naujas lai uų ĮMnuuiiiKts. . r
» i

l; Ai,
ousio 7 d. pašto patarna-

«
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Nuotrauka Jono Gaižučio

PAVAINIKIAI IR JV 
ŠALPA

3

ĮDOMIOS knygos

Romanai\Vashingtone iš 19,000 
šelpiamųjų vaikų pavainikių1, Vincas Ramonas: MIG- 
yra 8,000. ’ LOTAS RYTAS. 166pusL,

Šešios motelis turi. 60 to- Kaii^ą $-••>•>. Gaunama Ke
kių šelpiamųjų vaikų, 14 Jeta’o administracijoje, 
moterų turi, vidurkį imant, Jeronimas Ignatonis, LŪ-

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00
Andrius Valuckas. NE- 

20 moteių turi viso labo' MUNO SŪNŪS, romanas iš 
160 vaikų, taigi vidurkis 8Į suvalkiečių ūkininku sukili-

po 9 vaiku.

Už naujųjų metų slenksčio
Nors nuolat tekantis laikas neboja jokių kalendori

nių paženklinimų, bet. pagal seną paprotį, nuo Naujųjų 
Metų slenksčio visada dirstelėjame Į nueitą ir priešais be
sitęsianti kelią.

I
Ką mes savo lietuviškoje veikloje nuveikėm ir kas 

dar suplanuota, aiškiai rodo šiame numery spausdinamas 
smuikus buvusių ir būsimų Įvykių kalendorius. Ji peržvel- ■ 
gę. gal daugiausia galėtume pasidžiaugti L. Benduome- j 
nes bei politinių veiksnių keliais suvažiavimais. Kultūros i
Kongresu Chicagoje ir jo metu Įvykusiais meniniais pa-Į Trejų metų terminui išrinkta Lietuvių žurnalistų Sąjungos Centro valdyba 1967 m. gruodžio 1 d. 
rengimais, be to. išsamia mūsų darbų apžvalga bei kitais pasiskirstė pareigomis. Ta proga buvo padaryta ši nuotrauka. Sėdi iš kairės idešinę: iždininkas 
pasitarimais ir aptarimais. Pridėjus dar Alto suorgani- j Vladas Selenis. pirmininkas Vytautas Alantas, vicepirm. ryšių reikalams Antanas Gintneris, 
ZUOtą mūsų atstotų priėmimą Baltuosiuose Rūmuose ir ei- ivykd. vicepirm. Vladas Mingėla. sekretorius Alfonsas Nakas. Išskyrus chivagiški A. GintnerĮ, v?si 
lę kitų veiksmų, regis, galėtume ramintis, kad praeitais! c v. nariai yra Detroito spaudos darbuotojai, 
metais buvome veiklūs ir visada turėjome prieš akis lietu-' 
vybės gaivinimo ir Lietuvos laisvinimo reikalą.

Dar daugiau turėtų mus guosti ir platūs ateities pla
nai. kuriuos apjungia skambaus vardo Lietuvos Laisvės ;
Kovos metai, skirti nepriklausomybės 50 m. jubiliejui.

Bet, deja. vengdami perdidelio optimizmo, realybės' 
akivaizdoje esame priversti tą savo pasigėrėjimą ir kiek1 
aptramdyti.

Pirmiausia, tenka prisipažinti, kad geroka dalis mū- , 
sų veiklos, apimančios netgi suvažiavimus, posėdžius ir 
pasitarimus, dažnai ir lieka tik kalbėjimai sau. kurio re
zultatai baigiasi kalbėtojams užsičiaupus.

Mūsų skelbiamas Lietuvos laisvės šauksmas ir po di
delių pastangų dar vis retokai tepasiekia tarptautinių ins
titucijų ai- pasaulinio vardo asmenybių ausis ir permažai, 
susilaukia mūsų laisvės bvlai reikšmingo atgarsio.

i
Nedžiugina mus ir tai, kad mūsų pasikalbėjimas su' 

savo jaunąja karta, kuri nuoširdžiai ir seniai yra kviečia- ’ 
ma Į bendrą darbą ir vadovavimą, ne kaitą yra išvirtęs

vaikai kiekvienai. mo 1935 m., I tomas. 280
42 moterys turi 322 vai-; Ps^- kaina So.00. 

kus, vidurkis — 7. ! Andrius Valuckas, NE- 
• MUNO SŪNŪS, II tomas, 

172 moterys turi 860 vai-j 428 ps! , kaina $4.00.
Į Saliy Salminen, KATRY-
Į NA, .omanas, laimėjęs Šve- 
i dijos literatūros premiją, 

ps’
Petr.

kų, vidurkis — 5.

KAI KAINOS KYLA —

DOLERIS TRAUKIASI RŪBAS, 495 psl., kaina
... .... minkštais viršeliais $3.15.
Ramų pakilimas pusantro kietais vilįe!iai5 s375 

procento per metus laiko-! Jur?is Gliauda, DELF1NO 
mas normaliu reiškimu bet; ŽENKLE pr&In;juotas r0. 
ir tai jūsų turimas <iolens| manas> 2,4 , kaina ?2
po 1 o metų bebus vertas 80, ... „ ,
centų, tai yra tada uz doleri1 KARKLUPĖNUOSE, pre- 
tegalesite nupirkti tiek. kiek' ijuotas rGn;a,:as 224 j 
dabar uz 80 centų. kaina $2 5o

O jei kainos per metus Kazys Almenas, UPĖ | 
pakyla 2.75% (tiek pakilo KYTUS, UPE Į ŠIAURĘ, 
per paskutiniuosius 12 mė-' ro™ana? ‘ psl-, II
nėšių), tai po 15 metų jūsų ?.ails. tar kieh.\i«-p.o» da- 
doleris bebus vertas 66.6.‘ie’’ *aina ’’ * ,Aq ,
centu 4 A,e Ruta’ KEL1AS 1
temų. t -» * KAIRĘ. premijuotas romą-

į Bet spėjama, kad 1968

291 nei kaina $5.00.
Tarulis, VILNIAUS

nas iš JAV senosios kartos
nemaloniais barniais ar išsiskyrimu, nesugebant šaltai ir štai padarė tornadas Alabamoje. Nuostoliu skaičiuojama bus apie 3 mil. dol., be namu liko metais kainos pakils 3.3%, j sėtuvių gyvenimo, 34» psl., 
abiem pusėm priimtinai išsiaiškinti pažiūių skirtumų. 300 žmonių. ______________ ______________ ii -jei tiek pat kils kitais me-Į r-v-pažiūrų skirtumų

Šia proga, kaip praeity, taip ir ateity nedera užsi
merkti ir prieš Lietuvos okupanto gudrias pastangas mus 
dar stipriaus sukiršinti. O čk. oene daugiausia nesusiprati
mų vis kelia vadim-nasis bendravimo su tauta klausi-. 
mas, kuris yra mūsų priešų nuolat sąmoningai, o mūsų
pačių nesąmoningai aštrinamas. Gi visus tokio “bendravi- RAŠYTOJĄ ŽEMINANTIS Juk minėta ŽrtiOgaus teisių

Kas kitur rašoma SIŪLO “FIKSYTI“ KUN. 
STRAZDO BIOGRAFIJĄ

mo“ atvejus turėtume spręsti irgi neperkaitę. kiekvieną 
jų atskirai ir visada neišleisdami iš akių ne tik pavergto
sios tautos interesų, bet ir užslėptų priešo užmačių.

MELAS
deklaracija privaloma ir So
vietų Sąjungai. O kaip ji ją

_ . . .... į vykdo, aiškiai priminė PaulO dabar, kai Lietuva ta-Į Wohl Ume

Be to, mums reikia aiškiai apšviesti savuosius piligri- po tl^rai |ai.#Tair nePri’ Į jiems, viešpatie, nes nežino, 

mus ir demaskuoti čia besilankančius sovietinius misio- .** j*’”?r° ’’ U| ką daro. (Mūsų pabraukta,
menus, kurie mums tekalba apie Lietuvoje augančius garantuojančią jai1 ^el* Kea*'*
namus bei fabrikus ir kaip jie ten sočiai valgo, tarytum wugumą tikrą demokratiją. Gal klausite, kas gi šito- 
tos abejotinos vertės materialinės gėrybės jau būtų tautos laisvę ir nepriklausomybę.... kius niekus rašo? Nagi taip 
ir valstybės nepriklausomybė, kurios mes siekiame, tary- tai būtent dabar Bronys Rai- rašo Laisvėje gruodžio 22 d. 
tum tie riebesni kąsniai turėtų atstoti visa tai. ką talpina la suskato šaukti: ”Okupa- ne kas kitas, o Įžymus tary- 
savyje brangiausias žodis Laisvė. v-:-— ^*i_;.u ,- - ----------T

Tai tik dalis problemų ir dalykų, kurių ir ateinančiais 
metais neturime išmesti iš galvos, su kuriais teks susidurti, 
kuriuos teks spręsti, neprarandant budrumo.

Taigi, tebūnie šie jubiliejiniai metai tikrai susiklau
symo. koordinuotos veiklos ir Laisvės Kovos, o ne šventės 
metai, nes mums užšvęsti dar žymiai peranksti.

cija!“ Kaip sakoma, atleisk binės Lietuvos rašytojas J.
Baltušis...

Sovietijoje vergų stovyklos 
tebeveikia

Šiandien pasakoti, kad 
į Lietuva turi laisvę, nepri

taikomi užsispyrėliais, neno-į klausomybę ii ..kia demo- 
rinčiai? pasitaisyti, ir to-! kratiją, rodos, tegalėtų tik 
kiem

......... žino ir negirdėjo, ką tie žo
Paul onl naudojasi ir' džiai reiškia, kokios sąvo- 

rastu, ku% kalinių giminių, kos visam kultūringam pa
šauta iais nusakomos.

įnciai? pasitaisyti, ir to-! '“"“J* un
tiems rėra vilties iš stovvk-į koks nors paskutinis tam- 
os i<eįti * suolis, kuns visiškai dar ne-

taryba, baptistų bažnyčios 
narvs, įteikė Jungtiniu Tau- 
tų gen. sekretoriui. Jame 
kalbama apie nuteistųjų ti

Įsivaizduokite, kai net to
kios satelitinės valstybės,

kinčiųjų baptistų padėti pa-J kaip Lenkija. Vengrija, Ru-

Vienas svarbiųjų JAV, se stovyklose pas savo vjrrą 
dienraščių The Christian ir aprašė ten esančių kalinių 
Science Monitor gruodžio baisias gyvenimo sąlygas.
12 d. išspausdino savo Įžy- Jos ten atliekantis baus- 
maus bendradarbio Paul mę vyras buvo Įmestas Į ka-
Wohl ilgą straipsnį, kuria- lėjimą tik už tai, kad nesu-
me rašoma, kad Sovietų Są- tiko atiduoti turėto nuo 
jungoj tebeveikia koncent- moskitų apsisaugoti tepalo, 
racijos stovyklos, kurios da- Mat. jau nuo Stalino laikų 
bar nors ir vadinamos darbo moskitai ten yra naudojami 
stovyklomis, bet kai kuriais kaip baudimo priemonė, 
atžvilgiais jose kalinių gy- taigi ir gintis nuo jų tokiu 
venimas nėra geresnis, negu i medicinišku būdu neleidžia- 
Stalino laikų koncentracijos ma.
stovyklose. Ypatingai sun-Į Kalėjime maistas dar blo- 
kioe sąlygos ten pakliuvu- gesnis, negu stovykloje, be 
siems intelektualams, tikin-j to. ten neleidžiama gauti 
tiesiems ir nerusų tautybės nei laiškų, nei siuntinių, 
žmonėms. 1 Pasak rašytojo Daniel

Apie gyvenimą tose sto- ■ žmoną, stovykloje leidžia- 
vyklose autorius pasakoja, į ma kalbėti tik rusiškai, sani- 
reirtdamasis tikromis žinio-l tariniu požiūriu darbo pa- 
mis, gautomis iš anapus, talpos yra baisiausios. Fizi- 
Vienas iš tokių dol jmentų nė mankšta ir politinės pa
yra ir kalinamo rašytojo mokos yra laisvanoriškos, 
Daniels žmonos laiškas so- bet tie. kurie ”politgrama- 
vietų valdžiai. Ji lankėsi to-

tais. tai po 15 metų jūsų do-j Vvtautas Volertas, GY-
leris bebus vertas tik 61.4ĮPENIMAS YRA DAILUS, 

romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl.. kai
na S2.5P

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA V’NGIMS. romanai 
332 ps!., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL- 
iNU GIESMĖ, premijuotas 
romanas. 2-1] psl.. kaina 
$2.50

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

Kazvs Plačenis, PULKIM 
ANT KELIU.... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo, 
II laida. 160 psl. kaina $2.00

Jureis Gliaudą. SIKSNO- 
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantu s-vvenimo, 268 
asl.. kaina $2.50.

Juoza« Kra!:kauskas, TIT
NAGO UGMS, premijuotas 
-■omanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
raina $3.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ. 462
ousl.. kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gvvenimo. 233 psl., 
'raina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premi jų o t a 8 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo. 394 pusi kaina 
M.ftO

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<5.00.

Aloyzas E»rcnas: VIENI
AI MEDŽIAI, 117 psl. kai
ta $ 1.50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premiluotas romanas, 246 
n«L. kaina $3.

VTENT.4T MEDŽIAI, roma
nas. parnšp Alovzas Baro. 
nas. 117 psL. kaina $1.5fl

KATFYNA. Salta Salmi
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

centų.

Tėviškės žiburiuos gruo
džio 21 d. J. Gobis rašo, kad 
„Taisytina kunigo Strazdo 
biografija“. Girdi, mūsų Ii-J 
teratūros istorikai šitą mūsų 
poetą pergrubiai. neteisin
gai atvaizduoja, "jo biogra
fija pateko Į literatūros is
toriją perdaug išmurzinta ir 
todėl reikalainga pataisų“. 
O išmurzinimu J. Gobis lai
ko istorikų tvirtinimą, kad 
kun. Antanas Strazdas, ge
riau Stazdelio vardu žino
mas, pataikė kunigui perar- 
timus santvkius su moteri-

munija ir kitos, kenčia dėl į 
didelės nuo Maskvos pri
klausomybės, kai be Mask
vos žinios jos negali ves
ti jokios savy stovesnės už
sienio politikos nei pagrin- 
diniau keisti vidaus santvar
kos, — Į Sovietų Sąjungą

taisos stovyklose.
Žodžiu. Paul Wohl, tik

rais dokumentais pasirem
damas, pavaizduoja baisias 
gyvenimo sąlygas dabarti
nėse darbo stovyklose.

Taigi, Stalino dvasia So
vietijoje dar ir dabar neiš- vergiškai Įjungta Lietuva 
nyko. jam turinti ir laisvę, ir de

T. . . . io mokratiją, ir net nepriklau-Į tą straipsni gruodžio 18 ąomvbp
. minėto laikraščio redak

cijai laišku atsiliepė inž. dr
Jurgis Gimbutas iš Bostono.

Jis rašo: ’’Paul Wohl 
straipsnis apie žiauių elgesį 
su kaliniais daugiau kaip 
50-je dar esančių darbo sto
vyklų Sovietų Sąjungoje 
šiuo metu turi ypatingos 
reikšmės. Tai gyvas primi
nimas Žmogaus teisių pa
skelbimo sukakčiai, kurią 
neseniai minėjo Jungtinės 
Tautos“.

Iš tikrųjų yra ko susiim
tos“ mokslų nelanko, yra pinti ir Jungtinėm Tautom!

Tokia kalba tik dar aiš
kiau visiems rodo, kad ne 
tik Lietuva, bet ir komunis
tų partijos žymus narys J. 
Baltušis jokios laisvės netu- 

1 ri, nes net jo paties liežuvis 
yra partijos zokonų taip pa
žabotas, kad priverstas, su- 
siniekindamas kaip rašyto
jas ir žmogus, viešai, plikai 
ir jau perdaug nevykusiai 
meluoti. O Į tai tegalima 
būtų atsakyti: ”Neatleisk 
jaffi, Viešpatie, nes jis fino 
ką daro — žino kad meluo
ja ir vistiek meluoja“.

mis9?Jei kun. A.S. būtų turė
jęs "žmoną“ ir vaikų, var
gu bebūtų galėjęs eiti kuni
go pareigas,“ rašo J. Gobis.

Jis, matyt, neskaitė nese
niai išleistos knygos "Anta
nas Strazdas“, kurią parašė 
mūsų šių dienų Įžymus lite
ratūros istorikas dr. Vincas 
Maciūnas. Ta knyga yra at
spausta iš vienuolių pranciš
konų leidžiamo Aidų žurna
lo 1963 m. nr. 8-10 ir 1964 
m. nr. 5-6. Taigi gana seno
kai rašyta. J. Gobis. siūlyda
mas taisyti A. Strazdo bio
grafiją. turėjo pirma žinoti, 
kas kitų tuo reikalu buvo 
parašyta.

Toj dokumentuotoj kny
goj jis būtų radęs, kad patys 
kun. A. Strazdo viršininkai 
rašo ji gyvenus su rekruto 
žmona ir pasirūpinus savo 
giminę pratęsti, ir kad taip 
gyvenusių kunigų buvo ne 
vienas. Tie faktai surašyti 
pačių kunigų vyresniųjų, ir 
jų originalai ir vertimai iš
spausdinti minėtoje knygo
je.

Šiais taikais, kada vis pla
čiau keliamas celibato pa
naikinimo reikalas, kun. A. 
Strazdo santykiai su moteri
mis nieko negali stebinti. 
Jie stebina tik dar labai se-

Guy Richards gavo Amerikos 
vieiąju reikalu akademijos 
1966-1967 m. premiją už knygą 
“Imperial Agent“, kurioje ap
rašo komunistą šnipu veiklą 
prieš JAV.

Stanfordo universiteto . (Kali
fornijoj) širdies indy operacijų 
skyriaus viršininkas dr. Nor- 
man Shumtvay pareiškė, kad jis 
su savo bendradarbiais yra pa-

... _.v - n | Siruoėęs daryti panašią širdiesnoviskų pažiūrų J Gobi'
kuris norėtų pakeisti seniai 7; J” .
pasibaigusį tikrą Strazdelio «*daryla AWkoi* Vaškanskiui, 
gyvenimą pagal savo mierą. k*1 pasitaikys tinkama proga.
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KAS NOKO NCTBK1A, 

JO NIEKAS NKPUKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 50 

METŲ SUKAKTIES MINĖJIMŲ IR 1968 LIETUVOS 

LAISVĖS KOVOS METŲ VLIKO IR KITŲ VEIKSNIŲ 

BEI ORGANIZACIJŲ NUMATYTŲ PASTANGŲ IR 

JAU VYKDOMŲ DARBŲ

Šen. Robert kennedy ir šen. Eugene McCarthy New 
Yorko demokratų bankete. Kaip žinoma. McCarthy 
stato savo kandidatūrą į prezidentus, priešindamasis 
Johnsonui. Johnsono šalininkai sako, kad kennedy nau
dojasi McCarthy, norėdamas pirminiuose rinkimuose 
patirti, kiek stipri yra opozicija Johnsonui. o jei stipri, 
tai pačiam statyti savo kandidatūrą.

man paprašius, prieš pat nius. kuriuose a.a. Praną 
gedulingas Mišias parūpinu- paminėjo ar paminės, 
šiai rožių, kurias aš, žmona,
galėjau padėti ant savo Mv- Niekados bus mums neuž- 

, , *. . . , . ... Ūmiausiojo Prano karsto,mirštamas brangiausias mū-
‘ knnta kaip rudeni medžių kai paskutine jam šioje že_ sų Pranas, kuris jau miega

lunoi Prooifnia mnto'O rnivn 1 1 v

ROCHESTER, N. Y.

! Senųjų eilės smarkiai retėja

I Senosios kaitos lietuviai

lapai. Praeitais metais mirė
; 28 asmenys, o šiemet 23, i 
! daugiausia sulaukę senat-; 
vės.

1967 m. mirė šie lietuviai:
Marija Baltrušaitienė. 63 i 
m., Vladas Baltrušaitis, 54 j 
m., Feliksas Polauskis, 731 

i m., Marija Novidanskienė, j 
i A. Pjlinauskas. Simonas 
1 Mocėjūnas. 87 m.. Regina

amžinai po Kalifornijos 
• dangum, užbertas žiupsne-

Dėkingi a.a. Prano pus- liu Lietuvos žemės. Mieli vi- 
broliams Vincui ir Pranui ?a^a ^us mums 'iri draugai. 
Dovydaičiams ir Ant. Pin-'kurie Praną gerbė ir mylėjo, 
kui už jų raminimą ir globą kurie j°> išėjusio į Amžiny- 
šalia mano sūnaus liūdnoje
laidotuvių eisenoje. neužmirš.

mėje dovaną.

is, drauge su mumis

Iš
arti

visos širdies dėkingi 
gyvenantiems

Ilsėkis ramiai, musu Myli
masis. mūsų Gerasis Vyrer, - • . , ,, idiu ii' toli t; v v riiaiiuriiin . _ ... ...*

ngaraviene, n anas a-, (jrautrams bei pažįstamiems ir.Tęve» niekad niekad ne-
cukmas, o3 m., Feliksas Mo- ;L^ni„oc uzmirstamas. gyvas mūsų
tūzas, 74 „ už palydėjimą i kapines tą u.znjn sf-ama3> 

m., e>a, oi m.. giedrią, saulėtą, bet liūdną' sir(iyse-

1. Lietuvos Laisvės Kovos metai pradėti juos skel
biant 1967 m. spalio 21-22 d. Washingtone Įvykusioje J 
veiksnių konferencijoje. Joje buvo priimtas ir jau pa-j 
skelbtas MANIFESTAS lietuvių visuomenei ir sutartas1 
paruošti memorandumas svetimiesiems, kurį pasirašys i 
Lietuvos Diplomatijos šefas ir Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas.

2. 1967 m. lapkričio 7 d. Pavergtųjų Europos Tautų
Seimas New Yorke surengtoje akademijoje pasmerkė bol
ševikų revoliucijos 50 metų sukaktį ir tos revoliucijos pa- į 
darinius, ypač Baltijos valstybių okupaciją. Šiame įvykyje 1
ir jo rengime veikliai dalyvavo Lietuvos Laisvės Kom-tas. -— -------------- ------- ----- ~ ~ ——i

3. 1967 m. lapkričio 23-26 Chicagoje įvyko III JAV j
ir Kanados Lietuvių Bendruomenės Kultūros Kongresas. 16 Lietuvos Laisvės Komitetas pasirūpins, kad Lie-

' tuvos sukaktis būtų tinkamai paminėta Pavergtųjų Euro-
4. 1967 m. gruodžio 6 d. JAV prezidentūroj — Bal-‘ pos Tautų Seime, 

tuosiuose Rūmuose — buvo priimta Amerikos Lietuvių į
Tarybos delegacija. JAV prezidento vardu delegaciją pri- 17. Amerikos Lietuvių Taryba 1968 m. birželio 22-23 
ėmė viceprezidentas Hubert H. Humphrey. Delegacija d. šaukia Amerikos Lietuvių Kongresą Washingtone. kaip 
rūpinosi, kad JAV vyriausybė išleistų pašto ženklą atžy- svarbiausią šio krašto lietuvių demonstraciją Lietuvos 
mėti Lietuvos jubiliejui. į Laisvės Kovos metais.

Juozas Žemaitis. 54 m., Jo
nas Kazakevičius, 78 m., 
Nely Bubnienė, 59 m., Emi
lija Vitkauskienė, 72 m.. 
Juozas Eismontas. 82 m..
Ieva Pelikaitė, Aleksas Lut- 
kauskas, Martynas Paulaus
kas, 78 m.. Stasys Kelaus- 
kas, 79 m., Salomėja Migli- 
nienė, Adomas Valteris, fi
na Pocienė. 83 m., ir Ona 
Kazlauskienė.

V. Z.

dieną, už gausias šv. Mišias.
už gėles, labiausiai — už au- i Žmona Monika Lembertienė

kas a.a. Prano Lemberto pa-. Sūnus Vitalis Lembertas su 
skutinei poezijos knygai iš-L 
leisti, už telegramas, laiš-i 
kus, užuojautas, už straips-'ir Brigitėlė

žmona ir vaikaites Audrutė

PADĖKA

Mūsų Brangiausiam 
A. A. Pranui Lembertui 

į Amžino Grožio Sodus iš-
o. 1968 metais vasario 16-sios ir birželio įvykių mi-! 18. Liepos 7 d. Chicagoje JAV ir Kanados Lietuvių>keliavus, esame neužmiršta- 

nėjimuose bus priimamos rezoliucijos — reikalavimai, Bendruomenė rengia trečiąją lietuvių tautinių šokių ir j mai dėkingi gerb. šv. Kazi- 
kad okupantas, Sovietų Sąjunga, pasitrauktų iš Lietuvos dainų šventę. j miero parapijos Los Ange-
ir kad laisvųjų kraštų vyriausybės paremtų šį lietuvių rei- į ✓ 1 les klebonui prel. kun. J. Ku-
kalavimą Jungtinėse Tautose ir kitose tarptautinėse or-; 19. Sausio gale ir vasario pradžioje Pietu Amerikos' čingiui ir kun. dr. P. Celie- 
ganizacijose. .lietuvių jaunimas rengia studijų savaitę Sao Paulo, Bra-*šiui už nepaprastai gražias j

1 Zojoje. religines apeigas ir jautrius!
6. Visuose lietuvių gyvenamuose laisvuose kraštuose t pamokslus, kun. dr. A. 01-

1968 metais bus 
bėms tuo pačiu tikslu
Pasirašyti tas peticijas bus kviečiami atitinkamų kraštų

I ' >
ii

MIAMI LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU 

KLUBAS

3655 N.W. 34th Street, tel. NE 5-4331

jGražios patalpos. Turtingas baras. Geriausia vieta 
saulėj pasikaitinus ir pasimaudžius vandenvne atsivė
sinti, maloniai praleisti laiką, su iš visų šalių suvažia- •! 
vusiais tautiečiais susitikti.

' I*

::
::

ietuvių gyvenamuose laisvuose mastuose į z l- • *
> rengiamos peticijos tų kraštų vyriausy-' 20. Australijos Lietuvių Bendruomenė drauge su lat-Į ^^_U1^.f„paR..ep^L‘nnni 
tikslu, kaip ir 5 p. minimos rezoliucijos, viais ir estais rengia Baltų Konvenciją Adelaidėje. < -Jojimą solo ir muziki
eticijas bus kviečiami atitinkamų kraštų nės pamaldų dalies atliki-

visuomenėje žymūs asmenys. (Tokių parašų rinkimas bus 21. Amerikos Lietuvių Kunigų V ienybė organizuoja > mą; solistams p. Devrikie-
gera proga pasireikšti lietuvių jaunuomenei). Su peticijo- šv. Petro Bazilijoje, Romoj, koplyčią Vilniaus Mater Mi- 
mis bei rezoliucijomis bus teikiama ir informacinės me- sericordiae (Aušros Vartų) vardu, 
džiagos apie Lietuvą. Tos akcijos vadovai informacinės,
medžiagos gali gauti Vlike. j 22. Rugpiūčio 31 d.—rugsėjo 2 d. New Yorke šau-

i kiamas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas.
7. Vliko delegatūros ir kitos organizacijos rūpinsis,:

kad vyriausybių atstovai, parlamentarai, gubernatoriai 23. Vlikas leidžia naują V. Vaitiekūno Lithuania 
bei miestų burmistrai 1968 metais padarytų atitinkamų laidą. Iliustruota brošiūra tuo pačiu vardu jau išleista, 
pareiškimų Lietuvos laisvės klausimu ir kad tie pareiški- Taip pat ir 6 psl. sąlanką vardu The Supreme Committee 
mai būtų paskelbti atitinkamų kraštų ar vietovių spaudoj. for Liberation of Lithuania. Visi tie leidiniai anglų kalba.

į ELTOS biuleteniai bus leidžiami astuoniomis kalbomis.
8. Bus kreipiamasi į bažnyčių hierarebus, kad jie tin-'

karnai atkreiptų tikinčiųjų dėmesį į Sovietų Sąjungos Lie- j 24. Lietuvos. Latvijos ir Estijos Laisvės Komitetai 
tuvai padalytą skriaudą. i išleis specialias The Baltic Review laidas ir Revista Bal-

' tica ispanų kalba.
9. Bus organizuojamos spaudos konferencijos sosti

nėse ir kitose vietose, kur spaudos atstovams bus patei- ’ 25. JAV Lietuvių Bendruomenė rengia leisti lietuvių
kiama žinių apie Lietuvą ir lietuvių pastangas atgauti išeivijos istoriją, lietuvių kalbos aiškinamąjį žodyną ir 
Lietuvos nepriklausomybę. ! anglų kalba lietuvių literatūros apžvalgą (Lithuanian Li-

i terature).
10. Bus stengiamasi gauti progos bent trumpai Lietu

vos klausimą paliesti televizijos ir radijo programose. Į 26. Lietuvos Nepriklausomybės Fondas rengiasi leiš-
' ti dr. A. Geručio redaguotą kolektyvinę knygą apie XX

11. Bus veikiami JAV ir kitų draugingų valstybių amžiaus Lietuvą anglų kalba,
parlamentai, kad įyžtųsi įsakmiai pasmerkti prieš Lietu
vą įvykdytą agresiją. j 27. Dr. K. Griniaus Fondas Chicagoje rengiasi išleisti

Lietuvos Istoriją 1900-1940 m., lietuvių kalba. Redaguoja
12. Lietuvių profesorių, studentų bei kitų Lietuvos prof p. Čepėnas, 

draugų pagalba bus siekiama skleisti per atitinkamas pa
skaitas bei seminarus Lietuvos laisvės aspiracijų suprati 
mą laisvojo pasaulio akademiniuose sluoksniuose.

13. Vlikas deda pastangas įvairiose valstybėse, kad 
būtų išleista pašto ženklų Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50 m. sukakčiai paminėti.

28. Lietuvių Enciklopedijos leidėjas J. Kapočius nu
mato 1968 metų pavasarį išleisti Lietuvos Enciklopedijos 
anglų kalba I tomą. (Planuoja 6 tomus).

‘29. Lietuvos Tyrimo Institutas numato išleisti 1968 
metais II tomą veikalo Mažoji Lietuva.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

nei už atlikimą giesmės su 
a. a. poeto Piano Lemberto 
žodžiais, p.p. B. ir R. Dab- 
šiams už giedojimą gedulin
gų pamaldų metu. ypač už 
giesmę ”Kad skausmas tau 
širdį suspaus“, kuria daug 
kartų ir velionis yra solo i 
giedojęs.

Dėkojame mieliems drau
gams Bern. Brazdžioniui. 
B. Railai. St. Paltui. E. Al
bui, Alb. Markevičiui už 
jautrius atsisveikinimo žo
džius velioniui prie taip ne
tikėtai atsivėrusio kapo: 
karsto nešėjams — mieliem 
kaimynam ir draugam — A 
Daukantui, B. Railai, J. 
Kutrai, A. Markevičiui. M. 
Paskui, E. Sinkiui.

Ypatingą padėką reiš
kiam mūsų brangiems bičiu
liams Alenai ir dr. Mykolui 
Deveniams, Alei Rūtai ir 
Edmundui Al bams už ju pa
galbą ligos ir mirties skau
džiose valandose.

Knygoje, kurią a.a. Pra 
nas sirgdamas ligoninėie 
skaitė, rastas posmelis, jo 
parašytas:
Žinau, atslinks kartybių 

taurė.
kurią išgert reikės, 
užtemdys ji šviesybių saulę. | 
kuri jau man nepatekės.

I
Jo mirties vakarą, kai 

saulė buvo jau užgesusi, o14. 1968 metais sukanka 25 metai nuo Vliko susior-, 30. Eilė dailininkų, muzikų ir įašytojų rengia Lietu 
ganizavimo. Vliko Seimas todėl atitinkamai minės dvi vos nepriklauaomybės penkiasdešimtmečiui paminėti skir-Į n}an- žmonai, reikėjo išger 
sukaktis. tų kūrinių. Dail. Juodis jau išleido taip pažymėtą savo} kartybių taurę, į mano sū-i

naus namus atskubėjo mud 
viejų raminti Deveniai ir Ar-

tuvos Laisvės Komitetas 1968 metais rengia platesnės ap-! PAGEIDAUJAMA, kad visuose 1968 metų leidiniuo-

imties Vasario 16-sios minėjimą. Bus kviečiama tarptau- se. oficialiuose raštuose bei laiškuose data būtų žymima: siai ačiū.
tinės spaudos atstovų. New Yorke reziduojančių konsulų 1968, Lietuvos Laisvės Kovos metai. 1 Išskirtina padėka priklau-
ir delegatų Jungtinių Tautų Organizacijoje. (ELTA) so ir poetei Danai Mitkienei,

15. Lietuvos Generalinis Konsulas New Yorke ir Lie-
darbų albumą.

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

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

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

II tomas, 480 psl.

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

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

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

PENKTIEJI METAI .Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug Įvairių dokumentų.

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

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, parašė Kiprą* Bielinis. 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų terc- 
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 administrasi joj
636 Broadaray, So. Boston, Mas*. 02127



Poslapis ketvirta^ Kr. 1, 1968 m. sausio 3 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

"Pavyzdingos studentų 

valgyklos

Dailės Institute:

"Turėjom valgyklą, turė-
įjom. dar prisimenam ją. pir

kom jaunimo Tiesa patei- majame kurse tada buvom.
kė keturis paveiksliukus iš 
Vilniaus studentų gyvenimo. 
Visi keturi liečia labai pro- 
zaišką reikalą — kaip pa
valgyti.

Universitete:

"Neilgai trukus galėsime 
švęsti negarbingą, plačiai 
nuskambėjusi ‘Tauro* val
gyklos remonto jubiliejų. 
Jau treji metai, kai valgyk
la. turėjusi didelę apyvartą, 
uždaryta. Nieko neveiksi — 
avarinis stovis. Bet jis begė
diškai isisenėjo. Pritrūkę 
kantrybės, studentai pasi
kvietė pagalbon kino studi
jos darbuotojus. "Tauro** 
bendrabučio taiyba davė 
progos visai respublikai pa
sižiūrėti. kaip atrodo seniau
sio šalyje kultūros centro 
užkampiai. Vienas tokių — 
valgykla, maitinusi kažkada 
šimtus studentų. Dabar te
matome išmontuotus, iš
drabstytus Įrengimus. Stu
dentai rašė skundus, bet ir 
po šiai dienai jie nežino, ar 
buvo nubaustas bent vienas 
atsakingas darbuotojas už 
tokią bilkinimo iniciatyvos 
laisvę4, už nesirūpinimą bui
tiniais studentų poreikiais, 
jų sveikata, galu gale racio
naliu studentų laiko panau
dojimu. Centrinių rūmų ka
vinėje pietų metu kilomet
rinės eilės. Per valandą joje 
pavalgyli nesuspėsi, nes val
gytojų būrys ne tik didelis, 
bet ir mišrus — valgo dėsty
tojai. administracijos dar
buotojai (juos aptarnauja 
be eilės), valgo Įstaigų, e- 
sančių Gorkio gatvėje, tar
nautojai. valgo mūsų drau
gai iš kaimyninio instituto. 
Studentui ne mažiau kaip 
kitiems norisi pavalgyli 
greitai. Ir pigiai, jei gali-

Paskiau uždarė. Įruošė bu-Į 
tetą. gerą. gražų pasižiūrėti, j 
Bet koks jis varganas buvo 
asortimentui Prašėm taip 
vadinamų atvežamų pietų— 
skrandžiui sušildyti. Atro
do. nieko neįmanomo ne
prašėm,— šita bidonėlių 
praktika nebe nauja. Mūsų 
kanu su dėstvtojais daugiau 
kaip 400. užsiėmę mes nuo 
ryto iki vakaro studijose. O 
bufetas — jis tik pusryčiai 
ir vakarienė. Ši rudeni nė 
bufeto nebeturim, nes daro 
mums valgyklą. Ru< šia pa
talpas. kada Įruoš — niekas 
nežino**.

Kauno Politechnikos 
Institute:

KELEIVIS. SO. BOSTON

Kuopos kapelionas per klaida pranešė kario Thomas Wolf (vidury) tėvams, kad jų sūnus žuvo. 
Kiek džiaugsmo buvo tai šeimai, kai karys Thomas sveikas grižo namo i Columbus. Ohio. Nuo
traukoj tėvai. Thomas sužadėtinė, pats Thomas ir jo brolis, karo dantų gydytojas.

| ŠVEDIJOJE ALYVOS 

KARŠTLIGE

Jaunieji Sovietijoj nerimsta

"Mūsų aki džiugina au
gantis KPI miestelis. Ter. 
jau apgyvendinti trys bend
rabučiai. statomas ketvirta
sis. Šalimais labai šauniai 
atrodo modernus statybos 
fakultetas. Visa tai gerai. 
Tačiau pasidomėjus giliau 
studentų gyvenimu, nerimą 
kelia kaikurie reiškiniai. 01.' 
02 ir 03 bendrabučiuose gy
vena daugiau kaip 1.5 tūks
tančio studentų, o jiems tar
nauja vos vienas bufetas. 
Valgykla tik statybos fakul
tete, veikia iki 19 vai. Už
trukai ilgiau laboratorijoj, 
repeticijose, skaitykloj - iri 
lieki be vakarienės. Kur pa-j 
valgyti? Ir studentas pri
verstas arba tenkinti? sau?u 
maistu (jei jo turi lagariu 
ne), arba kiurksoti kil«• met
rinėje tilutejv. arba .-ii' 
veržti t . irčiau da žą

lokius gy ►n n., oa\elk- 
liukus Vilniuje dabar \a»b 
na t lais soči *li tin o ei-i 
lizmo pavyzdži iis.

I-’! TA - I VLLiA/ |

BILIETUS PARDAVIME'

Pietų Švedijoje aptikti 
natūralinio gazo šaltiniai, 
tai spėjama, kad giliau gali 
būti ir aliejaus.

Jei bus surasta aliejaus, 
tai tos vietos žmonės staiga 
taps turtuoliais. Dabar Šve
dija Įsiveža aliejaus už 400 
mil. dolerių. Ta padėtis iš 
pagrindų pasikeistų, jeigu 
savame krašte būtų galima 
iščiulpti tiek alyvos, kad jos 
užtektų saviems reikalams 
ar dar būtų galima išvežti 
užsienin.

' džiama ją ir kritikuoti. Jei 
leidžiama daryti valdžios 
pareigūnų Įsakymu de
monstracijas. tai turi būti 
leista demonstruoti ir ki
tiems
pyko, kai Bukovskis pasakė,

Ką dovanoti ?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkama.* 
knygas:

Ką tik gavome:
PEILIO AŠMENYS, Jur

gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma. 261 psl.. kaina $4.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina Šimukonie- 
nė, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, Rapolo Skipičio at
siminimu II tomas, 477 psl., 
iliustruota, kaina .......$7.00
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 
psl.. kaina $2.00.

šių metų pradžioje Mask- vo Sovietų Sąjungos amba- 
voje buvo demonstracija, sadoriu? \Vashingtone. 
kurios dalyviai protestavo Taigų šito įžymaus komu- 
dėl slaptai leisto almanacho nist© vaikaitis pasirodė be- kad dabar Sovietų Sąjungoj 

Fenix” redaktoriaus suė- sąs tikras maištininkas. Jis . laisvės mažiau, negu fašisto 
mimo. L ž tai teisman buvo atkaklus laisvės gynėjas. Jis Franco valdomoj Ispanijoj, 
patraukti jauni rašytojai artimai draugavosi su kitu Neviename buržuaziniame 
Bukovskis. Delone ir Kuše- maištininku poetu Ginsbur- krašte veikia komunistų 
vas. Rugsėjo 1 d. jie buvo gu, pasiuntusiu Į Vakarus partijos, kurios kritikuoja 
teisiami. Bukovskis. visa at- medžiagą apie 1966 m. iš- valdžią ir kuriu tikslas pa
ša komy bę pasiėmęs už de- garsėjusią rašytojų Siniavs-, kirsti kapitalistinės tvarkos 
monstracijos rengimą, r.u- kio ir Danielio bylą; jis da- pagrindus. O Sovietų Sąjun- 

bar. neatsižvelgdamas Į goie i kalėjimus sodina už 
žvalgybininkų grasinimą.
Bukovskio bylos medžiagą 
pasiuntė 4 sovietų laikraš
čiams ir svarbiausiems ko-'

Tundra Talės, Manyland
Net teisėtas labai su- Book,‘ P»«usįi»nu

pasiskaityti anglų kalba a- 
pie gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

PA* LIŪS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio Įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 

j straipsniai, puošniausia kny- 
|ga, kaina $17.50.

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozas Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75.

baustas 3 metus kalėti, o ki
ti du po vienerius metus.

Daugiau žinių apie tą teis
mą Vakarų spaudoj tik da
bar tepasirodė. Ir už tai rei-

munistu laikraščiams Itali- i' kia padėkoti jaunam mok 
lininkui chemikui Povilui j°je ir Prancūzijoje. 
Litvmovui. Maksimo Litvi-I Šie tos medžiagos nepa- 

vaikaiėiui. ! skelbė, bet Lityinovo atsiu

pagr 
goie i
valdžios kritikavimą, už 
menkos demonstracijos su
rengimą.

j Žinoma, nieko negelbėjo
Bukovskiui ir citatos iš So
vietų Sąjungos konstituci
jos, kur visokios laisvės nu-

*! matytos ir garantuotos. Po- 
Kaip žinoma. Maksim Lit- tos medžiagos nuorašai tuoj plerįUję visas Sovietų Są-
. * . „ . u l- -l, . nonlitn Va V141U Plirnnnc li-l.' • . 7paplito Vakarų Europos li-! jungos gyvenimas atrodo 

teratų tarpe, 0 v ėliau pateko žavus, bet realybėje jis vi-
vinovas, senas bolševiką? 
ligai buvo užsienio reikalų 
ministeriu. 1939 m. tas pa- ir I spaudą 
r.-iga? ji? lurejo užleisti Mu- Bukovskis teisme griežtai 
lotovui. kai Stalinas sumanė smerkė laisves varžymą. Jis 
oroliautis su Hitleriu. 1941 

M43 -n. M. Litvinnvas bu

sai kitas. Taip ir Bukovs- 
kiui už paprastos demonst
racijos surengimą teks sėdė-

sakė. kad jei leidžiama gir- ti kalėjime 3 metus, o dviem 
ti valdžią, tai turi būti lei-i j0 bendradarbiams po 1 nit- 

tUc.

Yra visokių klubų

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

Tai labai gera dovana ne- ,z , D D -•, .. ®,. Vysk. P. Bučio atsimini-mokantiems lietuviškai, bet - v,,™.,.- .... i mai. Ii tomą?, 262 psl., Kai-nonntiems susipažinti su!
Lietuva. Paskutinis posėdis. Juozo

. Audėno atsiminimai, 277
"Selected Lithunian Short; psl. kaina $4.00.

Stories“ (21 autoriaus), 2801 r. a $3.50.
psl., kaina $5.00.

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

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

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

ma.

Pedagoginiame Institute:

ALTO.MaI Ai
Technikai darant šu. Ino? 

pažangą, vis dažniau ne ti! 
Įmonių darbe, bet r kasdie
niniuose patarnavimuose

"Apie netvarką studentų! žmogaus rankas ir gaivą i- 
valgykloje. esančioje Peda-i nia pavaduot: h ,ir - :u:<>- 
goginio Instituto bendrabu-1 matai, atlikinėdami r.<-t ga-
tyje. buvo laikraštyje rašyta 
dar pereitais metais, bet ka
dangi visuomeninio maitini
mo klausimas yra aktualus, 
o netvarka minėtoje valgyk-

na sudėtingu.' darbu?.
Štai gal jau nu<« ateinan

čio pavasario t<>kio?"mecha- 
ninės balvos“ pradės [»ar- 
davinėti mumu bilietus i ty

loje. į ni klausančioje "Sau-; atrus. sporto rungtyn. - << 
lutės" visuomeninio maitini- net lėktuvu?. Pradžioje dar 
mo Įstaigai, vis didėja, tai! tik Ne.\ Y o ke. Cnicagoj ir 
didėja proporcingai ir stu-? Lo? Augele?, ve iau .r kitur, 
dentų pasipiktinimas. Nepa-} Kam praneša Bilietų pla- 
tenkina valgykloje esantis tinimo n- av.mo bend
patiekalų asortimentą?, ne
kalbant jau apie jų koky bę.

rovė?
mažo

bu? ia? tik
i-

Zemaugių klubas, atida- narių. Neseniai Įvyko klubo 
rytas Ispanijoje, turi 45 na- eilinis susirinkimas. Jame 
rius. -Jo pagrindinis uždavi-į dalyvavo 20 narių. Kiti at-
nys yra aprūpinti Savo na
riu? teatro bilietai? pirmo
siose g ijose eilėse.

IT J- o klubą? 'Uf.rgani-

siuntė telegramas: 'Negaliu 
atvažiuoti: žmona neleido“.

Nevv Yorko pėsčiųjų klu
bas susikūrimo metu turėjo

KODĖL ČIA TAIP 

NEDAROMA?

Britanijoje neseniai pra
dėjo veikti Įstatymas, kuris 
baudžia girtus automobilių 
vairuotojus $250 bauda, 4 
men. sėdėti kalėjime ir me
tams atimama? leidimas vai
ruoti.

Toki Įstatymą pradėjus 
vykdyti, tuoj sumažėjo ne-

zuota Rytų \ >kietijoje. Šio ! šimtus tūkstančių narių, 
klubo valdyba kreipėsi Į vy-; ly61 m. jo narių sumažėjo ... 
riausybę reikalaudama, kad' iki 1,508. o 1963 iki 15. 1964 lairyun2ru atsitikimų skaičius 
asmenims, nuplikusiems iki: m. klube teliko 2 nariai — keliuose.
40 metų amžiaus, būtų vėl- prezidentas ir iždininkas.

Pagaliau ir šiuodu nusipirko 
automobiliu?, ir klubas už
sidarė.

tui išduodami perukai.

atstovas. tai 
lagaminėlio formos 

Labai jau nusibodo per \isątaisą?, ?uiungta? ?u etntn- 
rudens laikotarpi vien tikinėm smegenim Nev\ Yorke. 
makaronų bei kruopų gar- Jūs čia pa* . ? galėsite ji pa- 
nyrai: tuo labiau, kad jie! siklausti. ar yra pageidauja- 
nuolat atšalę. Daržove? ig- mo? virto? b.betų i teatrą, 
noruojamos — net žiupsne-t lėktuvą ar Kur Kitur, ir gavę 
lio kopūstų ai- burokėlių ne- teigiamą atsakymą, oaspau 
pamatysi, tuo tarpu mūsų
žemdirbiai neturi kur dėti 
gausaus bulvių, kopūstų ir 
kitų daržovių derliau? (laip 
bent laikraštis rašo... E. i. Į 
kyrėjo ir kasdien vis tos pa 
čios sriubos. Rytą valgy l io 
je reteny bė karsta kava, ai 
bata. Neretai trūksta kom
poto. Na. o stikline karsto 
pieno, kefyro — tai jau per- 
didelė 'prabanga* studentiš
koje valgykloje,**

site atitinkamą mygtuką, n 
bilietą? Įkri? i jūsų delną. 
Nors ju? ?u tuo automatu 
"(krės.te?* Nevv Yorke. bet 
jis tiksoai žino< ir pasakys, 
ar šiuo momentu vra jum? 
reikalinga vieta lėktuve Los 
Angele? bei kitur.

Žinoma. š:o? mechanines

Nevv Yorke Įsteigtas ant
rininkų klubas. Jo nariais 
gali ta;iti tik i kokiu? nors 
žymius žmones panašu? as
menys. Klube yra 11 "Ei-
?► -nhovveriu** ir 7 "Churchil-€
bai *.

Pagal tą Įstatymą, polici
ninkas, Įtaręs vairuotoją 
perdaug pavartojus svai
giųjų gėrimų, duoda jam 
kvėpuoti Į vamzdi, kuriame

Trylikos klubas JAV į.• yra tam tikras cheminiai pa- 
,t.U- r-™-.o „„ veikta? kristalas. Jeigu jis

pažaliuoja, tada tiriamas
kultas kovai su įvairiais 
prietarais. Jo suorganizuo
tas susirinkimas Įvyko 13- 
me kambary. 13-jame aukš- 

Nevv Yorko issiskyrusiųjų: te. Jame dalyvavo 13 klubo 
klubą? turi savo skyrių 30-: narių, taip pat patalpos šei- 
tyje miestų. Klubas ėmė rū-? mininkė. apsupta 13 juodų 
pintis, kad būtų peržiūrėtas
skyrybų Įstatymas, pirmiau
sia ta jo dalis, kurioje nu
matomas kalėjimas už ali
mentų nemokėjimą

vairuotojo kraujas n slypi
mas.

Britanijoje vairuotojui y- 
ra leidžiama dvigubai ma
žiau išgerti svaigiųjų gėri
mų, negu daugumoje JAV 
valstijų.

Uošvių apsaugo? klubas 
veikia Argentinoje. Jame 
dabar yra 137 nariai. Tai 
žentai, kunę myli ir gerbia 
savo uošviu-.

smegenys bu? ir tiek gud-j kia 70 metų. Nors tikriau- 
rios. kad prašomo bilieto ne-, šiai ne vienas tūkstantis vy- 

nei už dyką. Tų via po savo žmonos pa-atiduos jum 
nei <kf.l«.r,.

kačių. Posėdis prasidėjo, su 
skambus daužomo veidro- 
itžio šukėm. Posėdžio me
tu dalyviai barstė druską ir
vienu degančiu degtuku pri-l Jej ,u nemokj pri,ltalkrti 
atlėgdavo cigaretes trys rū-j w netj plWu

šliaužti purve, tai nesi revo
liucionierius, o tik pliuškis.

+*****#**#*#*#*******#**#*«#*»«**

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

Introduction to modern 
Lithuanian. parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

"Lithuania land of he 
roes,“ parašė L. Valiuką* 
kaina $4.75.

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

Vytautas the Great Granr 
Duke of Lithuania. dr. J- B 
Končius, iliustruota. 211 
osl.. kaina kietais vilkeliai* 
$.4.00, minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI 
AN RECIPES. paraše Juz? 
Daužva«*dienė. kaina $2

tonai.

Londone veikia nevykėlių 
profesionalų klubas. Pirma
jame susirinkime dalyvavo 

Žmonų skriaudžiamu vv-J nušvilpti aktoriai, nepripa- 
rų klubą? Anglijoje jau vei-, žinti dailininkai, nežinomi'

_ | dėlių,, bet klube tėra tik 40

Leninas

* * $

Kalbėti tiesą yra buržua* 
muzikai, advokatai, kurių žiniai prietarai. Melas yra 
klientai pateko Į kartuves ir P’lnai pateisinama priemo* 
pan. ne. Leninas

’M ir G.

TREČIOJI PRADALGE

Tai Nidos Knygų Klubo 
literatūros metraštis, kuri re
dagavo K. Balėnas. Jame 
yra 16 rašytojų eilėraščių, 
atsiminimų, prozos ir kt. 
Knyga turi 414 psl.. kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais $3.75.

MOOOOO0BO*MaOOOOOMO9»

Nardžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2.

Lietuvos konstitucinės tei
ses klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

VARPAS Nr. 7, 168 psl.
Jame rašo d r. J. Pajaujis. 
M. Mackevičius. L. Grinius, 
A. Kučys, d r. K. Karvelis, 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. čižiūnas. J. 
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančių straipsnių. Jų kaina 
po $2.).

PIGIOS. ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl, kaina $2.50.

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

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An- 
:ano Šukio atsiminimai is 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis, George Or- 
\vel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą j audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės. 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, .

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

i
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Rusijos revoliucija
(Tęsinys)

Tų metų liepos mėnesį; Keletas bolševikų vadų 
vyriausybė nutarė vykdyti; (Trockis, Kamenevas) buvo 
rinkimus rugsėjo 30 d., o Į areštuoti. Leninas pabėgo į 
konstitucinį susirinkimą pir-1 Suomiją, "Piavda" buvo už- 
majai sesijai sušaukti spalio daryta, bet netrukus pasiro- 

1 13 d. Tačiau rugpiūčio pa- dė kitu vardu. Bet revoliu- 
baigoje buržuaziniams mi-cinė demokratija nedrįso 
nisteriams pasisekė dar kai-į imtis kokių dar griežtesnių 
tą išsirūpinti, kad rinkimai. priemonių prieš bolševikus, 
būtų atidėti iki lapkričioi ir šie po trumpo laiko vėl 
25 d. * I galėjo tęsti savo griaunamą-

’ ją veiklą.
Ta savo politika sistemin

gai atidėlioti liberalai pasie-; Rugsėjo 9 d. perversmą 
kė visiškai priešingo daly-; bandė suruošti dešinieji 
ko, negu jie norėjo; ėjo mė-i sluoksniai, su kuriais simpa- 
nesiai ir nebuvo išspręstas' tizavo liberalai. Vyriausia- 
joks rimtas klausimas, o ši-į sis vadas generolas Kornilo- 
tai padidino masių radikalu- vas paskelbė i rusų tautą at- 
mą, ir oagaliau jos savo pa- sišaukimą, kuriame kvietė 
ramą permetė į bolševikus, į sukilti prieš laikinąją vy- 
kurie prižadėjo tuojau įvyk-! riausybę ir prieš tarybas h 
dyti visus reikalavimus. J tada pasiuntė Į Petrogradą 

į antirevoiiucinius dalinius. 
Bet prie visų tų klausimų ; Kerenskis paleido iš kalėji- 

prisidėjo tai, kad jau vasa- mo suimtuosius bolševikus 
ros pradžioje revoliucinei! ir ragino juos padėti kovot 
demokratijai teko pradėti, prieš kontrrevoliuciją. 
kovoti su savo priešais iš
dešinės ir kairės — su bol
ševikais iš vienos pusės ir su 
liberalų bei konservatorių 
sluoksniais, bendraujančiais 
su reakciniais karininkais 
—iš kitos pusės.

būdu paaiškėjo, kad tai bū- 
:,ta menko politinio veiksnio, Į 
su kuriuo nebuvo reikalo 
skaitytis. Bet tarybų vado
vybė ir abi demokratinių so
cialistu partijos nenuėjo nei 
vienu, nei kitu keliu, o rude
nį dar ėmė laikytis laukimo 
politikos. Paskutiniuosius 
Įtris demokratinio režimo
mėnesius jie net neįėjo į 
Kerenskio vyriausybę. Na, o 
sprendžiamaisiais revoliuci
nei demokratijai mėnesiais 
jie visiškai pasitraukė iš re
voliucijos aktyviosios kont
rolės. Tai buvo didelė socia
listų kliida. kuri labai padė
jo bolševikams suruošti per
versmą.

Toje neaiškioje padėtyje, 
kai buvo iš tiesų bejėgė vy
riausybė, Leninui. Trockiui 
ir bolševikams nebuvo sun
ku įvykdyti lapkričio mėn. 
perversmą ir pasigrobti val
džią.

— Maiki, ar tu girdėjai, 
kad per Kalėdas Maskvoje 
atsitiko stebuklas?

— Koks stebuklas?
— Žirai, komunistai Ka

lėdų nešvenčia., už tai per 
Kalėdas Maskva pradėjo

;a.
O ką tu žinai apie tit-

griūti.
tė\— Ar 

turėjai’?
— Ne,

nas. Ir gazietos apie tai ra
šo. Sako. visas Kremlius pu

Vidury "Juodosios jėgos“ negrų organizacijos vadas 
Siokely (. a, mirhael sugrįžta iš užsienio. Kenned> ae
rodrome jam buvo atimtas užsienio pasas, nes jis lan
kėsi Kaboje ir šiaurės Vietname, nors pase buvo pa
žymėta. kad tose valstybėse draudžiama lankvtis.

Naujas atomo jėga varomas povandeninis laivas Par
ko. kuris ypač pritaikytas kovoti su priešo povandeni
niais laivais.

Bolševikam laimėjus, kas 
šiandien vadinama lapkričio 
revoliucija, buvo sunaikinta 
rusiškoji demokratija. Bol
ševikų lapkričio revoliucija, 
toli gražu nebuvo kovo revo-Į 
liucijos tęsinys. Priešingai, 
ji sunaikino kovo revoliuci
jos pasiekimus ir idealus, ji 
sulikvidavo demokratinį re
žimą i»- politines laisves, ru
sų tautos masių laimėtas ko
vo mėn. gaivališkame sukili
me prieš carizmą.

Tas sukilimas irgi nepasi
sekė. Kornilovo dalinius su
stabdė geležinkeliečiai, ir 
jie tuoj buvo išsklaidyti 
Kornilovas ir jo štabas buvo 
areštuoti. Kaip dalyvavusie 
ji kovoje prieš Kornilovą, 
bolševikai buvo rehabilituo- 
ti. ir jie išnaudojo tai sustip
rinti kovai prieš laikinąją 
vyriausybę.

Pirmosios demonstracijos 
prieš laikinąją vyriausybę 
įvyko jau birželio mėn. Pet
rograde. Liepos mėn. tarp 
15 ir 20 d.d. bolševikai ban
dė suruošti sukilimą prieš 
socialistinę tarybų vadovy
bę. tačiau jis buvo numalšin
tas, padedant ištikimiems 
kariuomenės daliniams.

KĄ RAŠO 1968 M. "KELEIVIO“

Kalendoriusgi studijuoju Lietu- 
istoriją, tėve, ir žinau, 

seniau buvo sunku 
žmonėms ugnies pasidaryti. 
O kai židinys užgesdavo, 
tai reikėdavo skiltuvu iš tit 
nago skelti. Ar ne tiesa?

— Jes. tas teisybė, ale 
i džius di sem tu nekritikuok 
: skiltuvo, ba tai labai geras 
! tulšis. Jis ir sušlapęs duos

Ir jis nepadarys eks- 
namo.

vos 
kaip

Ai

toki sapną į

Maiki, čia ne sau

- • • • - 11PTIPSmusisKe1 ° ..
• ,aj• phozijos, nesugriaus

‘ Jes, Maiki, skiltuvas gali su- 
tė , stabdyti visokį progresą, 

i — Tėve. jeigu sprogimas

drebėjo. Pamatysi,
Elta gal ir knvgą apie 
parašys.

— Niekus kalbi.
Maskvoie nebuvo jokio ste
buklo. i'r Maskva nesugriu-! s '.gnauja namą, tai ne pro- 

c: esąs kaltas.vo. ri— Ale kas nors tenai atsi
tiko. Maiki.

— Vieno namo apačioje 
tenai sprogo dujos ir suardė? 
keliolika gyvenamųjų butu.
Tai ne stebuklas, bet pa
prasta nelaimė.

— Sakai, dujos sprogo.
O iš kur tos dujos, a?

— Dujos vartojamos ra
mų apšildymui, tėve. Jos bū
na gaminamos iš anglių ar
ba traukiamos iš žemės ir 
vamzdžiais atvedamos i 
miestus. Namuose tie vamz
džiai būna sujungiami su 
šildytuvais ir šildo namus.
Dujos vartojamos ir virtu
vėse valgiams gaminti. Bet 
jas reikia įžiebti tučtuojau 
atidarius degtuvą. Jos dega 
susimaišiusios su oru, ir jei-! 
gu iu prieis į kambarį bei 
liepsnos, tai gali Įvykti spro
gimas.

— ri kodėl seniau tokių 
sprogimų nebūdavo?

— Todėl, kad seniau 
žmonės dujų nevartojo. Lie
tuvos ir Rusijos miestuose 
namai būda\o apšildomi į A moji tėve. 
malkomis. Bet dabar jau ir>
Lietuvoje vra įvestos dujos. I 
Vamzdžiai ateina iki Klai
pėdos. Įvesta ir elektra. Vi
sa tai reiškia progresą.

— Sakai, progresą.
— Taip, tėve. progresą.
— ri kokiem galam jo rei

kia?
— Progresas reiškia leng

vesnį žmonėms gyvenimą, 
tėve. Malkų skaldvt iau ne
reikia. Nei eikia ir žiburio 
pusti iš žarijos, nei skelti iš 
titnago, kaip seniau būdavo.

salt

kas ?
Kaltas žmonių neat- 

umas, tėve. Jei būsi ne-
a* sargus, tai ir per slenkstį

Išrašykite 

KELEIVI 

savo draugam

buvo nei dujų sprogimo. 
Stačiai subliūško — ir vis
kas. Na. tai kaip tu manai,

žergdamas galėsi koją nusi-i kas tenai galėjo būti kai-į 
laužti. Arba paimkim žmo-Į tas? Jeigu kaltinti visus be 
r.ių skerdynę Amerikos
vieškeliuose. Per Kalėdų 
šventes šįmet po automobi
lių ratais žuvo apie 650 
žmoniu. Ar galima dėl to 
kaltinti progresą ir automo- 

kalti 
kurie

bilius? Ne. tėve. čia 
žmonės, ypač jauni.

ceremonijų, tai kaltas tur
būt ir Smetona, ir visi minis- 
teriai.

— Aš rokuoju, Maiki. 
kad dėl to garažo turėjo bū
ti kaltas bilderis, o gal inži
nierius — biesas žino.

Po liepos mėn perversmo 
revoliucinė demokratija pa
darė klaidą nebesiųsdama 
tarybų oficialiu atstovu i ko- 
alicinę vyriausvbę, kurią 
Kerenskis pertvarkė pagal 
liberalų reikalavimus. Soci
alistus ir liberalus ministe- 
rius Kerenskis dabar pats 
asmeniškai pasirinko, ir 
tarp jų dabar nebebuvo jau 
nė vieno socialistų vadų. Dėl 
to paskutiniosios dvi Ke
renskio vyriausybės (rug- 
piūčio-Japkričio mėn.) buvo 
silpnos, ir jų politinis auto
ritetas buvo ne per didelis. 
Po Kornilovo perversmo 
konservatorių ir liberalų 
sluoksniai ir daugumas ka
rininkų buvo prieš Kerens
kio vyriausybę. Tuo pat me
tu nekokios paramos ji su
silaukė iš tarvbų ir dviejų 
demokratinių socialistų par
tijų. Kairioji opozicija suė 
jo į sąlytį su tomis partijo 
mis ir reikalavo, “kad būtu

Istorine revoliucijos prasmė

Tačiau, nepaisant pada
rytųjų klaidų, kovo revoliu
cija buvo didelės istorinės 
reikšmės įvykis. Kovo revo
liucija. bet ne lapkričio re-j 
voliuci ja nuvertė carinę Į 
vienvaldystę ir aštuonetai 
mėnesių pavertė Rusiją lais
viausiu Europos kraštu. Ru
sija išvirto į modernią de-, 
mokratiją su stipriu darbie-j 
tišku judėjimu. Niekas kovo 
revoliucijai negali atimti ši
to pasiekimo, kuris visuomet 
išliks Rusijos istorijoje.

turinys tok

mė zsta pramuštgalvišką tėve, nes jo nėra. Del nelai
Biesas nieko nežino. į keičiama koalicijos politika

ris
sparta
tiks. Dėl to iš dalies kalta 
ir vi suomenės santvarka, ku
ri leidžia nepatyrtisiems 
jaunuoliams vieškeliuose 
trankytis.

Yeidi minut, Maik! 
Aš čia paimsiu tave už liežu
vio. Je’gu tu sakai, kad už 
nelaimes reikia kaltinti ne 
progresą, ale žmones, tai ir 
Maskvos komunistai turi 
būti kalti, kad dujų sprogi

nepaiso, kas atsi mų paprastai kaltas pačių Į Nelaimei, revoliucinė de- 
žmoniu neapdairumas. Štai, moPiap-ja neparodė stiprios 
prieš keletą dienų šiurpi ne
laimė įvyko W. Virginijoje.
Sugriuvo Ohio upės tiltas, 
kuriuo važiavo keliasdešimt
automobilių ir trokų. Visi 
jie nugarmėjo 80 pėdų į u- 
pės dugną, ir kiek tenai žmo
nių žuvo, per kelias dienas 
dar nebuvo žinoma. Kas čia 
buvo kaltas, jau netaip leng
va nuspręsti. Tiltas buvo pa

muš sugriovė jų šešių fliorų! statytas prieš44 metus, irtų 
bildiugą, ar ne teisybė? | laikų trafikui buvo pakan- 

— Bet perdaug plačiai už- karnai stiprus. Bet dabar

Demokratinės kovo revo
liucijos ir tarptautinė reikš
mė buvo didelė. Ji išlaisvino 
Europos politiką nuo reak
cinės Rusijos politikos.-Jos 
iaimėjimas sustiprino demo
kratines ir socialistines pa
jėgas. Jos įtaka pagreitino 
Švedijos sudemokratinimą.j 
Rusų kovo revoliucija taip 
pat įkvėpė karo išvargintas 
Vokietijos ir Austro-Vengri
jos mases užimti pozicijas 
prieš senuosius monarchisti- 
nius režimus, o po metų tai 
išvirto į demokratines revo
liucijas visoje Vidurio ir Ry-

... ., ,. .... T. tu Europoje. To ie sntvje gi-valios islaikvti va džia. Jri, *. • - f ,me naujos ir demokratines 
valstybės, kurios išsilaikė 
daugaiu kaip dvidešimt me-

1. Žinotini 1263 metų dalykai.

2. Kaleiidariumas, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Did žiosios 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. Seg regacija — 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.

Kur žmonės ilgiausia gyvena.

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.

$1.00

20.

21.
tol varžėsi pasinaudoti jėga 
prieš bolševikus ir dešiniuo
sius sluoksnius, kol pagaliau 
jau buvo peivėlu. Tik kele
tas generolų tebuvo at
leisti ir pakeisti demokrati
niais karininkais. Kerenskis 
buvo geras kalbėtojas, bet 
menkas organizatorius ir ne
tinkamas ministeris pirmi
ninkas. Vasaros metu ir ru
deniop didžioji dalis tautos 
ir armi jos labiausiai palaikė 
abi demokratines socialistų 
partijas. Tuo metu jos dar

tų.

trokai statomi kaip geležin
kelio vagonai. į juos krauna 
po keliasdešimt tonų, ir kai 

vos komunistai negali būti! keliasdešimt tokių trokų sū
dei to sprogimo kalti. Kai-j važiavo ant tilto, jis jau ne-i būtų galėjusios priversti li
tas gali būti tiktai tas ar tie, I galėjo atlaikyti. Jeigu taiplberalus priimti jų pasiūly- 
kuriam ar kuriems buvo pa-j atsitiktų šių dienų Lietuvo-j mus dėl reformų ir tuojau 
vesta to namo apšildymas je, tai, žinoma, mūsiškė 
prižiūrėti. spauda kaltintų komunisti

Maiki. aš kaltinu juos

Kodėl perplačiai? 
Todėl, kad visi Mask-

Rusijos kovo revoliucijos Į 
demokratinių idealų neįvei
kė sunaikinti per pastaruo
sius penkiasdešimt metų nė 
komunistinė diktatūra Rusi
joje. Labai lėta evoliucija, 
kuri pastaruosius keturioli
ka melų vyksta SSSR, kaip Į 
nustalinimo išdava, veda šį 
didįjį kraštą vėl į tą pačią 
kryptį, kuri prasidėjo su ko
vo revoliucija. 1917 m. lais
vės idėjos su atgijusiu pri
mygtinumu apima plačius

vi uis. Ką čia daryt celinio 
n i jas.

Bet tėvas gal atsimeni, 
kad K .utie. nepriklausomoj 
Lietuvoj, sugriuvo didelis 
naujas garažas. Ir tenai no

sovietinių rašytojų sluoks- 
sušaukti konstitucinį susirin- nįus jr ypač sovietini jauni- 
kimą, arba pačios sudaryti'mą. reikalaujantį didesnės j 

nę tvarka, bet kai tas atsiti- vyriausvbę. Jų noras sudari-1 laisvės sau visose gyvenimo' 
ko demokratinėj Amerikoj,'nėti koalicinę vyriausvbę j. srityse. 1917 m. kovo mėn.!
tai kaltininko niekas neieš- buvo klaidingas, kaip paro-1 demokratiniai idealai vėl; . .... . ,
ko. jdė lapkričio mėn. rinkimai. J kvinta, kaip Rusijos atei- ' nc» in? mct^ kalenHoriaus Peruko. Prašome adresuoti:

— Nu, ką. padarysi. Mai- kuriuose buržuazinės parti- ties tikslas. Į KELEIVIS
Ri, kad dabar tokia jau ma- jos surinko tik 13 procentu! i „„„ „ ■ o’ j j i . Galas j 636 Broadway, So. Boston, Mais. 02127

uz

Kalendoriaus kaina 

Red agavo Stasys Michelsonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 
"Keleivį“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti.

d«a. visų paduotųjų balsų. Tuo
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:: MOTERŲ SKYRIUS

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

Klieriko išleistuves
čia spausdinama ištrauka iš romano "Altorių šešėly". 

•Jame autorius kelia kunigo pašaukimo ir kūrėjo laisvės prob
lemą. atskleidžia kunigų seminarijos gyvenimo pasenusią 
tvarką, kurios paveiktas Liudas Vasaris Įsišvenčia į kunigus, 
bet. nejausdamas pašaukimo tam luomui ir sekdamas savo 
asmenini kelią, dvasioje sueidamas vis Į didesni vidini kon
fliktą bei artėdamas prie katastrofos, praktiškai meta ku
nigo pareigas.

Tai aukštos meninės vertės kūrinys, pirmas mūsų lite
ratūroje rimto psichologinio romano pavyzdys, iškėlęs Putiną 
i pirmąsias mūsų romanistų eiles.

Red.

Klierikas Vasaris rūpinosi, kad vienintelės jo išleis
tuvės nepadarytų jam nei jo tėviškei gėdos. Jis prisikvietė 
daug svečių. Be artimųjų giminių ir apylinkės pažįstamų, 
pažadėjo atvažiuoti ir jo draugas Kasaitis. ir prieš pat 
atostogas Įšvęstas kunigas Jonaitis, ir du buvusieji gim
nazijos draugai, dabar jau studentai, Gudžiūnas ir Kra
paitis. Ketino atvykti ir tolima Vasario giminaitė, kursis- 
lė Murmaitė su viešėjusia pas ją kažkokia klierikui nepa
žįstama drauge, žodžiu, svečių būrys turėjo būti ne tik 
gausus, bet ir įvairus.

Visa savaitė prieš išleistuvių sekmadienį Vasarius 
pagavo triūso, rengimo ir rūpinimosi karštis. Nutarta sve
čius laikyti per naktį, nes važiuoti į seminariją reikėjo tik 
pabaigoj savaitės, tad visiems buvo laiko pasilikti ir pasi- 
i uosti. Rengtasi, kaip vestuvėm, krikštynom, ar kuriam 
kitam dideliam kaimo baliui. Tik pačios primicijos ateity 
turėjo pranešti šias gana netikėtas išleistuves. Vasario tė
vam jos ir buvo kaip ir mažas primicijų bandymas. Nors 
klierikas jiems nieko tikro nepasakė, bet jie iš klebono 1 
girdėjo, kad Liudas kitus metus tikrai parvažiuos jau sub- . 
diakonas, nes seminarijos vyresnybė gerą turinti apie jį 
nuomonę. Ne tik tėvai, bet ir kiti šituo pranašavimu tikė-! 
jo: Vasarių klierikas ir bažnyčioj ir žmonėse elgėsi, kaip 
dera tikram dvasiškiui. !

Į
Išleistuvių pokyliui viskas buvo numatyta ir viskuo 

pasirūpinta. Valgių kaimo vaišėse visuomet esti gausu, 
daugiau, negu reikia, — o čia Vasario motinai ketino pa
talkinti pačio klebono gaspadinė! Gėrimų senis Vasaris 
nemėgo, bet griežtai nekentė tiktai degtinės. Užtat labai 
vertino obuolini vyną, o pernykštis buvo pasisekęs gerai. 
Džiaugėsi senis galėsiąs pasigirti dar viena savo sodo 
gėrybe.

Pats klierikas rūpinosi, kad visur būtų švaru ir gražu. 
Padedamas brolių, jis šlavė kiemą, valė sodą ir kartu su 
seseria tvarkė jos darželius. Nebuvo užmirštas nė Aušra- 
kalnis. į kurį buvo numatyta pasivaikščioti su jaunesniais 
svečiais.

Pagaliau atėjo laukiamasis sekmadienis. Vasarių na
muose visi priruošiamieji darbai buvo baigti, ir jau nuo 
pat ryto susidarė laukimo nuotaika. Liudas su tėvais par
važiavo iš bažnyčios pirmieji ir kartu parsivežė klieriką 
Kasaitį ir studentą Gudžiūną. Paskui juos tuojau pasirodė 
dėdės Murmos brička, kurioj šalia dėdienės ir dukters 
kursistės sėdėjo ir jų skrybėliuota viešnia. Pamažu rinkosi 
ir kiti svečiai, sveikinosi, pažinosi, šnekučiavosi. Kiekvie
nas žiūrėjo, kur jam patogiau dėtis, kur jam bus supran
tama šneka ir lygūs bendrakalbiai. Daugelis susitiko čia 
pirmą kartą, dėl to vieni kitų varžėsi. Kalbos buvo lako
niškos. o juokai dirbtiniai. Klierikai nedrįso panelių, šios 
varžėsi klierikų ir nežinojo, ką su jais kalbėti. Visi dar 
kažko lūkuriavo ir tikėjosi, kad tie. kurie atvažiuos, įneš 
daugiau drąsos ir gyvumo. Nieko negelbėjo Liudo pastan
gos išjudinti pirmąjį savo svečių sustingimą.

Kaip žinoma. Graikijos karalius buvo priverstas bėgti 

Į užsieni. Dabar jis yra Italijoje su visa savo šeima. 

Atvaizde karalienė Anne-Marie su sesto Įpėdiniu Pauliu

Teisės patarimai

Klausimus
adresu:

Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro i 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir tl- į 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje

LABA! JDOMŪS 

ATSIMINIMAI
Atsiminimus visuomet į- 

domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at-Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio s.' 'pa.asvas

, .. . . įsiminimų knygas:
skaitytojas. •PASKUTINiS POSĖDIS,

Juozo Audėno atsiminimai, 
j 227 nsl.. kaina.......... $4.00
1 ATSIMINIMAI IŠ BAL- 
! FO VEIKLOS, prel. J. B. 
į Končius, 401 psl., daug 
i iliust’-aciįu, kaina ....$5.00.

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

Mūsų duktė mirė prieš 5 Aplamai kalbant, Tams-į kovų, 376 p-h Ki a . .$3.00 
metus, palikdama vieną tų advokatas tiksliai pain-; PER GiEDRĄ IR AUD- 
dukrelę. Mes kitų vaikų ne- formavo. Vaiko tėvai, o vie-i RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
turime. ir mūsų duktė buvo nam mirus, tėvas arba mo-j minima (1909-191 IV

prašome siųsti tiesios

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

I.aw,

«k

P. Vaičiūnas

NEMUNAS

Skaidriai, svajingai, pro kaimą, pro dvarą, 
Nemunas bėgdamas vingį vis daro, 
Tartum lietuvio mintis rūpestinga, 
Tartum jis Baltijos kelio pristinga.

Kaip čia nubėgsi, ramiai nubanguosi: 
Smėlis kaip auksas, taip žalia krantuose! 
Mylią prabėgai — vėl kalną aplenki, 
Sveikink milžinkapį, džiaukis palanke.

Kalną pasiekei — šimtai panoramų 
Lepina Nemuną guodžiančiai ramų. 
Birštono slėnin pro Prienų miestuką 
Nemunas vingį karališkai suka.

Klausimas Atsakymas

l

to-
mūsų visas gyvenimas. Jai tina, yra „natūralusis“ vai-į mas. 272 psl., kaina kietais
mirus, būtume iš proto išėję,! ko globėjas. Teismas retai; virš'-T L ................... $3.75,
jei ne ta mūsų brangioji a- atima vaiko globa iš tėvo,; minkšu-is viršeliais .. $2.50. 
nūkė. ! kai miršta vaiko motina. To-: LIETUVA BUDO, Stepo-

Mūsų dukrelė prieš mūsų*^^s a^eja^' kuriais teis-, no Kairio, 116 psl, kai-
norą ir maldavimus buvo iš-: IPas ai/ma & tėvo iri na .............................. $2.00
tekėjusi už amerikono, ku-Į £Į°bą pav e-ta, sakysim. TAU, LIETUVA, Stepo-

_ į seneliams, turi būti Įrodoma, no Kairio. 480 psl., kai-ns visą savo gyvenimą pra 
leidžia kariuomenėj (career, 
serviceman). Jie važinėjosi ""

I IčllV ii

kad tėvas nėra „tikęs“ as-'r.a .............................. $2.00
* DtENOJANT, Kipro Bie-

per visą Ameriką. Kur ... , ...
siuntė, ten mūsų duktė su i Į1?? vadovaujasi to-- PENKTIEJI METAI, Kip-

, juo važiavo. Mūsų santykiai aia*s atsitikimais, via paties ro Bielinio, .,92 puslapiai, 
įsu žentu visuomet buvo ne- vaato gerovė (vvelfare of; kaina ....................... $2.00

■ ATSIMINIMAI IR MIN
TYS. Kazio Griniaus, I tO-

nustat.vtos formulės'mas, 300 nsl.. kaina...... $2.
ATSIMINIMAI IR MIN-

auktų. Davėme raniuo1 iei?rno sprendimo. TYS, dr. Kazio Griniaus, 
! jiems ninigu, padėjome kuO'Tam?tų aplinkybėmis, man ii toma<. 3-)6 psl. kaina $5. 
! galėdami. Kai gimė anūkė,į atiodo, sprendimas galėto VYSKUPO P. BŪČIO 
Š duktė pas mus gvveno virš, būti Tamstų naudai. nes ATSIMINIMAI, I tomas,

j kokie. Kol duktė buvo gyva. • chilri).
Į mes stengėmės kiek galėda 

mi žentui įtikti, nes nenore-, Nėra
jome, kad duktė nuo mūsų;ir nie^as negali iš anksto ga- , 
visai atsitrauktų. Davėme. rantu°d teismo sprendimo.

p. t mergaitės tėvas neturi „pa- 329 
kių pinigų iš jų neėmėme.' stovios gyvenamos vietos mas 

, džiaugėmės savo dukterim' a i1"" i važinėtis
' ir anūke. 1 nvb°s reikalais ir

pusmečio. Žinoma, mes n.- i l aina $3.50, I! to-
282 nsL. kaina $3.50.

Pagaliau į kiemą įvažiavo paraoijos klebonas, o ne
trukus Petrylai su studentu Krapaičiu. Nuotaika pradėjo 
taisytis. Jau susidarė didokas būrelis geių pažįstamų, ku
rie. tarp savęs nesivaržydami, drąsino ir kitus ar bent at
leido juos nuo pareigos ką nors kalbėti. Du studentai ir 
trys klierikai, kadaise geri tos pačios klasės draugai, per 
kelerius metus nutolę, dabar vėl ėmė atrasti tuomet jun
gusius juos ryšius. Dvi panelės pasijuto turį po asistentą, 
ir dvasiškių draugystė jau jų nebevaržė. Seniai Petrylai ir 
Vasariai vėl giminiavosi ir džiaugėsi, kad jau bus galuti
nai surišti su bažnyčia. Pagaliau klebonas su savo plačiais 
interesais tiko prie kiekvienos grupės.

(Bus daugiau)

savo tar- SIAUBINGOS DIENOS, 
nybos reikalais ir nuolat 1944-1950 metu atsiiaini- 

. J keisti savo gyvenamą vietą. mai. parašė Juozas Kapa- 
Tokiu atsitikimu teismas činskas, 273 pusi. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS,
.. , , . ------- Jr.---------- j—...................... P. Ka’vaitj’tės-Karvelie-

• Iki šiol mes nežinome, kokia naj su Tamstomis. Jeigu ir nės. 360 nsl., kaira ..$3.50.
Ilgąjį ouvo susirgusi. Duktė. batu «prendimas Tamstų ViENIfO ŽMOGAUS 

j su vyru ir Kūdtkiutuo metu ‘ naurIa; tai toi; gražu nei GYVENIMAS e Dėdę 
gyveno kitoje ' arijoje,, ir j rejkgtu. kad taj yra ruo]atj. šerną), Antano Rūko, 208
mes tesužinojome apie jos( njs reikalas.Tėvas turi „tei-psl.. kaina ................... $2.

; ligą, i\ai jau buvo pervėlu sjų“ ^avo vaiko atžvilgiu.; KĄ LAUMĖS LEME 
ir niekuo negalima buvo jai jej jj3 yra „tinkamas“ (fit) (apie Salomėja Neri), Pet- 

: Padetl- asmuo, kurių niekas negali ronėlės Orintaitės, 234 psl.
j Per visą tą baisųjį laiką jam nuneigti. kaina ............................... $3.
mums atrodė, kad žentas y-j 1 SIAURUOJU TAKELIU,
ra prieš mus nusistatęs. Mes į Nemanau, kad turėtumėt, K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
gi iš savo pusės, dukteriai imti daugiau advokatų. Jei kaina ...................... $2.
mirus, negalėjome jam at- advokatas ras reikalo pasi- ATSIMINIMAI APIE
leisti, kam vežiojo sergan- tarti su kitu advokatu, jis a- JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-

atkišus į priekį kelius, dide- žmoną po visą Ameriką,: pie tai praneš. Žinoma, jei lgs Liūdžiuvienės, 88 psl.,
liais žingsniais, tarsi pakom- ko nesikreipė į mus pagal-; neturi,e pasitikėjimo savo kaina ............................... $1.

Deja. mūsų laimė ilgai
; nesitęsė. Po dviejų metų mū-l ^'nuterti7'kad"mėr7ai'tės "Č 

su&ngo n numirė.; ]aįuį ja reikėtų palikti laiki- dr.

„TARYBINE MOTERIS“ 

APIE „MINI“

’ niuku („špilkutės“). Eina

Vilniuje leidžiama 
binė Moteris“ nr. 11 aiškina, 
kam tinka trumpos, vadina
mosios „mini“ suknelės:

„Dabartinė mada išreiš
kia mūsų epochos reikalavi
mus. Ji vra dinamiška ir 
kartu romantinė, be to. ne
paprastai ivairi. leidžianti 
pasirinkti įvairiausias spal
vas ir medžiagas. Nėra ne
naudingų medžiagų — tai 
įrodė neseniai Maskvoie i- 
vykusiame madų festivalvje 
daugelis dailininku. Svar
biausia danri ne spalvos, o 
rūbo ansambliškumas bend
ra spalvinė harmonija.

„Madas diktuoia nats gy
venimas ir dailininkai. Kur
dami naują dabartinės suk
nelės „trapecijos“ siluetą, betiks

_ stom. Tai charakteringa šios bos 
Tarv- "mados au.Ka.

Nukirpti bet kurį rūbą 
aukščiau kelių —dar nereiš
kia būti madinga ir stilinga.

„Mini“ stilius labai atsa- rus

advokatu, tai jūs turite NEPRIKLAUSOMA LIE- 
Koki mėnesį prieš dūk- Pakeisti advokatų ir pasi- WVA ATSTATANT. Ra

te, s mirtį žentas atvežė anū- nnkf! Jok>- ku"U0 ,JU'? P‘',nai P0'0 Skipičio. 440 puslapių.
ke pas mus. paprašė jų pri- paslt,kes,tT A'Iv°k.at°. '.'a'- kaina ...............................SS.
imti ir prižiūrėti. Žinoma.I baf nelengvas ir. je, jis PAEIK AšAP 4S MASK- 
apsiėmėme. Dukteriai mi-l neturi mino savo kliento pa- VOJF.. B»-bo-o, Armenie, 

anūkė buvo visa mūsų, 31tlke"mr>- t:‘' (’atbas gal, 253 . kaina .... S3.
kingas. Jam reikalingas ir paguoda. Ji atrodo, kaip ir 
tinkamas judrios, žvalios Jos mama, ir mums primi- 
moters tipas. Jos šukuo- senus laikus, kaip augo 
sena turi būti paprasta — mūsų pačių t'-akrelė. 
ilgi ar trumpi jaunatviškai: Įsivaizduokite mūsų liū- 
pakirpti plaukai. „Mini“ si- (jesi jr nusiminimą, kai žen- 
jonėliui, svarbiausia, reikia tas mums prieš kelis mėne- 
gražių kojų (ne per storų ir 3ius pranesė. kad jis vėl ap-! 
ne per plonų, jokiu būdu ne gjvecia ir kad iš mūsų norės j 
kreivų). Batai prie „min?į pasiimu savo dukrelę. VėL 
dėvimi tik sportiski, žemu, jis ją, kaip jos mamą. vežios 
kulnu. Jei mergina ir jauna, j p0 Vį«ą Ameriką, trankysis 
bet yra švelnios, kuklios iš-. nežinia kur, bet mūsų anū- 
vaizdos nedrąsaus charak-į kėlė-našlaitė bus svetimos 
terio. ’ mini" drabužiai jai, moters-pamotės globoje.

pasiaaryti neįmanomas. ŽVILGSNIS I PRAEITI,
Žuko. 478 psl. kai-

$5

Visos šios knygos yra gra
žiai irištos.

mas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).

I ’•

labiausia pabrėžia laisve
žmogaus judesiams, dinami- Tarp kitko, iššūkį mini". vokatą ir prašėme gelbėti, i 
kai. ! suknelei tame pačiame fes- jis sako pabandysiąs, bet’

„Ta pati tikslą turi ir da- tivalvje Maskvoje išreiškė ka(j vilčių cĮaug nėra. Mes Manilio Bronio. Nato sąjungos 
bar madingas „mini“ sukne- garsioji prancūzų firmaU’ša- (turime pinigų, ir mums ne- gen. sekretorius (dešinėj) su 
lės tipas. Tačiau daugely nei , pademonstruodama, svavbu, kiek tai kainuotų. 1 
šią madą supranta labai daug daug puikių, skoningų į
klaidingai. Neretai tenka ir meniškų modelių, ir tuo;

Nubėgome pas vietinį ad- 
ir

Olandijos atstovu Nato hostinė-

STEPONO KAIRIO

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A* 
domo Varno pieštą Lietuvos

Ar Tamsta galėtum mus je Belgijoje pareiškė, kad Nalo; nepriklausomybes paskelbi- )» T
matyti tokį vaizda: suknelė įrodė, kad ir rimtu, ilgu, nuraminti ir nurodyti, kas pastatys “ugnies tiltą“ sovietu
trumpa (apie 20 cm. virš ke- (truputi žemiau kelių) dra-( dabar daryti? Ar^ imti kitą laivyno veriimuisi j Viduržemio
liu. šukuosena — pūsta bužiu moteris, nepriklauso- advokatą? Prašome mus jfirą atremtL Kalp žinoma,
(šiaušta), moteris gana pil- mai nuo amžiaus ir išorės, gelbėti.
na, trumpo liemens, kojos gali būti graži ir atrodyti Nelaimingi seneliai
plonos, batukai aukštu kul-' madinga, šiuolaikinė“. Penna.

vietai didina savo laivyną minė

toje jūroje.

mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 coliu dydžio už 80 cnt.

L
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Vietinės žinios
Bostono

PARENGIMŲ KALENDORIUS'

j j

Sausio 14 d. Lietuvių Pil.) 
! Dr-jos salėje Klaipėdos at-, 

s susirin-' vadavimo 45 metų sukakties 
Į minėjimas. Rengia J. Vana-

12 str. Susirinkimą Šauk-Įšaičio šauli^ kuoI)a* 

dama, Apylinkės valdyba 
bent prieš savaitę praneša 
susirinkimo laiką, vietą ir
darbotvarkę.

Clearvvatery. Fla.. išnuomoju 
3 kambarius ir pusę virtuvės.

Frank Silbelus, 113 No Betty 
Lane. CIearwater. Fla. 33515.

BUVO $4, DABAR TIK $2

10 knygų už $2 Lietuvių išeivija Amerikoje
sprendžia apylinkė 
kimas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Bostonas,

1967 m. gruodžio 21 d.

Prašau neatsisakyti patal
pinti Keleivyje šį pareiški
mą:

Gruodžio 6 d. Keleivio 49 
nr. tilpusiame laiške pareiš
kiau, kad visą reikalą dėl 
kilusių LB Bostono Kultūros |
Klube nesklandumų perduo
du LB Garbės Teismui, ii 
maniau, kad ginčai spaudo
je tuo ir baigsis. Bet žiūriu, 
besiskardeną visuomeninin- susirinkimas gaH syarstv- 
kai savo pačių sukurtų insti
tucijų negerbia, teismo

13 str. Apylinkės susirin
kimas Įvyksta dalyvaujant 
ne mažiau kaip pusei apy
linkėje registruotų lietuvių 
(narių)-.

Apylinkės susirinkimas 
laikomas taip pat teisėtu ir 
bet kuriam apylinkės lietu
vių skaičiui dalyvaujant, bet

Sausio 21 d. 8:30 vai. vak. 
i Jordan Hali salėje smuiki-j 
’ ninko Iz. Vasyliūno lietuvis-! 
kos muzikos koncertas. į

Dievo karalystes 
žinios

TEMA:
ATSTEIGIMO LAIKAS

1
I T°4ėl darykite atgaila ir 

Vasario 18 d. 2 vai. po-; grižkitės, kad jūsų nuodėmės 
piet So. Bostono aukšt. mo-i ’DŪtū išdildytos, kad ateitų nuo 
kvklos (Thomas Park) salė-.- T . x , kal lr katt Jls siųstų jums ap.įe Lietuvos nepriklausomy-’ skelbtąjį Jėzų Kristų. Dabar jį 
bės atstatymo paskelbimo' turi paimti dangus iki visų da- 
sukakties minėjimas.

sprendimo nelaukia, o patys 
ima spręsti bylą, kuri jiems 
visai nepriklauso.

lvkų atnaujinimo, apie ką yra 
kalbėjęs Dievas nuo amžių savo 
šventųjų pranašų burna. Jau

.. »-i i.,™ • • i- z™! i Mozė pasakė: Viešpats, Jūsų
tl tik tuos apylinke# Ine, Kovo 17 d. 3 vai. popiet Dievas, pažadins jums pranašą 
svetimus, kaip p. A.M. ban-į jorfjan Hali salėie smuiki-’ -*ūsq brolių tarpo, kaip mane. 
do) reikalus, kurie buvo', ' 4 ‘ -Irt ”,cį Jo jūs turite klausyti visuoseŪOI reiKaiUS. Kurie DUVOi - , v V«cv1iiiwn liatllvicJ , , v.suvsci. iu- • • i," □« ninko Iz. vas.liūno lietuvis-; dalykuose, ką tik jis kalbės. Ku-
skelbti susirinkimo darbo- koncertas. į ri gi siela neklausytu to prana-
tvarkėje.

P. A.M. "pripažintas“ LB 
Bostono Kultūros KluboGruodžio 20 d. Keleivyje 

61 nr. p, A. Matjoška atvi- . ....
ru laišku man išdidžiai skel- s?aI,° ??. d; susmnkimas ne 
bia, kad aš nesanti nei to
klubo valdybos pirmininkė, 
nei narė ir neturiu teisės jo 
vardu veikti.

Bet jau prieš mėnesį, lap
kričio 22 d., Keleivio 47 nr. 
p. A. M. dabar pripažįsta
moji valdyba tokią žinią bu
vo paskelbusi. Taigi. p. A.
M. tik kartoja, kas kitų jau 
seniai pasakyta. Be to, jis 
nenurodo nė kieno vardu 
kalba: savo, apylinkės val
dybos ar visos apylinkės.

Darant sprendimus, kurie 
liečia kitos, jam nepriklau
sančios organizacijos vi
daus reikalus ir kur palie
čiama ne tik teisinis klausi
mas, bet ir kito asmens gar
bė, tuščiais žodžiais švais-j 
tvtis visuomenininkams ne
derėtų. Šitaip rimtų reikalu 
rimti žmonės nesprendžia 
Neužtenka parašyti rast?
LB ap' linkės blanke ir prie 
pavardės prisemti pirminin
ko titulą, o reikia dar nuro
dyti ir tuos pagrindus, kurie 
duoda teisę tokius sprendi
mus daryti. Be įstatymų at
ramos daromi sprendima; 
civilizuotame pasaulyje kva
lifikuojami kaip neturimos 
valdžios pasisavinimas, ir y- 
ra įstatymais baudžiami. LP 
įstatai LB apylinkės valdy
bos pirm. tokios galios ne
duoda. Neturi jis ir apylin
kes susirinkimo šiuo reikalu 
įgaliojimų, nes tokio susi
rinkimo nebuvo.

P. A. M. prisipažįsta:
"Tuo pačiu reikalu painfor
muotas mūsų (Sic! Mano 
pabraukta. I.D.T.) laišku... 
ir ponas Gaspar Jako (Exe- 
cutive Director Internatio
nal Institute of Boston)“.

Kiek tokie raštai pasitar
nauja lietuviškam reikalui 
ir kokiu laipsniu pakelia lie
tuvių kultūrą, daug aiškinti 
netenka.

Trumpai kalbant, ir Insti- 
tutan su skundais "naujos4 
valdybos šalininkai pralen 
kė p. A.M. net visu mėnesiu.
Ir čia jis vargšas pavėlavo!

Jau praeitame laiške mi 
nėjau, kad klubas tvarkosi 
papročiais (tradicija), be 
rašytų įstatyrųų. Tačiau no
rint galima būtų prisiderinti 
prie LB įstat_ų apylinkės ap
imtimi. Tad pažiūrėkime, ką 
gi sako LB [statai:

III Bendruomenės apylin
kė:

9 str. Apylinkės reikalus

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas)/ 
64 psl.. kaina 50 centų.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos programinės gairės, 
32 psl.. kaina 20 centų.

Tavo kelias į socializmų, 
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socializmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 ct.;

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Ar buvo visuotinis tvanas, 
64 psl., kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Rusiją, (J. Januškio), 96 
psl . kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai. i

Žalgirio mūšis, parašė dr.
24

Į šo, bus išdildyta iš tautos tar
| po. Ir visi pranašai, kurie kai-j Daugirda itė-Sruobienė,

Parašė STASYS MICHELSONAS
’ i “ ■

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 
636 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127

Balandžio 21 d. So. Bos-'. į P*l~ kaina 50 centų,
tono aukst. mokykloj (Tho-įnašų ir sandoros, kūną Dievas j Atskirai sudėjus, ju kaina 
mas Park) Bostono Lietuvių $3.10. bet visos kartu par.vienos šitų kvalifikacijų ne

turėjo. Tad p. A.M. "autori-! Tautinių Šokių Sambūrio
tetas“ negali jam jų suteikti.

Net LB Centro Valdyba 
savo kompetencijos apimty
je pasitaikiusių teisinių 
klausimų nesprendžia, neat
siklausus Garbės Teismo, o 
Bostono apylinkės pirminin
kas ima spręsti bylą net jam 
svetimos (KK) valdvbo

duodamos už $2.joje bus palaimintos visos že- 
parengimas. i mes giminės. Jums visų pirma

* * * Į Dievas pažadino savo Sūnų: jis!
siuntė jį jums laiminti, kad

Balandžio 26 d. 8:30 vai. kiekvienas grįžtųsi nuo savo ne------- ----- —----------------------------
vak. Jordan Hali Pabaltie-! dorumo“• j
čių Draugijos koncertas. Ap. Darbai. 3:19-26 j

e « a-,

Balandžio 28 d. So.

I ŠV. PETRAS, kalbėdama? 
i pie tai, kas turi įvykti po Kris- • 
! taus antrojo atsilankymo, pra-1Bos-' taus antroj
' našavo, kad tuomet

pra
bus atstei- jtono Lietuvių Pil. Dr-jos sa- ^mo laikas Nereiškia, kad tuo.

kuri niekada nebuvo ir nėra! Įėję, III aukšte, Minkų radi-! met turės būti sutvertas naujas 
apylinkės jurisdikcijoje.

, lijos gražuolės balius.Kai atsiranda jokiu įsta 
tymų normų nepaisančiu as-Į 
menų. konfliktai neišven-į 
giami. Iš čia ir kvla visų ne-i 
susipratimų daigai. i

Baigdama noriu pabrėžti, j kos muzikos koncertas, 
kad iki šios dienos nei p. A. i 
M., nei kuris kitas "sukilę--

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Ar skaitei 
šias knygas?

NULAUŽTA ŠAKA, tri-
jų vaizdelių pynė. paraše' 

ė Vanagaitė-Pe
ne, 81 psl., kaina $2

'£?• Ang-i . Stasė Vanagaitė-Petersonie-i
mums Luko 19:10. kad žmogaus 

* * * Į Sūnus atėjo ieškoti ir išgelbėti;
Į tai, kas buvo pražuvę, šito die- j 

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet viškojo sumanymo įvykdymas
Tnrdan Hali salėie smuiki ’ apima pirmą ir antrą Jėzaus at- joioan Hali saieje smuiKi- ėjima pirmajame savo atėji-, 
rinko Iz. Vasyliūno lietuvis-, me jis davė save kaipo atpirki.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

| lis“ nepasakė man. kuo aš i 
nusika’«tau. Aš "indžiu šūka-į 
lioiimus. bet niekas jokioj 
kaltinamoio akto man nepa

NUOLAT KALĖDOJAS 
KUNIGAS

Chicagoje gyvena kun.

į mą arba atitinkamą kainą, nes 
į tuo turėjo būti pašalinta mirties 
■ bausmė, kokia buvo uždėta ant 
i žmonijos Edene. Antrą sykį jis 
• ateina suteikti žmogui gyveni- 
! mą. kuris buvo prarastas Ado

mo nusidėjimu.
(Bus daugiau)

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip

i priešinosi ir tebesipriešina
...... . . > - •----------------------o------------- — , Kas domisi Tiesa, reikalauki- komunistų okupacijai, kai-

nei įtikina, nei patenkina.į (Urj §avo parapijos, retkar-jte spaudos veltui šiuo adresu- 
TodeĮ ir nukreipiau bvla LB į ^ajs gauna progą padėti ku-’ Lithuanian Bible Students 
Garbes Teisman, kad kvali-, nam nors savo pažistamam
fikuoti žmonės tartų savo kunigui. Jis, kaip ir pats!

rašo Naujienose, gauna pen-j

teikė, f) bendrybės manęs; Benediktas Sugirtas. Jis ne

žodį.
I tolimesnius ginčus nesi

leisiu.
Irena Treinienė,

LB Bostono Kultūros 
Klubo pirmininkė

REDAKCIJOS PASTABA:

Kadangi tuo reikalu abie
jų šalių pakankamai pasisa
kyta ir visas klausimas per
duotas LB Garbės Teismui, 
daugiau šia tema ginčams 
vietos nebeduosime.

Redakcija

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

sijos 858, valgiui iam beveik 
nieko nereikia išleisti, nes 
pavaišina geri žmonės, pas 
kuriuos jis atsilanko.

O aplanko jis daug žmo- 
j nių. nes kalėdoja beveik vi- 
j są laiką. Bet ne sau ir ne pa
rapijai. o lietuvių visuome
nės reikalams.

Naujienose 
kad nuo 1952 m. rugsėjo 1 
d. iki 1968 m. sausio 1 d. y-! 
ra sukalėdoies $168.340. Iš 
tos sumos Vasario 16 gim
nazijai $127.340, Saleziečių 
gimnazi jai $36.433. Punsko 
gimnazijai $2.280, Vargo 
mokykloms $1.560 ir prel.
V. Mincevičiui $1.103.✓

O, jeigu tokių kalėdinin
kų būtu ne vienas kun. B. 
Sugintas!

jis paskelbė/

212 East 3rd Street 
Spring Valley. III. 61362

GREITA PAGALBA

Nenusimink, gau-d pagalbą. 
.Vaistai, kurie buvo ilgai lau

kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
koją nutirpimo ir skaudėjimo
’aB yr>Tuojau siusk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiusime vaistą išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta.. P.O. Boa SI 12 
Nrwarfc 4. N** Irrsrv

na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES 

; GIMĘ. lietuvių dainynas 
100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ŠVENTADIENIS UŽ MIES 
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
PANEVĖŽYS, didžiausia 

knyga apie fą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00

ANGLŲ KALBOS GRA- 
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.... . ........$3.6(

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. 

SENOVĖS LIETUVIŲ PI

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu* 
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu-

DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS

Mvsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutes 
Bindokienės knygele 

"BALTOSIOS PELYTES 

KELIONĖ J MĖNULI

Jos kaina $1.80 Pasku-

Geri 
žodynai

Lietuvių-anglų kalbų io- NIGAI nuo seniausių laikų

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo 
dvnas, Viliaus Peteraičio, U 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartines lietuvių kalbos
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 

990 psl. 
$12.00

(inkile ».o vaikučiu., į.i- bėki7pwdiiuįn»i"il»» J8;000 žodžiM. 
gykite ją tuoj arba Kalėdų nupirkite jiems tą Imy- ktlna 
proga. Kaina $3.00. Gauna- gėlę. Ji gaunama ir Keleivio 

l ma ir Keleivy. 'įstaigoje- ___________

• •••• • •

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl., kaina .... $10.

Amerikos lietuvių politika,
parašė d r. K. Šidlauskas, j- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 
$3.00?

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje

636 E. Broadvrsy,
So. Boston, Mass. 02127

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

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

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

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

ŠIA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $l,vvC.C0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

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

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalie—Montreal, Canada.

•■••••MaGoooooeoooeooeaoeoooooooooMooeoeaoooooo

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 priepuoli 
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

MMMMMOOOOOOOMOOOOaOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

f
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Vietines žinios
Lituanistinės mokyklos

Kalėdų eglutė

Bostono lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė ren
giama ši sekmadieni, sausio 
7 d. 2:30 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos III aukšto salėje.

Programoje — mok. Lidi
jos Jasinskienės paruoštas 
vaidinimas "Kalėdų žvaigž
dė“. kuriame dalyvauja ir 
mok. Janinos Ambraziejie- 
nės vadovaujamas vaikų 
choras, Kalėdų senelio atsi
lankymas su dovanomis ir 
kitos piamogos.

Tėvai ir vaikai maloniai 
prašomi Į ši parengimą at
silankyti.

Seimelis priėmė —

senatas atmetė

Atstovų seimelis 116 bal
sų prieš 97 nutarė statyti 41 
mil. dol. vertės stadioną, bet 
senatas 20 balsų prieš 15 tą 
bilių atmetė.

Pamaldos evangelikams

šių ■ netų sausio 7 d. 1 vai. 
po pietų First Lutheran 
Church of Boston. 299 Ber- 
keley St.. Boston. Mass. i- 
vyks Bostone ir jo apylinkė
se gyvenantiems lietuviams 
evangelikams pamaldos su1 
šv. Vakariene.

Pamaldas laikys kun. P. 
Dagvs iš New Yorko. Po 
pamaldų ruošiama arbatėlė.

Laukime Azijos influenzos

Ta '"iešmą jau siaučia ne-i 
vienoje valstijoje. Ji jau pa-į 
siekė ii Rhode Island. o kai. 
kur grebia ir Massachusetts! 
gyventojus. Artimoje ateity
je čia galima laukti jos di
desnio siautėjimo.

Į

Išvyko i Argentiną

Marijona Lekienė, pusę! 
metų paviešėjusi pas savo į 
seserį Valei i ją ir jos vyrą 
Juozą Šniuoiius. išvyko na
mo į Buenos Aires Argen-’ 
tinoje.

Bostono Žalgirio tuntas 
savo suruoštame per Kalė
das vakare paskirstė laimė
jimus.

Vertingiausias laimikis 
buvo 1. Kamantauskienės 
nutapvtas 100 doi. vertės 
paveikslas, kuri laimėjo D. 
Kiaršis.

Kiti laimėtojai buvo:
t

Polaroid foto aparatas— 
C. Sibley: pusė gal. degti
nės — J. Šimanskis: Tran- 
sistoriris radijo aparatas — 
R. Nenortas: vyriškas megz
tukus — M- Selivončikienė; 
12 kvortų medaus — A. 
Bookstein; Keleivio prenu
merata — V. Kurapka: po
ra batų — T. Davis: S10 pi-

SIEN1NIS KALENDORIUS

Keleivio administracijoje 
galima gauti kasdien nuplė
šiamasis sieninis kalendo
rius su Įdomiais pasiskaity
mais. Kaina $1.50.

nigais — Kazlauskas; lietu
viškas austas kaklaryšis — 
J. Alex: paveikslas — J. 
Renzullo: gintariniai karo
liai — G. Adoir.kaitienė: 
$5.00 — H. Čepas: cukrinė 
ir pienui indas — A. Šku
dzinskas: salotoms lėkštė— 
R. Nenortas: lėkštė duonai 
—V. Jakutis: gėlė — O. 
Saulakienė: dėžė alaus — 
M. Valatkienė.

Laimėjimu ir vakaro pel
nas sk’riamas pasiruošimam 
ir kelionei į Jubiliejinę sto
vyklą. kuri Įvyks ateinančią 
vasarą Rako ūkyje. Michi- 
gan valstijoje.

Aukos Lietuvių Fondui

Mykolas ir Alisa Pakščiai
paaukojo LF 100 dol. ir Į- 
stojo i ji nariu.

M. Pakštvs vra prekybi
ninkas. I Ameriką atvyko 
1949 m. ir apsigyveno Bos
tone. Pakščiai išaugino ir 
išmokslino sūnų Mykolą ir 
dukra Renatą. Abu,sūnus 
ir dukra. Amerikoje baigė 
aukštuosius mokslus ir čia 
sukūrė lietuviškas šeimas.

M. ir A. Pakščiai nebedir
ba ir gyvena iš menkos pen
sijos. 100 clol. auko LF ro
do. kad lietuviški reikalai jų 
širdžiai vra artimi ir mieli.

Tadas ir Česlava Alekso-; 
niai LF paaukojo irgi 100 
dol. Jie į JAV atvyko 1950 
metais ir apsigyveno Bosto- 
ne. kur ir dabar gyvena.

Tadas Aleksoms Miun
chene, Vokietijoje, baigė u- 
niversitetą ir Įsigijo dipl. in-; 
žinieriaus teises. Dirba Bad- 
ger Eng. Co. projektuotojo 
darbą. Česlava Aleksonienė 
baigė Medicinos Technolo-i 
gijos mokvkla JAV. Pra
džioje dirbo Peter Bent' 
Brigham laborante, o dabar! 
augina jaunąja kartą. Be to. i 
Česlava yra išlaikiusi namų! 
prekvbos egzaminus ir turii 
brokerio teises ir atliekamu 
laiku verčiasi ramų preky
ba. Abu Aleksoniai priklau-j 
sa Ateit. Sendraugių orga-! 
nizacijai ir aktingai reiškia
si lietuviškoje veikloje. Čes
lava yra dar jaunesniųjų at
eitininkų moksleivių globė
ja.

LF Bostono Vaiaus Ko
mitetas už aukas nuoširdžiai

* dėkoja.
Vajaus Komitetas

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELfi LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NACJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvu 
Unijoms, Kartu sutvarkanti viešbučius >r kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems i FLOKiDĄ

Auka Vasario 16 gimnazijai

Kalėdų proga Paulina
Kalvaitienė Vasario 16 gim
nazijai paaukojo $5.

Dabartines Bostono majoras Kevin White. Jo iškilmingas Į pa

reigas įvedimas buvo sausio 1 d. Eaneuil Hali. kur JAV nepriklau. 

somvbės kovu metais rinkdavosi revoliucionieriai. Savo kalboje 

White pabrėžė, kad jis miestui valdyti stengsis gauti talentin

giausiu asmenų ir moderniausiu priemonių.

Cambridge. Mass.. prieinama 
kaina parduodama kirpyklos in
ventorius ir kiti Įrankiai.

Teirautis bet kuriuo metu te
lefonu 354-3576. 
________________________ (2)_

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

IŠNUOMOJAMAS BITAS I
i

Išnuomojamas naujai atre
montuotas su visais patogumais 
4 kambariu butas tik >uaugu- 
siems So. Bostone. 281 E gat 
vėje. III aukšte. Kreiptis i savi- 
ninką ten pat II aukšte.

Tai rašytojos Petronėlės! <i> i
Orintaitės parašyti atsimini*-------------------------------------

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į mai apie žymiąją poetę Sa-

svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU TRA

lorr.ėją Nėrį, tiek daug kai- DĖMESIUI ! 
bų sukėlusią ir šiame žemy- i
ne, 224 pusi., kaina $3. ! PALENGVlNK’TE MUSŲ b

Peter Maksvytis
Carpenler A Builder
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau

Podarogifts skyrius ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 

■ atsiųstų reikalingą sumą-

A. J. NAMAKSi
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Nenrton Centre. Mass. 02159 

Tel. 332-2645 
»*####*#***♦*#*♦•**♦•**♦***♦*#*#**

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiikai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraitus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

o šeštadieniais
i

nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. į 

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

*«ee**e*e*eeeeeeeee*eeeeeeeeeeeeeee

per kurj galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SK AIF.'rr - 
ir kt. galima pirkti SAVIKAIN A mūsų įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien r.uo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Rašyti ar skambinti:

390 West Broadvvav. South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 208-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

“Keleivio- udminiatrac ,, E«mę labai dėkingi tiem.
- —u kurie tokiu raginimų nelau-MEGZTINIUS £ P ’ b’ Raityt jus, tikime, kad ateityje
kurie keičia adresą, prane- ’ -u • • t
šant naująjį adiesą neui prenumeratai pasibaigiant. , čiam įvairius siuntinius j Lietu. 

TieK kelionių, p»r»ivti ir senaiL V1* maziau bebus tokių, ku-! įr jij(Us Rusijos valdomus
M , ... . i r>em* reikės siųsti primini-; p|otw»I Siuntiniai sudaromi iš
Nepamenate paraljt. ram. j med

pašto numerio — -.p code. Keleivio aom-ia avo. maisto ir pramones gami-
------ -Gė----- ------------- .—------ ~~------- nių. Turime vietoje Įvairių vie.

tinės gamybos ir importuotų

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347 
Tiesiai iš tVorceslerio siun-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury St 

VVORCESTER, MASS.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST! 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

«#******#****«#**#**###****#+****

Tel. SVV 8*2868

prekių iš kitu kraštų visai že- yra vienintelė oficiali jstai- ;
ga VVorcestery, kuri siunčiamomis kainomis. Be to. siunčia

me maistą, pinigus ir galite už-

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

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavos vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiną.

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

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

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir seks.

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIO3 ANGLIJOS LIETUVIU 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMAI

Sekmadieniai? 8-9 vai, ryta 
FM Bandomis 106.7 mexaciilq 
U WKOX, h ramingham, Mas*.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON. MASS. 0210? 

Tel. JUniper 6-7204

J Ketvirtis & Co.
—JEWELEKS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
! Rūpestingai taisome laikrodžiu* 

žiedu*, papuožalu*

: 379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tei AN 8-4649

siuntinius tiesiog iš vVcrees- 
22 sakyti jų gamybos prekes, čia Į terio j Lietuvą ir kitas Rusi- 

sumokėsite pinigus, o giminės jOs valdomas sritis* Čia kal-
ten vieloje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

Vedėjas A. Schyrinski

bama lietuviškai, patarnau-
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir

1

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

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

’Į kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 

Į į draugai. Knygos kaina —
75 centai.

00000)90000099000000000

v*X Dažau ir Taisau
X Namus iš lauko ir viduje. 1 
X Lipdau popierius ir taisau^ 
t viską, ką pataisyti reikia.

► Naudoju tik geriausią

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

Vedėja B. Sviklienė

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radiju 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ti* 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. dio 
ną. Perduodama: Vėliausių į 
pasaulinių žinių santrauka ; 
r komentarai, muzika, dal 
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad • 
pay, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

i

!

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTCRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadnray 

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

Flood Square * 
U ar d w ar e Co.
Banaloka* N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADHAT 
SOUTH BOSlON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienom*

Stiklas Langam* 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plumberiatn* 
Visokie geležie* daiktai

t ! f


